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Välkommen till Björkö! 
En genuin skärgårdsö där du kan koppla av

 och njuta av naturen.



       Detta händer bland annat i sommar på Björkö!          
Midsommaraftonen 
Klockan 10.00 
Insamling av löv och blommor samt klä midsommar-
stången.
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 9-10 juli ordnar IFK Björkö stor ungdoms och 
familjehelg.
Fredag kl 20.00-01.00 Pub med BadCase, endast 
medlemmar.
Lördag kl 14.00 Talangjakt, musiktävling, lotterier,
café, och tivoli med massor av kul för hela familjen.
Lördag kl 20.00-01.00 Party med Bad Case i Pubtäl-
tet.  För ytterligare detaljer se IFK:s hemsida

Konstvågen
7-8 augusti. Då ställer alla Björkö konsthantverkare, 
slöjdare och konstnärer ut. Vi tar en trevlig promenad 
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.

Björkö Boule Cup
Den 7 augusti startar den 16:e omgången av  årets 
höjdpunkt för vår Bouleförening.
Klockan 11.00 drar gruppspelet igång lagen samlas 
kring 16 banor. Välkommen till fotbollsplanen!

Ett bra tillfälle att bekanta sig med sporten och kanske 
ta kontakt med styrelsen för att bli medlem.

Björkö Roddklubb
Vi hälsar alla nya och gamla roddare rvälkomna. 
Det har börjat bra med herr-, dam-, två motions- 
samt två juniorlag. Träningstider och mycket 
annat fi nns att läsa på www.bjorkoroddklubb.se
Lördag 21 augusti är det SM i tiohuggarrodd. 
 I  år är det Öckerö roddförening som står 
för arrangemanget.  Kom och stöd oss!
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 Björkö är känd för sina hantverkare och konstnärer.
                            Besök oss gärna!

Olja på duk eller plywood. 
Konstnär: Kjell Lundqvist 
Skarviksvägen 15 tel 185119            

Keramik  Berit jansson
Skarviksvägen 43 tel.961979 
mob.0730-547686

Smycken  M design
Marie Nilsson
Kyrkvägen 3  Tel: 070218

Akvarell
Konstnär: Tina Elfast J. 
Slottsvägen 4. 0702-71 54 17. 

Akvarell, akryl, skulptur.
Konstnär: Katarina Elfast
Slottsv. 60709-929496, 929496

Vill du ha lite omväxling mot livet i båten så har 
vi sköna sängar som väntar på dig.
Antingen kan vi erbjuda vårt vandrarhem med god 
komfort. Vill du bo lite mer exklusivt finns vårt 
hotell som passar lika bra för båtfolk som Björkö-
bor som får besök av släkten. Välkommen!

Fullt drag i sommar och frampå hösten!
T.ex. Sven Zetterberg, Roffe Wickström bl.a. samt andra 
artister och lokala förmågor. Kolla vår hemsida, Välkommen!

www.bjorkohotell.se
Tel 031-961619

Stickade plagg. 
Inga  Holgersson
Ekvägen 14
0702-2232640

Vävda mattor.
Kerstin Knutsson
Bäckevägen  35
Tel 961516
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14 Följer du Västergårdsvägen från hamnen 
möter du vid 500 meter Kolviksvägen på vänster 
sida. Den går till en badplats långgrunt och blan-
dat sandstrandKlippor

13 Väljer du att gå förbi Kolviksvägen och fort-
sätter 100 meter kommer du till Klarviksvägen 
Följer du den så kommer du till Björkö kom-
munala badplats. Här möts du av bryggor, sand-
strand och toalett. På sommaren är simmskolan 
här..
15 Vill du i stället när du går från hamnen vika åt 
höger och vandra runt innerhamnen på Strandvä-
gen kommer du efter tag till en brygga som går 
ut till en holme. Detta är Skarviks holme. Här 
finns flera badstegar som hjälper dig att få ett 
härligt salt dopp.

8 Vandrar du Skarviksvägen bort förbi ICA till 
krysset med Bäckevägen ser du en vägvisare till 
Timmerviken där är också en skön badplats där 
du kan simma ut från trappa eller klippor. 

