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En hälsning från ordföranden 
Kära läsare! 

Jag inser att jag brukar skriva i sommarnumret att ”äntligen blev det sommar, efter en 

lååååång vinter”, men aldrig har det väl stämt så väl som i år! Istället blev det ovanligt bråttom 

att hinna uppleva vårtecken och naturens utveckling, och att förbereda sig för sommaren. För 

min del tycker jag att maj månad flög iväg! 

Sedan förra tidningen har Samhällsföreningen haft årsmöte, med förändringar i styrelsen som 

därmed ser ut såhär: Vice ordförande är Göran Billvall, sekreterare är Annika Jägersvärd och 

ny kassör är Aija Samuelsson. Därutöver består styrelsen nu av Bengt Berndtzén, Laila Enfors, 

Kenneth Franzén, Owe Gissleholm, Marianne Gråhn, Ann-Cathrin Henriksson, Jerker 

Knutsson, Cecilia Lännerbo och Joakim Månsson. Jag själv fick även förtroendet detta år att 

leda det härliga gänget som ordförande. 

Och så vill jag förstås även tacka för god uppslutning vid Samhällsföreningens årliga 

städdag. Det är med stolthet jag varje år kan berätta för omgivningen om det engagemang och 

den lust som Björköborna visar när det handlar om att ta hand om vår ö! Tar man sedan med i 

beräkningen att det är så många andra föreningar och aktiviteter som genomför städdagar och 

jobbardagar denna period, så blir det verkligen imponerande. 

Och inte nog med städinsatser – bara i denna tidning kan vi läsa om alla innovativa och 

kreativa Björköbor som satsar på utveckling och aktiviteter för alla på vår ö och alla 

tillkommande gäster! Det sprudlar av trevligheter hela sommaren!  

 

På vårt årsmöte diskuterades, 

tillsammans med representanter för 

Björköbarnen, om vi kunde skapa någon 

gemensam ”mötesplats för alla” eller 

eventuellt ett ”utegym” någonstans. Vi 

kommer att hålla dessa frågor levande 

och tar gärna emot tankar och idéer om 

detta, liksom anmälan om att vara med i 

någon projektgrupp som kan arbeta med 

frågorna. I förra tidningen kastade jag 

även ut frågan om det fanns intresse av 

en tennisplan. Några har visat intresse, 

men jag har inte hört att någon grupp har 

kommit igång ännu. 

Arbetet med att påverka kommunen för säkrare trafikmiljö, framför allt säker skolväg, pågår 

oförtrutet. Björköbor har skickat in både motioner, medborgarförslag och brev i mängder och 

just nu får vi alltid samma svar, att kommunen kommer att se över hela kommunens trafikmiljö 

med en trafikkonsult. Men ännu har frågan inte kommit längre än så. 

Ett annat bekymmer är busslinjen på Björkö. I slutet av året kommer Björköbussen att läggas 

ner, pga att Västtrafik anser att det är för få som åker med bussen. Flexlinje på Björkö är inte 

aktuellt, inte heller får vi någon direktbuss till stan, som det tidigare talades om. Västtrafik anser 

att Björkö är en ”glesbygd” och därför dras ”glesbygdslinjen” in. Vi har ställt frågan till 

kommunen hur man tänker sig hjälpa de Björköbor som inte kan ta sig med egen bil fram och 

tillbaka mellan färjorna och samhället??? På Björkö bor nästa 1500 personer utan 

kollektivtrafik. På de sammanbyggda öarna går tät busstrafik och även direktbuss in till stan. 
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Nordöarna har visserligen inte busstrafik, men där har de boende mycket kortare väg till färjan. 

Trafikansvariga svarar att ”Björköborna måste börja åka med sin buss för att det skall löna sig 

att köra!” Men jämför man procentuellt hur många invånare på öarna med busstrafik som åker 

buss, så håller inte detta argument. Och jag frågar mig hur dessa invånare hade reagerat om de 

hade varit tvingade att gå tre km till färjan! 

