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En hälsning från ordföranden 
 
Kära läsare, 
våren kommer – ljuset blir mera – livet tar för sig – värmen sprider sig! Nu får vi ta tag 
i oss själva, kavla upp ärmarna och ge glädjen en plats i vårt liv tillsammans. Den 
mörka, gråa och kalla vintern har gett utrymme för tunga tankar, oro och hopplöshet. 
Nu får vi byta ut det mot entusiasm, framtidstro och välvilja. Många aktiviteter startar 
också nya verksamhetsperioder och nya idéer kan bryta fram. 
Nu blev jag allt väldigt poetisk – men det beror faktiskt till stor del på att jag har njutit 
av Linnea Jägruds fantastiska bok ”Rynkor och bark”. Har du inte tagit del av den ännu, 
så gör det! Det är nog den finaste, livsfilosofiska bok jag läst! 
     Jag funderar ofta på hur det kan komma sig att Björkö har en sådan speciell anda och 
kultur och jag anser att det beror på alla speciella björköbor.  
Här finns alltså Linnea, med sin fantasifulla, lite gränslösa, naturkärlek. Här finns Ulla 
Hallqvist med sin lågmälda, diplomatiska, omsorg om människan och miljön. Här finns 
Anna-Lena Helling, Annika Alexandersson och Sara Lernberger med stor idérikedom 
och handlingskraft. Och här finns alla ”kraftkarlar” som ställer upp, glatt och villigt, 
med kunskap och käcka lösningar när idéerna sprutar och saker ska fixas. Och här finns 
många, många fler som driver på för att vår ö skall leva och blomma. Jag kan inte räkna 
upp alla 1.500 invånare på Björkö, men ni är fantastiska allihop! Bara genom att läsa 
igenom denna tidning, inser man hur mycket kraft och lust det finns på ön! 
Tillbaka till Linnea, så vill jag gärna särskilt betona hur hon med små kommentarer och 
exempel har beskrivit hur allt i miljön hänger ihop – hur varje invånare i de olika 
biotoperna (”naturvarianterna”) har sin roll och behövs för att ”maskineriet” skall 
fungera i just den miljön. Jag anser att detta är en viktig anledning till att vi har denna 
omsorg och känslighet för miljön och 
samhället på Björkö. Tack Linnea! 
     Och – när jag ändå är inne på 
samhällsvård så vill jag tacka ”Nobel-
kommittén” i Missionskyrkan för den 
festliga och positiva Nobelmiddag man 
arrangerade i höstas.  (Se bilden här!) 
Jag vill också tacka den idoga 
Världens-Barn-gruppen som jobbar 
under insamlingsperioden, men som 
också provade en ny fin aktivitet, 
nämligen marschalltändningen i 
hamnen i början av året. 
     Och så vill jag också skicka en vädjan till alla trafikanter på ön – av olika slag – 
snälla, följ trafikreglerna både när det handlar om hastighet, företrädesregler, hjälm, 
cykelbelysning, reflexer – ja omsorg om varandra helt enkel! Fundera på det här: Tid 
mot Liv, vilket ska vinna? 
Ha nu en skön vår allesamman    Helena Larsson



 
 

 

Björkö Samhällsförening  
håller årsmöte 

 
torsdag 7 april klockan 18.30 i Västergårds By 

 
 
 

Förutom sedvanliga årsmötesärenden är programmet: 
 

Krisberedskap i hemmet 
Ta del av kunskap och råd från kommunens 

säkerhetssamordnare Bodil Everlund 
 

Välkommen!  



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
För Björkö Samhällsförening – BSF - Verksamhetsåret 2015 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande medlemmar: 
Helena Larsson, ordförande. Peter Domini,  vice ordförande. Aija Samuelsson, kassör. 
Ledamöter: Bengt Berndtzén, Laila Enfors, Pernilla Eng, Kenneth Franzen, Owe Gissleholm, 
Marianne Gråhn, Jerker Knutsson, Cecilia Lännerbo och Kenneth Wahlström  
  
Under verksamhetsåret har styrelsen, förutom årsmötet, haft 9 protokollförda styrelse-möten.  

Föreningens viktigaste kanaler till medlemmarna är vår hemsida www.bohus-bjorko.se, 
Facebook-sidan Björkö Samhällsförening och tidningen Björkö-Nytt, vilken även 
marknadsför Björkö i övriga kommunen, genom att den läggs ut i kommunhuset, turistbyrån 
och andra kommunala lokaler. På hemsidan lägger vi upp alla protokoll från våra styrelsemöten 
– en bra kanal för att få veta vad som händer i Björkö samhälle. Och Facebook-
kommunikationen blir allt viktigare. 

Föreningen fungerar också som remissorgan för kommunens verksamheter och vi har 
deltagit i kommunens informations- och dialogmöten med ö-/byråden och därigenom hållit oss 
underrättade, för Björköbornas del, om kommunens arbete. 
     Under året som gått har styrelsen som vanligt arbetat aktivt för att vi ska ha ett trivsamt och 
fungerande liv på Björkö, såsom till exempel; 

-      Den hett efterlängtade gång- och cykelleden längs Bäckevägen blev klar lagom till 
sommarlovet och firades med en invigningsfest med skolbarn och ansvariga i 
kommunen. Men pengarna räckte inte till den ”midja” utanför Västergårds by/bamba 
som från början var tänkt. Vi fortsätter att trycka på om detta – och andra delar i 
trafikmiljön som vi inte anser vara säkra, i synnerhet för skolbarnen. 

