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dagens förändringar, men behåller lugnet och tryggheten.
I Sverige finns endast två kommuner utan landsförbindelse.
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En hälsning från ordföranden
Kära medlemmar! Kära läsare! Sedan förra numret 
av Björkö-Nytt har Björkö Samhällsförening haft 
sitt årsmöte. Till vår glädje var det också i år väl-
digt välbesökt. Det betyder mycket för styrelsen 
att få gensvar från alla medlemmar i vårt arbete! 
Vår gästtalare, Bo Hultskär, kommunens samhälls-
byggnadschef som nu har avgått, gav oss intressant 
information om arbetet med olika kommunika-
tionsprojekt. 

På årsmötet tackade vi särskilt av Rebecca Zandén, 
som har varit en engagerad och trogen ledamot un-
der fyra år, samt Lars-Erik Kihlman, lika engagerad 
och trygg ledamot i sex år. Det är otroligt värdefullt 
för ordföranden när ledamöter stannar kvar lite 
längre i styrelsen, för då blir det en större stabilitet 
i verksamheten! Lyckligtvis lämnar 
Lars-Erik endast styrelsearbetet, och fortsätter det 
oerhört uppskattade och fina arbetet som redaktör 
för denna tidning, Björkö-Nytt. Tack för detta!

Efter årsmötet består styrelsen av följande
 ledamöter:
Helena Larsson, ordförande, Göran Billvall, 
vice ordförande, Annika Jägersvärd, sekreterare, 
Mariana Wiseman, vice sekreterare och Agneta 
Holmqvist, kassör, Laila Enfors, Owe Gissleholm, 
Ann-Cathrin Henriksson, Jerker Knutsson, Cecilia 
Lännerbo och Joakim Månsson.
Styrelsen är nu redo att ta sig an arbetsuppgifter 
som gagnar vårt gemensamma liv på Björkö!

Gröna Äng
Det första vi satte händerna i var att genomföra den 
röjning på Gröna äng, som vi var så angelägna om. 
Men under hela ”vegetationsperioden” får vi inte 
göra något som stör växt- och djurliv där, så vi tog 
den enda och sista chansen innan dess, att röja av 
buskar och sly, klippa grenar och städa av stranden.

Till hösten tar vi nya tag och under sommaren 
tänker vi i alla fall t ex kratta ur strand-sanden för 
att få bort allt glas där och även sätta upp ett rep att 
hålla sig i när man går ner till stranden. Kanske kan 
vi även få dit ett bord och bänk.
Vi vädjar nu till alla som tar sig till Gröna äng och 
vistas där att hjälpa till att städa av och hålla rent!

Städdagen
Samhällsföreningens årliga städdag genomfördes 
traditionsenligt lördagen efter påsk. För första 
gången under mina åtta år som ordförande hade vi 
regn under en stor del av tiden. Själv befarade jag 
att ingen skulle vilja gå ut i regnet och jobba hårt 
– men där blev jag överraskad!  Mellan 25 och 30 

Nu kan man sola på rengjorda härliga klippor. 
Fortsättningen med röjning och städning av 
Gröna Äng blir i september.

Ordförande Helena Larsson överräcker blommor 
till Bo Hultskär
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Det naturliga stoppet mellan Göteborg och Marstrand!
På vår kaj finns mer än bensin och diesel (utan RME). Vi har även 
en åretruntöppen butik med båttillbehör, gasol, fiskeutrustning, 
presentartiklar och marina kläder ifrån PelleP, Holebrook och 
Mousqueton. Vi är också Watski Premium Dealer. Välkommen! 

 www.bjorkoskeppshandel.se� �          Mån-Fre 10-19 Lör 10-17 Sön 11-17
 tel 031-961249� � �   När butiken är stängd är kortautomaten öppen!

välvilliga och entusiastiska Björköbor kom och 
gjorde ett fantastiskt jobb med att få rent och fi nt, 
både längs vägar och grönområden och vid strän-
der. Stort tack till er alla!
Det kom ett brev.....
Efter påskbrasan har jag fått fl era påstötningar om 
att man har avverkat i naturen för att få material 
till brasan, vilket har gjort mig mycket bestört. Och 
så kom det ett brev med starkt innehåll till styrel-
sen:
”Jag går Skjutbanestigen varje dag och kan inte 
undgå att se hur våra ’påskefyrs-tillverkare’ har 
farit fram. Hela lass med buskar och grenar ligger 
fortfarande kvar utefter stigen. Man går inte in 25-
50 meter från stigen längre, man sågar och hugger 
ner enar och ’resegran’ alldeles intill stig och väg 
(se ex. vid bikuporna på Ryd).
Alla som tidigare har varit med och samlat in 

