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Sommarhälsning från ordföranden 

Bästa läsare! Så har vi återigen fått vara med om den förunderliga tiden när naturen går från 
vinter till sommar. Det är märkligt hur nytt och fascinerande det är varje år! Vi letar nya 
knoppar, blad och blommor med samma upptäckarlust som vore det en väl dold skatt – och det 
är det ju också, förstås, det är dyrbara skatter som vi får till oss, utan att vi har gjort någon egen 
insats för att få dem. Ofattbart! 
     Den sommar som vi nu går till mötes är ovanligt rik på spännande upplevelser här på Björkö 
– jag blir nästan ”andtruten” bara av att ha satt samman alla inbjudningar i denna tidning. Sida 
upp och sida ner så lockas vi till en mängd härliga aktiviteter och evenemang. Jag har redan sagt 
det massor av gånger, men jag säger det igen: Så otroligt många engagerade och kreativa 
människor vi har på Björkö! 
     Förutom Skärgårdsdagarna i början av sommaren, så blir det Västerhavsveckan i augusti. 
Båda evenemangen vill ge en särskild presentation av vad Björkö har att erbjuda, men här finns 
mycket mer. Under året har EU-projektet Öbor & Finfölk arbetat med att ta reda på vad 
boende och besökare behöver och lockas av på Björkö och därefter tagit fram ett antal förslag 
på erbjudanden och aktiviteter på ön. Presentation av projektet finns i en särskild 
informationsskrift. 
     Jag passar också på, än en gång, att slå ett slag för de fantastiska möjligheterna i 
studiecirklar. Vi har möjlighet att anordna sådana om vi får in förslag på inriktning och om vi 
kan få ihop en liten intresserad grupp. Hör av dig till någon i Samhällsföreningens styrelse. 
     Nu börjar också arbetet med en förnyad Översiktsplan i Öckerö kommun. Av den 
anledningen så startar i början av sommarn en Focusgrupp med särskild inriktning på Björkö. 
Flera Björköbor har anmält sig till denna grupp och det kommer att informeras om vad som 
kommer ut av arbetet allt eftersom. 
     Förhoppningsvis kan vi också äntligen – efter ca 25 år – få se en gång-/cykelled utefter 
Bäckevägen bli verklighet, allt för att få till en säkrare trafikmiljö, framför allt för våra 
skolbarn. Den dagen den är klar blir en dag att fira på Björkö, minsann! 
     Som vanligt så tar vi i Samhällsföreningens styrelse gärna emot era idéer och synpunkter på 
hur vi kan utveckla vårt gemensamma liv här på Björkö. Gå gärna in på vår hemsida 
www.bohus-bjorko.se och följ styrelsearbetet i våra protokoll eller kolla om det är något 
särskilt på gång. 



Några minnesord:  
 

Ett litet samhälle som vårt, 
med nära mellan 
människorna, känner väldigt 
väl av när våra ”medboende” 
går bort. Vi har förlorat 
många älskade och värderade 
i år, såsom varje år.   
     Men för mig, som 
Samhällsföreningens 
ordförande, är det två lite 
speciella människor som jag 
vill komma ihåg här: Det är 
Inez Thorsell, som under 
många år, också under min 
ordförandetid, gjorde mycket 
gott för Björkö. Hon kom att 
ha en plats i mångas hjärta 
och hon var en härlig 

medmänniska. Speciellt kan vi tänka på Inez när vi ser den lilla Välkommen till Björkö-skylten 
vid färjan. Det är Inez´ arv till oss! 
     Den andra personen, som har lämnat ett väldigt fint och oersättligt arvegods till Björkö är 
Bernt Knutsson. Bernt var en äkta Björköbo, även om han nu bara bodde här på sommaren. 
Bernt var en otroligt skicklig fotograf och har fångat både vackra vyer och de finaste 
stämningsbilder på blommor, fåglar, rådjur och inte minst fjärilar. Ständigt såg man Bernt, med 
sin gängliga kropp, vandrande, krypande och ålande i markerna, för att få de fantastiska foton, 
varav jag har fått lov att använda ett antal i denna tidning, till exempel. 
Ett varmt tack till Inez och Bernt för vad ni har betytt för Björkö! 
Helena Larsson  