-      Vi har också haft en långdragen kommunikation med kommunen för att få till den 
nya belysningen längs vägen till färjan och GC-leden där, och i slutet av året kom den 
så äntligen på plats. 

-      De, från kommunen, aviserade förändringarna av parkeringsplatserna vid 
Grönevik och Framnäs ”lades i malpåse” under året. Men så startade ombyggnaden 
av färjeterminalen på Lilla Varholmen i slutet av året och då blev återigen denna fråga 
aktuell. Vi arbetar vidare med frågan tillsammans med ö-råden på Kalvsund och Grötö. 

-      Bygget av de stora skolorna Bratteberg och Hedenskolan startade under året. 
Samtidigt fann man att Bergagårdsskolan på Hönö, som tillsammans med 
Västergårdsskolan skulle vara nästa projekt, hade så mycket mögelskador att man var 
tvungen att bygga om den först. Därmed hamnar Västergårdsskolan längre ner i 
prioritet. Detta upprörde Björköborna och man blåste nytt liv i föreningen Björkö 
Skolverk, som nu arbetar mycket kraftfullt med skolfrågorna. Björkö Samhällsförening 
har ledamöter som också är aktiva i den föreningen och vi har bra kommunikation via 
dessa. 

-      När det gäller Gröna Äng, så har styrelsen fortfarande planeringen för att få till en 
led hela vägen från SeaSide till Trollvik, men har inte konkretiserat det ännu. Däremot 
har vi, med hjälp av Anders Knutsson och Tomas Johannesson fått till några enkla 
trappsteg och en skön bänk strax efter Gröna Äng. 

-      I år startade också projekten för ett utegym och en tennisbana genom Björkö 
Samhällsförening. Utegymet har utvecklats så att man planerar att lägga det där Slingan 
börjar, vid Suddevik. Kommunen hjälper till med markanläggning och ekonomiskt för 
att vi ska kunna köpa material. Arbetet sker sedan ideellt.  



När det gäller tennisbanan har vi endast startat en planeringsgrupp. Alla som är 
intresserade av detta är välkomna! 

-      Ledamöter i styrelsen har, i eget namn, lämnat in medborgarförslag som har handlat 
om skötsel av grönytor och skötsel av återvinningsstationen. 

-      Under året startade Björköbo, ett boende för ensamkommande flyktingbarn, på ön. 
Verksamheten sköts av Räddningsmissionen i Göteborg, och före starten hade de 
kontakt med Björkö Samhällsförening, som representant för alla björköbor. 

-      Föreningen har också aktualiserat frågan om möjligheterna att bygga ett 
seniorboende på Björkö. 

-      Städdagen detta året hade vädret emot sig och vi, som arrangörer, räknade med att 
den skulle ställas in - men också i år kom det överraskande många och städade och det 
blev överraskande fint på ön efteråt! 

-      Också i år kan vi tacka Åsa Albinsson för att hon tagit hand om vår blomlåda vid 
färjeläget. Men i år kom det också en stor plantering ifrån kommunen – om än inte på 
den mest optimala platsen. 

- Föreningen köpte en ny röjsåg som är tillgänglig för alla att använda för skötsel av 
grönområden. Den ersatte den tidigare som använts så flitigt att den nu var förbrukat. 
Föreningen har ytterligare en röjsåg och en motorsåg. Välkommen att låna! 

-      Vi tackar även i år stegfaddrarna Per Alexandersson, Jerker Knutsson, Jan 
Boström, Hans Olofsson och Bernt Brogren, samt bänkfaddrarna Björkö 
Hembygdsförening, Ulla Hallqvist/Kenneth Carlsson, Madeleine Persson och Ingela 
Solbräcke för deras omsorg och arbete! 

-      Samhällsföreningen var en av aktörerna i Världens Barn-aktiviteterna under 
hösten, liksom en av sponsorerna och ekonomisk garant för Nyårsfyrverkeriet, där vi 
också har en representant i arbetsgruppen.  

Styrelsen ser det som ett förtroendeuppdrag från medlemmarna att driva föreningen, men 
uppskattar också att alla Björköbor engagerar sig för ett väl fungerande samhälle och en trivsam 
miljö. Varje insats, liten eller stor, från var och en av oss är mycket uppskattad och innebär att 
vi har en ö att glädjas över och att stolt kunna visa upp för besökare! 
     Nu tackar vi alla medlemmar och medaktörer för ett givande år och hoppas att också 
kommande styrelse får uppleva samma positiva och givande arbete! 
 
          Bohus Björkö,  
          31 december 2015 
 
          Styrelsen för  
          Björkö Samhällsförening    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vi önskar alla våra kunder ett bra år i  
               Björkö Hamn 2016. 
    

Hamnkapten är som tidigare Kenneth Kyldahl och han nås på mobil  0768-653857 eller  
e-post hamnkapten@bjorkohamn.se. 
Eva Tillrooth är vår ekonomiansvariga och sköter all bokföring, fakturering och utbetalning. 
Styrelsen har 2015 bestått av följande ledamöter: Christer Alexandersson (sekr), Lars-Gösta 
Alsterberg (v.ordf), Thomas Andersson, Leif Bengtsson, Göran Carlsson, Gunilla Murnieks 
Andersson, och Bengt Olausson (ordf) 
Suppleanter var: Hans Olofsson, Göran Dewall, Helen Hagberg, Jonas Olsson, Martin 
Samuelsson, Per Sundberg och Peter Domini. 
 
     Boka redan nu vår-arbetsdagen 23 april kl. 09.00 
Det finns gott om arbetsuppgifter och genom att ställa upp hjälper du till att hålla nere våra 
kostnader och därmed också din båtplatsavgift. Det skapar också en fantastisk sammanhållning 
i hamnen. 
      
