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För gäster finns nu 
servicehus med 
toaletter, duschar och 
tvättstuga. 
För att öka bekväm-
ligheten finns även 
belysning, eluttag, och 
vatten installerade.
Hamnen har tilldelats 
den internationella 
miljöutmärkelsen 
BLÅ FLAGG.
Vill du veta mer läs på 
www.bjorkohamn.com 
eller på hamnkontorets 
anslagstavla.

Se hamnens 
historik på sidorna 
4 och 5
Vandringstips på 
sidorna 6 till 9
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Nytt verksamhetsår i Björkö Samhällsförening
Glädjande var att så många kom till 
årsmötet.
Jan Öhlund och vår eminenta 
sekreterare Elisabeth Oleniusson 
avtackades av ordförande Helena 
Larsson.

Två tjejer med ruter i!

En sommarhälsning från ordföranden
Vad spännande det känns när man startar ett nytt 
verksamhetsår efter årsmötet! En grupp människor 
som arbetar tillsammans beror ju helt av individerna 
i gruppen. Detta har jag nu haft möjlighet att uppleva 
ett antal gånger. Verksamheten under ett år har en 
speciell ”färg” – och en helt annan nästa år, när nya 
idéer och nya krafter kommer in. Det är en märklig 
och fantastisk upplevelse!
I år se styrelsen ut på följande sätt: Vice ordförande 
med ö-rådskontakter är Conny Nylén. Sekreterare 
och ansvarig för Björkö-Nytt är Lars-Erik Kihlman. 
Kassör med bevakning på miljöfrågor är Bosse 
Aronsson. Christina Ahlberg och Rebecca Zandén 
bevakar barn- skolfrågor, Peter Domini har också 
koll på miljöfrågor, Lena Arvidsson håller i senior-
frågor, Madeleine Persson engagerar sig i mycket, 
men arbetar framför allt med vår hemsida, Jon Pierre 
har polis- och ordningsfrågor på sin lott och Ken-
neth Kyhldal bevakar trafik och kommunikationer. 
Och jag själv, Helena Larsson, har fått förtroendet att 
samordna alla dessa krafter.

Ett uppdrag som däremot följer verksamheten 
genom flera år är ambitionen att göra området längs 
Skjutbanestigen mera tillgängligt. Vi har ju fått 
årsmötets godkännande att använda ända upp till 
50.000 av våra sparmedel för detta och vi hoppas 
också få igång ett EU-projekt för detta ändamål. För-
ra året kom vi inte igång på grund av att det regnade 

ständigt och jämt. Men den underbart vackra våren 
i år har gett oss nytt hopp och stor lust att äntligen 
komma igång.
 
Vi har samlat intresserade ur olika samhällsgruppe-
ringar i en arbetsgrupp och har kommit så långt att 
vi nu bestämt oss för att försöka ta oss in i området 
vid Boviksvägen, där som ett dagis har friluftsverk-
samhet. Därefter viker vi nästan genast av stigen, 
för att komma upp på Skjutbanestigen strax norr om 
Näckrosdammarna. Det stora – och första - projektet 
blir att åtgärda vad som i arbetsgruppen går under 
benämningen ”Grôd-hôla”, nämligen det sumpiga 
området efter vägen till Schiölers fårhage. Sedan 
skall vi varligt öppna diket på skjutbanan, så att 
ängen med ”rariteter” kan bli ännu finare.
Innan vi kommer igång med de tyngre arbetena, 
så är det mycket röjningsarbete som kan göras. Du 
– och alla andra intresserade – kan lätt hänga med 
och göra det som du har möjlighet till. Hela projektet 
baserar sig ju på frivilligt arbete. Pengarna skall gå 
till inköp av material och hyra av maskiner.
Arbetsgruppen består av följande: Helena Larsson, 
Lars Jägersvärd, Kenneth Kyldahl, Bernt Jansson, 
Katarina Knutsson Helmvall, Kenneth Carlsson, 
Ulla Hallqvist, Linnea Jägrud, Annika Lindblom, 
Hasse Olofsson, Ann-Katrin Henriksson, Madeleine 
Persson, Conny Nylén, samt någon från Hembygds-
föreningen. Kontakta någon av oss, så går vi ut 
tillsammans!

Helena Larsson, ordförande
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Reserapport från Conny Nylén, Ekumeniska 
följeslagarprogrammet i Palestina och Israel 
(EAPPI) är ett internationellt projekt som 
drivs av Kyrkornas Världsråd. 
Taxin stannar med ett ryck och jag stiger ur i ett gult 
damm på den smala vägen. ”Nu kan taxin inte köra 
längre” säger Jan-Otto Jansson, från teamet som vi ska 
avlösa, och betalar 23 shekel för resan från Tulkarem.
Vi ska besöka Jamal i byn Shufa. Framför taxin ligger 
en stor jordhög som gör att bilen inte kan passera. ”Det 
är den israeliska armén som stängt vägen till Shufa för 
att bosättarna som bor där nere ska ha en egen väg”, 
säger Jan-Otto. Han pekar på några hus med rött tegeltak 
någon kilometer bort till vänster. 
Vi tar oss över vägspärren till fots, bara för att, en bit bort, 
se en till. Det är tidig eftermiddag och det blåser en vänlig 
bris i ryggen när vi börjar gå mot Shufa, som ligger vack-
ert på en höjd drygt en halv kilometer bort. Vi klättrar över 
den tredje jordhögen och Jan-Otto upplyser om att det 
heter ”earthmound” på engelska.  Efter en stund byts det 
gula gruset mot svart slät asfalt. ”Den här vägen har de 
byggt till bosättarna”, säger Jan-Otto. Vi ser en väg nere i 
dalgången till höger och Jan-Otto berättar att det också är 
en ”settlerroad” och att den servar andra bosättare längre 
in på Västbanken. 
En man på en åsna kommer ikapp oss och vi får veta 
att det är Jamals bror. Ingen vet riktigt vad han heter, 
men han brukar sitta med och vara tyst när följeslagarna 

