
Björkö-Nytt ges ut av
 Björkö Samhällsförening.
Ansvarig utgivare:
Helena Larsson
Redaktion:
Helena Larsson, L-E Kihlman
Styrelsen för BSF
Tel 031 961620
430 94 Bohus Björkö
redaktionen@bohus-bjorko.se
Layout:o. foto: L-E Kihlman
Sven Johansson

Material till tidningen:
Medverka gärna med att skriva 
artikel eller insändare.
 Artiklar undertecknade av 
redaktionen är uttryck för BSF.s 
styrelses mening.
Redaktionen förbehåller sig rätten 
att förkorta och redigera insänt 
material samt avstå från att 
publicera artiklar eller insändare.
För insänt material ansvaras ej.
Återlämnas efter överenskommelse

.Bli medlem i 
Björkö Samhällsförening.
Medlemsavg. 75:- person.
PG: 4395551-7
www. bohus-bjorko.se.
samhallsforeningen@bohus-bjorko.se

Nästa tidning kommer 1 september
Materialdag  10 augusti

Björkö-Nytt trycks hos Responstryck.

 Björkö-Nytt
Nummer 2 -  Årgång 12  2011

Välkommen till en genuin skärgårdsö 
med festligt bryggliv och lugna skogspromenader.



       Detta händer bland annat i sommar på Björkö!          

Konstvågen 6-7 augusti.       
Då ställer björkös konst-
antverkare, 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.
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Björkö Hembygdsförening
Öppet lördagar juli - augusti kl 14.00 - 17.00  

Äggostens dag lördag 23 juli.
En fotoutställning visar Björkö 
fi skebåtar från förr och vilket fi ske som 
fanns. 
Välkommen till Kolviksvägen 3.

Midsommarafton 24 juni
Sommaren kommer till Björkö den 24 juni. Då 
fi rar vi midsommar på sommargröna Björkö-
vallen. Årets fi rande blir traditionsenligt, inga 
krusiduller eller konstigheter. Vi fi rar som-
maren med sång och dans runt midsommar-
stången. För trötta fötter går det bra att ta en 
paus med fi ka eller något annat gott från caféet 
och en lott eller två från något av våra populära 
lotterier. 

Boulecupen 6 augusti
Ingen sommar utan IFK Björkös traditionsenliga 
boulecup. Årets upplaga går av stapeln den 6 
augusti. Mer information om anmälan, tider, etc. 
hittar ni på www.ifkbjorko.nu.  

Björködagen 9 juli
Efter förra årets braksuccé har vi valt att åter 
förlägga Björködagen på vackra Seaside Björkö. 
Traditionsenliga inslag som tombolor, barntivoli 
och ankrace varvas med mer kulturella inslag i 
den årliga talangjakten och förhoppningsvis kan 
vi även överraska med något nytt inslag i årets 
Björködag. Välkommen!
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                         Björkö Roddklubb

                         Björkö Båtklubb   

Nu har roddsäsongen dragit igång igen och tiderna som gäller finns på vår 
hemsida www.bjorkoroddklubb.se Är det någon som är sugen på att vara
 med eller har frågor om rodden så är ni välkomna att höra av er till 
respektive tränare. 

 Den 3 september är det dags för oss att 
arrangera SM i tiohuggarrodd     
Roddklubbens tävlingskommitté arbetar just nu för fullt med att planera sommarens SM som går av 
stapeln på Björkö den 3 september. Då passar klubben också på att fira lite extra eftersom vi fyller 10 år. 
Vi hoppas på många besökare den här dagen. Gå gärna in på vår hemsida för mer information.  
Styrelsen

- 

Eskaderfärd till hamn i Björkö närhet 
tillsammans med XSS 11- 12 juni
” Vi inbjuder till vår traditionella 
Kräftskiva  den10 september”.

