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En hälsning från ordföranden!
Nu är vi redan komna till starten på sommaren och det är hög tid att berätta att det nya 
verksamhets-året i Björkö Samhällsförening har startat. Jag vill tacka de ledamöter som lämnade 
styrelsen i april och hälsa de nytillkomna ”arbetskamraterna” välkomna till styrelsen! Jag upplever 
att det finns mycket kraft, kunnighet och välvilja i gruppen, vilket kan komma vårt gemensamma 
liv här på Björkö till godo.
Som du har märkt, så har vi återgått till tidigare ordningar, med en ordentlig inbetalningsavi 
inlagd i denna tidning. Jag räknar med att du är angelägen om att vara med i Samhällsföreningens 
medlemskår och betalar din medlemsavgift, eftersom denna ”förhållandevis lilla avgift” blir 
tillräcklig först när alla betalar. Tack för detta!

Tack också ni ca 20 björköbor som så välvilligt deltog i Samhällsföreningens städdag! Vi 
upplevde ett självklart engagemang på många ställen på ön – men det hade varit roligt att också få 
se er över en fika på lekplatsen efteråt! Kom gärna tillbaka nästa år – och tack på förhand till alla er 
som också städar vid andra tillfällen under året!
- Ett litet påpekande - du/ni hundägare som ordentligt plockar in hundbajset i plastpåsar, var snäll 
och släng dessa i soporna och inte ute i naturen eller vid vägkanterna. Där försvinner dom verkligen 
inte! 
Ytterligare ett tack på förhand skickar jag härmed till alla er som kommer att engagera er för att 
sätta den avslutande ”finishen” på vår nya vandringsstig! Vi har fortfarande över tusen frivilliga 
timmar som skall inräknas i EU-projektet för att det skall vara accepterat. Dessa timmar kan vi 
använda till att producera bänkar, skyltar, kanske grillplatser och att röja och snygga till i området 
kring stigen. 
Jag hoppas att jag får möta samma engagemang och välvillighet som när vi startade projektet!
Stigen – som nu har fått namnet Promenaden – har ju blivit otroligt uppskattad och använd, men 
visst hade varit roligt och det fanns lite ”guldkorn” utefter vägen också! Välkommen!

Och så en viktig information till alla björköbor: Projekt Björkö 2050
Under år 2009  har ansvariga för kommunens planarbete beslutat om att prova ett nytt sätt att 
arbeta när man skall lägga detaljplan för nya områden på Björkö, sk Workshops. Man tänker 
sig att björköborna skall komma samman i olika intressegrupper och diskutera hur man vill att 
Björkö skall se ut och fungera i en vision omkring år 2050. Utifrån denna vision skall man sedan 
lättare kunna besluta om hur och var byggnation, samhällsservice, verksamheter, infrastruktur och 
friluftsområden skall finnas. Du, eller din intressegrupp, kommer alltså att kallas till dessa träffar 
från nu och fram till hösten och därefter räknar man med att detaljplanearbetet kan starta i början 
av nästa år.

Slutligen vill jag rikta en speciell hälsning till alla gäster som vi hoppas få träffa på här på Björkö 
under sommaren – ja under hela året också, förstås! Vi är så glada över att vi har en så vacker ö och 
så stora naturområden att röra sig i, med både intressant flora och fauna. Vi hoppas att bemötande 
och service skall attrahera er så att ni verkligen trivs hos oss! God mat och annat skall vi väl också 
kunna tillhandahålla! Så ta dig runt på Björkö och känn dig hjärtligt välkommen!
Besök också gärna vår hemsida www.bohus-bjorko.se och läs mera! 
     
Helena Larsson Ordförande Björkö Samhällsförening
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Björkö samhällsförenings årsmöte 

Ordförande Helena Larsson öppnade mötet och 
redogjorde för föreningens aktiviteter och uppdrag 
för år 2008.
BSF är den förlängda armen mellan kommunen och 
Björkö vilket gör att många frågor och remisser 
inkommer under året som ventileras och besvaras. 