Hyllning till elbilen
Jag har världens bästa bil
Den har ingen sportig stil
Den går inte särskilt fort
Men det räcker på min ort.
När jag vill till kiosk, affär och bank
Utan avgasrör och tank
Trycker jag på liten spak
Och så har jag kraft där bak.
Kraften får den alla nätter
När man i kontakten sätter
Då finns kraft i överflöd
Både vit och grön och röd.
Reaktorer och turbiner
Måste göra el för dagsrutiner
Men när natten faller på
Fortsätter Dom att bara gå.
Så var femte kilowatt
Rinner bort varenda natt
Ända tills den stora dag
Alla har en bil som jag.

Folke Råghammar 

Di-du-diddi-du, di-du-diddi-du, di-dutti-dutti-du!
Kände du igen Hemglass-trudilutten? – trots att den inte hörs på 
Björkö längre....
Efter samtal med ansvariga har jag fått veta att man ansett att det 
inte handlas tillräckligt mycket glass på Björkö för att vi skall få 
besök av bilen här. 
Men kanske i alla fall att dom kommer under sommarperioden och 
i så fall varannan lördag.
Så håll öronen öppna för trudilutten i sommar!
                                                                                           

Simlärare till Björkö!
Vi letar med ”ljus och
 lykta” efter två simlärare
 till sommarens simskola 
på Björkö.
Är du intresserad, så 
kontakta Björkö 
Samhällsförening så kan 
vi diskutera förutsättning-
arna. Du når oss på 
mail: samhallsforeningen@bohus-bjorko.se, eller på telefon till 
ordföranden, Helena Larsson, 96 16 20.

möter Jamal.  Vi slår följe och med mannen på åsnan. Han 
bjuder på några syrliga frukter. Någon i det gamla teamet 
säger att det är askardinya frukter. ”Jag får inte åka på den 
här vägen” säger han på bra engelska. Han säger också 
att det är åtta år sedan armén stängde av vägen och att 
alla uppe i byn har varit tvungna att sälja sina bilar och 
köpa en åsna för att ta sig uppför den långa backen till 
byn. När vi kommer upp en bit där vägen svänger ner mot 
bosättningen stannar vi till och jag frågar hur många som 
bor där. Han tror att det är runt 200 men att det är många 
av dem som har en lägenhet i Jerusalem och inte är där 
så ofta. På min fråga svarar han att han heter Tahgeen 
och för säkerhets skull ber jag honom skriva ner det i min 
svarta anteckningsbok. Det uttalas ungefär som ”taxin” får 
jag veta. Pojken bredvid heter Ahmad och är hans brorson. 

En stilla sommarbris från Medelhavet, som vi ser långt där 
borta, svalkar skönt i eftermiddagssolen. Vi blir stående 
en stund och ser också en militärförläggning med en hög 
mast framför bosättningen. Jag tar en bild med militärför-
läggningen och bosättningen i bakgrunden. Merete från 
teamet vi ska avlösa säger att hon tog samma bild när hon 
kom hit för tre månader sedan. Själv skenar tankarna i 
väg till en annan man som kom på en åsna från Jeriko en 
påsk för många år sedan. Men det är en annan berättelse, 
eller...? 
Vill du veta fortsättningen på berättelsen så hör av 
dig till lars@runan.se
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Historik
Denna gamla ärevördiga förening startades 25 no-
vember 1907 och hette först Björkö Strandkassa u.p.a. 
Dess huvudsyftet var att ”söka tillvarataga och främja 
öbornas gemensamma intressen genom att uppföra 
bryggor och planer mm, söka bereda tillfälle för sina 
medlemmar att lättare avyttra sina produkter samt att 
genom anordnande av sillpackning och dyl. bereda 
inkomst och arbete för föreningens medlemmar”. 
164 personer registrerade sig som medlemmar under 
första året. Den första insatsen var att förbättra vägen 
till gamla ångbåtsbryggan. Vid denna tid fanns ingen 
hamn på Björkö utan fiskebåtarna förtöjdes i moringar 
utanför strandkanten.

Rätt till inträde i föreningen hade alla på ön boende 
manspersoner mellan  15-65 år. Medlemsavgiften var 
2 kronor per år. Den sänktes under första världskriget 
till en krona vilket den fortfarande är. De första stad-
garna antogs vid årsmötet 1909.
Detta var den första Strandkassan i Bohuslän och den 
kom att få många efterföljare under årens lopp.
Oljeaffären
Oljeaffären startade sin verksamhet den 10 maj 1924 
och den förste enskilde kunden var Theodor Gillholm 
som handlade för 3,90. Den första fiskebåten som 
betalade för en oljeräkning var Saga. Beloppet var 
168,70 kronor. Den första affärslokalen var inhyst i 
muren där restaurant Alphyddan en gång legat. 