Följer du stranden bort norr om Seaside träffar du 
på flera badstegar om du inte föredrar att gå ner 
direkt i vattnet från klipporna.

 
 Här kan du bekvämt bada 
 på Björkö.
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  Annonsplats: 800:-
  Trollvi Bygg

                En hälsning från ordföranden!
                   Sommaren är på gång! Sällan har vi       
                   väl längtat efter våren som i år, och nu 
är den redan över! Tänk, att jag tycker att vi kan 
vara lyckliga som har fyra helt olika årstider här i 
Norden!
Min reflektion efter våren som nu passerat är att 
vi i år dessutom har fått träna vår uthållighet och 
vårt tålamod! Vattenstoppet i kommunen gav både 
nya erfarenheter, utmaningar och påhittighet - och 
många tillfällen till möten och samtal med alla 
”olycksbröder/systrar”. Och, som inte det var nog, 
så drog vulkanaskan in över oss, och ställde till det 
för många resenärer! 
Ja, ojannamej!
Våren innehöll också den traditionella städdagen. 
I fint vårväder var det i år rekordmånga som ställde 
upp och gjorde vår ö riktigt vårfin. Tack alla! Och 
tack alla barn som var med i år – jag hoppas att jag 
skall kunna säga likadant nästa år! Men jag riktar 
även ett tack till alla er som under hela året tar ett 
eget ansvar och plockar upp sådant som ligger och 
skräpar – och ett tack, förstås, till er som bestäm-
mer er för att inte skräpa ner, utan slänger skräpet 
”på rätt ställe”! Här kan det vara på sin plats att 
kritisera de hundägare som låter bajspåsen ligga 
kvar i naturen, så heltokigt – då är det ju faktiskt 
bättre att låta bajset bli kompost!
Och så några ord om vårt Projekt
Skjutbanestigen, eller Promenaden som den också 
kallas. Nu börjar det ”forma till sig” kring stigen 
– Tomas Johannessons fantastiska bänkar och bord 
är på plats och skyltar är på gång. 

Men fortfarande vill jag understryka att stigen är 
allas vårt ansvar – vill du fixa till lite så att det ser 
fint ut, blir lätt att ta sig fram, eller hjälpa regnvat-
tnet att ta rätta vägar, så är det bara att hugga i!

Slutligen vill jag rikta en speciell hälsning till alla 
gäster som vi hoppas få möta 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 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 tillhanda-
hålla! Så ta er runt på Björkö och känn er hjärt-
ligt välkomna!
Besök också gärna vår hemsida 
www.bohus-bjorko.se och läs mera!
     
Helena Larsson
Ordförande Björkö Samhällsförening
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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 - Skeppshandeln        961249
Livsmedel ICA Nära Björkö                        961022
Taxi Öckerö                                                 968050
Taxibåt Tullan                                              963226
Buss Tidpunkten                                 0771-414300   
Bilfärja Talsvar ange tidtabell alt. 
Personalen/Björköleden                     0771-656565
Nordöfärjan                                   07060-12604/05
Björkö Biblioteket. Västergårds by öppet: 
tisd.10. -12. o. 17.-19. torsd. 17.-19.           929079     
Björkö distriktsköterska. 
Västergårdsvägen 17                                    961135
månd. 9-10.30 onsd. 9-10.30 
Telefontid månd. o. onsd  11-12  Telesvar. 

 Björkö Föreningar och Kyrkor
Björkö Samhällsförening Helena Larsson      961620
IFK Björkö Stefan Granstav                            961946
Björkis Supporterklubb Lars Sellander           961732
Björkö Hembygdsförening Majlis Lysell        961019         
Björköbarnen H. Hjertberg-Kosterhed   0705 881645
Björkö SMU Weismark                                   961865
Björkö Missionsförsamling L Engström         929167
Björkö Kyrka Christer Holmer                       929182
Björkö Jakt- & Viltvård Ronny Wikström      961588
Björkö Båtklubb L-G Lundstedt            0705-473838
Björködykarna Johan Alexandersson  
Björkö Badförening Margareta Haglund        961848
Göteborgs Friluftsförening Bohus Björkö      961564
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.