Arbete med hamnens utveckling fortsätter. 
Under 2015 har vi färdigställt Doktorns brygga, de gamla hamntoaletterna och strukturerat upp 
parkeringsplatser. 

Utvecklingsplanen: 
De arbeten som planeras under 2016 ingår i den 
rullande utvecklingsplanen för 2016-2020. 
- Förstärkning av kajen norr om Ishuset 
- Kontroll och ev. reparation av fiskebåtskajen vid  
  Ishuset 
- Utarbetande av ny Detaljplan på Seaside-området 
- Inköp av mark i södra delen av hamnen. 
      
Hemsidan: Aktuell information om hamnen hittar 
du på vår hemsida www.bjorkohamn.se 
      

     Båtuppläggning och kranlyft: 
När du skall sjösätta, ta upp eller behöver kranlyft skall du gå in på hamnens hemsida och boka 
tid. Hamnen hyr ut stöttor för uppställning av båtar. Du kan också använda egna stöttor om de 
är godkända av oss. Du skall efter sjösättning ta hand om pallningsvirke och annat materiel. 
     
 Båtplatser och båtplatspriser: 
Vi saknar uppgifter om båten från flera båtägare. Lämna omgående in alla data om din båt. 
Detta kan du göra via e-post. Meddela också ev. adressändringar, tel.nr och e-postadresser. 
Korrekta uppgifter kan vara viktigt om vi behöver nå dig för att t.ex. din båt är utsatt för fara. 
Anmäl också till hamnkapten om du vill ha en annan båtplats. Vi accepterar INTE att du utan 
tillstånd använder din båtplats för båt som inte är lämplig för platsen. Vi har inte heller i år gjort 
några förändringar vad gäller båtplatsavgifterna. 
     Båtplats- och Sjöbodsköer: 
Om du vill ha ny båtplats eller en sjöbod kan du ställa dig i kö. För detta tar vi ut en avgift om 
100 kr för respektive och år. Anmälan görs till hamnkapten via mail



Fredag 26 februari 
Familjeafterwork.
Fredag 18 mars 
Afterwork för hela familjen. 
Lördag 19 mars 
Ölprovning med BarlindBeer. 

Långfredag 25 mars 
Påskbuffé - Little Big Band med  
gästartister.
Fredag 8 april 
Irländsk afton med Pedda och  
hans gäng.

Parkering: 
Inom hamnområdet gäller 5 timmars parkering. Vi kommer nu att kontrollera detta noga, alltså 
ställ inte bilen i hamnen när ni åker ut med båten. Ställ den hemma istället. 
     Miljö: 
Vi fortsätter vårt miljöarbete i hamnen. Använd sugtömningen för toa-avfall. Det är förbjudet 
att förorena båtuppställningsplatser och använda giftig bottenfärg. 
     Med vänliga hälsningar, Hamnstyrelsen 
 
 
 

Björkö hembygdsförening hade sin julmarknad den 19 :e december. Även i 
år hade vi förmånen att få vara i Lars-Erik Alexandersson lokal Björkö Is och Marin. 
Där visades utställningen "Militären 
på Björkö" och förutom utställningen 
visade vi gamla foton på Björkö- 
bor som levde och arbetade på vår ö. 
 

Det var ett trevligt samkväm runt bordet och 
många unga och äldre personer tittade, pratade 
kunde byta tankar och minnen från gången tid. 
Det serverades kaffe och skinksmörgåsar och 
det fanns även lotterier med fina vinster. 
      
Den 27 januari kl 14.00 har BHF sitt årsmöte i Västergårds by. Lennart Olsson från Öckerö 
hembygdsgård är inbjuden till mötet för att berätta hur öckeröborna jobbar med sin 
hembygdsförening och säkert kan vi byta erfarenheter, lära av varandra och arbeta fram nya 
idéer. 



IFK Björkö 2016 
A-laget 
2015 var året då IFK Björkö gjorde sitt bästa resultat genom alla tider, en sjätteplats i div. 4B. 
Men man kan inte leva på gamla meriter. 2016 är ett nytt år, en ny säsong, nya matcher och 
framför allt nya härliga möjligheter. 
Inför säsongen så har A-laget hittills förstärkt med framför allt två hemvändare, Nils Andrén 
och Christoffer Gissleholm. Senast i Torslanda IK, men båda inledde sina karriärer på 
Björkövallen. Nils blev för övrigt framröstad som den bästa värvningen 2016 på den populära 
fotbollsbloggen www.fcfiskeback.se/blogg. Målvakten Jack Olsson från Kortedala IF har även 
han valt att ansluta till de gröna eleganterna. 
IFK Björkö, spelare och ledare hoppas att vi ses på Björkövallen även 2016 för att skapa ny 
historia tillsammans. 
#viärbjörkö #halsdukpå 
 
