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En hälsning från ordföranden 
 
Kära läsare! 
     Vet ni, att bakom dom grå skyarna väntar våren! Det är jag helt övertygad om. Vi är nog 
några stycken som tycker att vintermånaderna har varit särdeles sega i år. Och vinter, förresten, 
det blev det ju knappast heller. Så nu är vi allt väl värda att få lite vår, med allt vad det innebär; 
vårsol, vårblommor, lövsprickning, fågeldrillar, fika utomhus, vårdofter, ja vad säger ni!? 
     Som vanligt har jag fått in en massa härliga hälsningar och aktivitets-presentationer, 
varsågod och ta del av detta – och fascineras tillsammans med mig över alla idésprutor som 
finns här på Björkö. 
Ta också del av Verksamhetsberättelsen för Samhällsföreningens gångna verksamhetsår. Visst 
har vi jobbat bra! 
     Nu drar det ihop sig till årsmöte och nytt verksamhetsår. Det kommer nog att bli några 
förändringar i styrelsen, det har vi fått indikationer om. Är det så att du har lust att jobba för vårt 
gemensamma liv på Björkö, så vet jag att valberedningen gärna tar emot din anmälan. 
     Nu har vi i alla fall svarat på kommunens remiss för Samråd Översiktsplan Öckerö 2020. En 
ändring som rör Björkö kom med i beslutsunderlaget och det var att man inte, som 
tjänstemännen hade tänkt sig, skjuter fram de planerade byggnadsplanerna till slutet av 
planperioden. Däremot är tanken att man utvecklar i långsam takt. 
     Så ska det blir spännande att se om Björkö kan starta det projekt som Björkö Hamn har 
initierat, där vi tar tag i samhällsutvecklingen med lokala krafter. Vi ska samlas, representanter 
för de ideella verksamheterna, de närmsta dagarna och så får vi se vad det kan ge? 
     Så vill jag gärna än en gång hänga på ett stort och varmt tack till Mats Johannesson och 
ansvariga för kommunens kretsloppsverksamhet för alla förbättringar vid Tippen/Åter-
vinningsstationen!  
Mats, du sköter verksamheten med den äran och området har blivit riktigt snyggt! 
     Och därmed önskar jag er nu en fin stund med alla sidorna i tidningen och en härlig vår i 
gemenskap här på Björkö! 
 
Med varma 
hälsningar 
Helena Larsson 
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Björkö Samhällsförening  

håller årsmöte 
Torsdag 12 april kl. 18.30 i Västergårds By 

 

Förutom sedvanliga årsmötesärenden 
får vi besök av kommunchefen sedan ett år,  

Gull-Britt Eide  
som presenterar sig och berättar om  

sina planer för Öckerö kommun 
 

VVäällkkoommnnaa!!  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
För Björkö Samhällsförening  
Verksamhetsåret 2017 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande medlemmar: 
Helena Larsson ordförande, Peter Domini vice ordförande, Anna Wijk kassör 
Övriga ledamöter, Bengt Berndtzén, Pernilla Eng, Owe Gissleholm, Peter Hohlfält,  
Bernt Jacobs, Jerker Knutsson, Cecilia Lännerbo och Christine Ostwald 
 
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 både i övriga kommunen, genom att tidningen 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. Välkommen att titta in på hemsidan och Facebook-sidan. 
     Föreningen är 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. 
Föreningen har skaffat Swisch-konto, för att göra det enklare att betala in medlemsavgiften. 
 
