
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Björkö-Nytt ges ut av 
Björkö Samhällsförening. 
Ansvarig utgivare: 
Helena Larsson 
Redaktion: 
Helena Larsson 
Styrelsen för BSF 
Tel 0708-219424 
475 37 Bohus Björkö 
redaktionen@bohus-bjorko.se 
Original och layout:  
Helena Larsson 

Material: 
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 och kan 
återlämnas efter 
överenskommelse 
 

Bli medlem i Björkö 
Samhällsförening. 
Medlemsavg. 100:- hushåll. 
PG: 4395551-7 
www. bohus-bjorko.se. 
Mail till: samhallsforeningen@ 
bohus-bjorko.se 
 
Manusstop nästa nr 15/8 2015 
Björkö-Nytt trycks hos Responstryck, 
Borås. 
Foton sid. 1,  2,  3 o  4  Klas Eliasson 
Sid. 6 o7 Bernt Knutsson 
 
 
 

Nummer 2 - Årgång 16  2015 



 
 

En hälsning från ordföranden 
Välkommen till en aktiv och – förhoppningsvis – solig sommar på Björkö! 
Som du ser kommer det att vara ett fullt program och alla verksamheter är ”på tå” för att skapa 
en riktig kalassommar här. Vi är t ex väldigt glada för att ha fått en sådan alldeles extraordinär 
och unik minigolfanläggning – tack Anna-Lena Helling och Joakim Pettersson, Björkös 
särskilda idésprutor!  

 
Och så ska vi alltså få till en 
riktigt fullmatad Västerhavs-
vecka, tillsammans med den 
uppskattade Konstvågen, första 
dagarna i augusti. Dessutom 
bjuder vi på natur-, kultur-, 
blomster-, och pilgrimsvandring-
ar i våra sköna naturområden.  
Ja, du kan själv ta del av alla 
aktiviteter på ön i Kalendariet 
här i tidningen. Här finns också 
karta med vandringsleder, mm.  
 
Björkö Samhällsförenings stora dag blir 10 juni, när den gång- och cykelled, som vi kämpat 
för i flera decennier, nu äntligen finns på plats längs Bäckevägen. Invigningsfest blir det 
tillsammans med alla skolbarn på Björkö. Många engagerade styrelseledamöter har under åren 
drivit denna fråga, men det är alldels klart och tydligt att hade inte Owe Gissleholm lagt ner en 
envis möda på att få fram den, så hade den inte kommit till stånd nu heller. Heder åt dig, Owe! 
Apropå barn och säkerhet måste vi tyvärr meddela att det inte kommer att bli någon simskola på 
Björkö i år. 
Alltså – en riktigt härlig sommar önskas alla, både bofasta och gäster! 
 
Helena Larsson, ordf. Björkö Samhällsförening 
 

 



 
 

Nytt från 
Hamnen 
Sommaren närmar sig 
snabbt. Vi hoppas att vädret 
denna sommar blir lika fint 
som förra sommaren. 
Styrelsen består av: Christer 
Alexandersson (sekr), Lars-
Gösta Alsterberg, Göran 
Carlsson, Thomas 
Andersson, Leif Bengtsson, 
Gunilla Murnieks, och 
Bengt Olausson (ordf) som 
ordinarie ledamöter. 

Suppleanter är: Hans Olofsson, Göran Dewall, Helen Hagberg, Jonas Olsson, Martin 
Samuelsson, Per Sundberg och Peter Domini. 
 
Den 18 april hade vi arbetsdag i hamnen. Ett hundratal deltagare ställde upp. Vi fick gjort 
massor med arbetsuppgifter och hade enormt trevligt. Vi lade bl.a. nytt bryggdäck på ”Doktorns 
Brygga”, flyttade Y-bommar, började arbetet med en ny grillplats, monterade klätterställningen 
m.m. STORT TACK. Viktiga händelser i sommar kan ni ta del av i Björkös sommarkalender. 
Efter att förra årets EU-projekt ”Öbor och Finfolk” avslutats har vi fortsatt att planera för 
hamnens framtid med fokusgrupper vid två tillfällen. Där framkom många synpunkter. Detta 
arbete fortsätter nu i vår framtidsgrupp för att senare läggas fram på vår höststämma. 
 