Ja, vi har mycket att jobba med! Och så en liten pekpinne till oss Björköbor när det gäller 

skräp och avfall! Kontrollera att ni lägger rätt material i rätt fack i återvinningen. Det fungerar 

inte, när materialet skall återvinnas, om det är uppblandat med fel saker. Dessutom, håll koll på 

skräpet ni kör till tippen, så att det inte ramlar av på vägen och blir liggande i naturen. Ta ansvar 

för att plocka upp det i så fall. Och så har det kommit påminnelse om att inte slänga 

trädgårdsavfall utanför tomten, då kanske det hamnar framför grannens tomt! 

Men i det stora hela tycker jag att alla på Björkö tar väldigt väl hand om vår ö. Det finns, som 

alltid, så mycket välvillighet och positivism här på ön och den skall vi vara glada över och ta 

hand om! 

Och med detta önskar jag er alla en riktigt härlig och lycklig sommar – och önskar alla 

tillresta gäster en trivsam vistelse i vårt samhälle! 

Helena Larsson, ordförande 

 

Projektet ”Städa Strand” 
Den 13 april var det premiär för Coca-

Cola och Städa Sveriges strand- 

städningsprojekt "Städa Strand", som 

tjejerna i Hönö/Björkö F99 deltog i. 

7 timmar tog det att städa två av 

stränderna på Björkö. - "Ett jättebra sätt 

att tjäna pengar på och man gör något 

bra för naturen", tycker Felicia 

Gillholm. 

     Senare på kvällen uppmanar Tilda 

Andreasson sina vänner på Facebook: - "Lova att ni aldrig slänger skräp i naturen igen!" 

Återvinningstankarna väcktes hos tjejerna och därför blir nästa steg att, i samarbete med 

Pantamera, samla in pantburkar och flaskor för att få pengar till lagkassan. Har du 

pantburkar/flaskor som du vill skänka? Ring eller smsa på telefonnr. 0701-472019 så kommer 

tjejerna och hämtar!        Hälsningar Mariana Wiseman 
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Vart vänder man sig?   
Vid nödsituation SOS 112 

Öckerö vårdcentral 010-4733970 

Öckerö Räddningstjänst           976200 

Öckerö kommun 

 och ”Tjänsteman i beredskap”           976200 

Sjöräddning jourtelefon 0705-808145 

Folktandvården Öckerö           968060 

Apoteksservice, Skeppshandeln           961249 

Post, Björkö Skeppshandel           961249 

Bensin, Båttillbehör, Skeppshandeln   961249 

Livsmedel, ICA Nära Björkö           961022 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * 

Bohus-Björkö i Öckerö kommun 

Föreningar och kyrkor på Björkö  
Björkö Samhällsförening, Helena Larsson      96 16 20 

IFK Björkö, Stefan Granstav                       96 19 46 

Björkis Supporterklubb, Lars Sallander           96 17 32 

Björkö Hembygdsförening, Majlis Lysell        96 10 19 

Björköbarnen, Linda Andersson              0702 85 81 66 

Björkö SMU, Emma Rudäng              0722 52 13 33 

Björkö Missionsförsamling, Emma Rudäng    96 17 09 

Björkö Kyrka, Christer Holmer                       92 91 82 

Björkö Jakt & Viltvård, P-O Holgersson          96 14 52 

Björkö Båtklubb, L-G Lundstedt             0705 47 38 38 

Björködykarna, Johan Alexandersson     0708 24 02 44 

Björkö Badförening, Margareta Haglund 0763 27 12 81 

Göteborgs Friluftsförening Björkö, 

Iréne Ströman Rosén              0704 15 68 15 

Björkö Roddklubb, Klas Forsberg           0709 96 12 13 

Öckeröarnas Naturskyddsförening, 

Ulla Hallqvist                        92 92 32 

Inger Standár Björkman                       96 11 94 

 

Befolkning 31/12 2012  Öckerö kommun 

12.536 

Hönö, 5196   +44          Öckerö, 3521    +12 

Hälsö, 613      -10          Björkö, 1489    +13 

Knippla, 344    -8           Hyppeln, 174     +1 

Rörö, 270         +4          Kalvsund, 219   +1 

Fotö, 629        +-0         Grötö, 81             -5  

 

Idag är ca 1489 personer boende på ön.  