     Under året som gått har styrelsen som vanligt arbetat aktivt för ett trivsamt och fungerande 
liv på Björkö: 
 
     Vi har, genom Bernt Jacobs’ och Bengt Berndtzéns insatser, kunnat utveckla tillgängligheten 
på slingan från Gröna äng till Klarvik genom en trappa vid en stor höjdskillnad och 
ledstänger på spångarna. 
     Även i Suddevik har vi fått en lång och gåvänlig spång över vassområdet, finansierad av 
Samhällsföreningen och byggd av Tomas Axelsson och Mikael Jansson. Tomas och Johan 
Knutsson har även tagit på sig att kontinuerligt röja och slå gräset i området så att det har blivit 
vackert som en park. 
     Vi skaffade vägmaterial till stigen som går utanför Brodéns tomt, eftersom den gärna 
används av Björköbor och nu blivit i dåligt skick. Brodéns och Eliassons lade sedan själva ut 
materialet. 
     Vi har fortsatt driva på kommunen om att få säkra trafikmiljöer på ön. Säkra hållplatser har 
vi nu vid Västergårds by samt tre på Skarviksvägen och en säker övergång vid 
fotbollsplan. Samhällsföreningen deltog också i kommunens Trafiksäkerhetsvandring på 
Björkö, där vi kunde visa på platser där säkerheten borde förbättras. Till exempel blev det fel 
när man byggde trafikdelaren vid fotbollsplan och vi påminner nu kommunen om att dom lovat 
åtgärda det med ett skyddsstaket. 
     Styrelsen bjöd in ordföranden för Samhällsbyggnadsförvaltningen och visade på den 
trafikfarliga miljö som utvecklats vid Grönevik när man vände på färjan vi tilläggning. Nu 
går trafikantlederna kors och tvärs och skapar oro och farliga situationer. Vi anser att man måste 
bygga ytterligare en kör-/köfil för biltrafik, flytta väntkuren, skapa fler parkeringsplatser och 
cykelparkeringar, samt anlägga en säker gångbana för dom som ska till Framnäs. Tyvärr får vi 
mycket otydliga svar från kommunen i denna fråga, men kommer fortsätta att trycka på. 
     Den bänk på höjden vid färjevägen som Samhällsföreningen placerade ut för flera år sedan 
hade nu tjänat ut. Denna gången vände vi oss till kommunen och har nu fått en ny fin bänk där. 



5 
 

     Ett initiativ har startat för att se om vi kan utveckla flera gamla, men nästan gömda, stigar 
i framför allt norra delen, för terränglöpning/-cykling. Här måste man självklart ha markägarens 
tillstånd. 
     Johan Almroth fortsätter, i Samhällsföreningens namn att undersöka möjligheten för att 
anlägga tennisbana någonstans på ön. 
     Till vår glädje har vi kunnat notera att markområde för Minneslund eller liknande nu är 
markerat i Översiktsplanen för Öckerö 2020. Vi har även fått positiv respons från Öckerö 
Församlings Kyrkogårdsutskott att ta sig an frågan när Översiktsplanen har vunnit laga kraft.  
     Beträffande Seniorbostäder, så deltog Styrelsen vid den samrådspresentation för Centrala 
Björkö som Öckerö kommun genomförde och där man presenterade olika förslag till 
byggnation av bostäder. Samhällsföreningen betonade vikten av att få fram någon typ av 
Seniorbostäder där, men vi har ännu inte fått någon respons i frågan. 
     Styrelsen kallades, tillsammans med Björkö Skolverk, att diskutera med kommunledningen 
om hur formen för byggandet av en ny skola på Björkö skulle kunna se ut. Öckerö kommun, 
eller dess fastighetsbolag, har inte möjlighet att genomföra en sådan satsning själv. Därför 
föreslår man att man låter en utomstående entreprenör bygga och äga byggnaden och att 
kommunen hyr lokalerna och även har option på att ta över ägandet som det skulle bli aktuellt 
med försäljning. Styrelsen och Björkö Skolverk svarade att två faktorer skall gälla:  
Skolan ska byggas snarast möjligt och den ska utformas enligt vår inlämnade 
behovsbeskrivning. 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För utegymet lades den sista handen på anläggningen under hösten och styrelsen vill betona att 
det är Samhällsföreningen som har genomfört projektet med ekonomiskt stöd från Öckerö 
kommun och med egna medel, men också med ideell ”mannakraft” från Jerker Knutsson och 
hans vänner. Det betyder därmed att vi är tacksamma för att man visar sin uppskattning med 
anläggningen genom att lösa medlemskap i föreningen med 100 kronor. 
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     Vi tackar återigen Åsa Albinsson för att hon tagit hand om vår blomlåda vid färjeläget. 
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! 
     Till påskfirandet tog Styrelsen initiativ till att göra byggandet av påskefyren till en trivsam 
samling för alla, genom att servera korv och dricka på Valen. Detta föll så väl ut att vi kommer 
att fortsätta. Vi fick också hjälp av Arne Molander att gjuta ner öglor i bergen för att kunna 
förankra påskefyren bättre. 
     Trots att vädret inte var så lockande var det ca 20 personer som vårstädade vår ö på 
städdagen. Mest glädjande var nog att det var fem barnfamiljer som jobbade. Det tackar vi för! 
      Många andra aktiviteter har genomförts under året, med eldsjälar med olika fokus och med 
Samhällsföreningen som medarrangör, såsom Nyårsfyrverkeriet, Världens Barn-insamlingar 
samt sista programmet i serien Människovärde i fokus.  
     Styrelsen arbetar intensivt för att förvalta det förtroende vi fått att göra det gemensamma 
livet på Björkö trivsamt och tackar alla Björköbor som 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! 
     Vi tackar nu alla medlemmar och medaktörer för ett givande år och hoppas att också 
kommande styrelse får uppleva samma positiva och givande arbetsgemenskap! 
 