Omsättningen det första halvåret var 27 000 kronor..
Nuvarande förening
Hamn och Fiskarföreningen Björkö Strandkassa 
u.p.a
Under 20-talet började det talas om bygga en fisk-
hamn och för att kunna vara delaktig i detta måste 
fiskarna själva kunna ställa upp med 10 procent av 
byggkostnaderna. För detta ändamål registrerades 
Hamn och Fiskarföreningen Björkö Strandkassa 
u.p.a 1928 som en ekonomisk förening och en hamn-
kommitté bildades. Den bestod av Adolf Alexanders-
son, Artur Gillholm, Efraim Eliasson, Joel Karlsson, 
Rickard Karlsson och Otto Alexandersson.

Föreningen fyller alltså i år 80 år i sin nuvarande 
skepnad med hamnen som huvudprioritering för 
verksamheten. Det kan i samband med 80 årsjubileet 
vara skäl att göra en återblick på hur det gick till att 
få denna för ön så viktiga infrastruktur. Nedan några 
viktiga årtal.

Viktiga årtal
1912 anslogs 1000 kronor från Väg och Vattenbygg-
nadsstyrelsen för en undersökning om en nödhamn 
kunde byggas på Björkö. Undersökningen utfördes 
1913, men sedan hände inget mer.
1922 gjorde major Asplund mark och bottenunder-
sökningar samt kostnadsberäknade tre olika alterna-
tiv. Dessa var,
1. Muddring och kajbygge i inre hamnområdet
2. Vågbrytare från Skarviks holme och norrut
3. Vågbrytare från norra sidan och österut.
De två sista förslagen kom till utförande medan det 
första omarbetades. 
1928  hamnkommitten hade bildades. Ett allmänt 
möte hölls och då uttalades följande. ” lösandet av 
hamnfrågan bör påskyndas samt förarbetet forceras i 
raskaste tempo”.
Tullkontrollör A.G.Bjulén utsågs till föreningens ju-
ridiska ombud och fick i uppdrag att ordna markköp, 
lagfarter, framställningar och andra ärenden som 
rörde hamnbygget.
1931 Alla markköp blev klara. En del mark skänk-
tes av bl.a Västergårdsbönderna. Lagfartsbeviset är 
utskrivet den 13 oktober 1931 och omfattar 2,0475 
hektar. Omkring 50 markägare hade berörts av upp-
handlingen. Det totala priset uppgick till 
4869, 28 kronor.

Hamn och Fiskarföreningen Björkö Strandkassa u.p.a

80 år
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1931 beviljades anslag om 171.600 kronor av Kung-
liga Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen till byggandet 
av norra piren. Detta var ett beredskaparbete. 
1932 beviljades även anslag till södra piren och den 
påbörjades genast efter att norra piren färdigställts.
1935 godkändes ritningar och kostnadsförslag samt 
ingavs framställning om anslag till småbåtshamnen. 
Ritningarna hade gjorts av ingenjör G. Berglund 
men blev senare omarbetade av kapten Carl Bjuke 
och ingenjör Orvarsson.

1937 beviljades anslag till småbåtshamnen. 
1939 bröt andra världskriget ut och marinen kom till 
Björkö och tog hamnen till förläggningsbas. Ytterli-
gare anslag från staten var svårt att få under rådande 
läge. Hamnföreningen vände sig då till de militära 
myndigheterna på Nya Varvet och sökte deras stöd 
för en framställning om medel. Militären var mycket 
samarbetsvillig och tillstyrkte starkt framställningen 
om medel för kajanläggningen.

1941 den 26 november beviljade Arbetsmarknads-
kommissionen 388.000 kronor.

1944 den 16 september invigdes Björkö Fiskhamn 
av landshövding Malte Jakobsson. Invigningstalet 
för Föreningen hölls av Olof Alexandersson, ordfö-
rande i Björkö Strandkassa. (Talet finns bevarat)
Vid denna tidpunkt hade Björkö fått skyddade ytter 
och inner hamnar samt två vågbrytare
och 350 meter kaj i ytterhamnen vilket räckte till 
kajplats för 17 stycken 20 meters fiskebåtar.

Andra verksamheter
Hamnföreningen har från början av sin verksamhet 
också tagit aktiv del i och bekostat helt eller delvis 
åtgärder som syftat till att gagna samhälliga för-
bättringar. Det gäller bl.a vägbelysning, badplatser, 
trampoliner, park och parksoffor. Dessutom anslog 
Föreningen årligen medel till skolresa och fattigfon-
den. Av intresse kan nämnas bekostnad av material 
och uppsättning av 120 meter staket runt Timmer-
vikens badplats 1937. Justus Olsson hade välvilligt 
ställt Timmerviken till förfogande som badplats 

för öbor och badgäster. Även vid andra badplatser 
bidrog Föreningen med kontanta medel under flera 
år för skötsel och rengöring. 
Det var tack vare Hamnföreningen som embryot 
till öns brandkår grodde när man år 1912 övertog 
ansvaret för brandsprutan och dess skötsel – Karl 
Magnusson var brandchef då. 1939 skänkte man 
varmbadhuset till den frivilliga brandkåren och 
lånade ut en större summa för att införskaffa moder-
nare brandutrustning.

Öns förste hamnkapten blev Efraim Eliasson som 
fick jobbet vid årsmötet 1939. Hans årliga arvode 
var 800 kronor. Samma år infördes hamnavgifter 
i enlighet med instruktioner från Länsstyrelsen. 
Efraim gick i pension 1954 och avlöstes av Wilgot 
Martinsson.
1940 inköptes tankbåten Oden för 15 000 kronor 
för att frakta olja mellan Göteborg och Björkö. När 
man 1939 gjort lönsamhetskalkylen beräknades att 
årsbehovet av brännolja var 900 000 liter. Inköpspri-
set detta år var 7 öre per liter och det såldes för 9,3 
öre litern.

