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En hälsning från ordföranden 
 
Käraste vänner! 
Då möts vi på ön för ett nytt år med nya förhoppningar om en vacker vår och en trivsam 
gemenskap. Vi startar också ett nytt verksamhetsår i Björkö Samhällsförening – engagerande 
och spännande att se vad detta år kommer att ge oss. Här i tidningen finns vår 
verksamhetsberättelse för år 2016. Titta gärna igenom och påminns om allt som har hänt under 
det gångna året. Titta också gärna med kritiska ögon och se om det är något du reagerar på – 
som medlem – och ta i så fall med dig tankar och funderingar till vårt årsmöte 5 april.  
Se inbjudan till årsmötet här i tidningen. Vi i styrelsen hoppas att det kommer riktigt många till 
årsmötet och delar gemenskapen och planeringarna för det kommande verksamhetsåret! 
 
Som vanligt är denna tidningen fullmatad med alla aktiviteter som genomförs här på Björkö. 
Det är roligt att få ett sådant gensvar när man jobbar med tidningen, kan jag säga. Det var också 
härligt att se vilket gensvar kommunen fick när den ”fördjupade” översiktsplanen FÖP 
presenterades på SeaSide. Nu går remisstiden ut och när alla reflektioner är behandlade av de 
ansvariga så ska översiktsplanen vara utgångspunkten för framtida planering av ön, och 
kommunens verksamhet. Men räkna inte med att det blir några hastiga förändringar i Björkö-
samhället. FÖP skall ses som referensunderlag för kommande planeringar. 
 
Så lite praktiskt: När jag började min tid som ordförande för Samhällsföreningen fanns det en 
grupp herrar som hade dagarna lite ledigare och som kunde hjälpa till med handfasta grepp –  
t ex samlades en grupp som förbättrade stigen från Bäckevägen till lekplatsen och även stigen 
nere vid Vivik. Det har säkert varit fler sådana insatser genom åren. Nu känner vi i styrelsen att 
vi skulle behöva några välvilliga personer – det behöver då visst inte vara bara herrar! – som 
skulle hjälpa till med den typen av jobb. T ex har vi lovat att försöka förbättra stigen utanför 
Brodéns, som många använder för att gena mellan Västergårdsvägen och Skarviksvägen. Grus 
eller annat material kan vi få fram och så kommer vi gärna med fika t ex. Hör av dig till någon i 
styrelsen, eller Helena Larsson 
0708-219424, om du skulle 
kunna tänka dig att göra en 
”samhällstjänst”! 
 
Apropå ”samhällstjänst” så vill 
jag här passa på att tacka Tord 
Wallin för hans arbete med 
Tippen och hälsa Mats 
Johannesson välkommen att ta 
över denna viktiga syssla på 
Björkö! Vi ser fram emot ett 
gott samarbete på Tippen! 
Med varmaste hälsningar 
         Helena Larsson 

 
Njut också av denna vackra soluppgångsbild vid Suddevik, tagen av Klas Eliasson! 

 



 
 
 

Inbjudan 
 
 
 

Björkö Samhällsförening 
håller årsmöte 

onsdag 5 april klockan 18.30 i Västergårds By 
 
 

Förutom sedvanliga årsmötesärenden är programmet: 
 

Samhällsbyggnadschef Urban Olsson 
presenterar sig och aktuella ärenden 

som berör Björköborna 
 

Dessutom kommer Peter Domini och 
Hans Olofson att berätta om sina planer för  

ett seniorboende på Björkö 
 
 

Välkommen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande medlemmar: 
Helena Larsson, ordförande. Peter Domini,  vice ordförande. Anna Wijk, kassör. 
Övriga ledamöter: Bengt Berndtzén, Pernilla Eng, Kenneth Franzén, Owe Gissleholm  
Marianne Gråhn, Bernt Jacob, Jerker Knutsson, Cecilia Lännerbo och Kenneth Wahlström 
  