Bohus Björkö, 31 december 2017,  
Styrelsen för Björkö Samhällsförening    
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Nytt från hamnen 
 
Vi hoppas att 2018 blir ännu ett bra år tillsammans  
i Björkö Hamn. 
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. 
Kontakt:eva.tillrooth@telia.com 031-929290. 
Styrelsen har under 2017 bestått av följande ledamöter: Bengt Olausson (ordf), Lars-Gösta 
Alsterberg (v.ordf och kassör), Thomas Andersson, Leif Bengtsson, Göran Carlsson, Gunilla 
Murnieks och Peter Domini (sekr). Suppleanter var: Hans Olofsson, Martin Samuelsson, Per 
Sundberg, Anna-Lena Helling, Ingmar Alexandersson, Olle Lindmark samt Sverker 
Alexandersson. 
 
Om du har några frågor eller synpunkter som rör hamnen, så kan du kontakta oss i styrelsen 
direkt eller via vår e-postadress info@bjorkohamn.se. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOKA REDAN NU VÅRARBETSDAGEN 21 APRIL KL 0900. 
Det finns gott om arbetsuppgifter och genom att ställa upp bidrar du till att hålla nere våra 
kostnader och därmed också din båtplatsavgift. Det skapar också en fantastisk sammanhållning i 
hamnen. 
     Arbetet med hamnens utveckling fortsätter. 
Under 2017 har vi justerat akterfästen, förbättrat och utökat ställplatser, monterat ny el, 
belysning och vattenledning till norra piren, köpt nya flytbryggor med tillbehör, förstärkt del av 
fiskebåtskajen samt fortsatt arbetet med ny detaljplan på SeaSide-området. 
     Vi har tillsammans med VGR, Öckerö kommun och Göteborgs Universitet startat upp 
projektet ”Destination Öckerö med Björkö som demonstrationsarena” Projektet avslutas 2018. 
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     Markköpen ”Brottet och Gamla Tippen” är nu slutförda och överförda i hamnens ägor. 
2018 kommer vi att göra ommätningar av arrendeytor, flytta ena maststället, färdigställa nya 
flytbryggorna, förbättra bemötandet i gästhamnen, ansluta oss till Docspot samt utvärdera 
resultatet av pilotprojektet. 
     Hemsidan: Aktuell information hittar du på vår hemsida www.bjorkohamn.se 
 