Nytt från Hamnen 
     Sommaren närmar sig i en farlig fart. Vi hoppas att vädret denna sommar kommer att bli lika 
bra som det var förra året. 
Sedan förra Björkö-Nytt har vi haft årsmöte i hamnen och styrelsen består nu av följande: 
Christer Alexandersson (sekr), Lars-Gösta Alsterberg, Göran Carlsson, Thomas Andersson, 
Leif Bengtsson, Martin Samuelsson samt Bengt Olausson (ordf.) som ordinarie ledamöter.  
Suppleanter är: Hans Olofsson, Göran Dewall, Gunilla Murnieks, Helen Hagberg, Jonas Olsson 
och Hasse Gustafsson. 
     Den 26 april hade vi arbetsdag i hamnen. Fantastiskt med så många deltagare, c:a 90 
personer. Vi fick gjort massor med arbetsuppgifter och hade enormt trevligt. Stort tack. 
Viktiga händelser i sommar kan ni ta del av i Björkös sommaralmanacka: 
Slutrapport från vårt EU-projekt ”Öbor och Finfolk” redovisas separat. Vi kommer i vår 
framtidsgrupp att fortsätta arbeta med dessa frågor. 
     Vi har i hamnen ett problem med att en del öbor slänger sitt avfall i våra sopställ. Dessa ställ 
är endast avsedda för hamnens båtplatsinnehavare och gäster. Vi uppmanar därför alla andra att 
lämna sitt avfall på tippen. 
     Till sist önskar vi från Björkö hamn en skön sommar med många trevliga arrangemang och 
händelser i våra hamnkvarter. 
     Hamnstyrelsen/Bengt Olausson 



Tors holme - kan man tänka sig!   
 
     ”Tors holme” kallar vi den numera, holmen 
som ligger i södra hamnen, men den heter 
egentligen Skarviks Holme. Jag plockar lite 
intressanta uppgifter i Daniel Franssons bok 
”Det hände bland Öckeröarna”(sid. 80, 109 och 
144). Kan man tänka sig att på denna lilla 
holme har det funnits många olika 
verksamheter. Många var bosatta där och under 
den mest aktiva perioden föddes där 21 barn! 
Det var mellan åren 1750-1808, under den fantastiska perioden när sillen kom i väldiga stim - 
så mycket att ”havet kokade”.  
     ”Utter-Anders” en legendarisk man på Rörö, beskrev det bland annat så här: ”Vintern 1887 
fanns det mycket sill. Olenas Alfred kom med sin båt mellan Flata och Brunskär och fick se en 
bôe (= litet skär). Han trodde först att det var en bôe han inte visste om, med det visade sig att 
det var sill. De hade sillegarn med sig och satte dem och gick sedan hem. När de kom tillbaka 
var garnen fulla med sill och låg på botten i leran.” 
     Under denna tid ökade invånarantalet i Öckerö socken från 350 till 1780 personer. Men de 
goda åren tog slut och kvar blev alla människor som inte kunde skaffa mat för dagen. Nu 
anordnades insamlingar på fastlandet till de nödlidande och Öckerö socken fick starta 
fattigvård. (Min farfars mor föddes faktiskt i en ”undantagsstuga” vid klapperstensstranden på 
Grötös västsida. Dit hade familjen fått flytta när de inte kunde livnära sig på sillfångst längre. 
Stug-grunden kan man ännu se där.) 
     Verksamheten på Skarviks holme fick förstås också läggas ner och med hjälp av 
anteckningar från konkursauktionen får vi veta vad som fanns på holmen: 
”Ett salteri med därtill hörande hus, lägenheter och inventarier. En kvarn med tillhörande 
byggnader och inventarier. Bryggeri och brännvinsinrättning (=krog) med inventarier. En 
magasinsbyggnad med bageri, en manhusbyggnad med en liten källare under. Ett boningshus 
med tillhörande kålhage samt ett höns- och ett duvhus.”  
     Helena Larsson 
 

 



Björkö Båtklubb 
inbjuder den 11 juni och 13 augusti intresserade att "Prova på segling", en 
kortare tur i Björkös närhet med segelbåtar.  
Samling vid Ångbåtsbryggan kl 18.00, "Först till kvarn" gäller. Vid otjänligt 
väder bestäms ny tid på plats. 
Ingmar Alexandersson organiserar denna aktivitet och om du har några frågor 
så ring tel, 0707-820700. 
 

Snart har vi våra Mini-12-or sjösatta. Du som är medlem i Björkö Båtklubb får kostnadsfritt 
låna dessa båtar. 
Ett medlemskap i Björkö Båtklubb kostar 175 kr per år.  
Kontakta Tommy Blom tel 0703-955805, Leif-Göran Lundstedt tel 0705-473838 eller Ingmar 
Alexandersson tel 0707-820700 för att låna båtarna. 
 