     Under verksamhetsåret har styrelsen, förutom årsmötet, haft 10 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, både i övriga kommunen genom att den läggs ut i kommunhuset, 
turistbyrån och andra kommunala lokaler, och för Torslandabor på ICA Maxi. På hemsidan 
lägger vi upp alla protokoll från våra styrelsemöten – en bra kanal för att få veta vad som 
händer i Björkö samhälle. Både hemsidan och Facebook-sidan är välbesökta. 
Föreningen är också remissorgan för kommunens verksamheter och vi har deltagit i 
kommunens informations- och dialogmöten med öråden och därigenom, för Björköbornas del, 
hållit oss underrättade 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, t ex: 
Med Jerker Knutsson i ledningen har ett antal engagerade Björköbor byggt upp ett utegym i 
början av Slingan. Vi tackar också Gert Knutsson för det fina grundarbetet i området! 
Bernt Jacobs och Bengt Berndtzén lade ner mycket arbete för att få till en spång över det ofta 
blöta området vid Kålvik. Och alla var glada och tacksamma, tills stormen Urd gav mycket 
högre vattenstånd än beräknat - och spången släppte från sina fästen. När vädret blir tjänligt ska 
fästena göras om. 
Vi har fortsatt att ligga på kommunen om att få säkra trafikmiljöer på ön. Tillsammans med ö-
råden på Kalvsund och Grötö har vi fått till en säker övergång vid Framnäs och nu hoppas vi 
på säkra hållplatser vid Västergårds by och på Skarviksvägen så snart det går! 
Vi har också ett stort intresse i stigar och leder som ”av hävd” har skapat smidiga kommunika-
tioner mellan olika delar på ön. Därför driver vi frågan om stigen mellan Skuteviksvägen och 
Skarviksvägen, och kanske kan vi grusa av stigen utanför Brodéns tomt? 
Det finns också en grupp som jobbar med att skapa en tennisbana på ön. Där har vi nu, med 
Johan Almroths hjälp, sökt ekonomiskt bidrag på olika vägar och haft vissa diskussioner med 
kommunen om lämplig placering. 
Under hösten blåste vi liv i den gamla önskan om en Minneslund eller liknande på Björkö. 
Här har vi med oss de båda kyrkorna och frågan har lämnats till Öckerö Kyrkogårdsutskott. Det 
är också en punkt som finns med i Fördjupad Översiktsplan FÖP som skall beslutas om i början 
av 2017. 
Och så tog vi, tillsammans med föreningen Björkö Seniorboende, beslut om att ta över arbetet 
med att försöka skapa ett Seniorboende på Björkö. Föreningen Björkö Seniorboende har nu 
upphört och kvarvarande medel lämnas över till Björkö Samhällsförening för det administrativa 
arbetet. 
 
 



 
 
Ledamöter i styrelsen lämnade 2016 i eget namn, in medborgarförslag som har handlat om 
skötsel av grönytor och skötsel av återvinningsstationen. Vi har också fått ganska positiva 
svar på dessa. 
Också i år kan vi tacka Åsa Albinsson för att hon tagit hand om vår blomlåda vid färjeläget – 
och Bernt Jacobs, för att han rustat upp Välkommen-skylten! 
Vi tackar också stegfaddrarna Per Alexandersson, Jerker Knutsson, Jan Boström, Hans 
Olofsson och Bernt Jacobs, samt bänkfaddrarna Björkö Hembygdsförening, Ulla 
Hallqvist/Kenneth Carlsson, Madeleine Persson och Ingela Solbräcke för deras omsorg och 
arbete! 
Björkö har ju en mängd andra aktiviteter och eldsjälar med olika fokus, där Samhällsföreningen 
också är medarrangör: Nyårsfyrverkeriet fortsätter att fascinera, glädja och samla oss till 
hamnplanen. Världens Barn-gruppen har anordnat festliga insamlingar, både med 
bössinsamling, jippon i hamnen och den nya händelsen med marschalltändning i hamnen en 
mörk vinterkväll. Kyrkorna, IFK och Samhällsföreningen anordnade tre samtalskvällar – 
Människovärde i fokus, som var väldigt värdefulla. Sist, men inte minst, fick Björkö äran att 
stå för invigningen av Västra Götalandsregionens Västerhavsvecka. Där fanns 
Samhällsförening med som arrangör.   
 