Båtuppläggning och kranlyft: 
När du skall sjösätta, ta upp eller behöver kranlyft går du in på hemsidan och bokar 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 material. 
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. adressändring, 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 i år gjort förändringar på båtplatsavgiften för att bidraga till markköpet och ändrat 
konsumentprisindex KPI. 
Du kan se nettovärdena år 2018 för varje plats på hemsidan. Justering av pris kan ske under året 
pga förändring av bredd eller tillgång till el och vatten etc. 
Alla som har en fast båtplats men inte betalat in hela depositionsbeloppet för platsen kan betala 
in del eller hela beloppet för att få motsvarande rabatt på anläggningsdelen. Detta skall du i så 
fall göra innan förfallodagen, på den faktura du fått för din båtplats. Ange Deposition samt 
båtplatsnummer vid inbetalning. Fakturan justeras därefter. Kontakta Eva via mail 
eva.tillrooth@telia.com innan betalning av depositionen. 
Regler för depositionen finns i Hamnordningen 
Båtplats och Sjöbodsköer: 
Om du vill ha ny båtplats eller en sjöbod kan du ställa dig i kö. 
För att säkerställa att vi har en ”verklig” kö och inte bara intresse tar vi ut en avgift om 100 kr 
för respektive och år. 
Anmälan görs till hamnkapten via mail. 
Parkering: 
För er som behöver parkera längre tid än maxtid utan avgift (för närvarande 5 tim) finns års- 
eller säsongskort som du kan köpa/beställa. Naturligtvis hoppas vi på att de flesta ställer bilen 
hemma när man är ute på längre turer. 
Miljö: 
Vi fortsätter vårt miljöarbete i hamnen. Använd sugtömningen för toa-avfall, ny anläggning är 
installerad. Det är förbjudet att förorena båtuppställningsplatser. Marken under båten skall 
täckas före rengöring och behandling. 
Vi har ansökt om bidrag till en båttvätt som du kan använda under säsongen istället för att 
bottenmåla. Vi återkommer med mer information om detta. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Hamnstyrelsen 
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IFK Björkö 2018 
 
     Vi ser med optimism på året som ligger framför oss. Vi ser fram emot alla härliga 
möten med vänner, klasskamrater, kollegor, lagkompisar, grannar och andra människor 
vi stöter på här på vår vackra ö.  
     Vi i IFK Björkö förknippar många av dessa stunder med verksamheten i föreningen 
och vi ser fram emot en regnig och kall försäsongsträning, en setboll, ett mål i 
poolspelet, fotbollsskolan, vinst i chokladhjulet, derby mot Öckerö, en vinnande anka, 
en kyss på dansgolvet på Björködagen och ett lyckat kast i boulecupen. En av 
förutsättningarna för att dessa möten ska bli av är att vi väljer att möta varandra och tar 
hand om varandra, att vi bjuder in och bjuder till. Och så krävs det en väldig massa 
arbete också. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi ser fram emot ett nytt år fyllt av glädjefyllda möten med fantastiska ledare, föräldrar, 
spelare, sponsorer, medlemmar, supportrar och andra Björköbor som satsar tid, energi 
och pengar som skapar förutsättningarna att träffas, utvecklas och skapa glädje för 
stunden och minnen för livet. Ingen nämnd och ingen glömd men utan er alla står vi oss 
slätt och tillvaron blir väldigt mycket tråkigare… 
Närmast ligger föreningens årsmöte den 4:e mars kl. 15.00. Alla medlemmar hälsas 
hjärtligt välkomna att delta, kom och rösta fram den nya styrelsen för 2018. Det bjuds 
på fika och bulle. Om någon därute känner att de vill vara med i styrelsen eller bara 
vara med i någon av våra arbetsgrupper går det fortfarande bra att höra av sig till 
ordföranden Malin Sandström och anmäla intresse, skicka ett mail till 
ordforande@ifkbjorko.nu. 
 