Björkö Båtklubbs traditionsenliga Kräftskiva avlöper den 6 september kl 19.00. Vi sjunger och 
dansar till The Flashmen. 
Anmälan på telefon eller SMS till Lisa Åberg, 0708-272592 eller Tommy Blom, 0703-955805 

 
Björkö Roddklubb 

Roddsäsongen är igång och vi har flera lag där man kan vara med om 
man är intresserad. Information om tider och lag finns på vår hemsida 
www.bjorkoroddklubb.se 
 

Vi vill också passa på att flagga för juniorlaget där vi gärna ser nya roddare då flera av de 
tidigare har växt ur laget.  
Tävlingar som vi tränar inför i år är SM på Öckerö 23 augusti, Käringön runt 6 september och 
Älvrodden i slutet av september. 



 

     Björköbarnen har under våren både anordnat äggjakt och haft städdag på lekplatsen. 
Äggjakten gick som vanligt av stapeln på långfredagen och var mycket välbesökt. Tack alla ni 
som kom och var med! Det var en härlig dag, solen sken och värmen gjorde sig påmind. 
Lösenordet på bokstavsjakten blev "Påskharen tycker om ägg" och det hade nästan alla barn 
listat ut. Godislotteriet var omåttligt populärt och alla 75 vinster försvann i ett nafs! 
Nu i maj har vi haft städdag på vår lekplats, med hoppborg till alla barns glädje. Björköbarnen 
bjöd även alla som kom på korv med bröd, saft och kaffe. Det är roligt att se att många kommer 
och hjälper till att hålla vår lekplats så fin. 
     Även i år kommer vi att flytta ner leksaker till badvikarna i Klarvik och Kolvik, alla som vill 
är välkomna att låna. Kom gärna ihåg att lägga tillbaka dem i lådorna när ni lämnar stranden. Vi 
håller tummarna för en kanonsommar. 
     Vi vill redan nu påminna om vår årliga loppis som hålls i gympahallen lördagen den 6 
september mellan 10-13. Passa på att reservera din plats för att sälja redan nu, 50kr per plats och 
person. Anmälan görs till Linda Andersson på info@bjorkobarnen.se. Det brukar bli ett härligt 
utbud för alla åldrar, kom förbi och ta en titt och en fika i vårt kafé! 
     Vi hoppas att alla får en underbar sommar med mycket sol och bad!  
     Björköbarnens styrelse, genom Linda Andersson 
 
 
Simskola blir det veckorna 29-31. Anmälan via 
klarvikssimskola@gmail,com eller söndagen den 13 juli kl 17-18.30  
i Klarvik. Avgift 300:-/person.  
Arrangörer: Friluftsfrämjandet Öckerö lokalavdelning i samarbete 
med Studiefrämjandet. Hälsningar Katarina Knutsson  
 



Björkö Båtklubb bjuder öborna på kvällsbåtsturer under sommaren. Håll utkik efter anslag!

  Kajakpaddling med Friluftsfrämjandet, kl. 18.30 i Björkö hamn.
 Öckeröarnas segelsällskap XSS har kappseglingsstart, Björkö hamn kl. 18.30.
 Nationaldagen.

  Upplev Skärgården – marknadsförs av Gbg&Co. 
 Flyboard drop-in hos Waterfront Event utanför Seaside i Björkö hamn.
  Naturskyddsföreningens årliga blomstervandring på Skjutbanan.

  Kajakpaddling med Friluftsfrämjandet, kl. 18.30 i Björkö hamn.
 Öckeröarnas segelsällskap XSS har kappseglingsstart, Björkö hamn kl. 18.30.
  Cykeluthyrningen öppnar. Öppet dagligen fram till sista augusti.

      Hamnens leklåda öppnar i inre hamnen. Spel och leksaker att låna för alla.
  Eskadersegling med övernattning, Båtklubben. 
  Eskadersegling med Båtklubben.

 IFK Björkös Fotbollsskola startar på Björkövallen fram till 19 juni.
Kajakpaddling med Friluftsfrämjandet, kl. 18.30 i Björkö hamn.

 Öckeröarnas segelsällskap XSS har kappseglingsstart, Björkö hamn kl. 18.30.
  Björkövallen A-laget möter Sandarna BK kl. 19.00.
  Avslutning i Fotbollsskolan.
  Midsommarfirande på Björkövallen kl. 16.00.

       Glassboa övergår till att ha öppet dagligen kl. 11.00 – 21.00 fram till 31 aug.
  Flyboard drop-in hos Waterfront Event utanför Seaside i Björkö hamn.
  Kyrkans sommarbasar på Björkö.

      Hembygdsgården öppen kl. 14.00 –17.00.
 Flyboard drop-in hos Waterfront Event utanför Seaside i Björkö hamn.

 Feskeboa har nu öppet dagligen tis – lör kl. 10.00 –18.00 hela sommaren.
Sommarmusik i Missionskyrkan kl. 20.00.

 Flyboard drop-in hos Waterfront Event utanför Seaside i Björkö hamn.
  Björködagen i hamnen och på Seaside. Hembygdsföreningen öppen kl. 14–17.