Mötet var välbesökt och det borgar för att 
öns befolkning inser vikten av att göra sig 
uppdaterade på vad som görs och händer samt att 
se till att rätta personer ingår i styrelsen.
Dessutom är det ett utomordentligt tillfälle att 
komma med idéer och frågor.
Samhällsföreningen och kommunkontakten finns 
endast om öns befolkning står bakom och ger sitt 
stöd.

Björkö hembygdsförenings årsmöte

Efter att årsmötets ordförande avslutat 
förhandlingarna höll Christer Alexandersson ett 
intressant föredrag om Björkö hamns 80-åriga 
levnad. 59 st närvarande medlemmar fick
intressant vetskap om att det som vi tar för givet, 
en hamn med bryggor, kajer, båtplatser, pirar och 
bebyggelse en gång var en enda stor bukt där 
fiskebåtarna låg vid moringar och västan låg på 
utan läande pirar.
Ett stort kraftfullt arbete av dåtidens fiskare  gav 
ekonomi till förändringar. En ekonomi som 
gör att hamnen lever vidare i dag med hjälp av 
båtplatshyror och gästhamn m.m.

BHF valde följande styrelse för 2009.
Bengt Knutsson, Göte Svensson, Junis Rabe, 
Karl-Erik Andersson, Kurt Andersson, Lasse 
Svensson, Lena Kihlman, Carina Larsson, Majlis 
Lysell, Rolf Samuelsson, Sonny Knutsson, Tord 
Wallin, Viviann Asserfors.BSF styrelse för 2009 är följande.

Helena Larsson, Eva Rosengren,
Göran Billvall, Johannes Jägerud,
Joacim Gustavsson, Kenneth Kyldahl,
Lena Arvidsson, Rebecca Zandén
Agneta Holmqvist, Gunnel Wiström,
Lars-Erik Kihlman, Joakim Månsson.

Öppettider juni - augusti.
onsdagar 18.00 - 20.00
lördagar  14.00 - 16.00
Lördag 18 juli  ÄGGOSTENS DAG
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Skydda dig och ditt barn från för stark sol.
Hudtumörer är den cancerform som ökar mest. Mellan 2000 och 2006 ökade antalet fall av malignt 
melanom i Sverige med 40 %. Våra solvanor är den främsta orsaken. Kläder ger det bästa skyddet mot 
för mycket sol. Se gärna till att barnen och du har keps eller mössa. Tänk på att mörka kläder skyddar 
mer än ljusa.
Det finns tre former av hudcancer: 1. Basaliom är den vanligaste formen – varje år drabbas 25 000 
personer. Det är en godartad hudcancer som utgår från överhudens djupaste skikt.
2. Skivepitelcancer utgår från hudens mellanskikt och uppstår ofta i ansiktet, på handryggen eller 
vid läppen. Det är viktigt att den upptäcks i tid eftersom den till skillnad från basaliom kan bilda 
dottertumörer.
3. Malignt melanom utgår från förändringar i till exempel födelsemärken. Ju tidigare den upptäcks 
desto större är chansen att den inte hunnit sprida sig. Malignt melanom kan uppstå var som helst på 
kroppen, kvinnor drabbas oftast på underbenen, män på bålen.

Tid: 22 juni - 10 juli
Ålder: Från 5 år
Kostnad: 200:- syskonrabatt
Anmälan: ebba_nylen@hotmail.com 
eller inskrivning 22 juni, Klarvik 

”Vi tycker det ska bli jätteroligt att lära 
er simma och bli vän med vattnet”. 

Ebba Nylén, Maja Fast

Björkö Samhällsförening

Förmiddag: Simundervisning
Eftermiddag: Märkestagning
Telefon:  Ebba 073-0474280

VÄLKOMNA
TILL SIMSKOLAN I KLARVIK

 I SOMMAR
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 KIKH 
Vi öppnar

Fredagen den 3 juli klockan 15.00.