Styrelsen arbetar intensivt för att förvalta det förtroende vi fått att driva det gemensamma livet 
på Björkö framåt och uppskattar också att alla Björköbor engagerar sig för ett väl fungerande 
samhälle och en trivsam miljö. Varje insats, liten eller stor, är mycket uppskattad och innebär 
att vi har en ö att glädjas över och att stolt kunna visa upp för besökare! 
     Härmed vill vi tacka 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 2016 
Styrelsen för Björkö Samhällsförening 
 

 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Vi vill först och främst önska alla barn på Björkö ett riktigt Gott Nytt År och vi hoppas att 2017 
kommer att bli ett fantastiskt bra år!  
     Åren de går, men som tur är - Björkö-Barnen består. 
För föreningen har året inletts med sedvanligt årsmöte där stor del av styrelsen avtackades. Vi 
vill här återigen framföra vårt varma tack till Annika Alexandersson, Ida Brogren, Peter 
Hohlfält (revisor), Emma Rudäng, Karolina Svensson och Görel Wranne, ni har gjort ett 
fantastiskt jobb för föreningen. 
     Annika lämnar oss dock inte helt.  Grunden i årets styrelse består av Carolin Ekberg, Linda 
Inge (ny ordförande) och Anna Olsson som tillsammans med revisorerna Annika Alexandersson 
och Stina Helleman finns kvar från föregående år.  De har alla gjort detta förut och vet hur 
föreningen sköts på ett bra sätt. Nya medlemmar i styrelsen är Madelen Hellberg, Attie Jansson, 
Lisa och Johan Kilvik, Sofia Mattsson och Linnea Sundqvist. Ambitionen är att fortsätta i 
samma goda anda som tidigare och genomföra alla de efterlängtade evenemang som så många 
pratar så gott om. 
     Föreningens mål är att främja gemenskapen mellan barn 0–10 år och vuxna genom att 
anordna olika aktiviteter samt se till att det finns en god miljö för barnen att växa upp i.  Prata 
med de barn du har runt dig, vad har de för tankar och förslag om vad vi ska hitta på, eller 
saknar du som vuxen något? Lämna gärna förslag i vår Facebookgrupp ”Björkö Barnen”, eller 
via mail till info@bjorkobarnen.se så ska vi se vad vi kan göra verklighet av. 
     För ett tag sedan delades Björkö-barnens kalendarium ut och i skrivande stund är 
planerna för 2017; 
Barngymnastik - inleds 25/2 och håller på tom den 27/5. Klockan 10.30 -11.30 på lördagar 
träffas barn 2–6 år (alltid i vuxens sällskap) och ger järnet i gymnastikhallen. Man kommer de 
lördagar man kan, medlemskap i Björkö-Barnen och anmälan till 
barngymnastik@bjorkobarnen.se är dock krav.  
     Den traditionella ÄGGJAKTEN sker som vanligt på långfredagen den 14/4 klockan 14 -
14.30. Starten är vid gamla pumpstationen/slingan på Kaveldunsvägen. Så tanka kvasten, sätt 
på äggletarglasögonen och kom ut på en härlig vårpromenad där vi letar bokstäver och går 
poängpromenad. Poängpromenaden kostar 20 kr och har både barn- och vuxenfrågor, fina priser 
till vinnarna utlovas! Det finns möjlighet att grilla medhavd korv och bröd, eller så köper ni av 
oss för 10 kr. 
     För att lekplatsen vid Klövervägen ska fortsätta att vara en rolig och inbjudande plats 
behöver den lite omtanke och kärlek ibland. Den 7/5 kl. 10.00 samlas alla som har möjlighet för 
en fixardag då vi gör fint för våra barns skull! Korv med bröd, saft och kakor bjuder föreningen 
på (kaffe får den kaffesugne ta med själv) och ett glatt humör utlovas. Ta gärna med en hacka 
eller en spade eller vad du tror kan vara användbart. Ju fler vi är desto lättare och roligare blir 
arbetet -och tillsammans visar vi barnen värdet av att ta hand om och vara rädd om lekplatsen. 
     Även den här sommaren kommer vi att ordna så att barnen kan låna strandleksaker vid 
Kolvik och Klarvik. Som vanligt hoppas vi att alla barn kan njuta av dem och att vi hjälps åt att 
ta hand om leksakerna och lägga tillbaka dem i sina lådor när barnen lekt klart.  
 