Antal hushåll är strax under 600. 

Björkö är 5,5 km2 stor 

 – till ytan kommunens näst största ö. 

Björkö är 7,4 km lång  

och 2,2 km på den bredaste delen. 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apropå grävare! 

Vet du att vi har haft besök av en 

bäver i Sörgårds kile? 

Förstå-sig-påare säger att det 

förmodligen är en stackars herre 

som letar efter en livsledsagare –  

     frågan är om han lyckades?  

     Nu har han i alla fall lämnat  

     Björkö för den här gången! 

Vi önskar honom lycka till, tycker jag! 

JUNI  

1  Lilla Björköloppet  

6 Invigningsfester 

10 Blomstervandring ÖNF 

15-16  Eskaderseglats, Björkö 

båtklubb  

17-19  Fotbollsskola, IFK Björkö  

21  Midsommarfirande klockan 

16.00, IFK Björkö  

JULI  

1-5  Seglarskola SS Framnäs  

6   Björködagen, IFK Björkö  

27  Äggostens dag 

29 – 2/8 Seglarskola SS Framnäs 

   

AUGUSTI  

3-4  Konstvågen 

3  Boule Cup, IFK Björkö  

5-8  Seglarskola SS Framnäs  

 
 

Efter en lång vinter med inneträning är nu 

Unna Vinn i vattnet och roddsäsongen har 

dragit igång igen. 

Den här säsongen har vi damlag, herrlag, 

juniorlag, motionslag samt ett lag med 

nygamla roddare. Information om 

träningstider för de olika lagen finns på vår 

hemsida.  

Björkö Roddklubb har också charter-

verksamhet där man kan boka in företags-

rodd, bröllopsrodd, möhippor mm. Följ oss 

gärna på Facebook eller gå in på vår 

hemsida för mer information om vår 

verksamhet och sommarens händelser. 

Björkö Roddklubb  
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Nytt från Hamnen
 

Sedan förra numret av Björkö-nytt har vi haft årsmöte i vår hamnförening. Där valdes en delvis 

ny styrelse. Den nya styrelsen har nu följande sammansättning; 

Bengt Olausson ordförande, Lars-Gösta Alsterberg v.ordf, Christer Alexandersson sekr. 

Övriga ledamöter Leif Bengtsson, Göran Carlsson, Thomas Andersson, Martin Samuelsson. 

Suppleanter Peter Hagberg, Jonas Olsson, Göran Dewall, Anna-Lena Helling, Gunilla 

Murnieks och Pelle Persson-Hagberg. 

 

  

Eva Tillrooth har hand om vår ekonomi och ny hamnkapten är Kenneth Kyldahl 

Inom styrelsen har vi delat in oss i 5 olika grupper för att fördela de arbetsuppgifter vi har och 

därmed få en snabbare beslutsprocess. 

  

Markköpet av området vid Sea-Side är nu lagfaren på oss. Vi har också hos kommunen begärt 

att få ändra detaljplanen på detta område så att den ändras efter nya behov. 

  

Arbetsdagen vi hade 20 april blev en stor succé. Cirka 80 båtplatsinnehavare ställde upp på vår 

uppmaning att vara med i underhållet av vår hamn. Den långa listan med olika arbetsuppgifter 

blev utförd till fullo. Detta är ett effektivt sätt att få en fin gemenskap och att hålla nere våra 

kostnader. 

Stort tack till alla! 

  

I hamnen har, som ni säkert redan set,t Björkö Food - and Bar utvidgat sin verksamhet. 

Likaså har Glassboa utvidgat med sin fina nybyggda altan. 

Andra händelser som kommer till Björkö hamn är bl.a. att Björlanda båtklubb avslutar en av 

sina seglingar här. 

Detta sker 15 juni och vi räknar med ca 50 deltagande segelbåtar. 

5 oktober avslutar föreningen MBV sin höstsegling med att angöra Björkö hamn. De tror att ca 

20  mer eller mindre stora segelskutor kommer hit. 
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Det blir vid dessa tillfällen trångt i hamnen 

men våra välvilligt inställda fiskare har lovat 

att tränga ihop sina fiskebåtar så att vi kan 

använda en del av fiskebåtskajen. 