 Du blir medlem genom att 
sätta in 175 kr till BG 5422-3979

 Hyra vår klubblokal.
 För mer information och 
 bokning Tommy Blom 
 Tel. 0703-955805 
tommy.b.blom@hotmail.com
 Mer info o. priser se hemsidan: 
 www.bjorkobatklubb.se

Medlemsavgiften om 
150:- kan betalas in på 
Björkö-Barnens Plusgirokonto 61 08 22-9.
Uppge barnets/barnens namn på meddelanderaden. 
Vill du vara stödmedlem sponsrar du föreningen 
med valfritt belopp.

                                     IFK Björkö fotbollssektion

Fredagarna 26 augusti - 
16 september är det åter dags för 
korvgrillning på lekplatsen. 
Kl. 15.30 tänds grillen - ta med korv 
och fika.
När badsäsongen börjar flyttas leksaker 
ner till badplatserna vid Klarvik och 
Kolvik.

Fotbollsskola
IFK Björkös fotbollsskola för barn födda från 1998 till 2003, inleds måndagen den 20/6 och vi kör två 
pass om dagen fram till torsdag den 23/6. Anmälan till Ingela Andersson, telefon 96 12 97, eller via 
e-post, ingelabollen@gmail.com. Läs mer på hemsidan www.ifkbjorko.nu. 
Mixcup och ”bakluckeloppis”
Årets Mixcup spelas söndagen den 26 juni, information om anmälan etc. finns på IFK:s hemsida. 
Samma dag kör vi bakluckeloppis på parkeringen vid fotbollsplan, även här finns det mer information om 
detta arrangemang, för både köpare och säljare, på klubbens hemsida. 
A-lagsmatcher
Vill man njuta fart och fläkt och nervpirrande spänning på fotbollsplan spelar IFK Björkös A-lag 
hemmamatcher: 22/6 IFK Björkö - Kärra KIF, 8/12 IFK Björkö - Sandarna BK och 16/8  
IFK Björkö - BK Skottfint. Mer information om tider etc. finns på www.ifkbjorko.nu.
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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 sandstrand/klippor

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 simskolan 
här..
15 Vill du i stället när du går från hamnen vika 
åt höger och vandra runt innerhamnen på Strand-
sjövägen 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.

14

Nr

15

8

13
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 Det händer alltid något på Björkö!

Glassboa mitt i Gästhamnen. 
I år fi nns en nyöppnad Glasskiosk kallad Glass-
boa med glass från Kling i Mariestad, dricka från 
Krönleins i Halmstad och konfektyr från Ryfors i 
Småland. Smörgåsar från grillen samt ekologiskt 
kaffe.  
I Glassboa kan du få information om Björkö och 
tips på intressanta utfl yktsmål antingen du prome-
nerar, cyklar, paddlar eller seglar din egen båt.
Under sommaren kommer du kunna hyra en cykel 
för kortare eller längre tid. 
Här fi nns även bouleklot till den nyanlagda boule-
banan i hamnen.
Om din pocketbok är utläst så kan du även byta 
den mot en annan i Glassboas bokhylla.

Björkö önskar ännu en mötesplats välkommen.

Skeppshandeln med Björkö Post 
och Björkö Apotek ger 
tillsammans ön en social service.

Här fi nns de vanligaste läkemedlen för mag- och 
huvudvärk, halsont och feber som tex alvedon, 
ipren, treo, panodil, ibutemin, för halsbränna in-
side, novalucol, pepcid.
- Voltarensalva för muskelvärk
- Hostmedicin och solskyddskräm
- allergitabletter, hydrokortisonsalva, nässpray 
Du kan hämta och lämna paket, rekommendera 
dina viktiga brev och köpa frimärken.
Posten kommer varje dag med leveranser och häm-
tar paket o brev.
Och naturligtvis tankar du här.