Detta är de planer vi har just nu för våren, men håll utkik på vår Facebooksida, hemsida eller 
uppsatta anslag för att få mer information.  
     För att glänta på dörren till hösten kan vi avslöja att vi Inför hösten planerar LOPPIS och 
ytterligare en Fixardag på lekplatsen och när mörkret lagt sig kommer den årliga 
PUMPAJAKTEN att genomföras den 3 november. Tomten skickade ett mail där han 
berättade att han träffade så många snälla barn på Björkö att han gärna kommer tillbaka i 
december igen.  
      Att se barnens glädje är en drivkraft, att höra hur varmt vuxna pratar om evenemang som nu 
funnits på Björkö flera generationer är en annan. Å ni vet - ingen kan göra allt, men alla kan 
göra något! Att ha barn är inget krav för att hjälpa till, kanske är du en far- eller morförälder, ett 
syskon eller bara en Björköbo som vill att barnen på Björkö ska ha det bra. Känner du att du vill 
hjälpa till vid något evenemang eller på annat sätt stötta vårt arbete är du välkommen att 
kontakta oss på info@bjorkobarnen.se eller via Facebook ”Björkö Barnen” så hör vi av oss när 
vi önskar lite hjälp.  
      Bli gärna medlem i Facebookgruppen ”Björkö Barnen” eller besök vår hemsida 
www.bjorkobarnen.se för att hålla dig uppdaterad om vilka aktiviteter som planeras, våra 
kontaktuppgifter och hur man blir medlem, för endast 150 kr/familj. 
Nu önskar vi alla en härlig vår och ser fram emot träffas vid barngymnastiken, äggpromenaden 
och fixardagen. Och glöm inte att ta vara på vardagen! Njut av det härliga havet och leta 
snäckor och andra havsfynd på stranden, klättra i klipporna och ta härliga promenader i de 
kommande blåsippe-gläntorna eller packa favoritfikat och möts vid lekplatsen för en rolig stund 
tillsammans med gamla och nya vänner. Väl mött! 
     Styrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mats Johannesson på tippen hälsar: 
Snälla, släng inte kattsand vid 
återvinnings-containrarna! Det blir 
kvar som en gegga och går inte att ta 
bort. Släng det som vanligt avfall! 



Skattgömmans förskola  
”allas lika värde”    
 