Vi har med hamnföreningen som projektägare 

inom EU och Terra et Mare ansökt om anslag 

för att göra en genomlysning av de 

förutsättningar och önskemål som öns 

företagare/föreningar har för Hamnens/Björkö 

centrums utveckling. Vi återkommer med mer 

information längre fram. 

 

Till sist önskar vi från Björkö hamn en skön sommar med många trevliga arrangemang och 

rörelse i våra hamnkvarter. 

Hamnstyrelsen/Bengt Olausson 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björkö open! 

 

I år är det 20-årsjubileum för Björkö öppna 

mästerskap i golf!  

Regerande mästaren Peter Enfors bjuder in till årets 

tävling 2013-09-08. Bana blir  Torslanda GK  

eller Lycke GK.  

I augusti kommer mer information att finnas 

i Skeppshandeln, där man också tar emot anmälan 
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     Upptäcktsvandringar på Björkö 
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Norra Björkö och vandringsleden ”Promenaden” 
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Vandring till Norra Björkö  
 

I Skarvikshamnen börjar vår vandring mot 

Bovik. Från Skeppshandeln vandrar du 

Västergårdsvägen upp. En vandring i genuin 

skärgårdsmiljö. När du kommer till sidovägen 

Kolviksvägen kan du uppe på berget se Björkö 

Hembygdsgård (öppettider anslås vid backen). 

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 naturområden. 

Vill du vila dig finns det en bänk på krönet. 

 

Sedan kan du gå vidare i nedförslutet och 

kommer till öns stolthet: Vandringsleden 

”Promenaden”, eller Skjutbanestigen i dagligt 

tal.  

 
 

Detta är en nyanlagd led som man kan 

promenera på ända till det gamla 

fiskesamhället Bovik. Utefter leden finns 

informationstavlor med intressanta berättelser 

om området. Färdas man med rullstol eller 

bred barnvagn stoppas man tyvärr av två 

bommar på militärens område efter Svarte 

Mosse. 

I början av leden träffar du på 

Näckrosdammarna, fyra till antalet och med 

både ovanliga grodor och salamandrar. På 

höjden finns bord och bänkar för en stund vila 

och utsikt.  

I slutet av den anlagda leden ligger 

Skjutbanan. Här upplever du, främst på 

försommaren, en särskilt rik flora med flera 

rödlistade växter, liksom rödlistade fjärilar. 

 
 

Stanna upp och njut av den ljuvliga, 

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 uppför en brant 

backe kommer du till en ny upplevelse om du 

tar dig tid att gå upp till Röseberget (54 m.ö.h.) 

och skådar ut över Öckerööarna. Det kan vara 

svårt att urskilja alla tio öarna, men du får ändå 

en uppfattning om hur vacker skärgården är. 

Ta dig sedan ner igen till stigen som leder dig 

vidare till en sjö som kallas Svarte Mosse.  

 
Detta är en anlagd sjö, som fungerade som 

vattenreservoar för militärens 

försvarsanläggning, som fram till 1990-talet 

omfattade hela norra halvan av Björkö. 

Här finns det all anledning att stannar upp och 

njuta av stillheten i en miljö som gör att man 

undrar om man verkligen är på en ”karg” 

skärgårdsö! 

Nr 1 på 

kartan 

Nr 2 på 

kartan 

Nr 3 på 

kartan 
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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 plats, en gång var ett livfullt 

samhälle med sjudande verksamhet under 

sillfiskeperioderna. 

 
 

Vill du inte gå samma vandring åt motsatt håll, 

så tar du stora, asfalterade, vägen tillbaka till 

samhället! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Följ med Öckeröarnas Naturskyddsförening  

på en blomstervandring vid ”skjutbanan” 
Måndagen den 10 juni kl. 18.00 

Öckerös egen Linné (Håkan Olsson) underhåller och berättar  

om växterna vi hittar. 

Fjärilsexperten Johan Henell kommer med sin håv  

och fångar fjärilar och berättar om dem. 