Sponsorer och publik 
På sponsorsidan har många av våra sponsorer hängt med och sponsrat föreningen år 
efter år. Detta är vi naturligtvis mycket tacksamma för, era tillskott av pengar gör att vi 
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kan hålla en hög nivå på våra arrangemang och samtidigt hålla nere medlemsavgifterna. 
Utan er hade vår fantastiska förening inte överlevt. Ett stort tack till er alla! Vi ser fram 
emot ett fortsatt samarbete 2018. 
Ett lika stort tack till vår fantastiska publik för allt stöd under 2017. Vi hoppas att ni 
hänger med även 2018 och säkrar er plats på Björkövallen genom att köpa det grönvita 
årskortet. Läs mer och beställ på vår hemsida. 
 
A-laget 
Med Fredrik Augustin och Patrik Ermesjö som nya tränare för året och med en handfull 
nyförvärv till den redan starka trupp vi hade kvar från förra säsongen så ser vi fram 
emot många spännande matcher på Björkövallen i år och när serien summeras i höst 
tror vi på en tabellplacering som är ett par snäpp vassare än 2017. 
 
Ungdomsfotbollen 
Vi har en fantastisk ledargrupp som tar hand om våra ungdomar och ser till så att alla 
kan vara med. Vi fortsätter samarbetet med Hönö och Hjuvik för de lite äldre ungdom-
arna och ser en god tillväxt underifrån med nya lag för de yngre åldersgrupperna. Det 
blir som vanligt både poolspel och seriematcher på Björkövallen under året, så håll 
utkik efter information på hemsidor och i sociala medier så att ni inte missar någon av 
dessa. 
 
Badminton 
Här är våra ungdomar i full gång och säsongen börjar närma sig slutet. Det har svettats 
och servats under 100-tals timmar i hallen hela vintern och våra tjejer och killar har 
varit ute och tävlat med varierande resultat men alltid som goda ambassadörer för vårt 
Björkö. 
 
Årets viktigaste händelser 
Fotbollsskola 
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. 
Midsommar 
Efter en tuff och rolig fotbollsskolevecka laddar vi för vårt traditionella midsommar-
firande på Björkövallen. Då går vi man ur huse och dansar runt midsommarstången till 
levande musik och provar lyckan i tombolan eller fiskdammen, en folkfest 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. 
Boulecupen 
I augusti, när sommaren lider mot sitt slut, så bjuder vi in alla boule-entusiaster till en 
spännande turnering. Festligt! Folkligt! Boulecup! 
 
Varmt välkomna till Björkövallen 2018! 
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     Enligt kalendern har nu vintern gjort sitt och om man har haft möjlighet att rusa ut 
rätt dag har även vi på Björkö haft några chanser att bygga snögubbar och åka lite pulka 
på snögräset. För att njuta av snön och vintern här ute på ön får man dock vara lite 
positiv och inte ge upp. Det gäller bara att ha möjlighet att ta vara på ögonblicket. 
Snögubben som vi gjorde rensade kvarteret på snö och stod i flera timmar, men det 
viktiga var att vi hann uppleva glädjen med honom.  
 
     Nu är mars här och vi kan äntligen ana att våren sakta är i antågande. Kanske har du 
hört en kvittrande vårfågel eller sett snödroppar i trädgården, förhoppningsvis har nu 
ruskvädret bytts ut mot allt härligare vårväder med sol och värme och med det kommer 
ju naturen verkligen till liv igen.  
 
     Ju skönare vädret blir desto mer inbjuder det till härlig utelek och vistelse i vår 
fantastiska natur. Om du har tur kanske du få uppleva det magiska med att möta ett 
rådjur med sitt kid, eller på avstånd se hur en fågel matar sin unge. Vårblommornas 
otroliga kraft att ta sig upp ur jorden och glädja oss eller trädens fantastiska 
lövsprickning är också otroliga gratismöjligheter som naturen så generöst varje år 
bjuder på. Stanna upp och ta in allt det fantastiska som erbjuds här på vår härliga ö! Och 
passa på att göra en utflykt till de otroligt vackra blåsipporna, packa gärna med en liten 
fikakorg och njut av ögonblicket!  
  