Stickade tröjor, halsdukar 
samt trasmattor m.m. 

Vi fi nns vid Feskeboa ingång från kajen.

Öppet: Juli-augusti fredag, lördag, söndag.
klockan 15.00-18.00.

Välkommen!

Granit är en magmatisk bergart. Den nnehåller fram- 
förallt mineralerna kvarts, kalifältspat, plagioklas, 
biotit och hornblände.Färgen kan varier.

Diabas är en magmatisk bergart, mörkt grå eller
till och med svart i färgen. I Göteborg fi nns den
som smala gångar som man ser på klippor, speciellt 
på Hisingen.  ( På södra piren ligger svart diabas.)

Gnejs innehåller ungefär samma mineraler som 
granit men är en omvandlad bergart. 
Lättaste sättet att se skillnad på en granit och en 
gnejs är att graniten är prickig och gnejsen är randig 
Deras färg kan variera från ljusgrå till ganska röd.

Olika bergarter
Alla stenar, berg och klippblock tillhör en särskild
bergart. Det fi nns fl era grupper av bergarter, som 
beror på hur de har bildats: Tre av dem är:
Magmatiska bergarter är fl ytande lava eller
magma som har stelnat i underjorden eller på jordens 
yta. När lavan eller magman är varm (fl era
tusen grader) är den fl ytande som vatten. Men när
den blir kall stelnar den och bildar hårt berg.
Sedimentära bergarter bildas när sand, lera eller 
annat löst material hårdnar. T.ex. havsbotten. Till 
slut ligger det så stor vikt på det understa lagret att 
det pressas ihop till hårt berg. Det är i sedimentära 
bergarter man kan hitta fossiler. 
Ex. på bergarter: Sand-, kalk- och lersten
Metamorfa bergarter. De var från början magma-
iska eller sedimentära bergarter men har omvandlats 
genom högt tryck och höga temperaturer.
 De stora tryck- och temperaturförändringarna inne-
bär att bergartens mineralsammansättning ändras och 
bergarten genomgår metamorfos.

Båtgäst!
Ibland är det skönt med en koj på land.

*
Du som bor på Björkö 

vet att det är nu du har många vänner 
som vill göra ett besök.

Vi har rum för alla.
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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
 Bensin - Båttillbehör Björkö Skeppshandel   961249
 Taxi Öckerö                                                    968050
 Taxibåt Tullan                                                 963226
 Buss Tidpunkten                                   0771-414300   
 Bilfärja Talsvar ange tidtabell alt. 
 Personalen/Björköleden                        0771-656565
 Nordöfärjan                                      070-6012604/05
Björkö Biblioteket. Västergårds by
           öppet: tisd. 10. -12. o. 17.-19. torsd. 17.-19. 
Björkö distriktsköterska. 
Västergårdsvägen 17                                   961135
månd. 9-10.30 onsd. 9-10.30 
Telefontid månd. o. onsd  11-12  (telefonsvarare) 

 Björkö Föreningar och Kyrkor
Björkö Samhällsförening Helena Larsson      961620
IFK Björkö Marie Andreasson                        961742
Björkis Supporterklubb Lennart Kihlberg      961293
Björkö Hembygdsförening Majlis Lysell        961019         
Björköbarnen Malin Gustafsson                      961514
Björkö SMU Weismark                                   961865
Björkö Missionsförsamling B-M Törnqvist    929191
Björkö Kyrka Christer Holmer                        929182
Björkö Jakt- & Viltvård Ronny Wikström      961588
Björkö Båtklubb Leif Göran Lundstedt 0705-473838
Björködykarna Johan Alexandersson    0708-240244
Björkö Badförening Margareta Haglund         961848
Göteborgs Friluftsförening Bohus Björkö      961564
Livsmedel ICA Nära Björkö                           961022
Björkö-Nytt kontakt: Lars-Erik Kihlman        926437
Björkö Roddklubb Bo Andersson                   961086
   Herr Jan Odeberg                                         961290
   Dam  Britta Svensson .                                961918
Öckerö Kommuns Naturskyddsförening
  Ulla Hallqvist                                                929232 
  och Inger Standár-Björkman                         961694   