Vi har i hamnen problem med att en del 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 Olausso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack, Klas Eliasson, för en alldeles fantastisk påskefyrs-bild! Det är roligt att veta att fyren och 
verksamheterna omkring den, fungerade väldigt bra på Björkö. Tyvärr hade kommunen och 
räddningsverksamheten fortfarande en hel del bekymmer med vissa fyrar på andra öar.  
Problemet är ju att det förekommer bildäck i fyrarna och det är ju en väldig miljöfara. Förutom 
att de kan släppa från fyren och rulla iväg nerför branterna, så innebär det en skaderisk för 
åskådare och ger mycket farliga gaser som kommer ut i luften. Låt oss hoppas att vi slipper 
däck och giftiga gaser i Björkö-fyren i fortsättningen!



 
 

Vad som göms i – mossa - …… 
  
För några veckor sedan upptäckte Ingemar Gillenheim en sedan länge dold inristning i 
bergväggen vid "Klämman" på Huvudet. Där syntes bokstäver och efter rengöring av mig  
kunde man läsa att två dalsländska rekryter, Gustafsson och Johnsson, ristade sina nummer, 
namn, hemort och datum i berget. Det skedde alltså på Svenska flaggans dag 1944.  
Man undrar om dessa unga män hade en postering och fördrev tiden med att lägga ner ett 
ansenligt arbete med knackandet. 
Önskas mera info om vad som skett sedan upptäckten, kan jag bidra med detta. 
Hälsningar, Bernt Jacobs, Huvudet 8 
 

 
 

 



 
 

Björkö Båtklubb 
 

Björkö Båtklubb kommer att ha Prova på segling 
den 15 juni kl. 18.00. 
Några medlemmar bjuder på en seglats i Björkös 
närhet om vädret tillåter. 
 
Vi samlas vid ångbåtsbryggan och det är först till kvarn som gäller. 
Hälsningar 

Ingmar Alexandersson 
 
Björkö Roddklubb   
Hej alla roddsugna! 
Nu har roddsäsongen dragit igång och vi välkomnar nya och gamla roddare till våra lag. Vi 
skulle gärna se att vi fick igång ett juniorlag igen och söker därför efter roddare, födda 2003 
eller tidigare, samt någon som kan styra dem. Är du intresserad? 
Maila styrelsen@bjorkoroddklubb.se 
Följ oss gärna på Facebook eller håll koll på vår hemsida där det finns info om träningstider 
mm. 
 
Kom med och fira Nationaldagen på Björkö! 
Den 6 juni är det två år sedan Pilgrimsleden längs Slingan invigdes. En folkfest med strålande 
sol och mycket folk! Ledens tema är: Natur, Kultur och Andlighet. Den är 2,5 km lång.                                                  
Leden har mottagits med stort intresse, 
inte bara av björköbor. Många, enskilda 
och grupper, har tagit sig till Björkö för att 
vandra leden.  
Texterna om Björkös natur, Björkös 
kulturhistoria och pärlorna i Frälsar-
kransen är uppskattade. Och som alla bra 
texter så blir de bara bättre med tiden. De 
tål att läsas och funderas över igen och 
igen.  
 
Här är programmet för årets firande: 

Kl 10 NATUR-vandring med Linnéa 
          Jägerud. Start vid Slingans början, Kaveldunsvägen. 
Kl 11.30-13 NATIONALDAGSFIRANDE nedanför Missionskyrkan. 
          Björkö Big Band spelar, under ledning av Tommy Tillander. Allsång till dragspelsmusik   
          av Christer Sollerman. Högtidstalare. Fika med dopp och korv. 
Kl 13 KULTUR-vandring med Bengt Knutsson.  
          Start direkt efter firandet vid Missionskykan. 
Kl 22 PÄRLE-vandring med fotogenlyktor i händerna, Lena Sollerman.  
          Start nedanför Missionskyrkan. 
Välkommen! 



 
 

Natur och kulturlandskapsvård på Björkö 
 
Björkö är en ö som har en underbar natur att bjuda på men dess växt- och djurliv är tyvärr på 
väg att bli allt fattigare. På Björkö fanns förut öppna betesmarker med en mångfald av växter 
och djur, som nu sakta men säkert håller på att växa igen. 
Björkös naturbetesmarker har under senare år mer eller mindre har tagits ur drift och vi har sett 
att landskapsbilden förändrats. Igenväxande marker har blivit svårtillgängliga och börjar hindra 
det rörliga friluftslivet.  
 