    
     I dag är ca 1.900 personer boende på ön.
     Antal hushåll: 597
     Björkö är Tioöarnas näst största till ytan.
     Björkö är 5,5 kvadratkilometer stor.
     Bredast i norra delen: 2,2 kmLängd: 5,4 km

  Befolkning 31/12 2009 i Öckerö kom: 12 292 st
  Hönö  5088    +32    Öckerö  3364  +11
  Hälsö    595  -5     Björkö  1488  +15
  Knippla  376      -8     Hyppeln  175   -5
  Rörö    261      +1    Kalvsund  221   -1
  Fotö    632    +10    Grötö  88   -8

Hos oss kan du handla det mesta
Bensin - Disel (utan RME)
kortautomat efter stängningsdags.
Presenter-kläder-flytvästar. Spik o. skruv.
Båt- o. bilvårdsprodukter.
Fiskeartiklar mm
Vi har ATG och
Svenska spel.

     Hamnen Bohus-Björkö Tel 031-961249 skeppshandeln@telia.com
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Upptäcktsvandringar på Bohus-Björkö
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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 .
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.

Stanna upp och njut av den nyanlagda  
barnvänliga badviken Kanske tar du dig ett dopp 
innan du går vidare.
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 man tror att Gustaf 
III var gäst.
Det är svårt att
 förstå att Bovik 
denna lugna 
stillsamma 
platsen gång 
var en
huvudort full
 av liv och 
rörelse.

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

1
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    Annonsplats: 800:-  150 mm x 70 mm hög
  Seaside Krog

Promenaden
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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 (Bäckevägen). 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.
Med en ovanlig miljö med ö- och skärfoma-
tioner som bildar en fantasieggande landskap.

Följer du skyltning har du nu en härligt  upp- 
friskande motionsslinga framför dig. 
Du går nu förbi en liten stugby som ligger för sig. 
Det är Björkö naturistförening.

             

Följer du pilen kommer du till bebyggda områden 
igen och du är åter på Bäckevägen .

Du kan också ta åt höger vid pilen och vandra  
utan hänvisningspilar upp till Björkö huvud. 
Här är historisk mark. Öns första bebyggelse 
låg här. Dessutom var här ett sjudande liv under 
sillperioderna.

 slingan

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

            
      - Vi utför motorarbeten spec. Volvo Penta.       - Fullservice.                                  
      - Försäljning av reservdelar, oljor m.m.      - Vinterkonservering.
     - Kranlyft.                                                     - Vinterförvaring inne o. ute.

6

7

8

9



11

Motionsslingan och Timmerviken
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Ny Marina på Björkö
www.bessekroken

 

     
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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 HAMNEN
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         Välkommen som gäst i Björkö Hamn.
När man ligger vi gästbryggan eller tar 
en promenad i hamnen kan det vara in-
tressant att tänka sig in i den tiden när 
fritidssegel- och motorbåtar inte var en 
vanlig syn i hamnen.
På den tiden var det fisket som var det 
stora. På vykortet från 1920 ser man att 
det finns ingen pir och inga kajer för 
båtarna utan de låg ute i sjön vid s.k. 
Moringar. Fiskarna fick ro ut och hem 
från båten.
”Ångbåten” kom en gång om dagen. För 
övrigt var man isolerad från fastlandet.

I dag är hamnen full av liv och 
rörelse med både gäster och öbor i 
egna nöjesbåtar.
Den blåa flaggan svajar för vinden.
Serveringar och butiker visar sin 
bästa sida. Hantverkare och konst-
närer visar upp sig.
Kontrasten är stor mellan den 
gamla hamnbilden från 20-talet. 
Då fanns inte någon tid för semes-
ter och fritid mot dagens i många 
stycken lättsammare  livsstil med 
allt det man kan unna sig.
Det är inte fel att stanna upp en och 
njuta i nuet.