Ta gärna med fika  

Information 031 929232 (Ulla) ÖNF och Studiefrämjandet  

Vi ses vid ”skjutbanan” 

 

 

Nr 4 på 

kartan 

Nr 5 på 

kartan 
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Östra Björkö och Timmerviksslingan 
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Vandring till östra Björkö 
 

Vill du vandra Timmerviksslingan, så går 

du från hamnen upp mot Björkö Hotell, 

vidare förbi ICA och kommer fram till 

korsningen Skarviksvägen-Bäckevägen. 

Ta dig över Bäckevägen och ner på 

Kaveldunsvägen. I slutet av denna väg 

börjar vägen till Timmerviken. 

 

 
 

Denna led tar dig genom ett betagande 

vackert naturskogsområde, på våren fullt 

med blåsippor, vitsippor och gullvivor och 

ett rikt fågelliv! Området var en gång 

sjöbotten och man kan ta sig ner till 

strandlinjen på ett par ställen och möta små 

idylliska hamnar med bryggor och 

sjöbodar. 

 

 
 

När skogen ljusnar kommer du fram till 

Timmerviken, en mycket omtyckt badplats 

på östra sidan av ön. Detta är en ovanlig 

miljö med ö- och skärformationer som 

bildar ett fantasieggande landskap. 

 

 
 

Följer du skyltningen har du nu en härligt 

uppfriskande motionsslinga framför dig. Du 

kan svänga av vid första skylten till 

Samhället och komma ut i närheten av 

Missionskyrkan. 

 

 
 

Fortsätter du, kommer du förbi en stugby 

som tillhör Göteborgs Friluftsförening. 

Därefter kan du ta vägen tillbaka till 

samhället och kommer fram vid 

Västergårdsvägen. Du kan också ta åt höger 

vid parkeringsplatsen och vandra, utan 

hänvisningsskyltar, till Björkö Huvud.  

Här är historisk mark. Öns första 

bebyggelse låg här. Här var också ett 

sjudande liv under sillperioderna. 

Sedan bär det uppåt i tallskogen och 

tillbaka till samhället! 

Nr 7 på 

kartan 

Nr 6 på 

kartan 

Nr 8 på 

kartan 

Nr 9 på 

kartan 
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Punkt 8 – Timmervik 

Följ vägvisningen på kartan över Östra 

Björkö och promenera Timmerviksslingan 

till badplatsen på östra sidan av ön. Här 

finner du spännande vikar och klippor och 

här finns även grunda vikar. Här kan du 

simma ut från trappa och klippor, men 

bottnen är mera dyig. 

 

 

 
Punkt 14 – Kolvik 

Följer du Västergårdsvägen från hamnen 

finner du, efter ca 500 m. skylten 

Kolviksvägen till vänster. Den leder, efter 

en stunds vandring,  till en badplats med 

långgrund vik och blandat sandstrand och 

klippor. 

 

 

 
Punkt 13 – Klarvik 

Går du vidare förbi Kolviksvägen kommer 

du strax till Klarviksvägen. Följer du den 

vägen, kommer du till den kommunala 

badplatsen på Björkö. Här möts du av 

bryggor, sandstrand och toalett. Här brukar 

simskolan hålla till. 

 

 

Punkt 15 – Tors Holme 

Du kan även följa innerhamnen och gå 

söderut längs Strandsjövägen. Så 

småningom kommer du till en brygga som 

leder över till Tors Holme, eller Skarviks 

Holme som den egentligen heter. Här finns 

flera badstegar, men endast klippor och 

djupt vatten. 

 

 

 

Gröna Äng 

Utefter hela strandlinjen norrut från 

Restaurang SeaSide har du härliga 

möjligheter att bada, från både klippor och 

badstege. En liten skyddad grund badvik 

finns också lite längre fram på stigen. 

 

 

 

 

 

 

Här finns de sköna baden på 

Björkö. 

 
Se punkterna på kartan över hela Björkö 
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Så kan vi fira Nationaldagen i år på Björkö!  
 

     Med pompa och ståt;  mycket musik, korv och fika, 

ballonger till alla barn … 

Och med invigning av den nya pilgrimsleden Frälsarkransen! 

     När det blågula bandet högtidligen klippts itu, är det dags 

för den första vandringen längs vår omtyckta stig Slingan. 