Vi har också ett 
växande utrotnings 
hot mot en del arter, 
främst vackra, 
praktfulla örter, 
blommor och fjärilar.  
För att bevara och 
sköta våra värdefulla 
naturbetesmarker och 
gamla kulturlandskap 
med alla dess element 
krävs att vi använder 
metoder som liknar 
de som formade 
naturbetesmarken, 
dvs med betesdjur. 
 
Gutefåret är en ras som passar utmärkt som landskapsvårdare. Avbetningen av träd och buskars 
blad, knoppar, kvistar m.m. är viktig, och djurens slitage när de tar sig fram i betesmarken har 
också effekt på buskvegetationen. Fåren sprider också frön med sin gödsel. När vi släpper fåren 
i en hage med många olika arter av lövträd och buskar, betar de bladen i en bestämd ordning, 
åtminstone under vegetationsperioden. Rönn, lönn, sälg och asp är mest populära. Ek, hassel 
och björk intar ett mellanläge, medan al inte gärna betas annat än som nyutspruckna löv. Efter 
frost och på senhösten kan betesordningen bli annorlunda. Då kan till exempel al bli riktigt 
eftertraktat. Betning på vintern kan leda till att det blir barkgnag på buskar och mindre träd, 
något som är helt naturligt. Gutefåret med sina vackra horn och ljusa ring runt ögat samt stor 
färgvariation i ullen är en fin representant för svenska lantraser. Gutefåret får normalt 1-2 lamm 
per år. Lamning inträffar oftast i april - något senare än för andra fårraser. Våra får hålls i 
lösdrift och de vistas utomhus även under vintern, med tillgång till vind och regnskydd med 
ströhalm i, vid Solhem. Under vår och sommartid skall vi låta en del får/lamm beta på andra 
marker för att på lång sikt hjälpa vårt vackra kultur- och natur- landskap. Vi kommer att börja 
med en del marker på Björkö huvud men hoppas också på att kunna släppa fåren nere vid 
skyttebanan och Kolvik.  
Och nu till grisarna….. 
 
Linderödsgrisen tros vara en rest av det gamla skogssvinet som levde vilt i våra skogar i 
Sverige. Dessa grisar är mycket lämpliga som markberedare både i skog och på åkermark. Våra 
grisar är klassade som en utrotningshotad husdjursras och är också genbanksregistrerade. Målet  



 
 

med bevarandeaveln är att spara Linderödsgrisen så oförädlad och ursprunglig som möjligt. 
 
Till skillnad från dagens snabba slaktsvinsuppfödning inomhus på betong växer våra 
linderödssvin långsamt och föds upp på allt det som kan bökas fram ute på markerna. 
Linderödsgrisar ägnar nästan omkring 50 procent av dagen till födosök, dvs de bökar, betar och 
undersöker sin miljö. De har ett mycket stort behov att utföra födosöksbeteende och detta gäller 
även om de är fysiologiskt mätta. Linderödsgrisar är mycket bra lämpade för utevistelse under 
hela året, även den kalla årstiden och de ska ha tillgång till ligghall eller stall som skyddar dem 
mot väder och vind och ger en torr liggplats. Det är också viktigt att man ger grisarna möjlighet 
att själv reglera sin kroppstemperatur med hjälp av gyttjebad och rikligt med ströhalm.  
Våra grisar hålls därför utomhus året om och detta för att på bästa sätt gynna deras naturliga 
beteende där de bökar, äter och gyttjebadar. 
 
Vi hoppas att alla på Björkö tycker det är lika kul och spännande som vi tycker, med lantraser 
på ön och om man har frågor kring landskapsvård och/eller djurhållning får man väldigt gärna 
kontakta oss på cecilianen@gmail.com eller linn_uppe@yahoo.com  
 
Hälsningar Björkö Bu &Bä samt Björkö Bök &Bacon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Duktiga Björkö-skyttar 
 

Helgen den 14-15 mars avgjordes Ungdoms-SM samt 
riksfinalen i Svenska Ungdomscupen i luftpistol. 
Under de två dagarna i Töreboda representerades Björkö 
av 3 duktiga ungdomar: Karin Ploghed och Vilma 
Jägersvärd, som tävlar i klassen LP11 (upp till 11 år) och 
Amanda Jägersvärd i klassen LP13 (upp till13 år). 
På lördagen sköts Ungdoms SM där både Vilma och 
Amanda vann bronset i sina respektive klasser. Karin, som 
gjorde sin första större tävling, sköt också hon mycket bra 
och skaffade sig en fin placering även om det inte räckte 
till medalj den här gången. 
 