till påskefyrn vet att man frågade, och fi ck lov av 
markägaren, framför allt ’Knutes’ att såga och 
hugga på deras mark. De ställde alltid upp med 
transport med traktor. Nu frågas det inte längre. 
Det har tipsats om var nerblåsta ’resegranar’ 
ligger, men dom tar man inte. Tog man dessa så 
gjorde de ju ändå någon nytta.
Föräldrar till ’påskefyrs-tillverkare’ – tala om för 
era ungdomar att det egentligen är ’egenmäktigt 
förfarande’ att såga ner, framför allt enebuskar 
som är skyddsvärda växter. Och se åtminstone till 
att gå in i buskagen och såga, så att man inte ser 
hur det har skövlats!”

Björkö ́s egen hemsida 
www.bohus-bjorko.se
Du vet väl att vi har en egen hemsida, som du kan 
besöka för att göra dig informerad om vad som 
händer på Björkö!
Samhällsföreningen har ett uppdrag från Öckerö 
kommun att hålla kontakt med Björköborna och 
informera om vårt arbete. Vi har därför uppdaterat 
hemsidan för att den skall vara mer attraktiv att 
besöka. Vi skall försöka att lägga in aktuell infor-
mation och i övrigt fi nns det ju en hel del intressant 
kunskap att hämta här. Så välkommen att klicka 
runt och hör gärna av dig om du har några syn-
punkter på den!
Vi vill också gärna slå ett slag för Facebooksidan 
Björkö Samhällsförening – gå med i vår grupp och 
diskutera med oss!
Hälsningar

                                         Helena Larsson för BSF

Efter att Björkö blivit stadat och den idoga städ-
gruppen pusstat ut blir det saft och kaffe med dopp.
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Midsommaraftonen
Den 21 juni klockan 19.00 
Insamling av löv och blommor den samt klä midsom-
marstången vid fotbollsplanen 

Klockan 16.00 
Har IFK beställt fint väder och då reser vi stången. 
Dansar, leker, sjunger, köper lotter, dricker kaffe.
Hela ön är på fotbollsplanen, gammal som ung.

Björködagen
Den 6-7 juli ordnar IFK Björkö stor ungdoms och 
familjehelg nere i hamnen.
Karusell, hopptorn, lotterier, musikunderhållning samt 
servering i Seasides festlokal.
Välkommen till en festlig dag där du träffar alla på 
Björkö. En fest i glädje och samhörighet.

Björkö Boule Cup
Den 4 augusti startar den 17:e omgången av  årets 
höjdpunkt för vår Bouleförening.
Klockan 11.00 drar gruppspelet igång lagen samlas 
kring 16 banor. 
Välkommen till fotbollsplanen!

  

Golvslipning
Med garanti - 30 års erfarenhet.

Även uthyrning.
                           Christer 
                      0703-910620

Kom igång nu!
www.bjorkohalsocenter.se

Christina 073-0605999
info@bjorkohalsocenter.se

 Hillevis fotvård öppnar från och med i maj 
 i Björköhälsocenter. 

Hillevi har mob.nr 0708-157605.



      5

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

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 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 vid Gröna Äng.

 
 Här kan du bekvämt bada 
 på Björkö.
                             Se kartan sid 7 

14

Nr

15

8

13

Alltid något projekt på gång!
Här är ett som är så gott som färdigt 
På Trollholmen.
Inget är för stort eller för litet projekt för oss.
Vi erbjuder totalentreprenader i form av snick-
eri, el, vvs, grund- o. murarbeten, 
finsnickeri, köksarbeten.
Samt  prefabtillverkning i våra verkstadslokaler.
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. 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                           0702266430
Björkö Missionsförsamling                             961709
Björkö Kyrka Christer Holmer                        929182
Björkö Jakt- & Viltvård P-O Holgersson        961452    
Björkö Båtklubb L-G Lundstedt            0705-473838
Björködykarna Johan Alexandersson      0708 240 24
Björkö Badförening Margareta Haglund        961848
Göteborgs Friluftsförening Bohus Björkö      961564
Björkö-Nytt kontakt: Lars-Erik Kihlman        926437
Björkö Roddklubb se styrelsen@bjorkoroddklubb.se 
Ulla Hallqvist                                                  929232 
och Inger Standár-Björkman                           961694 
Björkö Pizzeria                                                929383
Björkö Food and Bar                                       961194
  

  Bohus-Björkö i Öckerö kommun.