När köpet gick igenom hade kriget utbrutit och 
villkoren drastiskt förändrats, bl.a hade kraftiga 
ransoneringar införts på brännolja. Oden användes 
också till att frakta in färsk makrill till försäljning 
i Göteborg. Mellan den 15 maj och 5 juli 1941 
fraktades t.ex. 8666 kvartslådor (sk. dåsar) och 275 
halvlådor in till stan.
Hamn och vägbelysning
Som en kuriositet kan nämnas att Hamnföreningen 
även hade hand om och  bekostade belysningsnätet i 
hamnen och på ön. Redan 1910 sattes den första be-
lysningen upp. Det var en s.k Luxlampa. 1911 sattes 
ytterligare en lampa upp och då anställdes den förste 
belysningsskötaren. Den var Isaksson som för detta 
fick 75 kronor om året. Den belysningsskötaren som 
de flesta av oss minns är Oskar Olsson, öns brevbä-
rare, som började redan 1932 och fortsatte fram till 
sin pensionering. Efter det övertog kommunen an-
svaret.                                 

Christer Alexandersson                                 
                                     Fortsättning i nästa nummer. 
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Promenera på Björkö!

Står du i hamnen och tittar går Skarviksvägen öster ut. 
Följer du den kommer du till Björkö Hotell och Vandrar-
hem. Vid sidan ligger en ICA -butik.

Längre bort på Skarviksvägen kan du vika av till vän-
ster vid korsningen med Bäckevägen och gå ned till mot 
Timmerviken (Slingan) Du passerar alkärr. Växtligheten 
är djungellik. Blåsippor, gullvivor, vitsippor växer här på 
våren. Stanna gärna upp och lyssna på fågelsången.
Timmerviken är ett naturskönt område med badplats med 
grund botten. Förbi Timmerviken finns en motionsslinga 
som leder tillbaka till Bäckevägen.

Du kan ju istället gå vidare på Västergårdsvägen och 
komma till Bångegårdsvägen/Klarviksvägen. Svänger du 
av där kommer du till den kommunala badplatsen 
Klarvik. Där finns Björköbarnen och simskolan bl.a.
Här är du på första parkett vid havets E6, farleden mellan 
Hälsö och Björkö.
                              På sidan 10 finner du text om P-platser.

Går du i stället från hamnen upp på Västergårdsvägen 
kommer du så småningom till Kolviksvägen och Björkö 
gamla skola nu Hembygdsgården. Här finns hela Bohus 
Björkös historiska foton och texter från forna tider.
Går du vidare på Kolviksvägen kommer du till en badplats 
med en skön vild natur. Buskar och snår som mynnar ut i 
kala slipade hällar. Detta är en av Björkös badplatser.

Vill du bada på närmre håll så går du ut på Skarviks holme 
En underbar känsla att ligga på solvarma klippor och ha 
det skönt. Det är medicin mot stress.

Vart du än går så får du uppleva kontraster mellan öppen 
skärgård och lummig skogskaraktär.

1

2

5

3

4

2

8

4

Se kartan nästa sida. Punkt 7

7

6
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Här finns Björkö Missionskyrka med Vandrarhem som 
ligger vid Bäckevägen  ( Se sista sidan.)

9 10

Björkö Kyrka som ligger på Kyrkvägen vid Västergårds-
skolan. ( Se sista sidan.)

  FISK OCH SKALDJUR I BJÖRKÖ HAMN
  Specialitet: Olika sorters Lax samt egna sill - och skaldjurssallader

 FESKEBOA
                     Fisk o. skaldjur från Björköbåtar.
                                    Inge och Leif 
  
     Sommaröppet fr.o.m. 1 juli  
     Tisd... - Fred 10.00 - 19.00   Lörd 10.00 - 14.00  
     Bohus Björkö  Tel 031 92 92 92   Mob 0705 545420
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Går du istället vidare och följer Västergårdsvägen över 
korsningen med Bäckevägen kommer du så småningom 
till ett vägskäl med skylten Bovik.
Följer du den förbi en bom kommer du till en underbar 
natur som är sällsynt  i skärgården. Här finns fornläm-
ningar och historiska platser.

I själva fiskeläget Bovik finns ett hus från 17oo-talet 
och här har t.o.m. Kung Gustav III varit på besök.
På den tiden var här ett stor trankokeri och salteri.
Här levde upp till 500 personer på den tiden. 
De´va´när silla gick te´!

En av de stora sevärdheterna på Bohus Björkö är på 
våren när tusen och åter tusen blåsippor blommar längst 
bort på Pjonken. Därefter blommar vitsippor och gull-
vivor.  Hela året en vacker orörd natur. Pjonken når du 
om du fortsätter förbi Bovik, norrut.

Från början var det Bovik som allt kretsade kring.
Nuvarande hamnen i Skarvik var inte bebodd från 
början utan var utmarker. Det sägs att Skarvik betyder 
skräpvik.
Man har svårt att förstå att Bovik, denna lugna genuina 
plats, en gång var full av liv och rörelse.

Vi önskar dig en skön promenad och 
en trevlig dag på Bohus Björkö.
En ö i Bohusläns södra skärgård.