�

Du behöver inte gå så långt!
 Hos oss finns drivmedel, gasol, schacklar, sjökort, tågvirke, 

båt- och bilvårdsartiklar, grillkol, flaggor, 
trädgårdsverktyg, skruv, elgrejer, fiskespö/drag m.m.

Vi har också presentartiklar, leksaker, ljus, 
DVD-uthyrning, glass, solglasögon, oljelampor och

kläder ifrån Mousqueton, Pelle P, Heron och Holebrook!

Hamnen - Bohus-Björkö - Tel 031-961249
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Vart vänder man sig?
Vid nödsituation SOS                                  112
Öckerö vårdcentral                                      967400
Björkö distriktsköterska. 
Västergårdsvägen 17                                    961135
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             929079     
Björkö distriktsköterska. 
Västergårdsvägen 17                                    961135

Björkö Föreningar och Kyrkor
Björkö Samhällsförening Helena Larsson      961620
IFK Björkö Stefan Granstav                            961946
Björkis Supporterklubb Lars Sallander           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             0708-96 0151
Björkö Jakt- & Viltvård P-O Holgersson        961452
Björkö Båtklubb L-G Lundstedt            0705-473838
Björködykarna Johan Alexandersson              929211
Björkö Badförening Margareta Haglund        961848
Göteborgs Friluftsförening Björkö        0704-156815
Björkö Roddklubb Herrar/Damer          0703-527879
            Dam/intesiv Britta Svensson               961918                  
           Juniorer Joakim Pettersson         0736-351566
           Juniorlag/yngre Karin Bergqvist          929435        
Öckerö kom. Naturskyddsf. Ulla Hallqvist     929232
   

  Bohus-Björkö i Öckerö kommun.

    
     I dag är ca 1.500 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 km Längd: 5,4 km

Befolkning 31 /12 -10 i Öckerö tot: 12 449 (+157)
Hönö    5 119  +31        Öckerö  3494  +130
Hälsö  611  +16        Björkö  1485  -3
Knippla   369            -7         Hyppeln      176  -1
Rörö  269    -8         Kalvsund    218  -3
Fotö  620  -12         Grötö      85  

Trollviksvägen 8 430 94 Björkö 
Tel: 031-961911 Mob: 0735-116838 
 E-post: trollvi@hotmail.com

Inget är för stort eller för litet projekt för oss.
Vi erbjuder totalentreprenader i form av snickeri, el, vvs, 
grund- o. murarbeten, finsnickeri, köksarbeten.
Samt  prefabtillverkning i våra verkstadslokaler.

Alltid projekt på gång!
Här är ett projekt som är så gott som färdigt.  
Skeppshandelns helt nya fasad.
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Upptäcktsvandringar på Bohus-Björkö

www.bjorkohotell.se

Får du oväntat besök?
Skönt att veta, hos oss finns det alltid 

plats för släkt och vänner.
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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 vägskylten-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.
Ja, det finns mycket att uppleva på Björkö.

3
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Promenaden

  Specialitet: Olika sorters Lax samt 
  egna sill - och skaldjurssallader

                                                                                                                          

Öppet: Fred. 10.00 - 19.00  Lörd. 10.00 - 14.00
.      
Tel 031-929292 o Mob 0705-545420  Björkö Hamn

FISK OCH SKALDJUR I BJÖRKÖ HAMN   Inge och Leif  

Fisk o. skaldjur från Björköbåtar

FESKEBOA
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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.

6
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8

9

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

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

6
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Motionsslingan och Timmerviken

 

     
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

    Här hittar du ett mysigt café,
   herr- och damfrisör med hamnutsikt,
   goda delikatesser i den fräscha 
   fi skaffären. 
   Dessutom en liten sommarbutik med   
   presenter och kläder som öppnar 
   lördagen den 18 juni.