 Flyboard drop-in hos Waterfront Event utanför Seaside i Björkö hamn.
  Seaside Shuttle & Skärgårdssafari – båtupplevelse bland kobbar och säl.
  Seaside Shuttle båtutflykt från Norra till Södra Skärgården: 

 Björkö – Hönö – Vrångö – Styrsö.
 Sommarmusik i Missionskyrkan kl. 20.00.

  Seaside: Allsångspremiär Harald, Tom och Mangan.
  Seaside: Mikael Rickfors på scen.
  Hembygdsföreningen öppen kl. 14.00 –17.00.

 Flyboard drop-in hos Waterfront Event utanför Seaside i Björkö hamn.

SOMMARENS GODBITAR



  Seaside Shuttle & Skärgårdssafari – båtupplevelse bland kobbar och säl.
  Seaside Shuttle båtutflykt från Norra till Södra Skärgården: 

 Björkö – Hönö – Vrångö – Styrsö.
 Sommarmusik i Björkö kyrka kl. 20.00.
 Flyboard drop-in hos Waterfront Event utanför Seaside i Björkö hamn.

  Seaside: Allsång med Harald Treutiger, Tom och Mangan.
  Seaside: Afterbeach med No tjafs på scen.
  Hembygdsföreningen öppen kl. 14.00 –17.00.
  Seaside Shuttle & Skärgårdssafari – båtupplevelse bland kobbar och säl.

Seaside Shuttle båtutflykt från Norra till Södra Skärgården: 
 Björkö – Hönö – Vrångö – Styrsö.
 Sommarmusik i Björkö kyrka kl. 20.00. 
  Seaside: Plura och Carla på scen.

  Seaside: Allsång med Harald Treutiger, Tom och Mangan.
  Äggostens dag i Hembygdsgården kl. 14.00 –17.00.
  Seaside Shuttle & Skärgårdssafari – båtupplevelse bland kobbar och säl. 
  Sommarmusik i Björkö kyrka kl. 20.00.

 Seaside Shuttle båtutflykt från Norra till Södra Skärgården: 
 Björkö – Hönö – Vrångö – Styrsö.

  Seaside: Allsång med Harald Treutiger, Tom och Mangan.

 Västerhavsveckan & mängder med aktiviteter i hamnen.
 Konstvågen – konstrunda i Öckerö kommun.
 Flyboard drop-in hos Waterfront Event utanför Seaside i Björkö hamn.

   Hembygdsföreningen öppen kl. 14 –17. Boulecup på Björkövallen.
  Seaside Shuttle & Skärgårdssafari – båtupplevelse bland kobbar och säl.
  Seaside Shuttle båtutflykt från Norra till Södra Skärgården: 

 Björkö – Hönö – Vrångö – Styrsö.
 Flyboard drop-in hos Waterfront Event utanför Seaside i Björkö hamn.
  Seaside: Uno Svenningsson på scen.

  Seaside: Allsång med Harald Treutiger, Tom och Mangan.
  Hembygdsföreningen öppen kl. 14.00 –17.00.

 Flyboard drop-in hos Waterfront Event utanför Seaside i Björkö hamn.
  Seaside: Stefan Andersson på scen.
  Seaside: Allsång med Harald Treutiger, Tom och Mangan.
  Feskeboa återgår till ordinarie öppettider.

     Björkövallen, A-laget möter Kaverös BK kl. 14.00.
  Flyboard drop-in hos Waterfront Event utanför Seaside i Björkö hamn.
  Flyboard drop-in hos Waterfront Event utanför Seaside i Björkö hamn.
  Cykeluthyrningen stänger för säsongen.
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1 Restaurang Seaside