– Vi har kul när vi leker kurragömma,  
säger Alva Karlsson på Skattgömmans förskola på 
Björkö. 
Hon får medhåll av Filip Brogren som kramar sitt 
gossedjur Tigern lite extra hårt när Björkö-Nytt är 
på besök. 
Det är tidig morgon på Skattgömmans förskola. 
Inger Hellberg, en av fem pedagoger, hjälper till 
med de små pärlorna till pärlplattan. Hon har varit 
förskolan trogen i över 20 år och trivs alldeles 
utmärk med jobbet. 
– Vi har det bra här, fina lokaler, bra personal och 
fina barn säger hon, innan Filip Brogren vill leka 
frisör ännu en gång. 
Ytterdörren öppnas och en pappa hjälper dottern 
av med ytterkläderna för ännu en dag på 
Skattgömman. Lite sömniga kommer barnen in 
från hallen och snart serveras frukost. 
– Barnen har sina platser vid måltiderna, det blir 
tryggast så, säger Pernilla Eng. 
Hon har jobbat här i sex år och säger att nu när de 
öppnade upp mellan avdelningarna och skapade 
en förskola blev det bra. 
Kristen profil 
Skattgömmans förskola är en förskola med kristen profil där den gyllene regeln från Bibeln är 
viktig: Allt vad ni vill att andra skall göra för er skall ni också göra för dem. (Matt 7:12). 
– Vi följer, som alla andra förskolor, de lagar och förordningar från Skolverket som styr 
förskoleverksamheten, säger Pernilla Eng. 
Måste man vara medlem i Svenska kyrkan för att ha sina barn här? 
– Nej det måste man inte, alla barn är välkomna, säger Pernilla. 
Hon är noga med att påpeka att alla ska känna sig bekväma och att det inte finns något tvång på 
kristen tro. 
– Det viktiga är allas lika värde, säger hon. 
Till jul tar de berättelserna och sjunger sånger om julbudskapet. 
– Men vi sjunger också andra vanliga sånger som man brukar sjunga vid jul, säger hon. 
Avgiften är samma som den kommunala, med maxtaxa. Skattgömman ha en egen kö där 
blankett finns på hemsidan. 
Sagostunder 
En treåring visar några danssteg på den runda mattan för Inger och en annan säger att hon ska 
fylla fem imorgon. En mamma säger hej då till dottern i hallen som kommer in till sina 
kompisar. Pernilla berättar om utflykter, sagostunder och samarbete. Om extra stöd och en 
specialpedagog som är knuten till verksamheten. Och om maten. 
– Vi har en egen kokerska som lagar maten från grunden i huset. Brödet är alltid nybakat, säger 
hon. 
 

Filip Brogren och Alva Karlsson med 
sina gossedjur en morgon på 
Skattgömmans förskola på Björkö. 



 
Äventyr 
Alvas mamma Marie säger att de var noga när de valde Skattgömman på Björkö. 
– Vi tyckte att det var det bästa av de bästa här på ön, säger hon. 
Många av deras vänners barn gick redan där så de köpte inte grisen i säcken. 
– Sen tyckte vi det var bra att barnen lärde känna varandra när vi vuxna kände varandra, säger 
Marie. 
Att förskolan har en kristen profil var inget hinder. 
– Det viktiga är att barnen har det bra, får kompisar 
och att det är en kärleksfull stämning, säger hon. 
Filips pappa Tobias håller med. 
– Vi valde Skattgömman för vi tyckte det verkade 
bra, och vi är nöjda, säger Tobias Brogren. 
Barnen är klara med frukosten och är på väg ut i 
det vackra vintervädret. Overaller åker på. Barnen 
får hjälp med dragkedjorna. Vantar och mössor 
hittar sina ägare och strax är de på väg upp till 
vattentornet för en liten utflykt. Dagens stora 
äventyr har just börjat för Filip, Alva och de andra 
på Skattgömmans förskola på Björkö. 
       Conny Nylén 
 
 
  

Skattgömmans förskola: 
Huvudman: Öckerö församling,  
Svenska kyrkan 
Profil: Kristen förskola 
Motto: Allt vad ni vill att andra skall  
göra för er skall ni också göra för dem. 
(Matt 7:12). 
Kö: Egen kö 
Mat: Egen kokerska 
Hemsida: 
svenskakyrkan.se/ockero/heltidsforskola 

Bokning på 031-92 94 10 eller info@seasidebjorko.se.  Mer information på seasidebjorko.se

Lunch 11.30 - 14 & Påskmeny 15 - 20

   Påsklunch 11.30 - 14 & Påskmeny 15 - 20

  Påskbrunch 11 - 14 & Påskmeny 15 - 20



 
 
 
Påskefyren! 
Styrelsen i Samhällsföreningen 
planerar att ha korvservering under 
jobbet med fyren. Låter inte det 
härligt! 
 
 
 
 
Välkomna till ett nytt år med Björkö Roddklubb. 
 