   Välkommen till Sjöboa
          Strandsjövägen 5  Bohus-Björkö
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                             Hamnen.
Efter en lång vinter kom vi igång med de sista de-
larna av de arbeten som vi genomför med stöd från 
kommunen, EU och Naturvårdsverket.
Spolplattan och toalettömningsstationen – våra bi-
drag till en förbättrad vattenmiljö - är klara i början 
av juni. Spolplattan är ansluten till ett nytt renings-
system som tar hand om de giftiga färgrester och 
ämnen som frigörs vid spolning av båtbottnarna. 
Det vatten som släpps tillbaka i hamnbassängen är 
i princip helt rent. Tömningsstationen är avsedd för 
tömning av båtarnas toalettankar och får användas 
utan kostnad av båtägarna i hamnen och av besö-
kande båtgäster. Vi hoppas att innan sommaren 
också kunna komplettera stationen med en anord-
ning för tömning av s.k. gråvatten från husvagnar 
och husbilar. 
Arbetena med Skeppshandelskajen, Ishuskajen och 
uppställningsytan söder om Slipen – förbättringar 
för våra besökare - är i det närmaste avslutade. 
Dessa förbättringar innebär att båtburna korttidsbe-
sökare till hamnen lättare kommer att hitta tilläggs-
plats vid våra kajer och att ytterligare ett trettiotal 
bilplatser finns tillgängliga för turister med bil eller 
husbil.  
Som vanligt har vi några vädjanden inför den kom-
mande sommaren. 
Vi har begränsade parkeringsmöjligheter i hamnen. 
Våra platser är inte avsedda för långtidsparkering 
utan är till för korta uppställningar av bilen när ni 
är nere i butikerna eller när ni lastar eller jobbar 
i båten. Bilen står bättre hemma om ni är ute på 
båtsemester och skall inte stå i hamnen och ocku-
pera plats för besökare och butikskunder. Om ni av 

någon anledning vill ställa bilen i hamnen under 
längre tid än de 5 timmar som är tillåtna, så löser ni 
lämpligen ett parkeringskort hos vår hamnkapten.
Sopmängden är fortfarande ett problem. Hamnens 
sopkärl är till för besökare och båtgäster. Vi är 
tacksamma om ni som bor på ön tar med er avfallet 
hem till era egna kärl. Våra sopstationer är inte hel-
ler filialer till vår kommunala station. Hamnen får 
betala för kartonger och andra grovsopor och för 
farligt avfall som ställs in i våra utrymmen – peng-
ar som skulle kunna användas till trevligare saker.  
Nu hoppas vi på en varm och solig sommar och en 
välbesökt hamn till glädje för både våra gäster och 
oss bofasta. 
                             Hamnstyrelsen/Hasse Olofsson

Vi hjälper dig att förverkliga 
dina bostadsplaner
Ska du renovera, bygga om, eller köpa nytt? Vi ger dig bra 
villkor, förmånlig ränta och finns alltid till hands för att ge 
dig goda råd.

Besök oss på Hönökontoret eller ring Telefonbanken på 
0771-365 365 för personlig service dygnet runt, alla dagar 
så berättar vi mer.

Välkommen!

Aktiviteten inom vårt företagarnätverk 
har under den senaste tiden varit låg. Men nu har 
några av de företagare, som arbetar inom de s.k. 
besöksnäringarna, tagit initiativ till ett samarbete, 
för att försöka samverka för att på ett bättre sätt ta 
hand om våra turister. Förhoppningsvis leder arbe-
tet till att våra besökare i ännu större omfattning än 
i dag kommer att utnyttja våra butiker, matställen 
och övernattningsmöjligheter.
 Skeppshandeln kommer fortsättningsvis att fung-
era som en filial till kommunens turistbyrå. Det 
innebär att det på utsidan kommer att sättas upp en 
skylt med den välkända informationssymbolen och 
att man på insidan kommer att ha ett broschyrställ 
med informationsmaterial om vad som finns att se 
och uppleva i vår kommun.   
                                                       Hasse Olofsson 



13

Okju’s Välkomna!