Ungdomsfotbollen 
Året 2015 har varit ett mycket 
utmanade och fantastiskt år för 
ungdomsfotbollen i IFK-
Björkö. Vi har under säsongen 
2015 köp in 400 konor, 5 tid-
tagarur, 40 västar, 25 kylpåsar, 
12 visselpipor, 40 matchstrum-
por, 1 matchbag, 3 medicin-
väskor, 4 träningshäckar, 1 
träningsstege och 6 set med 
träningsställ (shorts, t-shirt, 
strumpor jacka och byxa) till 
våra ungdomsledare. 
Inför säsongen 2016 har vi gjort en sammanslagning av lagen 0304 och 0506. Detta innebär att 
lagen kommer att ha gemensamma träningar. Vi har anmält ungdomarna till två serier för 
matchspel, 04-serie och 05-serie, vi har också sökt dispens för att alla ska vara med och få spela 
matcher. Vi har en fantastisk ledargrupp som kommer att ta hand om våra ungdomar och se till 
så att alla kan vara med, det tycker vi i IFK Björkö är viktigt och ser fram emot säsongen 2016. 
Viktiga händelser 
Det blir som vanligt fotbollsskola veckan före midsommar på Björkövallen. Det blir träning två 
pass varje dag och en massa annat kul för våra yngre spelare. Efter en tuff och rolig fotbolls-
vecka laddar vi för vårt traditionella midsommarfirande på Björkövallen. Då går vi man ur huse 
och dansar runt midsommarstången till levande musik och provar lyckan i tombolan eller fisk-
dammen, en fest för både stora och små. 
Björködagen 
Årets stora fest på Björkö infaller som vanligt i juli. Håll utkik i sociala medier eller på en 
anslagstavla nära dig efter mer detaljer och spännande nyheter. 
Boule Cup 
I augusti, när sommaren lider mot sitt slut, så bjuder vi in alla boule-entusiaster för en 
spännande turnering. Samvaro, spänning, skratt, folkfest helt enkelt! 
Tack till våra sponsorer 



En sjätteplats i div. 4B 2015 betydde att IFK Björkös A-lag gjort sitt bästa resultat genom 
tiderna. Spelare, ledare, seniorlagsutskott och styrelse vill därför tacka våra sponsorer som har 
stöttat oss på olika sätt under året och gjort det möjligt för oss att nå detta fantastiska resultat. 
Grunden till detta historiska resultat lades redan vintern 2015. Sponsormedel gjorde att vi kunde 
införskaffa ordentliga vinterställ till spelarna och trotsa den kalla vintern och våra sponsorer 
gjorde det också möjligt att hålla en stor del av vår uppbyggnadsträning på Hovgården hos 
Zenith IK. 
Efter en lyckosam vårsäsong som kröntes med ett traditionsenligt Skärgårdscup-guld, hölls ett 
uppstartläger på hemmaplan inför höstsäsongen. Under en långweekend varvades träningar och 
taktikgenomgångar med olika teambuilding-aktiviteter som minigolf och matlagning. Återigen 
ett stort tack till våra sponsorer som gjorde detta möjligt. Vi hoppas ni är med oss även under 
2016 och vi ser tillsammans fram emot nya stora segrar. 
 
Björkö skolorkester år 2001  
Vi fick en hälsning från Ove Olsson, kommunens eldsjäl genom tiderna när det gäller instru-

mentutbildning.  
Ove har tittat i sitt arkiv och 
hittat härliga bilder på musikan-
ter genom tiderna. Här kommer 
en bild, och fler lär komma! 
Minja Jansson, Maja Fast och 
Ella Nylén, flöjt. Martin 
Eliasson, klarinett,  
Martin Svanström och John 
Sveningsson, saxofon. Albert 
Börjesson och Alexander 
Lindblom, trumpet, Filip 
Andersson och Peter Jacobs, 
trummor. 
 

 
 



Gott nytt år för Björkös alla barn!  
      
Vi startade året med sedvanlig årsstämma. Då 
välkomnade vi två nya ledamöter till Styrelsen.  

Väldigt roligt, för det var mycket nära att vi skulle bli tvungna att lägga ner vår förening p.g.a. 
för få frivilliga. Det vore ju oerhört tråkigt för vi vill ju så gärna kunna fortsätta med allt skoj 
för barnen som bor på eller kommer på besök till vår fina ö! 
     Under våren kommer vi att dela ut en folder i brevlådan med våra aktiviteter för 2016, samt 
inbetalningskort för medlemskap. Välkommen att bidra till vår verksamhet genom ditt 
medlemskap! 
     Så vad hittar vi på för kul under 2016?  
Information finner du även på vår hemsida, facebooksida (se nedan adresser) samt på 
kommande anslag. 
     Bamsegymnastiken är igång även i år och är fortsatt populär. Det är två grupper (2-4 år 
resp. 4-6 år) varje lördag förmiddag i gympahallen. Båda grupperna kör s.k. familjegympa, så 
istället för att man lämnar sitt barn så är även mamma, pappa eller någon annan vuxen med och 
gympar med barnen. Ett mycket kul sätt att göra något tillsammans! 
     Äggjakt på Långfredagen den 25/3  
Den populära äggjakten går av stapeln även i år, så ta din kvast och flyg och leta ägg med oss! 
Starten är vid gamla pumpstationen/slingan på 
Kaveldunsvägen och vid målgången väntar som vanligt 
skojigheter för alla barn.  
     Fixardag på vår lekplats den 17/4 kl. 10:00  
Vi kommer att ordna två fixardagar på lekplatsen 
(Klövervägen). Kom gärna och hjälp till. En kul dag i goda 
vänners lag utlovas och vi bjuder på korv och bröd. Ta med 
mor- och farföräldrarna också vet jag! Höstens tid och 
datum kommer längre fram. 
     Under våren kommer vi även att utöka lekparken med 
en efterlängtad kompisgunga som alla medlemmar, lottköpare och eventdeltagare har varit med 
och betalat. Stort TACK! Hoppas att ni kommer att få höra många härliga skratt ifrån denna!  