15

När du nu kommer tillbaka till hamnen kan du 
släcka törsten och stilla hungern hos Pizzerian eller 
Restaurang Seaside samt handla souvenirer m.m. 
i Skeppshandeln. Där finns även drivmedel för båt 
och bil.

16

12

11

Sedan är det dags att vända tillbaka till hamnen. 
Det gör du genom att ta vägen förbi öns högsta 
topp, ner mot den gamla skjutbanan och vidare 
förbi en damm där det växer näckrosor och massor 
av grodor leker på våren. Dammen är dessutom en 
omtyckt skriskodam på vintern. (Se andra kartan.)

14

13
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Den sista avstickaren som är värd att ta är att från hamnen 
gå upp på Valeberget.  Det är en brant väg upp. Men du 
får belöning för därifrån har man en vidunderlig utsikt över 
samhället och de andra öarna i kommunen. Dessutom kan 
du se de stora skeppen som avspeglar sig mot horisonten, 
även Marstrands fästning och på kvällen en romantisk 
solnedgång.
                              

17

Björkö

       
                             Välkommen!
                       Till affären som   
                              gör sitt bästa för 
                              att du skall trivas.   

                   

         Skarviksvägen 48  tel 031-961022 
         250 m från hamnen           www.ica.se/bjorko

  
  HYR - vi kör ut!

     bobcat, minigrävare, markvibrator,
     cementblandare,
     berg- och betongborr,
     färgborttagare,  
     elhandmaskiner, pumpar,
     motor- och röjsågar  
     släpkärra, vedklyv, m.m.
     Vi har även arbetsbåt 
     med kran, lyft 1 ton, last 2,5 ton.   

         031-92 99 37  www.bjorkomaskin.se

BJÖRKÖ MASKIN
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Vart vänder man sig?
> Vid nödsituation SOS 112
> Öckerö Vårdcentral 967400
> Folktandvården 968060
> Öckerö Räddningstjänst 976200
> Sjöräddning Hamntel, Rörö 964436
> Apotekservice Björkö Skeppshandel 961249
> Post Björkö Skeppshandel 961249
> Svensk Kassaservice m,o,f, 15.30-17.30 961249
> Taxi Öckerö 968050
> Taxibåt Tullan 963226
> Buss Tidpunkten 0771-414300
> Bilfärja Talsvar ange tidtabell alt.
> Personalen/Björköleden 0771-656565
> Nordöfärjan 070-6012604/0
  Bensin - Båttillbehör Björkö Skeppshandel 961042
> Livsmedel ICA Nära Björkö 961022
> Präst Svenska Kyrkan 929182
> Pastor Svenska Missionskyrkan 961709
> Hamnkapten Per-Åke Tillrooth 0768-653857
    per-ake@bjorkohamn.se   www.bjorkohamn.se
    Hamnkontoret Dagl. 18.00 -19.30 Mids. t.o.m.aug

Björkö Föreningar och Kyrkor
> Björkö Föreningar och Kyrkor
> Björkö Samhällsförening Helena Larsson 961620
> IFK Björkö Marie Andreasson 961742
> Björkis Supporterklubb Leo Andersson 961849
> Björkö Roddklubb Bo Andersson 961086
> Björkö Röda Kors Junis Rabe 961214
> Björkö Hembygdsförening Majlis Lysell 961019
> Björköbarnen Malin Gustavsson 961514
> Björkö SMU Tommy Tillander 511317
> Björkö Missionsförsaml. Lena Sollerman 872812
> Björkö Kyrka Christer Holmer 929182
    Björkö Seniorboende Lena Arvidsson 961441 
> Björkö Jakt- & Viltvård Ronny Wikström 961588
> Björkö Båtklubb L- G Lundstedt 0705-473838
> Björködykarna Johan Alexandersson 0708-240244
> Björkö Badförening Margareta Haglund 961848
> Göteborgs Friluftsförening Bohus Björkö 961564
> Öckerö Kommuns Naturskyddsförening
   Ulla Hallqvist 929232
   Inger Standár-Björkman 961694
> Björkö Nytt Red. Helena Larsson 961620

 

   OBS!
   Parkerar gör du lättast på parkeringsytan 
   vid Distriktsköterskans mottagning vid Västergårdsvägen
   och på  Västergårdsskolans gård samt med begränsad tid 
   vid markerade platser i hamnen.
   Var aktsam om naturen ta alltid med dig det som blev över!

Vi utför motorreparationer, motorbyten, vinterförvaring av båtar 
inomhus samt utomhus. 
Försäljning av: Volvo Penta reservdelar och motorer. 
Mercury utombordare.   Oljor, filter till utombordare.

*
       Specialitet-

Björkö Is & Marin

IS

Tel. 031-929184  Öppet: 8.00 - 17.00
www.bjorkoismarin.se

Fabriksförsäljning 
av IS 

Självbetjäning
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Kulturskolan
Tidigare i våras var Öckerö kommuns kulturskola 
och besökte Björkö gymnastikhall.
Spänning, sång, musik och dans fi ck publiken njuta 
av. Ungdomar från grundskolan uppträde med en 
riktig ”piratmusikal”. De var iklädda piratkostymer 
och hade byggt upp ett stort piratskepp i gymnas-
tikhallen. Åskådarna verkade riktigt imponerade av 
musikalen och ser fram emot nästa framträdande av 
kulturskolan.