På söndagen sköts så riksfinalen i Svenska Ungdoms-
cupen, som är en kvaltävling dit landets bästa 
luftpistolskyttar i ungdomsklasserna kallas. Detta efter ett 
antal kvaltävlingar under hösten och vintern. Även den här 
gången vann Amanda bronset, med personligt rekord på 

394 poäng (av 400 möjliga). Karin och Vilma sköt också de mycket bra. Ett stort grattis till 
tjejernas framgångar! 
Karin, Vilma och Amanda tävlar för Öckerö Skytteförening som under dessa tävlingar var i 
särklass största förening, både vad gäller antalet vunna medaljer och antalet deltagande skyttar! 
 
 
 

  

  



 

 
 

 

JUNI
6  Nationaldagscupen i Mini-golf. 10:-/person att delta. Korvgrillning, 
 sekretariat med fina priser m.m. Håll utkik på öns anslagstavlor för 
 mer information.
7  Söndagsbrunch på Seaside Björkö kl. 11.00–16.00.
 Öckerös Naturskyddsförenings årliga Blomstervandring till skjut-
 banan med vår egen ”Linné” kl. 13.00.
13  Flyboard med Waterfront Event utanför Seaside i Björkö hamn.
14  Söndagsbrunch på Seaside Björkö kl. 11.00–16.00.
 Öckerös Naturskyddsförening anordnar utflykt till Vinga kl. 11.00. Båt 
 från Fotö. 220:–/vuxen för båtresa och 50:– för guidad visning. 
 Anmälan till Ulla: 0738–03 23 63.
15  IFK Björkös Fotbollsskola (15–18 juni).
17  IFK Björkö mot Askims IK kl. 19.00 på Björkövallen. OBS tiden!
18  IFK Björkös Fotbollsskola – avslutning och prisutdelning.
19  IFK Björkös Midsommarfirande kl. 16.00 på Björkövallen.
      Cykeluthyrningen, Glassboa och Mini-golfen övergår till att ha öppet 
 dagligen kl. 11.00 –21.00 fram till 31 augusti.
21  Söndagsbrunch på Seaside Björkö kl. 11.00–16.00.
27  Flyboard med Waterfront Event utanför Seaside i Björkö hamn.
 IFK Björkö mot Eriksbergs IF kl. 14.00 på Björkövallen.
 After sail med Jelly Bellys på Seaside Björkö.
 Hembygdsföreningen öppen kl. 14.00 –17.00.
28  Söndagsbrunch på Seaside Björkö kl. 11.00–16.00.
29  ICA Nära Björkö börjar med sommaröppettider.

JULI
1 Feskeboa har nu öppet dagligen tis–lör kl. 10.00–18.00 hela sommaren.
 Sommarmusik i Missionskyrkan kl. 19.00.
4  Björködagen i hamnen och på Seaside. 
    Hembygdsföreningen öppen kl. 14.00 –17.00.
 Flyboard med Waterfront Event utanför Seaside i Björkö hamn.
5  Söndagsbrunch på Seaside Björkö kl. 11.00–16.00.
8  Sommarmusik i Missionskyrkan kl. 19.00.
10  After sail med Partypatrullen på Seaside Björkö.
11  Flyboard med Waterfront Event utanför Seaside i Björkö hamn.
   Hembygdsföreningen öppen kl. 14.00 –17.00.