Bohus-Björkö i Öckerö kommun.
Björkö liksom de flesta av Öckeröarna har en 
relativt lång mänsklig historia bakåt i tiden, 
bevisad bl.a. av ett trettoital fornminnen och fynd 
av olika slag och ålder.
Björkö ensamt har emellertid fler dokumenterade 
stenåldersboplatser. Även om det kan vara osäkert 
hur permanenta de var så bodde här människor 
flera tusen år före Kristus.
Björkö har många relativt höga berg.
Omkring 4000 år f.Kr. var havsytan 25 m högre 
än i dag. Då bestod Björkö av flera små öar.
Många öar i Öckerö kommun stod helt 
under vattnet. Jakt och fiske var de första 
näringsgrenarna som säkert passat de första 
invånarna på den skogsrika ön.
(Bronsfolk omkr. 1800-500 f.Kr.)
Bruket av jorden kom säkert med vikingatiden 
(omkr. 800-1060) En dramatisk tid bland 
”Älvaskären” (Skulle vara ett vakert namn på 
kommunen: Älvaskärs kommun).
Så gick det vidare fram emot tider med sillperiod- 
der och allt som det medförde.
Som kuriosa kan nämnas att till salteriet på 
Ängholmen kom den 26/11 1787 Gustaf III. 

 Kl 7.00 på kvällen for kungen från Göteborg  
med slup till Ekmans salteri, beledsagad av  båtar 
och slupar, 15 på vardera sidan, och framför 
kungens båt en slup med 12 brinnande facklor.
Idag är Björkö en genuin skärgårdsö  med 
gästhamn, fiskebåtskaj, ishus, sköna badplatser, 
härliga promenadstigar och vandringsleder samt 
övernattningsmöjligheter
Genom att följa anvisningar och kartor på följande 
sidor kan du lätt göra dig bekant med Björkö.

    
       I dag är ca 1.500 personer boende på ön.
       Björkö är Tioöarnas näst största till ytan.
       Björkö är 5,5 kvadratkilometer stor.
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Upptäcktsvandringar på Bohus-Björkö

9

10
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I Skarvikshamnen börjar vår vandring mot Bovik .
Från Skeppshandeln vandrar man Västergårdsvägen 
upp. En vandring i genuin skärgårdsmiljö. När du 
kommer till sidovägen Kolviksvägen kan du uppe på 
berget se Björkö Hembygdsförenings hus .

tillika ”Gamla skolhuset.” Här kan du också gå upp 
förbi skolan och vandra mot badplats Kolvik. En 
badplats med strand och sköna klippor och utsikt 
över sjöfartens ”E6”.
Om du inte väljer denna avstickare fortsätter du 
Västergårdsvägen fram. Du kommer då till en 
korsning med Bäckevägen. Fortsätt rakt fram med 
riktning mot Bovik. Du skall svänga vänster när 
du kommer till gatuskylten-Bovik, går du upp för  
backen där  möter du en parkeringsplats för ca 10 
bilar och därefter en bom som du går förbi och 
har nu kommit till ett av öns vackraste skogs och 
naturområde. Vill du vila dig finns det en bänk på 
krönet.
I annat fall går du backen ned och kommer till öns 
stolthet ”Promenaden”. 

En nyanlagd stig som man kan promenera på ända 
till det gamla fiskesamhället Bovik.
Här kommer du att möta en Näckrosdamm med både 
ovanliga grodor såväl som salamandrar.
Följ sedan promenadstigen mot Skjutbanan 
där kommer du att kunna se fridlysta växter.