2 Pizzeria Björkö

3 Björkö Hälsocenter

4 Hillevis fotvård

5 Björkö Cykeluthyrning

6 Glassboa

7 Cykelverksta’n

8 ICA Nära Björkö

9 Skeppshandeln

10 Skepp O’Hoj vandrarhem

11 Björkö Is & Marin

12 Fiskeboa

13 Waterfront Event

14 Salong Marie-Louise

15 Bessekrokens marina

16 Björkö Food & Bar

17 Återvinningsstation  

18 Solhem camping 
 (Göteborgs Dövas Förening)  

19 Grisuppfödning  

20 Fotbollsplan (IFK Björkö)  

21 Naturistcamping  

22 Seglarskola (Ungdoms-
 förbundet Sveriges Flotta)  

23 Scoutkåren Tor  

24 Missionskyrkan/
 Vandrarhemmet Skutan  

25 Svenska kyrkan  

26 Lekplats (Björkö-Barnen)  

27 Kanotuthyrning 
 (Friluftsfrämjandet)  

28 Bibliotek  

29 Skola/Gymnastiksal  

30 Vårdcentral  

31 Bastu (Björkö Badförening)  

32 Berits Keramik  

33 Systrarna Elfast, konstnärinnor. 
 Ring för visning, 
 Katarina 0709-92 94 96 & 
 Tina 0702-71 54 17.  

34 Björkö hembygdsförening

35 M Design, smyckesdesign
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Vandring till norra Björkö 
I Skarvikshamnen börjar vår vandring mot Bovik. Du går Västergårdsvägen med en vandring i 
genuin skärgårdsmiljö. Vid avfartsvägen 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 8 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 
vandringsleden ”Promenaden”, eller Skjutbanestigen i 
dagligt tal. Detta är en led som Björkö Samhällsförening 
anlade i ett s k EU/Terra et Mare-projekt. Den är till 
största delen lagd på en historisk utmarksväg. Man kan 
sedan fortsätta på en väg som militären anlade, 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 vid 
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. Det finns all anledning att 
stanna upp och njuta av stillheten i en miljö som gör att man undrar om man verkligen är på en 
”karg skärgårdsö!” 
 



Nu är du snart framme i Bovik, där du ser öns 
äldsta hus (1700-talet) och där det sägs att kung 
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 sillfiske-
perioderna. 
 
Vill du inte gå samma vandring åt motsatt håll, så 
tar du den asfalterade bilvägen tillbaka till 
samhället! 
 

Vandring till östra Björkö 
 
Vill du vandra Timmerviksslingan, så går du från hamnen upp mot ICA och fortsätter 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. 
 
Längs denna led finns, sedan sommaren 2013, också 
en Pilgrimsled. Den lades ut under ledning av en 
grupp ur kyrkorna på Björkö och följer biskop 
emeritius, Martin Lönnerbo´s ”Frälsarkransen”. Material till vandringen kan man köpa i 
Skeppshandeln. På texttavlorna finns också berättelser om området ur historiskt perspektiv, 
samt med naturbeskrivningar – i stort och smått. 
 
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.  (forts.) 
 

 
 



 
Öns första bebyggelse låg här. Här finns också rester efter ett sjudande liv under sillperioderna. 
Efter ”Huvet” bär vandringen uppåt i tallskogen och tillbaka till samhället! 
 
 
 

 
 

 
 
Boviks seglarskola 
Hålls i år 8 – 10/7 (dagseglarskola) och 3 – 15/8 (Äventyrsläger) 
Gå in på vår hemsida:  http://www.usfvast.se för mer 
information! 
 
 
 
 
 

 

 



Björkö erbjuder många härliga badplatser 
 
 
Klarvik 
Detta är Björkös enda kommunala badplats. 
Du når den från Västergårdsvägen, där 
Klarviksvägen går in (Skyltat). 
Här möts du av bryggor, sandstrand och toalett. Här 
håller simskolan till. 

 
 
Tors Holme 
Följer du innerhamnen söderut längs Strandsjövägen, 
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. 
Här finns inget bad för små barn. 
 
 
 

Timmervik 
Följ vägvisningen för vandring till 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. 
 
 

Kolvik 
Följer du Västergårdsvägen från hamnen finner du, 
efter ca 500 m. skylten Kolviksvägen till vänster. 
Den leder, efter en stunds fin vandring, till en 
badplats med långgrund vik och blandat sandstrand 
och klippor. 
 
 
 
 

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. 
 
 



  
 

Flugfiske på västkusten!
Är du nyfiken på det här med flugfiske och flugbinding? 
Kom förbi och gör några provkast och testa att binda en 
egen fluga! OBS! Endast lördag 10-16. Arrangör Peter 
Granstav www.vastkustoring.se i samarbete med 
Sölvekroken/BIOS

Upplev Ada – 70 år av tändkuledunk! 
ADA är en bohusjulle byggd på 1940-talet. Ombord 
finns en tändkulemotor av märket Skandia 13A. Ägaren 
Johannes berättar om hur motorn fungerar och ger tips 
om hur du bäst sköter om din egen träbåt. Om 
möjlighet finns tar Johannes gärna med vänner och 
gäster på en liten tufftufftur ut på havet och tillbaka. 
Kanske dörjas lite makrill?

Prova på att vricka! 
FRIDA är en 60-årig GKSS-eka byggd i fur på ek med 
två små segel. Hon seglar i hamnbassängen på Björkö. 
Möjlighet finns följa med på en tur. Ägaren Linnéa kan 
vricka, en gammal metod för att ta sig fram när båten 
var för tung för att ro, lastad med får eller hö. Vrickning 
går fort och är lite knepigt att få ihop, men väldigt roligt 
att göra! Linnéa visar den som vill prova. Arrangör 
Linnéa och Johannes Jägrud

Njut vid havet! 
Basta och ta ett dopp i havet! Testa tångscrub och 
björkristvagning! Arrangör: Christina Ahlström Björkö 
Hälsocenter och Björkö Badförening. OBS! kl 12-16.