Hela samhället var från början samlat på östsidan av ön. Där hamnen är nu var ödemark eller utmarker för 
bönderna. Björkö hade flera bondgårdar. Det sägs att det började med att folk kom från fastlandet. De åkte 
från sina gårdar tidvis för att på öarna fiska och jaga.
Detta fick kanske till följd att till slut tog friheten i skärgården överhand och man bosatte sig där.
Den viken som nu är hamnen har alltid hetat Skarviken vilket sägs betyda ”Skräpviken”. Kanske samlades 
mycket vrakved från havet här.
Men med ett visst lä av Skarviks Holme kunde man lägga sina fiskebåtar här. Då var det grundt och san-
diga stränder. Efter hand blev båtarna fler och fler och till slut var det dags att bygga två pirar.
Därefter kom den ena kajen och bryggan efter den andra och till slut har vi idag en rationell och välbesökt 
hamn. Den nya hamnen invigdes 1944 och 1946 blev också Ishuset färdigt.
Nu kunde fiskebåtarna får is med sig ut på fisket. Änn i dag kommer fiskebåtar in och isar. Nu är det näs-
tan bara Björkö som har ett ishus i skärgården. 1910 - 1919 fanns det ett 30-tal fiskebåtar på Björkö. 
1940 - 1949 var det 20-tal båtar. Efterhand blev båtarna större och därmed färre.
Björkö har också haft under slutet av 1800-talet en tid som badgästö då Björkö Hafsbad startade.Vid sam-
ma tid fanns det en restaurang Alphyddan som bl.a. hade uppträdanden av Ernst Rolf och andra från den 
tiden kända nöjesartister. Även långt in på 1900-talet var ön en attraktiv sommarö.
När sommargästerna kom hyrde öns befolkningen ut rum och själva bodde de i kammare eller rum i käl-
larplanet. Nu är det framför allt gästande båtfolk som väljer ön för den lungna och natursköna miljön.
Ja detta är något att ha med sig när man vandrar runt på en av de finaste öarna i skärgården, Björkö.
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Boviks Seglarskola
För 38:e året i följd pågår det läger vid Boviks Seglar-
skola. Hela sommaren har vi kurser, allt från dagseglar-
skola och nybörjarläger till fortsättnings- och instruk-
törsläger. Titta in på vår hemsida så kan du se om det 
finns platser kvar: www.usfvast.se

Grillfest på lekplatsen den 4 juni kl 15.30. Tag med 
korv o. fika vi har eld.
Nästa aktivitet: Vi gott väder flyttar vi leksakerna 
till badplatserna. 
Helena Hjertberg-Kostner  ordförande
                         

Allemanssponsring

                    Gräsägare?
Du har nu möjlighet att sponsra utbyggnaden av 
Björkövallen genom att ”muta in” din egen del av 
fotbollsplanen.
Allemanssponsring innebär att IFK erbjuder gå-
vobevis á 100 kronor som representerar 1 kvm av 
planen.
Du beställer gåvobevisen genom att 
epost@ifkbjorko.nu eller via PG 7207753-3
Skriv tydligt namn, adress och önskad yta och 
antal gåvobevis.
Nya Björkövallen är tänkt att invigas i september.
OBS! Fotbollsskola i juni och Björkö Mix-cup/ 
”Kvarters

Björkö Båtklubb
- Eskaderfärd till naturhamn i Björkös närhet   
  tillsammans med XSS den 12 - 13 juni, 
-Seglarskola i XSS regi för ungdomar 8 - 12 år     
 anmälan till Per-Anders Liljedahl, 0760-382880,   
  nybörjare vecka 25, 26, 31, 32 och
 fortsättningskurs vecka 27 och 33 ,09.00
  För mer info och fler aktiviteter se BBK:s
                  www.bjorkobatklubb.se 

Björkö Hembygdsförening.

GLÄDJE ELLER SORG? 
VI HJÄLPER DIG MED BLOMMOR FÖR ALLA 
TILLFÄLLEN
Välkommen in i butiken på Hönö
eller ring 031-976959 
Vi erbjuder leverans 
direkt till Björkö!