Rolf 0705-95 66 35
Michael 0735-06 06 96
www.rmbyggab.com 
info@rmbyggab.com

Var rädd om din fritid
Kontakta RM Bygg AB
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   För Björkö-barnen inleddes året med årsmöte där ordförande Linda Inge avtackades. 
Årets styrelse består av Sofia Mattsson (ordf.), Linnéa Sundqvist, Madelen Hellberg, 
Anna Olsson, suppleanter är Caroline Ekberg, Attie Jansson, Johan och Lisa Kilvik, 
även Andreas och Erika Beutler, Emma Karlsson, Lilly Rakovic och Emmelie Wallin 
valdes in som suppleanter i årets styrelse. Föreningen består alltså även detta år av en 
engagerad grupp med människor och vi är nu fulladdade för ett härligt Björkö-barns år!  
      
Vårt engagemang handlar även denna vår främst om Barngymnastiken, äggjakten, 
familjedag på lekplatsen och inte att glömma våra hjärtebarn - att lekplatsen förblir en 
rolig och välskött plats, samt så småningom leksaker i badvikarna. Till hösten planerar 
vi att fortsätta med loppis, barngymnastik och pumpajakt, det finns också anledning att 
tro att Tomten kommer att planera in ett besök till ön i december... Höstens aktiviteter 
återkommer vi till så småningom. 
 
Närmast i tid ligger nu: 
Barngymnastik/Familjegympa: 
     Den efterlängtade starten var den 17/2, ni är dock varmt välkomna att delta fr.o.m. 
nu. Det enda som krävs för att delta är att ni anmäler er till 
barngymnastik@bjorkobarnen.se, samt att ni är medlemmar i Björköbarnen. Det blir ni 
genom att betala in medlemsavgiften på 150kr/ familj till föreningen, se 
inbetalningsinformation längst ner i denna artikel.  
Gymnastiken riktar sig till barn i åldern 2-6 år, barn och vuxna gympar tillsammans, 
målsman ansvarar för egna barn och barnen får inte lämnas på gymnastiken. Samling 
sker kl.10.15 i gymnastikhallen vid skolan. Vi börjar med att gemensamt plocka fram 
vad vi ska använda, klockan 10.30-11.30 gympar små och stora tillsammans och vid 
11.30 avrundar vi med att avsluta och gemensamt hjälps vi åt att plocka undan det 
material som använts.  
Man binder inte upp sig utan kommer de lördagar man kan och vill, sista tillfället för 
våren är lördagen den 28/4. Påskafton 31/3, då alla gympande barn antagligen ändå 
befinner sig på Blåkulla, har gympan dock ett uppehåll.  
 
Vårens stora event är  
Äggjakten långfredagen den 30/3 
kl. 14-14.30 
Starten går vid gamla pump-
stationen/slingan Kaveldunsvägen. 
Då är alla välkomna att leta 
bokstäver och gå tipspromenad. 
Framme i Timmerviken finns grill 
med möjlighet att grilla egen 
medhavd korv eller köpa grillad 
korv av oss. Kom gärna utklädd! 
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Familjedag på lekplatsen den 28/4 kl. 11-13 
Vi hjälps åt att rusta vår fina lekplats. Ju fler vi blir desto lättare och roligare blir 
arbetet! Vi vill ju alla att lekplatsen ska vara en härlig plats att vara på för alla barn och 
familjer. 
 
När sommaren sedan närmar sig och badtemperaturen 
stiger kommer vi att rusta badplatserna med leksaker som 
alla barn får leka med. 
 