    
     I dag är ca 1.476 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

Vart vänder man sig?
Vid nödsituation SOS          112
Öckerö vårdcentral  010-4733970
Öckerö Räddningstjänst           976200
Sjöräddning jourtelefon  0705-808145
Folktandvården Öckerö           968060
Apotekservice, Björkö Skeppshandel       961249 
Post, Björkö Skeppshandel                       961249
Bensin – Båttillbehör – Skeppshandeln    961249 
Livsmedel ICA Nära Björkö          961022
Taxi Öckerö            968050 
Taxibåt Tullan                         963226
Tidpunkten, Västtrafik  0771-414300
Bilfärja, talsvar ange Tidtabell 
alt. Personalen/Björköleden 0771-656565
Färjeleden Framnäs             070-601204/05             
Björkö Bibliotek, Västergårds by          929079
   Öppet tisd och torsd 17-19
Björkö Distriktssköterskemott.        010-4733760
   Öppet månd och onsd 9-10.30 
   Telefontid månd och onsd 11-12 Telesvar

 Befolkning 31/12 2011-Öckerö kommun 12.487 
 Hönö 5152  +33            Öckerö 3509  +15
 Hälsö  623   +12 Björkö 1476     -9
 Knippla  352    -17 Hyppeln   173     -3
 Rörö  266      -3 Kalvsund 218   +-0
 Fotö  629     +9 Grötö     86    +1

      Får du oväntat besök?
 Skönt att veta, att hos oss finns det alltid plats för släkt 
 och vänner och övriga som gästar vår ö.
 

  Välkommen till Björkö Hotell

                                              www.bjorkohotell.se
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Upptäcktsvandringar på Bohus-Björkö



8

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 men 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.

2

4

5

3

1
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Promenaden
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   Välkommen till en
  svanenmärkt butik.
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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 växer det massor av blå- och vitsippor 
samt gullvivor.

Därefter 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

6

7

8

9

Varmt välkommen till  Björkö Pizzeria

 

    

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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Motionsslingan och Timmerviken

  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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Skräpplockardagarn 2012 

Under vecka 17 var främst klass 2, 3 och åk 4 ute 
och städade våra stränder från södra Sandviken till 
Trollvik. 
Tillsammans fick vi ihop ca 30 st gula 
125 L.- kassar plus en massa annat skräp så som 
plastdunkar, plastlådor, trossar, nät, bildäck osv.
Bakom denna kampanj står stiftelsen 
Håll Sverige Rent.  
Skolan deltog även i Öckerö kommuns 
tävling och vi vann förstapris 3000:-
Barnen deltog i denna utmaning med liv och lust. 
Alla hade en rolig och trevlig förmiddag ute på vår 
vackra ö. 
Det är extra kul att höra hur barnen reflekterar över 
”hur har allt detta skräp hamnat på vår strand?” ” 
vem slänger allt detta?”  
Katarina Knutsson No-lärare och fritidspedagog 
Västergårdsskolan

 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.

Så är den äntligen här, och som vi alla har väntat 
- vår ljuvliga skärgårdssommar! 
Brunbrända barnryggar och en sol som glittrar i det 
blå havet, krabbfiske från bryggan, saft och bulle 
på en filt mellan salta bad och vågor som kluckar 
mot de solvarma klipporna. Promenader ner till 
hamnen för att köpa svalkande glass, sovmorgnar 
och ljusa varma grillkvällar på Torsholme. 

När havet börjar bjuda på härliga badtemperaturer 
flyttar vi som vanligt ner våra leksaker till badplat-
serna i Klarvik och Kolvik. Sommaren brukar gå 
hårt åt på alla prylarna så vi ber er att ta hand om 
och ha koll på sakerna! Allt ska plockas undan efter 
lekens slut och ni får gärna meddela våra turistande 
vänner om detta! Det är synd om leksakerna för-
svinner, det finns ju så mycket vi vill lägga våra 
pengar på! 
Är du sugen på att gå med i Björköbarnen, eller 
om du har idéer eller kanske en gåva, kontakta vår 
ordförande Helena Hjertberg-Kosterhed 
på telefonnummer 070-588 16 45. 
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HAMNEN 
Arbetet med utveckling av hamnen fortsätter.
Antalet gästande båtar och husbilar ökar stadigt 
år från år och intresset för att etablera sig med 
verksamheter i hamnen har under de senaste åren 
blivit större. Detta och ett växande antal bofasta 
gör att vi på allvar måste fundera över hur vår 
hamn skall se ut i framtiden. En utveckling och 
utbyggnad av hamnen kräver en genomtänkt 
strategi.
Hamnens roll som Björkös centrum är tydlig och 
den ifrågasätts i alla fall inte av oss som bor på 
ön. Hamnen har alltid varit och kommer att vara 
samhällets hjärta och det är runt hamnen som fler 
verksamheter skall kunna växa upp. 
  