Den 8/4 är det årsmöte på Seaside och mer information om det 
kommer i brevlådan samt på ICA, vår hemsida och Facebook.  
Vi hoppas att vi ska kunna dra igång roddsäsongen någon gång i maj 

och då är både gamla och nya roddare varmt välkomna. 
Vill man betala in medlemsavgift mm innan lappen kommer ut i brevlådan kan man göra det på 
Plusgironr: 276587-3. 
Våra avgifter är: medlemsavgift senior 250kr, junior 100kr och familj 500kr. Utöver medlems-
avgift är det avgift för vinterträning 400kr/helår eller 250kr/termin. Då kan du träna tre 
gånger/vecka vintertid och vara med i valfritt roddlag på sommaren. Vill du endast vara med på 
rodden är det 250kr/säsong och skulle du enbart vilja vara med i skidsektionen kostar det 
250kr/säsong. 
     Björkö Roddklubb 
 
 
Björkö Hembygdsförening 

 
Under våren kommer vi att fortsätta med 
Öppet hus tisdagar mellan kl. 10.00 - 
12.00, där den som vill kan komma upp 
med sina gamla foton, så att vi kan scanna 
av dem och förvara i vår ”fotobank”. 
Har du inte foton med är du välkommen att försöka identifiera vem som finns med i 
gruppen av gamla fotbollsspelare, badgäster eller vad det nu är för grupper på 

fotona. Det blir ibland livliga diskussioner. Vi dricker förstås kaffe också. 
Vi har tankar kring att samla gamla recept som kan finnas kvar i gömmorna. Vi kan bilda en 
grupp som kan sammanställa ett häfte som för framtida Björköbor kan förmedla vad man har 
ätit tidigare. 
Dessutom vill vi ordna en studiecirkel med tema ”Hur man släktforskar”. Men där är ännu 
inte allt färdigplanerat. Vi kommer att ta upp dessa tankar på Årsmötet lördagen den 25 februari 
och i nästa nummer av Björkö-Nytt kan vi informera vidare. 
     Styrelsen i Björkö Hembygdsförening 
 



 

 
     Facit hittar du på sidan 17 
 
 
 
 
Björkö Båtklubb  
har följande aktiviteter under våren: 
Årsmöte den 25 mars kl. 12.00. 
Föredragskväll den 19 april kl 19.00  
Tommy Blom berättar och visar bilder från sin 
atlantsegling i vinter. 
Arbetsdag i hamnen den 22 april. 
 

 

 
  



Hur var det att vara barn och ung på Björkö under krigsåren? 
 
Jag fick ett samtal med Sture Eliasson om hur 
det var i hans barndom och ungdomsår på 
Björkö, på 30- och 40-talen.  
 
Vi talade t ex om skolan. När han började 
1:an, 1940, var det mitt i mobiliseringstiden 
för andra världskriget. Då lade militären 
beslag på skolhusen vid Kolviksvägen och 
förstaklassarna (18 st) fick hålla till i 
nuvarande Thoréns hus i ”hamnebacken”, 
Västergårdsvägen! 
Sedan byggde militären upp hela 
anläggningen i Bovik, Huvet och Klarvik och 
då kunde barnen flytta tillbaka till 
skolbyggnaderna. Under militärens 
byggnation hade dom hjälp av ”Knutes” och 
Ottos hästtransporter för leverans av material 
från fartygens tilläggsplatser.  
Under krigsåren låg kanske 3000 man 
förlagda på Björkö. Då var det livat på ön, och framför allt i Skarvik och på dansbanorna i 
Brottet, på Ryd (”Vita sten”) och i ”Amerikanarns” Badhotell. Så småningom anlade IFK också 
en dansbana i Klarvik. Ett antal ”kärleksband” knöts också mellan militärer och Björköflickor. 
 
I slutet av 30-talet var det väldigt svårt ekonomiskt för flera familjer på Björkö, i synnerhet 
familjer med många barn. Därför fick ett antal Björkö-barn möjligheten att åka på sommarkollo 
till Vargö i Södra skärgården. Dit kom många barn, ända uppifrån Bohuslän, och fick närande 
mat och härligt sommarliv. När dom sedan kom tillbaka med båt till Stenpiren stod mammor 
och andra närstående och tog emot friska och runda barn. 
 