Nu ändras naturen en del och blir öppnare och 
bergigare. När du vandrat upp för en backe kommer 
du till en ny upplevelse om du tar dig tid att gå 
upp för Röseberget  (54 m.ö.h.) och skådar ut 
över Öckeröarna. Du kanske inte kan se alla tio 
öarna med får ändå en uppfattning om hur vacker 
skärgården är. Nu är det dags att gå ner igen till 
promenadstigen som leder dig vidare till en sjö som 
kallas Svarte mosse. 

Där stannar man gärna upp och njuter av stillheten i 
en miljö som gör att man undrar om man verkligen 
är på en ”karg” skärgårdsö.
Denna sjö var militärernas vattenreservoar under 
andra världskriget då Sveriges försvar låg här redo 
att möta fienden som kunde komma in via den 
nordliga passagen till Göteborg.
Nu är du snart framme i Bovik där du ser öns äldsta 
hus ( 1700-talet) och där kanske Gustaf III var gäst.
Det är svårt att
 förstå Bovik 
denna lugna 
stillsamma plats
 en gång var 
huvudort full
 av liv och 
rörelse.

Ja, tar du nu stora vägen tillbaka är man snart i 
hamnen igen.

1

2

3

44

5
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  Bensin - Diesel - Gasol - 
  Atg - Svenska Spel - Båttillbehör - 
  Presentartiklar - Leksaker m.m.
  Välkommen!

 Hamnen 430 94 Bohus-Björkö Tel 031-961249, 
 skeppshandel@telia.com

 Vi har bensin och diesel utan RME.
 Kortautomat när affären är stängd.
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Vill du ta en tur på Björköslingan så går du från 
hamnen upp mot Björkö Hotell. 
Sen går du vidare förbi ICA  och kommer fram till 
en korsning. Där börjar slingan genom att du följer 
anvisningen till Timmerviken.

När du gått igenom denna naturskog med lämningar 
från tiden när detta var sjöbotten (på våren massor 
av blå- och vitsippor samt gullvivor) kommer du 
fram till Timmerviken en mycket omtyckt badplats 
på den östra sidan av ön.

Går du sedan vidare och följer skyltning har du en 
härligt och uppfriskande motionsslinga framför dig. 
När du kommer till bebyggda området igen är du åter 
på Bäckevägen .

Vill du bara bada när du kommer till Björkö tar du 
om du bilar Bäckevägen fram till skolan där du kan 
parkera och sedan vandra Bäckevägen fram och 
viker av till vänster upp på Västergårdsvägen  tills 
du ser skylten Klarviks badet. Det är öns kommunala 
och den förnämsta badplatsen med bl.a. simskola på 
sommaren.
Skulle du gå till fots från hamnen vandrar du 
Västergårdsvägen fram och kan då bada i Kolvik 
eller längre fram vika av vid skylten Klarvik Bad.
Dessutom finns det söder om Skarvikshamnen  
badplatsen Skarviks holme eller i folkmun ”Tors 
holme”. lätt att nå om man inte vill vandra eller ta en 
längre promenad.

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

            
      -Vi utför motorarbeten,                                  - Vinterförvaring fullservice.                
        spec. Volvo Penta.                                                      - Kranlyft         
     - Försäljning av reservdelar, oljor m.m.            - Is till fabriksförsäljning

6

7

8

9

10

 slingan
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Björkö 
Schakt HB
Schaktentreprenader
Dumpertransporter

Gert Knutsson
 Tel dag: 0706-554463
 Kvällstid: 031-961570

 

     
HYR - vi kör ut!

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

         0708-326565  www.bjorkomaskin.se
BJÖRKÖ MASKIN
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Pizzerian där alla trivs!
Hemtrevlig skärgårdsmiljö med bar och rättigheter.
63 olika Pizzor med sallad och dricka. samt 
välsmakande Kebab och Lasagne.
Pizzerian har blivit öns samlingspunkt.
Vi trivs i Björkö fina hamnmiljö och hoppas att du 
skall trivas med oss.