Men här finns en del problem som måste lösas. På 
sikt kan vi t.ex. inte blanda båthanteringen med 
gästhamnsverksamheten på det sätt som vi gör idag 
- att ha båtupptagningskran och mastkran inne i 
gästhamnen skapar både oreda och konflikter. Och 
var har vi plats för eventuellt nybyggande för nya 
verksamheter eller för befintliga verksamheter som 
vill expandera? Och skall Hamnföreningen släppa 
till mark för nya företag som vill etablera sig här 
eller skall vi själva bygga och hyra ut lokaler? 
 
Vi har i hamnstyrelsen kommit fram till en grov 
utvecklingsplan, som vi har presenterat vid 
våra föreningsstämmor och som vi nu har som 
utgångspunkt för vårt fortsatta arbete. Den innebär 
i korthet att vi ser den norra delen av hamnen som 
den kommersiella delen. Det är huvudsakligen 
här, som vi vill försöka utveckla verksamheter i 
besöksnäringen, som t.ex. restauranger, gästhamn 
och butiker.  
Fiskebåtskajen och den gamla bebyggelsen mellan 
Ishuset och Trålplanen är vi rädda om. Så länge 
det finns yrkesfiskare på ön, skall Fiskebåtskajen 
vara kvar för yrkesfisket och den kulturhistoriskt 
intressanta sjöbodsbebyggelsen skall bevaras, även 
om vi gärna ser att husen fylls med mer av levande 
verksamhet. 
Båthanteringen med kranar, spolplatta och annan 

service föreslår vi successivt flyttad till det gamla 
varvsområdet runt ”Slipen” i södra delen av 
hamnen och ”Brottet” på Skarviks Holme 
räknar vi i fortsättningen med att utnyttja för 
fritidsbåtsverksamhet. 
Vi kommer också på sikt med en växande 
befolkning att behöva fler båtplatser och sjöbodar. 
Eftersom tillgången till mark i direkt anslutning 
till hamnen är begränsad, så kan vi i framtiden inte 
räkna med att kunna vinterförvara någon större 
mängd båtar här. Vi måste därför hitta mark utanför 
hamnområdet för vinteruppställning av våra båtar.   
I dessa diskussioner har vi nu en dialog med 
kommunens politiker och planerare.

Om du är intresserad av att kunna påverka arbetet 
med hamnens utveckling, så är du välkommen 
som medlem i Björkö Hamn- och Fiskareförening. 
Förutsättningen för medlemskap är enligt 
stadgarna, att du är bofast på Björkö och att du 
är ”för fisket och denna förenings verksamhet 
intresserad”.  Du ansöker om medlemskap genom 
att lämna in en skriftlig ansökan till styrelsen och 
till den bifoga inträdesavgiften en krona. 
 
Vi håller på med en förändring av vår hemsida, 
för att den skall fungera bättre som både 
informationssida för våra besökande och som 
plats för information till våra båtplatsinnehavare 
och föreningsmedlemmar. Du hittar den på 
webbadressen www.bjorkohamn.se.

  Hamnstyrelsen/Hasse Olofsson

http://www.bjorkohamn.se
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     Björkö Food & Bar  

Ytterligare en mötesplats 
har sett dagern ljus på Björkö. En Caférörelse som 
kan bjuda på en meny som kompletterar övriga 
serveringar på ön.

 
Vad sägs om Fish and chips eller Barbecue revben 
med tillbehör. Ja, Rick och Hadrian vet vad som fat-
tades på ön.    ( I sommar även EM på storbild.)