 
     Lekplatsen och badleksaker 
På lekplatsen samt i badvikarna Klarvik och Kolvik ser vi till att det finns leksaker, krabbfiske-
utrustning m.m. att låna och ha kul med. Vi önskar er mycket nöje och god fiskelycka! 
      Loppis 
Förra året blev det ingen Loppis vilket var tråkigt. Å andra sidan hoppas vi att ni nu har samlat 
på er och haft tid att rensa ut så att vi kan få till en stor loppisfest i år. Alla är välkomna att 
sälja!  
Datum, tid och hur man går till väga som säljare kommer längre fram 
     Pumpajakt till Halloween 
Förra året deltog drygt 300(!) personer i denna läskiga jakt på pumpor i mörkret. Starten är som 
vanligt vid gamla pumpstationen/slingan på Kaveldunsvägen och vi hoppas att ni vågar er dit 
med era ficklampor även i år. 
     Tomten 
Vi räknar med att tomten skall hinna ta sig en tur till ön, trots att det är hans mest hektiska tid i 
december, så att alla barn ska få chansen att lämna sin önskelista personligen.  

      
Besök gärna vår hemsida 
www.bjorkobarnen.se Här 
hittar ni information om oss, hur 
man blir medlem, våra 
aktiviteter och kontaktuppgifter. 
Vi fortsätter även med 
Facebook-gruppen  
”Björköbarnen”. Gå gärna med 
i den för att få löpande information.  
     Väl mött hälsar vi i Styrelsen! 



Ny skola – kombination med ett Allaaktivitetshus !?! 
     Behovsbeskrivningen för ”Ny skola på Björkö” är nu avslutat och inlämnad. I samband med 
detta har Björkö Skolverk börjat arbeta med frågan om ett ”Allaktivitetshus” och genomförde 
en enkätundersökning under slutet av 2015.  

Ett varmt TACK till alla er som deltagit i enkätundersökningen! 
     Vi fick in totalt 82 individuella skriftliga svar. Uppgiftslämnarna är både män och kvinnor 
och i åldrarna från 10 till 83 år. Av samtliga svar var 80 stycken positiva till allaktivitetshus och 
två skeptiska till nyttan med det. Ingen var emot det. Vi har även fått en stor mängd muntlig 
feedback och inte hört någon uttala sig negativt om idén med allaktivitetshus. Björkö skolverk 
når via Facebook 307 medlemmar och information har även lagts ut på Björkö anslagstavla. 
 
Förslag från enkätsvaren  
För alla åldrar 
Café, bibliotek, studiecirklar, musik, replokal, kulturaktiviteter, utställningar, sällskapsspel, 
konserter, teater, föreläsningar, allsång, slöjd, sömnad, träning, gym, yoga, föräldragrupper, 
biljard, boulebanor, kör, kursverksamhet, matlagning, möjlighet hyra lokal för fest, 
studiecirklar, växthusodling, örtagård, dans, bokbytarhylla och lugn studievrå kvällstid, upplyst 
utomhusplan med konstgräs som har möjlighet 
till flera olika idrotter/lekar på samma yta. 
För äldre 
Bingo, pensionärsträffar, gymnastik för äldre, 
fritidsgårdsutrymme som skulle kunna nyttjas av 
daglediga och pensionärer på dagtid och av 
ungdomar på kvällstid. Äldreboende i 
anslutning. 
För ungdomar 
Fritidsgård, ungdomsgrupper, verkstad, replokal, 
filmkvällar, LAN, pingisbord, klättervägg. 
För barn 
Fritidsverksamhet, barnkör, läxhjälp, kulturskolan, disco, hyra för barnkalas, öppen förskola. 
 
Summering 
En summerad vilja från de som svarat på enkäten är att i kombination med ny skolbyggnad 
skapa en naturlig mötesplats för öns invånare. Ett nav/hjärta. En plats som är anpassad även för 
andra kommunala verksamheter och föreningsliv men där fokus är riktat mot i första hand 
fantastiska lokaler för att bedriva modern skol- och fritidsverksamhet. Platsen bör även 
innefatta fullskalig idrottshall med läktare och gym. När inte skolan använder lokalerna så kan 
de nyttjas av björköborna och besökande. Där kan bedrivas café och fritidsgård, hållas träffar 
för olika aktiviteter för både ung och gammal och där kan idrott, rörelse, kultur och gemenskap 
främjas. 
Ett extra tack till er som även fyllt i att ni vill engagera er i Björkö Skolverk för att driva 
visionen framåt! 
     För mer information: kontakta info@bjorkoskolverk.se eller sök gruppen Björkö Skolverk 
på Facebook. 
     Björkö Skolverk genom Anna Törnqvist 



Vi kan mat. Du med.

ica.se/nara/bjorko

Vår familjekasse rymmer både vardagsklassiker och nya, lättlagade 
favoriter för fyra till sex personer. Storfavorit bland barnfamiljer!