Björkö har många platser med höga naturvärden. För 
några år sedan gjordes en inventering av naturvärdena, 
som ett led i en biologiutbildning på Göteborgs Univer-
sitet. Inventeringen syftade till att kartlägga de natur-
värden som fi nns. Resultatet blev bland annat att sex 
stycken hotade arter upptäcktes, sex så kallade rödlis-
tade arter. Flertalet av dessa är växter som behöver betad 
mark för sin överlevnad. På Skjutbanan har marken, 
åtminstone sedan 30-talet, regelbundet betats eller hållits 
öppen i militärt syfte. Detta har gjort att här fi nns kvar 
många växter vars livsmiljöer till stor del har försvunnit 
i övriga Sverige. För att upprätthålla dessa livsmiljöer 
har Naturskyddsföreningen, Krister Schiöler, Miro och 
övriga naturintresserade Björköbor under fl era års tid 
hjälpts åt att hålla får nere på Skjutbanan.
Även i sommar satsar vi på att få ner fåren och alla kan 
hjälpa till. Du behöver inte kunna nåt om vare sig får 
eller blommor för att göra nytta för de hotade arterna, 
det räcker med att du kan tänka dig en stilla sommarpro-
menad med en spann bröd. Håll utkik på anslagstavlan 
på ICA, i juni någon gång sätts upp en lista som mer 
utförligt beskriver vad det behövs hjälp med. 

Följ med ÖNF på en liten 
Blomstervandring

Vi ses vid” skjutbanan”
Måndagen den 16 juni klockan 18.00

Ta gärna med fi ka
Information 031 929232 (Ulla), 031 961694 (Inger)
ÖNF och Studiefrämjandet

Öppna landskap 
på Björkö

Miljörutan
  
  Belysningen står för 20 % av hushållselen i en    
  genomsnittlig villa. Genom att byta ut tio av de   
  glödlampor som lyser mest i hemmet mot låg  
  energilampor eller kompakt lysrör sparas runt 500     
  kilowattim. per år. En kilowatt- kW = 1000 watt -W
  Bilen
  Det är endast tillåtet att tvätta bilen på sådana 
  platser där man har tillgång till avlopp som är     
  avsett att ta hand om giftigt avfall.
  Såsom biltvättautomater.
  I andra fall förstör du bl.a. grundvattnet.

    Björkö
  Sommarshop

Vi fi nns i gästhamnen under juli månad men
redan idag på www.sommarshop.se

Väskor, necessärer, accessoarer från

Badtvålar och andra nödvändigheter.
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Vår skärgård är unik på många sätt både på land och i vattnet..

Klödder t.ex. kan man ha till mycket!

Sågtång
0,25 - 1 m. Klippor och stenar under lågvattenlin-
jen. Sågtongen känns lätt igen på den sågtandade 
kanten samt att den saknar luftblåsor.
Vid svenska västkusten, där tidvattnets nivåskill-
nader är små 2 - 3 dm kommer den sällan över 
ebbnivå.
På västkusten når den 8 - 10 m djup.
I södra Östersjön kan den växa ned till 15 m djup.

                                                 Knöltång
30-60 cm. Hela året. Klippor och block på 20 
- 50 cm djup. Den finns enbart på Västkusten 
och då i skyddade lägen. Knöltången används  
industriellt till tångmjöl, gödsel och kemikalier. 
Varje år, utom de två första bildas en ny blåsa. 
Man kan på så sätt bestämma ålder.

Blåstång
 20 - 50 cm. Hela året på 0,2 - 1 m djup. Den mest 
kända av tångarterna, samtidigt den mest varie-
rande. På för vågor utsatta ställen och på djupt 
vatten kan den sakna de parvisa luftblåsorna samt 
blir mindre. I lugnare vikar blir skotten bredare 
och blåsorna fler.
Har i alla tider använts som gödsel, ger ifrån sig 
kvävet långsamt samt spårämnen.

                                                       Havssallat
8 - 15 cm Klippor och sten på 0 - 1 m djup.
Den fordrar mer ljus än de andra. Den består av två 
sammanvuxna cellskikt som växer ut från en skiva 
som är fäst i klippan. Utbredn.. Västkust - Östersjön.
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MACK-DÖDEN DRABBAR ÄVEN BOHUS-BJÖRKÖ!
Innan oljekrisen 1968 fanns det runt 9000 bensinstationer i Sverige, större delen av dessa var dessutom bemannade.
På 80 talet kom andra vågen av rationaliseringar inom branschen vilket medförde att det inte längre skulle lukta smörj-
olja i macken utan nybakta bullar.

Nu har vi kommit fram till nästa våg av rationalisering: man pratar om ”Mackdöden”.

Den vinst som mackar gör på drivmedel är förhållandevis liten. Som mest handlar det om 16 öre per liter, detta kan sät-
tas i relation till dom 40 miljarder kronor som staten årligen får in i statskassan.

För att klara sig så har många mackar, framförallt i glesbygden övertagit en stor del av samhällsservicen, som närbutik, 
spelombud, post och ombud för systembolaget m.m.
Och det är här som ”mackdöden” slår som hårdast.
Krav på ökad omsättning i kombination med stora investeringar i pumpar för etanol och nya kortsystem gör det helt 
enkelt olönsamt att driva mackarna vidare.
Ett annan bidragande orsak är även den ny så kallade ”pumplagen”
Den säger att om en station säljer mer än 1000m3 årligen så måste det finnas det finnas ett miljövänligt alternativ, tex. 
etanol.
Denna lag drabbar i första hand inte dom mindre mackarna men man ser även en skärpning i framtiden där dom 
1000m3 kan komma att sänkas.