Tack vare Björkö  Food & Bar har Björkö hamn 
blivit större. Nu kan man välja om man skall gå till 
höger eller vänster i hamnen när man vill äta eller 
träffa vänner.
Rick är en känd gourmé på ön och han borgar för att 
allt är vällagat och gott.
Är du mer för mat från östliga breddgrader kan 
de även bjuda på asiatisk rätter
Måltiden kan sluta med kaffe och hembakat dopp.
Har du bråttom hem så är Take away en naturlig 
avslutning efter något snack med en kompis medan 
man väntar Är det helg så kan du också kanske få 
köpa med en Bagebrökaka hem.
Björkö Nytt gratulerar och önskar lycka till!
.

 Restaurang, catering, take away, underhållning.

                   Öppet: månd. - tisd. 12.00 - 20.00    fred. - sönd. 10.00 - 21.00

Vi erbjuder dig en stor variation av all världens mat.
Boka oss gärna till din nästa fest och låt oss göra jobbet.

Vi kan även stå för unerhållningen.
 Välkommen önskar Rick och Hadrian

Tel. 961104.  www.bjorkofoodandbar.com   info@bjorkofoddandbar.com

Rick och Hadrian i full fart med gitarrerna. 
Besök baren får ni höra.

                    Supporterklubben Björkis

   Vi stödjer IFK med medel och arbetskraft. Det kan gälla
   Lotterier, Bagebrö- eller Kräfthjul,
   trädgårdsarbete, kassan vid Björködagen m.m.  Förutom vår    
   styrelse så behöver vi några som  ställer 
   upp då och då. Vi är ett gäng som har mycket roligt 
   tillsammans.
Vill du bli med i vårat gäng skontakta Lars Sallander tel 961732

                                        Fotbollsskolan
        Den 18 - 21 juni.
Vill du boka plats i skolan så 
kontakta Ingela 
ingelabollen@gmail.com.
Avgift: 400:-



15

  Björkö Kyrka                                                   
  Kyrkvägen 11
  Kont: Christer Holmer    0708 96 01 51

  Björkö Missionskyrka                                       
  Bäckevägen 31   tel 961709.
  Kont. tel 961709

11 12

Åter en Björkösommar.
Kyrkorna på Björkö välkomnar dig som 
tidigare gemensamt från midsommar.

Midsommardagen 23 juni kl 11.00 
  Björkö Kyrka i samarbete med Solhem.
  Gudstjänst för döva och hörande med 
  teckenspråkiga prästen 
  Barbro Lilja-Brattgård.
  Efteråt blir det jordgubbstårta på plats.

Söndagen 24 juni kl 18.00 
sjunger vi in sommaren tillsammans i 
Missionskyrkan.
Detta blir startskottet för sex 
onsdagskvällar med musik kl 20.00
från 27 juni t.o.m. 1 augusti

Tre onsdagar i Missionskyrkan 
27/6, 4/7, 11/7 
följs av 3 kvällar i Björkö Kyrka. 
18/7, 25/7 samt 1/8. 
Program kommer i brevlådan och på 
affi scher.
Söndagens gudstjänst blir 
gemensam 
kl 10.00 med början i Björkö Kyrka 1 juli 
och sedan varvat med Missionskyrkan 
8 juli fram till skolstart d.v.s.
Söndagen den 19 augusti.

  Sommarbazar i Björkö Kyrka 
  lördag 30 juni kl 1400 
  med somriga vinster.

� �

I år är det jubileumsår på Solhem 
(GDF - Göteborgs Dövas Förening). 
Huvudbyggnaden fyller 80 år 
och ”familjehuset” fi rar 60 år. Tänka sig!

Midsommardagen 24/6 kl. 13.00 
Välkomna till Auktion och Loppis på Solhem 

80 år
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                         Björkö Båtklubb   

       Du blir medlem genom att betala in 
      medlemsavgiften 175:- 
     till Bankgiro 5422-3979
     Se mer information på vår hemsida. 
     www.bjorkobatklubb.se

- Björkö Båtklubbs traditionella 
Kräftskiva med dans till levande 
musik äger rum 15 september. 
Anmälan på mobil eller SMS till, 
Lisa Åberg, 0708-272592 eller 
Tommy Blom, 0703-955805.

          
          BHF Björkö Hembygdsförening.
            Öppet lördagar 9 juni - augusti
             klockan 14.00 - 17.00  
 Äggostens dag lördag 28 juli.
   Skolan förr i tiden.
   Tag gärna med dig gamla skolfoton när    
   du kommer.

   Välkommen till Kolviksvägen 3.

Konstvågen
 4-5 augusti. Då ställer alla Björkö konst 
 hantverkare, slöjdare och konstnärer ut.   
 Vi tar en trevlig promenad runt på ön till   
 deras ateljéer och gallerier. 