Västerhavsveckans havsverkstad på besök! 
Lär känna djuren i klappakvariet, experimentera och lär 
mer om vattenkraft, flygkraft, Arkimedes princip, 
musslors reningsförmåga och mycket mer. En kunnig 
marinbiolog finns på plats och lotsar dig genom 
verkstaden. OBS! Endast söndag kl 11-16. Arrangör 
Västerhavsveckan

Skärgårdssafari bland kobbar och säl – ett 
båtäventyr med Seaside Shuttle
Ta med vänner och familj på en unik guidning i 
skärgården med stora chanser att se säl i sin naturliga 
miljö. Fika ingår. Vi anpassar oss till vädret med både 
färdväg och varma kläder/regnskydd. Turen är på ca 2 
tim och kostar 360 kr för vuxna, 220 för barn upp till 12 
år, 140 kr 0-4 år. Inklusive fika. Arrangör: Seaside 
Björkö och Seaside Shuttle.

Öppet Isverk 
Björkö Isverk är ett av fyra kvarvarande isverk på 
Västkusten. För små och medelstora fiskebåtar som 
bedriver ett småskaligt, kustnära och ekologiskt 
hållbart fiske är isverket helt avgörande för deras 
fiske. I isverket kommer du kunna se 
dokumentärfilmer och fotografier som visar 
ishanteringen. En utställning berättar Isverkets 
historia från 1946 och fram till idag. Ishuscaféet 
håller öppet. Arrangör Björkö Isverk med vänner

Hur fiskar man? 
Ta en titt på Björkös fiskebåtar och se vilka redskap 
de använder. I sjöboden visas bilder om vilka 
metoder som används idag. Arrangör Björkö Hamn 
och Björkös fiskare med stöd av 
informationsmaterial ifrån Fiskemuséet Hönö Klåva

Vad fiskar Björkös fiskare?
Nyfiskad fångst visas på isbädd. Se hur fisken ser ut 
innan bearbetning – kan du se skillnad på en torsk 
och en långa? Arrangör Björkös fiskare

Hur fiskade man förr? 
Se bilder och film om hur det såg ut på båtarna och i 
Björkö hamn förr. Är det likadant eller stor skillnad 
från idag? Arrangör Björkö Hembygdsförening

Vad finns det under bryggan i en hamn? 
Välkommen alla barn och vuxna, oavsett ålder, att 
undersöka, både under och över vattenytan, vad 
som bor, lever och växer där. Ta gärna med egen 
flytväst, men det finns till utlåning till de yngre 
barnen. Arrangör: Friluftsfrämjandet Öckerö - Björkö

Prova paddling! 
Under helgen kan du prova på kajak och 
kanadensar-paddling i hamnbassängen. Grilla en 
korv och drick en kopp kokkaffe till – allt serverat 
kring lägereld. Arrangör: Friluftsfrämjandet Öckerö - 
Björkö

Hur ser det ut i haven? 
Hur påverkar nedskräpningen vår havsmiljö? Hur 
lång tid tar det för naturen att bryta ner en PET-
flaska?  Utställning och visning av filmen ”Strömmar 
av plast – västerhavets dilemma” i en sjöbod. 
Arrangör: Naturskyddsföreningen/Havsmiljöinstitutet

Detta händer i Björkö Hamn den 2-3 augusti!



Solhem  
vill tacka alla Björköbor för den positiva 
reaktion vi fått under året, fint samarbete med 
ICA, Skeppshandeln, krogarna, och Svenska 
Kyrkan. Sist men inte minst allt stöd vi fått från 
Cissi och Janne från Björkö Hotell. 
Vill samtidigt tacka för den snabba hjälpen från 
räddningstjänsten vid olycksfallet i somras. Tack 
vare ER har vi vår medlem fortfarande i livet. 
Nu vänder vi blickarna mot sommaren 2014 och 

hoppas det skall bli lika angenämt 
att få vara ansvarig för Solhem som tidigare å. Vi har ett flertal arrangemang såsom att Döva 
Ungdomar från hela Sverige har sitt kollo hos oss under sommaren. 
Vi ser fram emot Midsommar där våra medlemmar firar sedvanlig midsommar med god mat 
och dans kring BJÖRKÖS midsommarstång. 
Midsommardagen startar vi med besök i Björkö kyrka därefter kommer alla medlemmar till oss 
för kaffe o jordgubbstårta, därefter startar vår JÄTTESTORA FINA LOPPIS.  Alla är 
jättevälkomna bland tavlor, kristallkronor, böcker, ohhhh massor av annat smått o gott. 
LOPPISEN BRUKAR BÖRJA STRAX EFTER 13.00 
Kram till er alla/Solhem/Gull-Britt 