I Sverige idag finns det ca 3500 mackar. Oljebolagen och bedömare inom branschen har kommit fram till att 1500-2000 
mackar kommer att läggas ner dom närmsta åren.
Statoil har sagt upp avtalen med alla sina sjömackar runtom i Sverige, sista dagen som dom kommer vara under Statoils 
flagg är 30 september 2009.
Även OKQ8 har sagt upp sina avtal med sjömackar och på Bohus-Björkö tar vi ner OKQ8 flaggan den 31 Augusti 2008.
Björkö Skeppshandel har varit OK återförsäljare sedan 50 talet, bortsett från en kort period under sent nittiotal när Q8 
tog över men 1998 gick Q8 ihop med OK och bildade OKQ8.

”Det är katastrof för båtbranschen om sjömackarna läggs ner”, säger Mats Eriksson, VD på Sweboat, tillgången till 
bränsle är viktig för att båtfolket ska kunna använda sina båtar, men det är också en sjösäkerhetsfråga. 
På Björkö kommer vi kämpa för att ha kvar vår station.
Vi har haft kontakt med Svenska Shell och det såg länge positivt 
ut men förhandlingarna gick tyvärr i stöpet och nu jagar vi vidare 
med andra lösningar. På grund av uppsägningen med OKQ8 
så har vi tyvärr fått svårt att få fram vissa produkter, 
vi beklagar självklart detta.

Björkö Skeppshandel/ William Alexanderson.
Hamnen 430 94 Bohus Björkö tel 031-961249

www.bjorko.skeppshandel.se

HAMNEN
Hamnföreningen är i år 80 år och om föreningen och vår hamns historia kan ni läsa i Christer Alexanderssons 
artikel i detta nummer. 
Jag tänker denna gång fatta mig kort och vill bara tala om att vi just har gjort en kontroll av konditionen på 
våra kajer. 
Expertutlåtandet efter inspektionen är, att kajerna är i omgående behov av renovering. Detta kommer 
naturligtvis att innebära, att vi under de närmaste åren måste låta andra planerade investeringar stå tillbaka 
för att vi skall ha råd med nödvändiga upprustningar. 
Eftersom vi saknar uppgifter om hur en del av kajerna är konstruerade, så är vi tacksamma för tips från alla 
som vet något om hur de byggdes. Finns det ritningar eller andra dokument, så tar vi gärna emot dem. Vi 
lovar att ta väl hand om materialet och att förhoppningsvis tillsammans med Hembygdsföreningen kunna 
sortera det och förvara det, så att det blir tillgängligt för alla intresserade.  
                                                                                                                                  Hamnstyrelsen/Hasse O. 
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Varför inte boka en skön avslappningsmasage
 i förebyggande syfte? Vi behandlar även direkta 
problem som huvudverk, rygg- o. nackbesvär.
Vi utför även vaxning. 

Björkö Hälsocenter           
       Is & marins hus

Christina Ahlberg Tel 031-961900,  0730-605999
Marilyn Lidebo Tel  031-961204,  0703-870295 

Björkö Hälsocenter
Is & Marins hus i Björkö hamn.

Vi fick tvillingar!
Jag känner till ca 16 par tvillingar som bor på 
Bohus-Björkö eller som har anknytning till ön. 
Tillsammans utgör dessa personer ca 2,5 % av öns 
befolkning.

Vi går nu in i juni månad som astrologiskt sett är 
tvillingarnas tecken (22/5 - 21/6)
Enligt Svenska tvillingklubbens medlemsregister så 
föds det flest tvillingar under juni månad!
Den Amerikanska folkräkningsbyråns siffror visar 
att det förekommer flest tvillingfödslar under tvil-
lingtecknet än under någon annan del av året.

Ordet ”Tvilling” kommer från det germanska ordet 
twine som betyder två tillsammans. Ordet lever kvar 
i det nordiska ordet ”Tvinna” T.ex tvinna en tråd.
Duplex eller Gemini är de latinska termerna.

I många kulturer, religioner och folktro har tvilling-
arna tilldragit sig stor uppmärksamhet. För det mesta 
har de uppfattats som övernaturliga och ofta miss-
tänkte man att gudarna haft ett finger med i spelet då 
tvillingar fötts.

Jag är så glad att jag lever på 2000-talet och inte på 
1700-talet.
Det finns beskrivningar från den tiden om hur tvil-
lingar och dess mödrar sattes ut i skogen för att 
svälta ihjäl eller dödas av rovdjur.
I ännu äldre folktro ärades tvillingar just för att de 
var sällsynta, man trodde att de hade makt att bota 
sjukdomar. T.ex. trodde man att en tvilling eller 
kvinna som fött tvillingar kunde bota ryggvärk ge-
nom att trampa på den sjukes rygg.
( Se upp ni som bokat massagebehandling hos mig.)
Bl.a. så i den Grekisk/Romerska mytologin finner vi 
solguden Apollon och mångudinnan Artimes.
Man säger att tvillingarna Romulus och Remus 
byggde Rom.
I bibeln står det om tvillingarna Esau och Jakob och 
i den Nordiska folktron finns tvillingarna Frej och 
Freja.
Etnisk tillhörighet.
Tvillingfödslar varierar kraftigt mellan olika folk-
slag. Asiatiska folk föder färre tvillingar än väster-
länningar. Negroida folkslag föder flest tvillingar.
Varför, är det ingen som vet.
Enäggstvillingar utvecklas genom ett befruktat 
ägg som delat sig någon gång under de tolv första 
dagarna efter befruktningen.
Det vanligaste är att enäggstvillingar delar på en 
och samma moderkaka. Enäggstvillingar har alltid 
samma kön och blodgrupp. De är även identiska i sin 
genetiska uppsättning.
Däremotskiljer de sig avsevärt i frågor om fysisk och 
beteendemässiga drag.
Enäggstvillingar kan vara: pojke/pojke eller flicka/
flicka.
                              Jag önskar dig den bästa sommar!                                  
                                  Carpe Diem     Marilyn Lidebo.