Välj mellan 3-dagars eller 5-dagarskasse

Middagar för 4-6 personer

Näringsriktiga veckomenyer framtagna 
och provlagade av ICAs kockar

Recept som tar ca 30 minuter

�

�

�

�

Björkö

”Björköbo” 
     Nu har Göteborgs Räddningsmissions boende för ensamkommande, Björköbo, varit igång i 
snart 5 månader. Inte så lång tid egentligen, men det känns ändå som att vi hunnit bli väldigt 
vana vid livet här på ön nu, både personal och ungdomar. 
     Vardagen är i full gång för våra 16 killar. De går i skolan på Öckerö, i den så kallade 
förberedelseklassen som håller till i Göstahallen. Där samsas Björkös ensamkommande 
ungdomar med dem som bor på övriga öar i kommunen. Varje morgon tar de bussen eller 
cykeln till färjan och de kämpar på i ur och skur. De går 
till tandläkaren och får trasiga och onda tänder lagade, de 
trivs på fritidsgården och biblioteket, många spelar fotboll 
på Öckerö och Hönö, de åker på språkcafé som startats av 
ungdomar på Seglande gymnasieskolan på Öckerö, och de 
lär känna olika delar av vår kommun mer och mer. 
     När snön låg som ett täcke över ön så pulsade killarna 
fram och förundrades över allt det vackra och annorlunda. 
De har även provat på att åka skridskor, stjärtlapp och 
naturligtvis kastat en och annan snöboll! 
     Tack till alla er Björköbor som öppnat era hjärtan och 
sinnen för oss, både ungdomar och personal på Björköbo. Vi trivs bra här! 
     Hälsningar Karin Kylberg, Verksamhetssamordnare Björköbo



Senaste pilgrimsnytt: 
Den ska faktiskt vara grön! 
En av de tre Hemlighetspärlorna, 
alltså. På pilgrimsleden längs 
Slingan. Till slut gav nämligen 
Martin Lönnebo med sig. Efter 
påtryckningar från såväl miljö-
rörelsen som från diakonalt håll.  
Så den gröna pärlan ska vara grön. 
Kallas: miljöns och naturens pärla. 
Men också: diakonins och med-
mänsklighetens. (Fast just nu ser den 
ganska konstig ut. Sedan en kär, 
engagerad pilgrim försökt skrapa 
bort den gröna färgen. I tron att en 
sabotör varit framme och kluddat...) 
Så snart det blir torrare väderlek ska pärlan renoveras, och bli grön och fin igen.  

Pilgrimslördag på Björkö! 
Den 9 april kl 11-16. Dagen börjar med sedvanlig pilgrimsvandring kl 11, för den som vill. 
Samling vid Missionskyrkan. Fika/matsäck. Pilgrimsmässa firas längs vägen. 
Kl 14.30 Sopplunch i Skutan. – Bildvisning och berättelser om resor i pilgrimers fotspår. Till 
Santiago de Compostela, Alentejo-bergen, okända Mallorca … Och andra härliga platser, där vi 
lever pilgrimsliv tillsammans. Njuter av natur och kultur, gör dagsvandringar, får tid för stillhet 
och reflektion och goda samtal. 
Välkommen! Lunch-anmälan till lena@sollerman.se, 0708-972524 
Övriga vandringslördagar på Björkö under våren är: 8/3 och 4/6. Kl 11-14. 
Pax et bonum! 
Hälsar så gott, 
Lena Sollerman. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vårlunch i Skutan                      
Torsdagen den 26 maj kl.13 
Kostnad 50 kr  
Välkommen!



Stort tack för årets Nyårsfyrverkeri! 
     I år var vi kanske lite oroliga för om 
vädret skulle vara med oss när det var 
dags för nyårsfyrverkeri. Men nu börjar 
man inse att det finns inget väder som inte 
David Peter kan möta med ett fantastiskt 
sprakande skådespel! Stort tack till dig! 
Och stort tack till alla sponsorer, små och 
stora! Det skall understrykas att detta är 
vårt eget fyrverkeri, vi får inga bidrag 
från kommun eller liknande. 
Och dessutom – fyrverkeriet inbjuder 
ALLA att komma ner till hamnplan, 
mingla med kreti och pleti, kramas och 
önska varandra Gott Nytt År. Alla är med 
– ingen är utanför. Det är stort! 
     Många frågar hur mycket ett sånt här 
festspel går på och i år landade det på  
ca 25.000 kronor. Insamlat medel täckte 
kostnaderna, så att det också finns en liten pott kvar. Den tänker vi lägga i kassan för att kunna 
få till ännu maffigare fyrverkeri när vi firar 20-årsjubileum år 2020. 
Sponsorer i år var:  
Björkö Schakt, Tromsö, Britta Edefors, Hälsö Vänner, Klåva Fisk, Björkö Skeppshandel, 
Björkö Hembygdsförening, Extevent AB, och Björkö Maskin  
Ekonomiska garanter är: Björkö Båtklubb, Björkö Samhällsförening, Björkö Hamn och 
Fiskareförening, Björkö Missionsförsamling, Björkö Kyrka och IFK Björkö 
     Hälsningar Fyrverkerikommittén 
 

Desiderata – poem av Max Ehrmann, början av 1900-talet 
 

Vandra lugnt i brådskan och larmet 
minns vilken frid som finns i tystnaden. 

Lev i sämja med andra människor så långt det är möjligt 
utan att förneka dig själv. 

Hävda din sanning lugnt och högt. 
Lyssna också till vad andra säger 

även dårar och ignoranter har sin berättelse. 
Om du jämför dig med andra kan du bli bitter - och inbilsk 

ty det kommer alltid att finnas någon  
som är bättre - eller sämre - än du. 

Gläds åt det du uppnått och de planer du gör upp. 
Gör det du gör med hjärtat, hur oansenligt det arbetet än är. 

När lyckan skiftar är detta ett beständigt värde. 
 