Vill du hellre äta hemma så ring 
och beställ tel 031-929383
Du kan hämta din Pizza  efter 15 minuter.     
Välkommen!

 
 Öppet alla dagar. 11.00 - 21.00
 Fred.-Lörd.          11.00 - 21.30
 Söndag.               11.00 - 20.30       

HAMNEN

 

Årsmötet i april var välbesökt och diskussionens 
vågor gick höga. Många synpunkter 
lämnades på det förslag till utvecklings- 
och underhållsplan som styrelsen 
arbetat med och ett beslut togs om en 
särskild föreningsstämma i höst, där en 
utvecklad plan skall redovisas. Då kommer 
förhoppningsvis ett beslut också att kunna 
tas om vilka arbeten som göras inom den 
närmaste framtiden och hur dessa skall 
finansieras. 

Ledamöter i hamnstyrelsen är Lars-
Gösta Alsterberg, Leif Bengtsson, Gunne 
Ekdahl (vice ordf.), Göran Carlsson, Björn 
Kristiansson, Åke Olausson och Hans 
Olofsson (ordförande).
Suppleanter är Christer Alexanderson 
(sekreterare), William Alexandersson, 
Thomas Andersson, Göran Dewall, Peter 
Hagberg, Kenneth Kyldahl och Bengt 
Olausson.

Vi kan glädja oss åt att vi nu har fått två 
representanter från Björkö i styrelsen för 
Öckerö-öarnas företagarförening - Lars-Erik 
Alexandersson och Jonas Olausson. Kontakta 
dem gärna om du har några företagarfrågor, 
som du vill ta upp till diskussion. Lars-Erik når 
du via e-post till info@bjorkoismarin.se och 
Jonas via e-post till trollvi@hotmail.com. 
Information om företagarföreningen kan du få 
på hemsidan www.ockeroforetag.se.
                                           Hasse Olofsson

  

Vi har en ny hamnkapten – 
Ove Eriksson 

Han tillträdde tjänsten den 1 maj
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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

  
 �������

�����������

��������������������������

�������������������������������
���������������

����������������������������

������������������������
������������������������������

Björkö Jakt och Viltvårdsförening. 
Eftersom intresset verkar vara stort och frågorna  
ofta kommer Hur många rådjur fi nns det? Jagar vi  
rådjur? Är det vi som har återinplanterat ekorren? 
Vart har hararna tagit vägen? Fasanerna är de utplan- 
terade o.s.v.

Vi tänkte redogöra för dessa frågor så gott det går.
Om vi börjar med rådjuren: Något exakt antal är 
ingen som vet. Totalt räknar vi med att det fi nns 
någonstans mellan 50 och 100 rådjur fördelade över 
hela ön.
Många rådjur håller till i angränsning till samhället, 
vilket medför klagomål då de kan ställa till det 
rejält i rabatten. Har de hittat något de tycker om, 
kan det vara nästan omöjligt att hålla dem borta. 
Jagar vi då rådjur? Vi har börjat med försiktig och 
reglerad avskjutning och på årsmötet bestämmer vi 
hur många djur som skall skjutas och  var dom skall 
skjutas. Tyvärr har fl era trafi kolyckor skett och av 
denna orsak försöker vi hålla ner stammen mellan 
samhället och färjan.
Jakt på rådjur bedrivs under lördagar på hösten och 
av säkerhetsskäl endast med hagelvapen. Ni som 
har stora problem med rådjuren i edra trädgårdar 
kontakta oss gärna, så att vi kan ta hänsyn till detta 
inför planeringen av höstens jakt.