Skarviksvägen 12C
Björkö Hamn

Tel: 031 96 16 13
www.okjusoleana.com

Ovanpå Skeppshandeln
        fd. 

  Juni - Augusti
Mån - Fre: 11:00 - 18:00
Lördag:  11:00 - 16:00

 Frans har lång erfarenhet av service på:
 Gräsklippare, Trimmer, Mopeder, Cyklar.
 Inlämning: Strandsjövägen jämte Feskeboa.
 Månd. - Fred. kl. 9.00 - 18.00
 Lörd. kl 10.00 - 14.00 Välkommen!
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En ny marina på Björkö.
Bessekrokens marina startades 2009 som en del av 
Björkö Is & Marin som arbetat med båtar motorer 
samt is förstårs sedan starten 1960
Bessekrokens inriktning är att kunna erbjuda 
kunden båtplats, vinterförvaring inne/ute samt 
service i samma marina.
Marinan har idag 36 båtplatser, alla vid fl ytbrygga 
samt tillgång till el & vatten.
Yttre fl ytbryggan/vågbrytaren är 4,25 bred för att 

bryta sjön och ge bra skydd.
Väl förankrad med 36 ton ankare
Kunder i marinan är främst från Göteborgsområdet 
men även mer långväga kunder, samt fl era som har 
anknytning till Björkö.
Ett komplement till Björkö hamn som främst 
erbjuder plats till bofasta.
Namnet på udden som marinan ligger vid kommer 
troligen från bessmanvågen.
(bessmanvåg = fi skarnars våg) 

 Björköföretagare med sikte på framtiden.

Frans Olsson Tel 
0704-955286

Sven-Görans affär ICA Nära
har fi rat 70-års jubileum och
tillhör en av de 12 i landet som 
blivit Svanmärkta. Nu har han 
själv blivit årets företagare i 
kommunen.
Konsten att lyckas är gediget 
hantverk, klar målsättning och 
goda medarbetare.

  GRATTIS!
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Varmt välkommen till Pizzeria Björkö

 

    

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

Katarina Elfast 
Akvarell, olja/akryl och skulptur.
Ställer ut under Konstvågenden 6-7aug. 
kl. 10-18 Galleri Slottet, slottsv. 4 (bak-
om ICA) 
Kontakt för visning annan tid 
0709929496, 031-929496
 www.katarina-elfast.nu

Tina Elfast J, akvarell.
Ställer ut under Konstvå-
genden 6-7 aug. kl 10-18
Galleri Slottet, Slottsvägen 
4 (bakom ICA)
Kontakt för visning annan 
tid 0702-715417
 www.tina-elfast.nu

 Smycken 
M design
Marie Nilsson 
Kyrkvägen 3.
 Tel: 0702 181059

Vävda mattor.
Kerstin Knutsson 
Bäckevägen  35  
Tel 961516    0762-462225Stickade plagg. 

Inga  Holgersson
Ekvägen 14
0702-232640

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

Björkö är känd för sina 
hantverkare och konstnärer. 
Välkommen på ett besök.

Även försäljning i 
Fiskebåtshamnen.
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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

   Vandrarhemmet Skutan
   i Björkö Missionskyrka. Bokning: 
   0700-544644.    bjorkomissionskyrka.se

  Sommarbazar
  Lördag 2 juli kl. 14. i Björkö kyrka  

�

�

Björkö Musikfestival 17-19 juni
Tre romanskonserter, arrangerade av Anton Högberg.
Fredag 17 juni kl 18 –Obs tiden! Björkö kyrka: Anton Högberg, fl ygel, och Frida Österberg, sång.
Lördag 18 juni kl 19 i Missionskyrkan: Duo KeMi –Daniel Migdal och Jacob Kellerman, gitarr och fi ol.
Söndag 19 juni kl 19 i Björkö kyrka: Markus Kvint, fl ygel, och Matteus Blad, sång.