Som nu varsamt förvandlats till vandringsled! 

 

     Pilgrimsleden består av 15 rastplatser. Lättillgängliga och 

omsorgsfullt utvalda för vila och eftertanke. Smyckade med en eller flera av Frälsarkransens 

vackra pärlor. Vid 9 platser finns det texter att studera och meditera över: om Naturens 

mysterier, om Björkös kultur och om Pärlans budskap i våra liv.  

     Vid sex av platserna finns bara en liten, omålad Tystnadspärla. Den vill påminna oss om 

betydelsen av att hejda sig ibland, mitt i livsvandringen – stanna upp, vänta lite … Tystna. Öva 

sig på att känna efter, och att lyssna. Åtta bänkar inbjuder till en stunds vila längs vägen. 

 

Tack!  
*     Till alla erfarna och tillmötesgående personer inom Öckerö kommun, som från allra första 

början har hejat på och kommit med ovärderlig hjälp på olika sätt.  

*      Till Leader Terra et Mare, som godkänt och beviljat ekonomiskt EU-stöd åt vårt projekt. 

*      Och sist men inte minst: Till alla härliga eldsjälar, som avsatt så mycket tid och 

engagemang åt planering och kreativa samtal, åt faktaletande och textskrivande, åt att sy vackra, 

små påsar och måla alla Pärlorna. Tack för uthållighet och för alla härliga möten! 

*      Stort tack också till Arne Molander, Björkö Maskin, som varit så behjälplig med praktiska 

lösningar. Och som just nu gjuter, borrar och gräver. Tack också till Jonas Olausson, Trollvi 

Bygg, som så enkelt tar sig an stolpar och skyltmontering. Och tack till Skeppshandeln, som 

varit så tillmötesgående och uppmuntrande. 

 

Så välkommen den 6 juni kl 15!  
 Invigningsfesten sker vid Slingans början, Kaveldunsvägen. 

Förhoppningsvis finns biskop emeritus Martin Lönnebo där, han som har hittat på 

Frälsarkransen med alla sina vackra pärlor. 

Hälsar Lena Sollerman, projektledare.            Gå längs Slingan - låt Pärlorna visa dig vägen! 

 

 

 

PÅ SOLHEM firar vi midsommar med döva från hela landet 

Midsommardagen börjar vi med traditionsenlig träff i 

kyrkan där vi håller sommargudstjänst för både hörande 

och döva tillsammans med vår Dövpräst 

 

Därefter bjuder vi på kaffe med tårta på Solhem  

och sedan blir det LOPPIS  - även auktion  

om det finns värde i sakerna 

ALLA är hjärtligt välkomna! 

GULL-BRITT/Solhem 
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Invigning av Björkökartan 
 

Alla som besöker Björkö kommer till hamnen. 

Färre vet hur det ser ut på norra delen av ön och 

hur lätt man tar sig dit. Besökare frågar ofta om 

vägen norrut, eller hur långt det är till närmsta bad 

eller till ICA och så vidare.  

Det har nu hamnstyrelsen bestämt sig för att göra 

något åt. Illustratören tecknarlisa anlitades för att 

måla en karta över Björkö, där alla vägar och små 

stigar finns med. Björkös landmärken är också 

med. Peter Serneblad står för layouten.  

 

 

På Nationaldagen är alla välkomna  

på invigning av kartan nere vid hamnkontoret. 

 

Det äger rum den 6 juni klockan 14.00. Lisa 

Larsson som har gjort kartan är där och berättar 

gärna om projektet.  

Därefter hinner alla ta sig till 

Nationaldagsfirandet vid Slingan  

och invigningen av Björkös nya Pilgrimsled.  

 

 

Göteborgs Friluftsförening Björkö 

hälsar alla välkomna att ta en tur genom 

området!  

Tänk bara på att hundar får stanna 

utanför under perioden 1 april- 30 september. 
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Underbara sommar! 

     I år var man ju nära att ge upp hoppet om att våren och sommaren skulle komma till våra 

breddgrader – segare och råare vinter kan vara svår att hitta! 