Vad gör man om man kör på ett rådjur? Kontakta 
Ronny Wikström tel. 961588. Om djuret inte är dött 
och går undan, markera olycksplatsen.
Ekorren har kommit tillbaka igen, men det är inte 
vi som återinfört dem. Nej de har nog tagit sig hit 
självmant.. Ekorren är förvisso en riktig marodör 
bland fågelbona, men visst är det rolig att den 
kommit tillbaka. 
Vart har hararna tagit vägen? Det har vi tyvärr 
inget svar på. Svenskharen har minskat kraftigt på 
de fl esta håll i södra Sverige. Inplantering av hare 
brukar sällan lyckas särskilt bra, men eftersom det 
gärna inte kan bli mycket sämre än det är har vi 
startat ett projekt som består i att vi skall släppa 15 
st svenskharar 5 somrar i följd och på så sätt försöka 
få tillbaka en harstam. Projektet startade sommaren 
2008, så kanske har någon redan sett harar eller spår 
efter dem i vinter.
Utplantering av fasaner gör vi allt emellanåt. Under 
de senaste åren har vi satt ut ca 250 st. Men bortfallet 
är stort och sedan duvhök, räv och grävling tagit sitt
återstår kanske 15%. Två olika sorters fasaner fi nns 
på ön, den vanliga jaktfasanen och grönfasanen där
tuppen är lite mer grön på bröstet och hönan är mörk- 
brun. Någon jakt har inte bedrivits.
Rävstammen kan variera något från år till år men 
verkar för närvarande inte vara så stor vilket kan 
gynna utsättningen av hare.
Övriga viltvårdsåtgärder som föreningen utövar 
är utsättning av saltsten åt rådjur, fälla aspar 
under vintern som stödutfodring åt rådjur och 
hare. Rengöring och renovering av våra 130 
småfågelholkar som bl.a. kan ses efter slingan vid 
Timmervik.
Vi skall vara stolta över vår gröna och viltrika ö.
BJV styrelse
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Detta händer bland annat i sommar på Björkö!          
Midsommaraftonen 
Klockan 10.00 
Insamling av löv och blommor samt klä midsom-
marstången.
Klockan 16.00 
Har IFK beställt fi nt väder och då reser vi stången. 
Dansar, leker, sjunger, köper lotter, dricker kaffe.
Hela ön är på fotbollsplanen, gammal som ung.

Björködagen
Den 3-4 juli ordnar IFK Björkö stor ungdoms och 
familjehelg.
Fredag kl 21.00 Musik och dans i pubtältet.
Lördag kl 12.00 Talangjakt musiktävling, lotterier, 
café,  karusell och massor av annat kul för barnen 
och hela familjen. Alla intäkter går till IFK Björkö.

Lördag kl 21.00 Musik och dans i Pubtältet.

Konstvågen
1-2 augusti. Då ställer alla Björkö konsthantverkare, 
slöjdare och konstnärer ut. Vi tar en trevlig prome-
nad runt på ön till deras ateljéer och gallerier. 
Denna dag är alla ute och vandrar, tittar och köper.
Ett bra sätt att träffa de man inte ser så ofta.
Efter kan man ju ta en bit mat på någon av våra 
matställen så blir det en riktig fridag.

BOVIKS SEGLARSKOLA
För 37:e året i följd pågår det läger vid Boviks 
Seglarskola. Hela sommaren har vi kurser, allt från 
dagseglarskola och nybörjarläger till fortsättnings- 
och instruktörsläger. Du kan ofta se våra ungdomar 
när de seglar Trissjolle och C55 i någon av vikarna. 
Om du är i åldern 10 - 12 år och är intresserad av att 
själv vara med i sommar så fi nns det kanske fortfa-
rande möjlighet. Titta in på vår hemsida så kan du se 
om det fi nns platser kvar: www.usfvast.se

Björkö Roddklubb
Dam intensiv: Tisd 18.30 torsd 19.30 sönd 10.00
Herr: Onsd. 19.00 Mix motion: Söndag 19.00
SM går i år i Henån den 18 juli. (Träbåtsfestival)
Du är välkommen att pröva på att ro. Slå en signal 
eller se vår hemsida  www.bjorkoroddklubb.se
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    Glaciologi = Is = 0,917 kg/dm3