Björkö Pizzeria från start till idag. 
     I mars 2007 slog dörrarna upp till Björkö 
Pizzeria. Jacob och Zoran, Lailas man och svåger, 
stod som ägare. Vid denna tid arbetade Laila inom 
sjukvården men hade många års erfarenhet av 
restaurangbranschen då hon och hennes man tidigare 
ägt en restaurang i Majorna och redan som tolvåring 
hjälpte hon till i sin pappas restaurang i Spekeröd 
Efter att Jacob och Zoran drivit pizzerian i tre år så 
slog hon till och sadlade om och tog över Jacobs del 
och blev kompanjon med Zoran tills för två år sedan 
då nuvarande delägare Milad köpte ut Zoran. 
     Jag frågar Laila hur det kom sig att det blev 
Björkö? Hon berättar att Jacob som redan då ägde pizzeria på Pinan Hönö hade sett en annons 
att lokalen på Björkö var till salu. Han åkte dit och tittade på den och slog till och på den vägen 
är det. Laila berättar att det tog två år innan hon för första gången kom och besökte Björkös 
pizzeria. 
     Jag frågar vad hennes första intryck av Björkö var? Att öns barn och ungdomar var så 
väluppfostrade, att man hejade när man kom och tackade för maten och att många också dukade 
av efter sig. 
     Laila och familjen bor i Västra Frölunda. Jag frågar om de någon gång funderat på att flytta 
ut hit? Vi hyrde en sommarstuga i Bovik ett tag och hade planer på att flytta ut men barnen var 
inte lika intresserade av det så det blev inget av det. 
     Hur är det då att driva en pizzeria på ett sådant här litet ställe? Det kan ju så klart vara tufft 
ibland men det gäller att sprida sommarmånadernas förtjänst på hela året så att det täcker 
vintermånaderna då det är betydlig mindre att göra. 
     Och personal? Är det svårt att få folk hit ut?  
Ja det är det. Mycket på grund av avståndet men också av de långa arbetspassen, men killarna 
som jobbar här trivs dels för att vi är bra arbetsgivare men också för den trevliga kundkrets som 
vi har. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jag berättar för Laila att jag många gånger förundrats över hennes minne, det kan ju tyckas 
lustigt men att det känns som om hon har allas beställningar, även de som kommer in på telefon 
på sina fem fingrar. Att hon har koll på vilka pizzor man gillar och brukar beställa. Hon säger 
att hon också har tänkt på det, att hon själv tänker ibland att så mycket ”onödig” information 
fastnar. Jag säger, är det inte för att du faktiskt har ett genuint intresse för människor. Jo det är 
nog så, mitt jobb är mer än att ”bara” sälja pizzor. Många förtroliga samtal har det blivit genom 
året. En del säger till och med att detta är som deras andra hem. 
     Bara på den lilla stund som jag intervjuar Laila ser jag bevis på detta. Hon hejar på alla som 
kommer in och frågar hur de mår, allt från den yngsta kunden till den lite äldre och det känns 
personligt. Hon berättar att något som gör henne väldigt glad är att många av den äldre 
generationen är på pizzerian, att de träffas i både mindre och större sällskap och umgås över en 
pizza. Det är så jag själv vill ha det när jag blir äldre säger hon. Hon berättar också att hon 
upplever det som om fler och fler ”utifrån” besöker pizzerian, inte minst från de andra öarna, att 
man tar båten över. 
     Jag berättar för Laila att när min yngsta dotter började på Bratteberg så kom hon hem och sa 
att Björkö var känt för sin goda pizza och för vårt fyrverkeri hos klasskompisarna. Är det så att 
Laila och Milad har satt Björkö på pizzakartan? 
     Vad är det då som gör pizzan så god? Lite tunnare botten, bra råvaror men också bakad med 
mycket kärlek säger Laila och ler. Men det finns mer är pizza. Schnitzel, paj, hamburgare och 
den goda räkmackan, något för allas smaker. 
     Midsommardagen är den dagen då flest väljer att äta pizza, då kan det vara väldigt lång 
väntetid. Då och vid många andra tillfällen visar björköborna sin välvilja och hjälpsamhet 
genom att duka av och ställa sig i disken, något som Laila tycker är fantastiskt och unikt. 
     Till sist frågar jag vad framtidsplanerna är. Att renovera lite men framför allt bygga ut. 
Jag tackar för att jag fått ställa mina frågor och önskar lycka till. När jag stänger dörren bakom 
mig så tänker jag, vilken tur för oss att det blev just Björkö. 
     Pernilla Eng 
 
                                                                                              
 

 



 
www.bjorkobatklubb.se          
  

Lördagen den 19 mars 2016, kl 12.00 
i Klubbhuset på Björkö (dagordning på nästa sida) 

 
Kaffe serveras 

 
Kaffe / värmestuga för ”båtrustare” i klubbhuset  10, 16-17, 24 april 
 
OBS! Boka redan nu in följande aktiviteter under året: 
      
- ”Intressanta föredrag”, håll koll på vår hemsida, www.bjorkobatklubb.se   
- Allmän arbetsdag i hamnen 23 april kl 09 00 
- ”Prova på segling” en kvällstur i maj, tidpunkt meddelas senare.              
- Kräftskiva 10 september kl 19.00 
- Allmän arbetsdag i hamnen 17 september kl 09.00 
- Sjösäkerhetskurs på Öckerö två lördagar i oktober, tid meddelas senare 
  
                Du blir medlem genom att betala medlemsavgift 175kr 

senast 31 mars till Bankgiro 5422-3979 
Glöm ej fylla i ditt namn och adress samt om du har mail-adress så notera även den 

på  inbetalningen så vi kan nå dig för viktig information 
Genom medlemskapet, kan du hyra klubblokalen för fest till specialpris, få rabatter på 
båtprylar genom vårt medlemskap i Västkustens Båtförbund (se www.vastkustensbf.se 

”Erbjudande”) samt få 10% rabatt på mat hos SeaSide, visa medlemskort. 
Du får tidningen Båtliv 6 nummer/år och kan teckna fördelaktig båtförsäkring i Svenska Sjö 