Kom ihåg: Allt arbete i föreningen sker ideellt. Tycker du 
att det vi gör för alla barn är bra?  
Bli gärna medlem för 150kr/år och familj. Om man inte har 
egna barn i passande ålder kan man ändå bidra genom att 
bli stödmedlem.  
Swisha medlemsavgiften till vårt swishnummer 1234 132858 eller sätt in pengarna på 
Björkö-Barnens plusgirokonto 61 08 22 -9 och skriv barnet/barnens namn på 
meddelanderaden eller vem bidraget kommer från om du är stödmedlem. Håll dig 
uppdaterad om vad som händer genom att kika in på vår hemsida 
www.bjorkobarnen.se eller vår Facebook-grupp ”Björköbarnen”. 
 
En härlig vår önskar vi i Styrelsen! 
 
 
 
 

www.vivabygg.se
patrik • 076-895 72 31

BEHöVER DU
BYGGHJÄLP?
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Björkös fantastiska nyårsfyrverkeri!  
 
Ett stort tack till alla som har förstått värdet av 
att vi ha ett gemensamt fyrverkeri på Björkö – 
både för den härliga gemenskapen på hamnplan 
och för omsorgen om skotträdda hundar och 
andra! 
Och ett stort tack till David Peter för en 
imponerande skicklighet med regin av 
fyrverkeriet. 

 
Och kanske också ett stort tack till ”makterna” som i precis lagom tid föste undrar dom 
mörka molnen och öppnade en klar himmel för oss! 
 
Av någon anledning var det ovanligt få företags-sponsorer i år, vi hoppas att det var en 
tillfällighet. Nu blev det en summa över, trots allt, men vi hoppas på att kunna spara 
undan lite till det planerade 20-årsjubileet 2019. 
 
Välvilliga sponsorer detta år var: 
Utveckling med IT Hans, Hälsö Vänner – och ett antal intresserade Hälsöbor!  
Björkö Hembygdsförening, Björkö Skeppshandel, Bingmarks fanclub 08-avd,  
Björkö Roddklubb, EGA Björkö ICA och Björkö Is & Marin.  
Därutöver förstås dom ekonomiska garanterna, Svenska Kyrkan, Equmeniakyrkan,  
IFK Björkö, Björkö Samhällsförening samt Björkö Hamn och Fiskareförening.  
 
 

 
 



16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Påskefyren! 
 
Styrelsen i Samhällsföreningen planerar att servera korv 
och kaffe under jobbet med fyren. Låter inte det härligt? 
Kom med till Valen! 
 
 

 
1. Är utan huvud på morgonen, men får tillbaka 
det på kvällen?  
2. Vad har kungen i sitt slott och träden har i 
skogen?  
3. Vad har huvud men inget öga?  
4. Vad blir större ju mer man tar bort? 
5. Vem är det som alltid sover med skorna på?  
6. Vad är det för en fråga du aldrig kan svara 
javisst på? 

7. Går från hus till hus men kommer aldrig in?  
  8. Har hatt och fot men saknar huvud och sko? 

Svar hittar du på sidan 17!       9. Ju mer man fyller mig, desto lättare blir jag?  
10. Ju fler du tar, desto fler lämnar du bakom dig? 
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Björkö Hembygdsförening  
 
Efter att i förra numret av Björkö-Nytt ha läst den intressanta 
berättelsen, som citerades från ett reportage i Göteborgs-
Posten, om när telefonen kom till Björkö, så hittade vi 
ytterligare historia från den tiden.  
På väggen hos Eva Tillrooth hänger den originalskylt i plåt 
från Rikstelefon och även anvisningar om ”Allmän 
samtalsapparat hos abonnent” utgivna av Kungliga Telegrafstyrelsen, som fanns 
uppsatta på den tiden då telefonen kom till Björkö. 
Kapten Job Tillrooths son, Rune Tillrooth, gav dessa i arv till Per-Åke Tillrooth. 
 