Lika som bär!

Vi erbjuder 
Totalentreprenader i form av snickeri, el, vvs, 
grund- o. murarbeten, finsnickeri, köksarbeten.
Vi utför  även renoveringar och nybyggnationer.
                                
Trollviksvägen 8 430 94 Bohus-Björkö Tel: 031-961911
Mobil: 0735-116838  E-post: trollvi@hotmail.com

Nytt 
monterings o. 
verkstadshus 
korsningen 
Skarviks- o. 
Bäckevägen
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Björkö Dagen  vår dag! 4-5/7 Festligheter på 
Björkö Hamnplan i dagarna två (se affischering)  
 Du hänger väl med?

Hur vädret än blir så blir det Midsommar!
I år är det beställt sol.
20/6 firandet startar kl 10.00 lövplockning och kl. 16 
Dans, lotterier, café och en härlig samvaro, unga som 
äldre.
Skulle det hända något med vädret så följ anslagen i 
hamnen och vid ICA

Björkö
Hembygdsförening

Säsongstart fred. 4/7 kl 15.00-18.00
Välkommen till Elfsborgs Sjöbod 

(Bakom Feskeboa)

Vi stickar, syr och väver.
Öppet varje fred-sönd t.o.m. 17/8

   10% rabatt om du besöker oss första öppethelgen 
             Välkommen önskar Wivi, Kerstin, Inga.

Vi 3

Öppet under juni - augusti:
Onsdagar klockan: 18.00-20.00
Lördagar klockan:  14.00-16.00
Kolviksvägen 3 Tel 031-961019

Häftet om ”Björkö affärer förr och nu” säljs här till 
förmån för vatten och avlopp i hembygdsgården. 

SM i 10-huggare lördag den 30/8 
hos oss på Bohus Björkö.
Nu gäller det att ”heja” fram både 
damer och herrar för i år skall de
bli guld!!!!!!
Är några intresserade av att vara med och hjälpa 
till, så är alla välkomna. Även om man inte råkar 
vara medlem i Roddklubben
epostaderss till tävlingsledningen: 
sm2008@bjorkoroddklubb.se

Vi ses i Björkö Hamn den 30 augusti!
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9 juli kl 20.00   Sommarmusik på Björkö i Missions                           
                          kyrka. -”Summertime”                      
                          Kända jazzigare tongångar som 
                         ”Summertime” och ”Come Sunday”     
                          blandas med Bachs vackra musik. 
            Sång och musik vävs samman med        
                          tankar av Monica, blivande präst.

16 juli kl 20.00  Björkö Kyrka Quinnfolk med  
                           musik från ö-livet förr. 
23 juli kl 20.00  Björkö Kyrka Eva Bartholdsson & 
             Greger Siljebo
30 juli kl 20.00 Björkö Kyrka Atle Burman läser egna    
                           dikter och Pernilla Emme sjunger.
                  

Björkö blev först!
Söndag 1/6 kl 17,00 obs tiden!  uppmärksammar vi att ett lokalt ekumeniskt avtal upprättas mellan 
Svenska Kyrkan, Öckerö och Björkö Missionsförsamling. 
Detta bekräftar och fördjupar det lokala samarbete som funnits länge. På sommaren bl.a. kommer vi att 
ha gemensam gudstjänst varannan söndag i respektive kyrka, vidare gemensam konfi rmationsundervis-
ning.
Samfunden skall INTE slås ihop men detta betyder att vi erkänner varandras ämbeten, dop och nattvard.
Vid gudstjänsten 17.00  i Björkö Kyrka där bl.a. kyrkoherde Åke Andreasson medverkar 
går vi efteråt i procession  till Missionskyrkan. Där undertecknas avtalet vid samvaron i Skutan. 

 

21 juni kl 11.00  Midsommardagen. Gudstjänst för
                           döva och hörande i Björkö   
                            Kyrka. Jordgubbstårta efteråt.
28 juni kl 14.00  Sommarbazar i Björkö Kyrka.

06 juli kl 10.00    Björkö Missionskyrka: Guds-  
                             tjänst på berget

Sommarmusik!
25 juni kl 20.00  Musik i Björkö Missionskyrka.  
                          ”Säg något till mig, så jag vet att  
                            jag fi nns.”
02 juli kl 20.00   Musik i Björkö Missionskyrka.
                           ”Ordlös närhet - Mästaren bjuder  
                            upp till dans”  Händel sonat    
                    och Piazollas ”Historie du Tange”   
                    

Skarviksv. 2 430 94 Bohus Björkö Tel 031-929410. Tider, program, bokning av konferenser, fester 
www.seasidebjorko.se   -   E-mail: info@seasidebjorko. Välkommen!

En skön stund med en räkmacka och en öl på vår uteserve-
ringen eller en romantisk kväll med god mat och dryck i solned-
gången. 3 rätters helgmiddag: 235:-   Kan man ha det bättre?                 
Öppet varje lördag & söndag, efter midsommar öppet varje dag.
                                  Vi ses i Björkö hamn!