Vill du hyra klubblokalen kontakta Tommy Blom tel 0703-955805 eller SMS 
eller mail: tommy.b.blom@hotmail.com 

Aktuell information om Björkö Båtklubb hittar du på www.bjorkobatklubb.se 
Verksamhetsberättelse 2015 publiceras på hemsidan 2016-03-15 

 
 
 

BJÖRKÖ BÅTKLUBB 
Kallar till årsmöte  

Passa på och att bli medlem! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nytt om ROT & RUT 
Nya bestämmelser fr o m 1/1 2016, källa Skatteverket. 
ROT-avdrag kan göras vid reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad som utförs i, eller 
i nära anslutning till, en bostad som du äger och bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad 
eller en bostad som du äger och dina föräldrar bor i. Observera att du måste haft kostnaden för 
arbetet. 
Du får ROT-avdrag för reparation och underhållsarbeten för ett nybyggt småhus. 
Du får däremot inte ROT-avdrag: 
- För att bygga ett helt nytt hus. 
- För om- eller tillbyggnader som sker de fem första åren som ett småhus är befriat från 
fastighetsavgift. 
RUT-avdrag kan göras på arbete som tillhör hushållsarbetets kärnområde (såsom städning, 
tvätt, barnpassning, omsorgstjänster och enklare trädgårdsarbete) och utförs i en bostad som du 
bor i eller använder som fritidsbostad, eller som dina föräldrar bor i eller använder som 
fritidsbostad. Observera att du måste haft kostnaden för arbetet. 

ROT- och RUT-avdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per 
person och år. 
Typ av skattereduktion Max procent av arbetskostnaden Max per person och år 
ROT-avdrag 30% 50 000 kronor 
RUT-avdrag för dig under 65 år 50% 25 000 kronor 
RUT-avdrag för dig över 65 år 50% 50 000 kronor 
     Sara Lernberg

Kalendarium 
MARS 
19  Båtklubbens årsmöte           Klubbhuset 
 
25 Äggjakt                                Timmervik 
 
APRIL 
2    Städdag BSF                        
 
6   BSF årsmöte                          V-gårds by   
 
9   Pilgrimslördag                        M-kyrkan 
 
17 Fixardag Björköbarnen           Lekplatsen 
 
23 Arbetsdag                                Hamen 
 
31  Valborg                                   M-kyrkan           
 
MAJ 
26  Vårlunch                                Skutan                  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Välkommen till Vår i kyrkorna på Björkö 
Människovärde i fokus: 
IFK Björkö, Björkö Samhällsförening och kyrkorna inbjuder till samtalskväll. 
Måndagen den 14 mars kl.19:00 i Skutan ”Om vårt mottagande av nyanlända” 
Föredrag av Matilda Brinck-Larsen, grundare av Sandarna Lag C, fotbollslag för 
ensamkommande flyktingbarn, Gruppchef social resurs förvaltning Göteborgs kommun 
Måndagen den 25 april kl.19:00 i Björkö kyrka: ”Om äldres situation i vårt 
samhälle” 
Daniel Brattgård, tidigare sjukhuspräst och etikexpert. 
 
Våfflor - Välgörenhet Lördag 12 mars kl 14:00 i Björkö Kyrka för Lutherhjälpen.  
Lördag 19 mars kl 16:00 i Equmeniakyrkan Björkö (Missionskyrkan) för församlingen. 
 
VALBORGSMÄSSOAFTON lördagen den 30 april 
Vi byter namn, var med och fira! Björkö SMU blir Equmenia Björkö, 
Björkö Missionskyrka blir Equmeniakyrkan Bohus-Björkö  
kl. 17:00: 5-kamp och korvgrillning med scouterna på gräsmattan nedanför kyrkan, 
Namnceremoni, blåsorkester under ledning av Tommy Tillander 
Ca 18:00 Tårtkalas i Skutan 
19:00 Traditionellt Valborgsfirande med vårtal, ekumenisk Vårkör under ledning av 
Ulrika Davidsson, följs av Valborgsbrasa 
 
Stilla veckan. Tillsammans stannar vi upp och läser Påskberättelsen i våra kyrkor 
växelvis. 21-23/3, måndag tisdag onsdag kl 19:00. 
Annandag Påsk kl 17:00 Emmausmässa i Equmeniakyrkan  
Varje torsdag kl 19:00-20:00 är det öppet för En stunds stillhet i Equmeniakyrkan. 
 
Kristi Himmelsfärds Dag 5 maj kl. 11 på Tors Holme Friluftsgudstjänst för alla åldrar. 
Vid regn i Björkö kyrka. Ta med Dig fikakorg 
 

Björkö Kyrka 
Kyrkvägen 11, tel. 0708 960151 
 
Komminister Christer Holmer 

Equmeniakyrkan Bohus Björkö   
(fd Missionskyrkan) 
Bäckevägen 31, tfn 0722 521333  
Pastor Emma Rudäng 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (Uncoated FOGRA29 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /SVE <FFFE5B00420061007300650072006100640020007000E50020002700420069006C006C006500730027005D0020005B00420061007300650072006100640020007000E50020002700420069006C006C006500730020004800F60067007500700070006C00F6007300740020004C00610067006500720027005D002000420069006C006C0065007300200054007200790063006B0065007200690020006800F60067007500700070006C00F60073007400200070006400660020006D006500640020006C006100670065007200>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Uncoated FOGRA29 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B004800F600670020007500700070006C00F60073006E0069006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