Jag är ett berg av is och snö
Jag simmar i Kung Bores sjö
Ibland så lyser jag om natten
För jag är född av luft och vatten.
När sol går över horisontens kant
Jag gnistrar som en diamant
Så skön är denna värld så vit
Och inte många kommer hit.
Men en dag kom TV med fotografers salva
Och jag blev TV-kändis på en dag när jag höll på 
att kalva.
Sen dess har hela världen hört
Att för mej så är det kört.
Dom tror att jag kan svämma över vår planet
När jag blir vatten - men som alla vet,
Så är var sjunde liter bara luft uti min kropp
Och det är det som gör att jag ur vattnet sticker 
opp.
Så jag som trampar vatten och Ni som trampar 
jord
Låt oss då förenas i dessa visdomsord :
“ta alla teorier med en nypa salt.
Och smaka - och begrunda 
- men tro inte på allt ! “
Nu ska jag simma vidare och 
lyckad dag anamma.
Och önskar alla läsare av denna dikt detsamma

Folke Råghammar

De flesta fästingbett är ofarliga
Om man blir biten av en fästing brukar huden 
bli lite röd runt bettstället i ett par dagar. Det kan 
även klia. Sedan märker man inte av det mer. Men 
ibland kan fästingar bära på smittämnen som de fått 
i sig när de sugit blod från djur, som till exempel 
rådjur. Smittämnena kan sedan föras vidare när 
fästingar biter sig fast på människor. 
Om man hittar en fästing på kroppen 
ska den tas bort så fort som möjligt. 
Risken för att få i sig smittämnen 
ökar ju längre tid fästingen får sitta 
kvar. Men det är ändå bra att vänta tills man har 
tillgång till en pincett och bra belysning.
Om man efter någon vecka har en rodnad som ofta 
är ringformad och som blir större och större, ska 
man kontakta vårdcentralen. Kontrollera huden 
runt bettet under minst fyra veckor.
* Använd en pincett eller en fästingborttagare.
* Det är ingen mening att smörja eller badda något 
på fästingen innan den tas bort. 
* Ta tag om fästingen så nära huden som möjligt 
och dra rakt ut. Fästingar ska inte vridas loss.
Om rester av fästingens käkparti blir kvar i huden 
ska man låta det vara. Kroppen stöter själv bort det.

Snart är villaprojekt 1 av 3 färdigt.
Vi erbjuder totalentreprenader och utför både 

renoveringar o. nybyggnationer.
    Trollviksvägen 8 430 94 Björkö Tel: 031-961911
   Mobil: 0735-116838  E-post: trollvi@hotmail.com
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Björkö Kyrka                                                    11
Kyrkvägen 11
Kontaktperson: Christer Holmer
0708 96 01 51

Björkö Missionskyrka                                       12
Bäckevägen 31
Kontakt: Lena Sollerman 87 28 19
eller till kyrkan 961709.

   Vi ses på Seaside i Björkö hamn!

En skön stund med en räkmacka och en öl på vår uteservering.
eller en romantisk kväll med god mat och dryck i solnedgången.

Öppet varje fredag, lördag & söndag, efter midsommar öppet varje dag.
0ch du har väl hämtat ditt Björkö kort? 
Vi ses på Seaside i Björkö hamn!
David Lyckdal Krögare

Feskeboa brann ned natten till lördag den 23 maj.
Vi Björköbor vill rikta ett tack till Räddningsenheten Björkö för ett proffsigt och snabbt 
ingripande och till Öckerö styrkan som kom till hjälp i släckningsarbetet samt begräns- 
ningen av skadorna på övriga byggnader .
Det finns en allmän önskan bland alla på Björkö att allt ordnar sig och att vi snart åter har 
en samlingsplats där vi kan träffas, köpa fisk och annat gott.

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