Men vips! Ena veckan fleecejackor, mössor och vantar – nästa vecka bjöd på 25 grader varmt 

och en natur som fullständigt exploderade i knoppar, blommor och skir grönska. Underbar och 

efterlängtad, välkommen fantastiska utomhusårstid! 

     Sommar i skärgården är ju fullständigt omöjligt att slå och visst njuter vi nordbor något 

alldeles extra när vi efter ett halvår av tjocka klädlager äntligen får gå barfota i gräset, andas in 

syrenens ljuvliga doft och känna solvarma klippor mot huden. Livets magi på allra högsta nivå. 

Lägg till en båttur i solnedgången, den första rosen som slår ut i trädgården och barnens skratt 

och skrik långt in i de ljusa sommarkvällarna, ja då vet man att man hamnat rätt ändå.  

 

Björköbarnen har haft en rolig och händelserik vår! 

Äggjakten avklarades och uppslutningen var enorm trots isande vindar – i år fick vi gnugga 

hjärncellerna extra hårt för oj vilka svåra frågor det var. Bra med lite huvudgympa innan vi satte 

tänderna i allt påskgodis! 

     I april hade vi också städdag på lekplatsen, där vi bland annat lagade taket på ena lekstugan. 

Efter avslutat arbete grillade vi korv och fikade – och bjöds på underhållning av Björkös egna 

fantastiske Tobbe Trollkarl! 

     I maj hade vi grillfest på lekplatsen på fredagarna, ett mycket uppskattat inslag som vi 

fortsätter med efter sommaren också. Det är ju bästa sättet att kickstarta helgen, genom lite 

skönt häng med vännerna bland gungor och klätterställningar. En grillad korv på det så är livet 

på topp! Ett perfekt sätt för nyinflyttade barnfamiljer att lära känna oss gamla rävar, så kom ner 

och säg hej! 

     Nu när sommaren knackar på dörren så flyttar vi som vanligt ner leksakerna till Kolvik och 

Klarvik. Alla får låna, vi är glada att tillstå roligheter för barnen – men snälla, var varsamma om 

prylarna och lägg tillbaka allting i lådorna när det är dags att gå hem. Det är dyrt att köpa nytt 

och det finns så mycket roligt vi vill lägga pengarna på! 

     Björköbarnen kan också meddela att vi äntligen kommer få vår efterlängtade friggebod 

levererad till lekplatsen! Det är ungdomarna på Plusgymnasiet som byggt den till oss och den 

kommer få flytta in under juni månad. Där kommer 

vi kunna förvara gräsklippare, grill och annat 

material – men det kommer även att finnas plats 

för skötbord och en liten hörna där man kan mata 

sina minsta, underbart!  

     Har ni frågor eller vill vara med Björköbarnen 

att hitta på roligheter? Kontakta vår ordförande 

Linda Andersson 070-2858166. 

 

Med detta önskar vi på Björköbarnen er en 

underbar sommar full av magiska stunder!  
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Det är säkert många, som på väg ut mot Stora Oset för att fiska eller bada med familjen, passerat 

Burö och undrat över den mystiska byggnaden som står på öns nordvästra del. En träbyggnad 

med sitt enda fönster mot väst. Grånad och vindpinad står den där. Enda funktionen i dag är att 

den utgör ett mej för sjöfarande. 

 

Historien om byggnaden börjar 1946, då Ragnar Gillholm, fiskare 

från Björkö, föreslog övriga fiskare på ön att de skulle arbeta för att få 

en radiofyr till stånd på Burö. Detta för att vid otjänligt väder klara 

inseglingen in mot och förbi Stora Oset. Björköfiskarna, som var 

organiserade i Svenska Västkustfiskarna avd 52, nappade på förslaget 

och lyckades få ihop de pengar som fyren kostade. Detta med hjälp av 

fiskare på de andra öarna, Göteborg och Bohusläns Landsting, 

Bohuslänska Fiskarefonden och Kungliga Fiskeri-styrelsen. 

Kostnaden för hela fyren var 30 557,15 kronor. 

Den 10 januari 1952 sattes fyren i drift. Ragnar hade då drivit detta projekt i 6 år. 

Naturligtvis hade han haft stöd av övriga fiskare. 