”Försäljning utanför Feskeboa, på Björkö, fredagar 11-18, lördagar 10-14 ”
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  Björkö Kyrka                                                   
  Kyrkvägen 11
  Kontaktperson: Christer Holmer
  0708 96 01 51

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

11 12

Varmt välkommen till Pizzeria Björkö

 

    

KYRKORNA PÅ BJÖRKÖ VÄLKOMNAR DIG!
O, vad jorden nu är skön!
Sommarsång i Missionskyrkan kl 18 på Midsommardagen,
den 26 juni. –Kom och sjung med i sommarens vackraste psalmer och visor!

Gemensam gudstjänst varje söndag kl 10.
I Missionskyrkan: 4 och 18 juli, 1 och 15 augusti.
I Björkö kyrka: 11 och 25 juli, 8 och 22 augusti.

Sommarmusik på Björkö
Följande onsdagar kl 20:
Den 30 juni, 7 och 14 juli i Missionskyrkan.
Den 21 och 28 juli, 4 augusti i Björkö kyrka.
                                                                                                         Se separat affischering!

Hemtrevlig skärgårdsmiljö med goda pizzor, 
olika fräscha sallader, kebabrätter samt annan 
god mat.
Dessutom har vi öl- och vinrättigheter och kaffe 
med god dessert till.
All mat går att beställa för avhämtning på 
tel 031-929383 sista beställningen 15 minuter 
innan stängning.         www.bjorko-pizzeria.se

          Öppet: Måndag - Torsdag 12.00 - 21.00 ,  Fredag 12.00 - 22.00 
                      Lördag 12.00 - 22.00 ,  Söndag 12.00 - 21.00
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Tryckfelsnisse.
I förra numret ang. Majblomman blev det fel på 
två namn. Det skall vara Linnea Björkman och 
inte Emma Lysell samt Nicoles hela efternamn är 
Nicole Larsson González.

Framme i ”Backen” 
Landfolk förundras ibland över att backen för sjö-
folk alltid finns längst fram i ett fartyg.
Förklaringen är att såväl handels- som örlogsfar-
tyg började under medeltiden förses med för- och 
akterkastell.
Det var ett slags fästningar utrustade med kanoner 
och skottgluggar för musköter. Förkastellet var 
förlagt akter om bogspröt och galjonsbild. I eng-
elskan, behind därav backen (bakom) som benäm-
ning på ett fartygs främre ända.

Blomstervandring
Följ med ÖNF på en liten blomstervandring runt 
”skjutbanan”    måndagen den 14 juni kl. 18.00
Ta gärna med fika.    Vi ses vid ”skjutbanan
Info: 031 929232 (Ulla), 031 961694 (Inger)
 

ÖNF och 
Studiefrämjandet                             

Håll ordning på din hund 
så den inte skrämmer barn!

FESKEBOA
          Café
    Bageri

Med havets läckerheter

Sjöboa finns på platsen där Feskeboa låg förut. Ett nytt fräscht hamnhus som smälter väl in i den 
genuina miijön i den södra delen av hamnen. Här hittar du fiskaffär, bageri och café samt frisörer.
Vid pressläggningen var inte huset helt färdigt. Premiär kring midsommar. 
                                        Välkommen till Björkö nya mötesplats.

Nu startar vi ett bageri för att ge dig ännu en 
möjlighet att ta med dig nybakat hem till både 
fest och vardag.
Vi prövar oss fram i mindre skala för att sedan 
efterhan kunna erbjuda allt fler sorter.
Tillsammans med bageriet har vi också ett café 
där du kan njuta av en kopp och en bulle.
 
      Ewa och Elin.  tel  xxxxxxxxx

Nu är vi på plats igen.
Så nu kan du åter handla våra goda sill-
inläggningar, patéer, skaldjur och inte minst alla 
de fisksorter som vi kan erbjuda dig. 
Och på köpet en go´ gemenskap där du kan 
byta några ord med vänner och bekanta.

������
 

 Premiär i sommar