O, vad jorden nu är skön!
Sommarsång i Björkö kyrka kl 18 söndagen den 26 juni. –Kom, och sjung  psalmer och visor!

Sommarmusik på Björkö, onsdagar:
Missionskyrkan:
29 juni kl 18 –Obs tiden! Barnmusikalen ”Den fula ankungen”. Lerums missionsförsamling.
6 juli kl 20 ”Sagor om livet” Elina Ryd, sång, och Rasmus Borg, fl ygel. Innerligt och lekfullt,
tolkningar av andras och egen musik.
 13 juli kl 20: Jazzkvartetten under ledning av Håkan Borgström.

Björkö kyrka:
 20 juli kl 20: Med egna ord och sommarens toner. 
Atle Burman, dikt. Eva Thersthol, sång, till ackompanjemang av Bo Johan Francke.
27 juli kl 20: Kvartetten som svängde...
Martin Svanströms kvartett spelar Jazz med sväng, värme och glädje.
 3 augusti kl 20: Irländska toner ...  från när och fjärran.
West of Eden trio: Jenny & Martin Schaub, Lars Broman.

Det vill vi fi ra!
Kyrkorna på Björkö fi rar 3-årsjubileum.
Högtidsgudstjänst i Missionskyrkan söndag 19 juni kl 17.
Efter gudstjänsten gemensam vandring till Björkö kyrka, mingelfest.
Kl 19: Björkö Musikfestivals avslutningskonsert.

Lördag 25 juni  kl 11 Gudstjänst i Björkö kyrka för döva och hörande Lennart Gustafsson,
Dövkyrkan  gemensamt med sommarhemmet Solhem. Efteråt jordgubbstårta på Solhem. 
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     En hälsning från ordföranden!

Nu är det sommar igen!
Gick det fortare än vanligt från vinter till sommar 
i år, eller? Jag upplevde till och med fåglarnas 
vårsånger som mer intensiva i år och undrar om de 
också kände av att det blev bråttom när väl vintern 
lämnade oss.
Hur som helst, nu kommer den efterlängtade perio-
den när vi skall hinna uppleva jättemycket, koppla 
av jättemycket, umgås jättemycket och återhämta 
oss jättemycket. Jag önskar alla jättemycket lycka 
till med detta!
Från Samhällsföreningen hoppas vi att alla – både 
boende och besökare – i sommar skall uppleva det 
underbara, vackra och aktiva Björkö. 
Att vi skall kunna vandra, cykla, bada, paddla, och 
bara njuta på Björkö – och äta gott! 

I turisthänseende händer det hela tiden nya saker 
på ön: Seaside har både festaktiviteter, god mat 
och badbalja, Björkö Hotell har många bäddplat-
ser genom att även ha vandrarhem, ICA Nära har 
ansvarsfullt och turistvänligt sortiment, Feskeboa 
har lockande, läckra västkustvaror, Skeppshandeln 
har både Turistbyrå, Apotek, Post och turisthandel, 
och fl era spännande små butiker hittar man lite här 
och där.

 Blomstervandring 
Följ med ÖNF på en liten blomstervandring
runt ”skjutbanan” måndagen den 13 juni 
kl.18.00
Ta gärna med fi ka. Vi ses vid ”skjutbanan
Info: 031 929232 (Ulla), 031 961694 (Inger)
 
ÖNF och 
Studiefrämjandet                             

Dessutom har vi fått extra krydda på hamnlivet 
genom Glassboa som bjuder på många överrask-
ningar och även laddar med cykeluthyrning i år.
Och – som vanligt – fi nns fi na badplatser och 
ljuvliga vandringsleder i betagande miljö i alla 
väderstreck på ön.
Så skön sommar och välkommen! 
Låt dig väl smaka av Björkös alla godbitar!

Helena Larsson, ordförande
Björkö Samhällsförening

Granspiran en sällsynt blomma vinns på Björkö