Vad lekte man? Ofta var det ”Ingen sviker gänget” – ungefär som ”Följa John” – och det kunde 
gå livligt till. Den som var ledare kunde ta chansen att få iväg gruppen på riktigt avancerade 
hyss och den ena försökte överglänsa den andra i utmaningar. 
På vintern, när isen låg i inre hamnen i Skarvik, samlades man i en stor flock och gungade upp 
isen, som var ”seg” pga saltet i vattnet. Då bildades en våg i isen och så gungade man upp den 
till större och större vågor, tills den sprack. Ibland hamnade någon i vattnet, men det var många 
som kunde hjälpa upp varandra. 
 
Och så fanns det kiosker. Otto, även kallad Hajsan, hade tre kiosker; en stod ungefär vid 
busskuren vid Mossebacken; en granne med Leif och Rolf Bengtssons; en finns till och med 
kvar – det är uthuset hos Göran Karlsson, mitt emot kyrkan! Det fanns nog även någon i 
hamnen, i alla fall på sommaren när turisterna/badgästerna kom till ön. 
Hajsan lejde oftast flickor att stå i kioskerna och så sa han till dom när dom började: ”Nu får ni 
äta så mycket choklad ni vill!” – Och när dom ätit så mycket, så ville dom nästan inte se åt 
choklad mera. Det var väl uträknat! Han gjorde glass också, som han sålde från en vagn. Men 
det kom även ut en ”glassgubbe”, Karl-Alfred, med skärgårdsbåten från stan. Han hade riktiga 



glassboxar med olika smaker. Han ställde vagnen utanför Badhotellet när han skulle in och äta 
och då fick killarna hjälpa honom att sälja glassen. 
 
I Badhotellet hade man filmvisning och däremellan fick ungdomarna träna olika idrotter, såsom 
boxning, pingis och brottning i utrymmet mellan bänkraderna och filmduken. 
 
Så fick barnen valla kreatur på ön. Djuren fick ju vandra fritt, innanför gärdesgårdarna, men 
ibland skulle man flytta dom och fick då fösa dom i klunga framför sig. Det fanns 8 -10 kor på 
vardera gårdarna Västergård, Sörgård, Ryd och ytterligare kor och hästar på fler ställen. 
Många gånger tog sig barnen upp till militärområdet. Inne i berget där en av mobilmasterna nu 
står, fanns det en jättestor matsal där mannarna, det kunde vara flera hundra personer, satt och 
åt. Då kunde barnen slinka in och få sig lite mat tillsammans med mannarna! 
 
Sture gick i skolan i sju år på Björkö, sedan var det ytterligare ett års ”fortsättningsskola” på 
Kalvsund. Där fick pojkarna lära sig praktiska manliga göromål. Var flickorna hade sin 
fortsättningsskola vet inte Sture, men förmodligen fick dom väl lära sig hushållsgöromål. 
 
Sture har mer spännande saker att berätta, vi återkommer med detta senare! 
     Helena Larsson 

Vilken matkasse väljer du?

Familj – 3 & 5 dagar
Barnfamiljernas absoluta 
favorit! God, näringsriktig 

och varierad mat.

Inspiration – 3 & 4 dagar
Spännande recept och 
nya smaker! Finns som 
gluten- och laktosfri.

Bistro – 3 dagar
Enkla och snabba menyer 

med lite lyxkänsla. För 
det mindre hushållet.

Vego – 3 dagar
Gröna måltider lagade från 

grunden – med en hög 
andel ekologiska varor.

Björkö

Vad är vardagsmat för dig? För oss är det enkelt, 
varierat och riktigt gott. Välkommen in på ica.se/bjorko!



IFK Björkö 
I skrivande stund förbereder sig våra ungdomar och seniorer 
inför fotbollssäsongen samtidigt som badmintonen är mitt i 
säsong med fullt av matcher och träningar. 
För fotbollen är det i hallar eller utomhus som grunderna för 
en lyckad premiär läggs. Lika mycket att lära känna varandra 
som att få kroppen i matchform. Just nu känns kanske en 
grön Björkövall lika avlägset som att båten ska komma i 
havet. Men i föreningen har vi redan börjar förbereda för att 
vi snart ska kunna samlas tillsammans runt en grön plan på 
Björkövallen.  