  

En annan person som arbetat praktisk med att få fyren i stånd var Einar Bengtsson, som fraktade 

ut personer och material till den svåråtkomliga fyrplatsen. Han skulle i fortsättningen bli den 

som underhöll fyren i ur och skur, sommar som vinter. Det var många strapatsfulla resor ut till 

fyren för att få den igång när den strejkade. Det var inte alltid så lätt, så det kunde bli många 

resor fram och tillbaka till Björkö för att konsultera expertisen på AGA via telefon. 

 

Det gjordes flera försök att få någon annan att sköta underhållet på fyren. Kungl. Lotsstyrelsen 

och Kungl. Sjöfartsstyrelsen tillfrågades men de var inte intresserade. Lotsstyrelsen tyckte att 

fyrutrustningen inte var driftsäker nog och Kungl. Sjöfartsstyrelsen tyckte att tekniken var för 

gammal och ville satsa på DECCA navigering i stället.  

Efter 1970 slutade teckensändaren, en viktig del i utrustningen, att fungera. Ragnar och Einar 

försöker att få den reparerad, kostnaden för en reparation var hög och billigare alternativ 

provades, men man misslyckades med reparationen och enheten försvann i hanteringen. Fyren 

hade tystnat. Ragnar besökte fyren en sista gång i augusti 1975. I december samma år avled 

Ragnar.  

År 2012 gick Einar ur tiden. Då hade han servat Björköborna med 

tidningsleveranser, cykelverkstad, taxibåtsverksamhet och som fyrvaktare;  

en föregångare för vår tids entreprenörer.  

Fyrhuset står nu tomt och förfaller. Den elektroniska utrustningen är bärgad 

och väntar på att bli monterad och dokumenterad. Kanske man kan hitta en 

plats där den kan monteras och visas för intresserade. Utrustningen kräver en 

yta av 2x2 meter och en höjd på 4 meter. 

En PÄRLA utan glada färger och vackra ord, men som påminner om 

framåtanda, samstämmighet och hårt arbete.  

         Lars Jägersvärd 

Burö RD 

”Ragnars fyr” 
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Midsommar på Björkö! 
 

Nu drar det ihop sig till midsommarfest igen. 

Visst är det härligt! 

Dans kring stången på fotbollsplan, 

sommarkläder och glädje. 

Men förr om åren hade midsommarfesten en 

ännu högre ”status” som folkfest.  

Titta på den här bilden som väl lär vara tagen 

på 1950/60-talet. Då hade man gemensam 

vandring till hamnplan, där stången restes på 

den tiden.  

        

 
 

Och ”fanborg”! Här kommer tåget i svängen 

utanför ”Albans”.  

Skall vi ta upp den seden, tro? 
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Kyrkorna på Björkö hälsar dig välkommen! 
 

Midsommardagen 22 juni kl. 11 
Björkö Kyrka  
Gudstjänst för döva och hörande, 

med Lennart Gustafsson.  

Efteråt jordgubbstårta på Sommarhemmet 

Solhem. 

I samverkan med Göteborgs stift & Solhem.  

 

Söndag 23 juni kl. 18 

 

Musikkvällar onsdagar kl. 20 
Missionskyrkan 26/6, 3/7 och 10/7 

Björkö kyrka 17/7, 24/7 och 31/7 

Se program och affischering 

 

 

Sommarbazar 
Björkö Kyrka lördag 29 juni, kl 14. 

Björkö Kyrka Vi sjunger in sommaren.  

Lovisa Taylor och Emma Rudäng 

 

Gudstjänst söndagar, 30 juni - 18 augusti, klockan 10, 
Alltid med ”gästande” predikant. 

Missionskyrkan, 30/6, 14/7, 28/7 (Nattvard) ,11/8. 

Björkö Kyrka 7/7, 21/7, 4/8 & 18/8 (Nattvard) 

 

 

 

 

Björkö Missionskyrka                                        
Bäckevägen 31,  tel 96 17 09            

Pastor Emma Rudäng 

Björkö Kyrka 

Kyrkvägen 11, tel. 0708 96 01 51 

Komminister Christer Holmer 