 
 
                          
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Facit till Elfasts Kluring: 
  1. Kudde i sängen 
  2. Krona 
  3. Spiken 
  4. Hålet/Gropen 
  5. Hästen 
  6. Sover du? 
  7. Vägen 
  8. Svampen 
  9. Ballongen 
10. Fotsteg 
 

Det var som det var 
tills det blev  
som det blev 
Det blir som det blir 
när det är  
som det är 
Det är som det är  
tills det blir  
som det blir 
Faran är att det blir 
som det var! 
 
Alf Henriksson 
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Första kassen

*

Ord pris
3 dagar, 4 personer

Finn s 
även som 
laktosfri

k        
439 kr

 299k        

*Gäller för nya abonnemangs-kunder vid hämtning i butik.

En kasse kvalitetstid.
Råvaror och recept för hela familjen i en färdig matkasse på ica.se/bjorko

Björkö
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Missa inte vasaloppet på Björkö!  
 
Känner du dig inte i riktigt i form för att åka upp till Sälen och skida runt 9 mil? Oroa dig inte, 
för söndagen den 4 mars går Vasaloppet för Världens Barn av stapeln på Björkö!  
 

Starten går kl. 16:00-16:30 från Sälen (vid ångbåtsbryggan). Loppet 
är en poängpromenad med 9 frågor, en för varje mil i vasaloppet!  
 
Den snitslade banan går från hamnen 
mot fotbollsplanen. Där väntar snälla 
blåbärsdamer i svängen ovanför 
klubblokalen för att bjuda alla 
tävlande på värmande blåbärssoppa.  

 
Vasaloppet avslutas ju som 
bekant i Mora och på Björkö 
ligger detta på kajen vid  
Feskeboa. Håll utkik efter  
Moraklockan!    
 
 
Dagen avslutas med marschalltändning i hamnen kl. 18  
(tredje gången gillt!).  
Det blir skönsång från Salta gubbar och söta gummor 
och värmande dryck, missa inte detta!  
Glada vinterhälsningar från Världens barn-kommittén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Startavgiften är 100:- per 
familj och 50:- per vuxen och  
och pengarna går naturligtvis 
oavkortat till Världens Barn- 
insamlingen. 
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Välkommen att fira påsk i kyrkorna på Björkö 
 
Många samlingar under stilla veckan från Palmsöndag 25 mars till Påskdagen 1 april. 
 
Lördag 17 mars kl.14 i Björkö kyrkas församlingshem - Lutherhjälps-basar för Svenska 
kyrkans internationella arbete. Lotterier, bröd och våfflor. Välkommen! 
 
Lördag 24 mars kl.16 i Skutan, Equmeniakyrkan – Våffelmarknad, lotterier, servering och 
auktion. Välkommen! 
 
Söndag 25 mars kl.18 i Björkö kyrka - Pergolesis Stabat Mater med barnkörer  
från Björkö kyrka och Älvsborgs församling, sångsolister 
 
Söndag 15 april kl 18 i Björkö kyrka - Vivaldis Gloria med Björkö vokalensemble och solister 
 
Torsdag 3 maj Vårlunch kl.13 i Skutan, Equmeniakyrkan - Ewa Bluhme och Gjert Magnusson 
”Sockerkaka på posten och andra brev från Mormor Julia” Kostnad 75 kr OBS! Anmälan till 
Anita Larsson senast 6 maj kl. 21.00. Telefon 96 10 27 el. anitamossen@gmail.com 
 
Torsdag 10 maj kl.11 Friluftsgudstjänst Skarviks holme (Tors holme)  
Lena Sollerman. Christer Sollerman, dragspel. Medtag egen fikakorg.  
Vid regn i Equmeniakyrkan, i så fall är flaggan hissad kl.10 
 
 

Det händer mycket mer, se församlingsblad, hemsidor och affischer 
www.svenskakyrkan.se/ockero   www.equmeniakyrkanbjorko.se 

 

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

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