 
 
Vår värdegrund är att vi alla tillsammans 
ska känna glädje och gemenskap. Det är 
oavsett ung eller gammal, aktiv eller bara 
som en del av gemenskapen, vallen och 
klubbhuset är vår gemensamma träffpunkt. 
Årsmöte 
Välkomna på föreningens årsmöte den 5/3 
kl 13:00 i den gröna klubbstugan. Det 
kommer att finnas nybryggt kaffe och 
intressant information om föreningen. 
Samarbetspartners 
Vi vill tacka våra samarbetspartners för att 
ni var med och gjorde 2017 möjligt. Nu ser 
vi fram emot att skapa utrymme för en 
massa skratt för unga som gamla under året. 
Ni kommer inom kort att höra från oss. 
 
  



Björkös fantastiska nyårsfyrverkeri!  
Stort tack till alla bidragsgivare 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 tål att understrykas att detta är 
vårt eget fyrverkeri, vi får inga bidrag 
från t ex kommun eller någon annan. 
 
Många frågar hur mycket ett sånt här 
festspel går på och i år landade det på ca 
30.000 kronor. Insamlat medel täckte så 

väl att det finns en liten pott kvar och den tänker vi lägga i kassan för att kunna få till ännu 
maffigare fyrverkeri när vi firar 20-årsjubileum år 2020. 
 
Företag och föreningar som sponsrat i år var: 
Björkö Schakt, Björkö Maskin, Björkö Skeppshandel, Björkö Is & Marin, ICA Björkö, 
Utveckling med IT, Tromsö, RM Bygg, Exevent, BarlindBeer, Ulla Gyllensten, Hälsö Vänner, 
Björkö Roddklubb och Björkö Hembygdsförening. 
Ekonomiska garanter är: Björkö Båtklubb, Björkö Samhällsförening, Björkö Hamn och 
Fiskareförening, Björkö Kyrkostiftelse, Björkö Missionsförsamling, och IFK Björkö 
 
Hälsningar Fyrverkerikommittén



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Facit Elfasts kluring: 
1. SAAB 2. BH-mått  3. Tennis  4. Längd på  
VHS-band alternativt Mercedes  5. Tygmått  
bredd  6. Oktan (bensin)  7. Hastighetsgränser  
8. Watt  9. Volvo  10. Tum (TV)  11. Flask- 
storlekar i cl  12. Veckor industrisemester  
alternativt dagar/månad 
 
 
 
 
 
 



 
  



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Tack Världens Barn-kommittén 
för ett fantastiskt inititativ och 

ett härligt event på Björkö! 
 
 

 
 



 

              
             
                 
          
 
 
 
 
 
”Människovärde i fokus” 
 
Lördag 4 mars kl.11-13 
IFK Björkö, Samhällsföreningen och Kyrkorna inbjuder till 
”Kollektivliv – ensam är inte stark” för alla åldrar. Start i Klubbhuset, IFK Björkö.  
Där får vi berättelsen och bakgrunden till kollektiven Bu o Bä, Bök o Bacon, Sprätt o Omelett. 
Promenad till djuren, möjlighet att ställa frågor och klappa djuren. Fika. 
OBS! Kläder efter väder! Fri entré, frivillig gåva till kollektiven! 
 
Torsdag 27 april kl.18:30 
Samhällsföreningen och Kyrkorna inbjuder till Björkö kyrkas församlingshem  
”Livsglädje i alla åldrar” Barbro Lennéer Axelsson, känd psykolog och föreläsare.  
Föredrag, fika och samtal 
 
Dessutom: 
 
Lördag 11 mars kl.14 i Björkö Kyrkas församlingshem 
Lutherhjälps-basar för Svenska kyrkans internationella arbete. Lotterier, mat-tema, våfflor. 
Välkommen! 
 
Lördag 25 mars kl.16 i Skutan, Equmeniakyrkan. Våffelmarknad, Lotterier, servering, auktion.  

Välkommen! 
 
 

”Öga för öga” gör hela världen blind. 
Mahatma Gandhi 

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

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