Rutans hjälp i vardagen - hushållsnära tjänster på Björkö 
     Under 2014 kommer Öckerö kommun börja tillämpa Lagen om valfrihet (LOV) inom 
hemvården. Det innebär att du som har beviljats hemvård själv kan välja vem du vill ska hjälpa 
dig. Du kan välja mellan kommunens egen hemtjänst eller privata utförare, som blivit godkända 
av kommunen. Meningen är att du ska ha ökat inflytande och större valfrihet. Det är kommunen 
som beviljar och bedömer behovet av hemvård. Valfriheten gäller både service-, omvårdnads- 
och hemsjukvårdsinsatser. Rutans hjälp i vardagen är en av de privata utförare av 
serviceinsatser som hoppas bli godkänd av kommunen. 
 
     Sara Lernberger ”är” Rutans hjälp i vardagen. Hon är nyligen 40 år fyllda och har bott på 
Björkö nu i snart 7 år. Under denna tid har hon hunnit gifta sig och få två barn. Att få ihop 
vardagspusslet när man har familj är minst sagt knepigt! Hon förstår de familjer som köper 
tjänster för att få det att fungera lite bättre. Då hon själv och maken var anställda anlitade de 
hjälp med städningen. En vardagslyx som de unnade sig för att orka med. Men Sara hoppas 
också att få hjälpa äldre igen, något hon gjorde under studietiden. 
     Idén att starta Rutans hjälp i vardagen fick jag då jag talade med min granne som arbetat 
inom hemtjänsten i många år. Hon berättade att det är mycket som de äldre inte får hjälp med av 
hemtjänsten såsom skottning, trädgårdsarbete, att hänga upp gardiner eller att hämta saker på 
vinden o.s.v. 
     Att det finns ett behov av att få bjuda på en kopp kaffe och prata en stund också märker jag 
är stort! Jag älskar att ta mig tiden att lyssna på alla livshistorierna. De ger nog kanske mig mer, 
säger hon fundersamt. 
     Det finns många äldre på Björkö som bor i stora, underhållskrävande hus. Och idag fungerar 
ju inte samhället som det gjorde förr, då generationerna bodde nära varandra eller t.o.m. 
tillsammans. Idag lever vi alla mer isolerat och det kan kännas svårt att be anhöriga om hjälp. 
De har ju sitt... Eller kanske vill man göra roligare saker tillsammans än att skura golv när man 
väl träffas? 
     En nyhet för mig var att man kan köpa hushållsnära tjänster åt sina föräldrar och sedan få 
göra RUT-avdrag för det. Vilken present, tänkte jag! Om man nu t.ex. inte träffar sin gamla 
Pappa så ofta kan man skicka dit mig att laga en god middag eller baka bullar, säger Sara med 
ett leende. En vardagslyx som vissa tar för givet men andra bara drömmer om. Om jag får säga 
det själv så är jag inte så pjåkig på att just laga mat och baka. Jag är själv gluten- och mjölkfri 
av hälsoskäl och är påläst om kost och hälsa. 
     Rutans hjälp i vardagen erbjuder trädgårdsarbete, skottning, fönsterputs, vardagsstäd, bilstäd, 
matlagning, bakning, storhandling, post- och bankärenden, ledsagning till bibliotek eller 
vårdcentral, hundpromenader, tvätt, strykning och vikning, enklare sömnadsarbete såsom 
uppläggning, teknisk vägledning i vardagsbruk av datorer och mobiler, hjälp att bära och lyfta 
m.m... Allt man kan tänkas behöva hjälp med i vardagen, kort och gott. 
     Efter stormen Sven tittade jag ut på mina då inför julen nytvättade fönster. Det var bara att 
konstatera att det arbetet var ogjort. Jag är ju pigg och rask, men tänk alla de som inte har det så 
lätt att klara av praktiska göromål som denna. Eller de som inte har tiden. Det var då jag 
bestämde mig och skickade in pappren till Bolagsverket om att starta firman Rutans hjälp i 
vardagen, berättar Sara. 
     Eftersom min far bara fick döttrar fick vi även lära oss praktiska göromål av traditionellt sett 
mer ”manlig” karaktär. I 30-årspresent fick jag en slagborr av honom. Så jag kan utan problem 
borra och skruva upp en hylla eller tavla samt skruva ihop IKEA-möbler, om det skulle 
behövas, säger Sara med glimten i ögat. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hembygdsföreningen 
kommer att ha öppet hus alla 
lördagar från 28 juni till 9 
augusti mellan kl. 14 – 17. 
Äggostens dag är den 26 juli.  

Vi kommer även att 
deltaga i Västerhavs-
dagarna den 2 – 3 
augusti. 
 
 

Vi är tacksamma för DIN medlemsavgift. Den är i år 150 kr och vårt plusgiro är 668315-5 
 
 
 

 

Öckerö kommun 31/12 2013,     12.574 invånare Areal per ö 
 
Hönö  5.238  568 hektar 
Öckerö  3.517  398 ” 
Hälsö     615  130 ” 
Björkö  1.500  555 ” 
Knippla     337     52” 
Hyppeln     172     84” 
Rörö     261  229” 
Kalvsund     222    37” 
Fotö     614    69” 
Grötö        83    63” 



Vänner! 
För ett år sen invigdes pilgrimsleden Frälsarkransen här på Björkö.                                      
Längs Slingan går den.  Många har vandrat, fascinerats, överraskats 
och lärt sig mycket; om Björkös natur och kultur, och om pärlornas 
livsnära symbolik. - Som den här texten t.ex., alldeles invid den sista, 
stora, vita pärlan. Uppståndelsepärlan. 

 
Ett underbart mysterium! 

Om du följer den lilla vägen in, 
hittar du, om du letar lite, en tjärn. En damm.                                                                                   
Om du går dit på hösten kan du se dem som insekter i dammens 
botten….                                     
Om du går dit på våren är de svåra att se….                                                                                      
Men om du går dit en härlig solig sommardag, ser du dem tydligt - Trollsländorna! 
Det finns olika typer: 
Flicksländor, jungfrusländor, dagsländor, trollsländor, nattsländor, bäcksländor.                     
Alla ser olika ut och en del är bara avlägset släkt med varandra.                                                   
En tumregel (med många undantag) kan vara att flick- och jungfrusländorna har blå kroppar. 
Nattsländor och dagsländor är mindre iögonenfallande med brunare färgtoner. 
Bäcksländor kräver en frisk och porlande bäck. Trollsländorna är de som blir störst och syns 
och hörs mest. De är också mest toleranta när det gäller sura miljöer, och här på Björkö har 
vattnen ganska lågt pH-värde. 
Har du tur, kan du få se en maffig trollslända hovra över vattnet i bästa helikopterstil! 
Samtliga sländor har två liv. Först ett långt som larv, sen ett kort som flygande slända.                   
När de kläcks ut som färdiga sländor, sker något märkligt: Deras mun växer igen!           
Samtliga blir oförmögna att äta, och de har bara kort tid på sig att föröka sig och lägga sina 
ägg. En del arter dagsländor lever bara någon dag som flygande insekt.                                           
De mest seglivade trollsländorna lever kanske uppemot tre veckor.                                       
Under den tiden skall de hinna bli kära, sätta bo och skaffa barn.                                                
Det är inte så konstigt alltså att de inte har tid att bry sig om oss människor… 
 

Vandra långsamt - låt pärlorna visa dig vägen! 
Skön sommar önskar Lena Sollerman 



              
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
                 
             
          

 
Kyrkorna på ön välkomnar dig denna sommar 
 
Midsommardagen  21 juni  kl. 11, Björkö Kyrka - Gudstjänst för döva o hörande  
                                 Jordgubbstårta efteråt på Solhem. Lennart Gustafsson  o Dövkyrkan  
 
Söndag  22 juni kl 18 Missionskyrkan Vi sjunger in sommaren tillsammans.  
 
Lördag 28 juni kl 14 Björkö Kyrka Sommarbazar 
 
Från 29 juni t o m 17 augusti  Gemensam Gudstjänst Söndagar kl. 10 växelvis  

med start i  Björkö Kyrka   
  
Sommarmusik - Onsdagar i juli Obs tiden 20.00   Fri entré - Kollekt till omkostnaderna 
   

Missionskyrkan 2 Juli  Evelyn Lidebo-Svenninghed med vänner 
Missionskyrkan 9 Juli  Martin Svanström med band 
Björkö Kyrka 16 juli  Taube, med Far o Son Frendberg 
Björkö Kyrka 23 juli  West of Eden trio 
Björkö Kyrka 30 jul Lysande  stjärnor från ön – Ebba Knutsson, 

Karolina Nyström & Fredric Ogéus  
 
 

 
 

 

Björkö Missionskyrka                             
Bäckevägen 31,  tel 96 17 09            
Pastor Emma Rundäng (tjl) 

Björkö Kyrka 
Kyrkvägen 11, tel. 0708 96 01 51 
Komminister Christer Holmer 