       
       
         
          

    
       
       

       
          

      
       
        

       
      

      
       
      

          
       

   
           
      
     
       

        
          

         
       
      
       
          

         
       
       

  

SOMMARENS GODBITAR

2015



 

 
 

 

         
            
  

       
      
       

          
       

          
           
      

      
            
        
        

               
       

       
          

         
        
    

       
       

          
     

        
       
         

       
      

        
          

      

12  Söndagsbrunch på Seaside Björkö kl. 11.00–16.00.
15  Sommarmusik i Björkö kyrka kl. 19.00.
17  After sail med No Tjafs på Seaside Björkö.
18  Flyboard med Waterfront Event utanför Seaside i Björkö hamn.
 Hembygdsföreningen öppen kl. 14.00 –17.00.
19  Söndagsbrunch på Seaside Björkö kl. 11.00–16.00.
22  Thomas Di Leva på Seaside Björkö.
  Sommarmusik i Björkö kyrka kl. 19.00.
25  Flyboard med Waterfront Event utanför Seaside i Björkö hamn.
 Äggostens dag i Hembygdsgården kl. 14.00 –17.00.
26  Söndagsbrunch på Seaside Björkö kl. 11.00–16.00.
29  Poki & the Locos på Seaside Björkö.
  Sommarmusik i Björkö kyrka kl. 19.00.
31  Nanne Grönvall på Seaside Björkö.

AUGUSTI
1–2 Konstvågen – konstrunda i Öckerö kommun.
 Västerhavsveckan med mängder av aktiviteter i hamnen.
 Hembygdsföreningen finns representerad nere i hamnen.
1  Flyboard med Waterfront Event utanför Seaside i Björkö hamn.
2  Söndagsbrunch på Seaside Björkö kl. 11.00–16.00.
 Boulecup på Björkövallen.
5  After sail med Uno Svenningsson & Partypatrullen på Seaside Björkö.
7  Bröderna Haaks på Seaside Björkö.
8  Hembygdsföreningen öppen kl. 14.00 –17.00.
9  Söndagsbrunch på Seaside Björkö kl. 11.00–16.00.
10  ICA Nära Björkö återgår till vanliga öppettider.
15  Flyboard med Waterfront Event utanför Seaside i Björkö hamn.
 IFK Björkö mot IF Väster kl. 14.00 på Björkövallen.
16  Söndagsbrunch på Seaside Björkö kl. 11.00–16.00.
17  Feskeboa återgår till ordinarie öppettider.
23  Söndagsbrunch på Seaside Björkö kl. 11.00–16.00.
29  Flyboard med Waterfront Event utanför Seaside i Björkö hamn.
 IFK Björkö mot Göteborgs FF kl. 14.00 på Björkövallen.
30  Söndagsbrunch på Seaside Björkö kl. 11.00–16.00.
31  Cykeluthyrningen, Glassboa och Mini-golfen stänger 
 för säsongen.

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pjonken

Bovik

Svarte mosse

Näckrosdammen
Björkö 
huvud

Framnäs

Skyttebane-
slingan

Huvud-
slingan

Timmerviks-
slingan

   Trollviks-
badet

Klarviks-
badet

Kolviksbadet

Timmerviks-
badet
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5
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Skarviks-
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Utsiktsplats
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Utsiktsplats

31

32
33

Mot fastlandet/
Lilla Varholmen

Mot Öckerö

20

12

6
1

35

BJÖRKÖ 
GÄSTHAMN

Marina

Marina

9 7
83410

16

36

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 Hamnklippet
17 Mini-golf

18 Återvinningsstation  
19 Solhem camping 
 (Göteborgs Dövas Förening)  
20 Gris- och fåruppfödning  
21 Fotbollsplan (IFK Björkö)  
22 Naturistcamping  
23 Seglarskola (Ungdoms-
 förbundet Sveriges Flotta)  
24 Scoutkåren Tor  
25 Missionskyrkan/
 Vandrarhemmet Skutan  
26 Svenska kyrkan  
27 Lekplats (Björkö-Barnen)  
28 Kanotuthyrning 
 (Friluftsfrämjandet)  
29 Bibliotek  
30 Skola/Gymnastiksal  
31 Vårdcentral  
32 Bastu (Björkö Badförening)  
33 Berits Keramik  
34 Systrarna Elfast, konstnärinnor. 
 Ring för visning, 
 Katarina 0709-92 94 96 & 
 Tina 0702-71 54 17.  
35 Björkö hembygdsförening
36 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 till 
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 vattenreser-
voar för militärens försvarsanläggning, som fram 
till 1990-talet omfattade hela norra 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. 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! 



 

 
 

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 vissa år 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. 
 
 
 
 



 

 
 

Boviks seglarskola 
Jag tror att de flesta av er som bor på Björkö redan känner till oss, 
Boviks Seglarskola i Bovik på nordöstra delen av ön.  
Det började 1972 då vi fick möjlighet att hyra det hus som vi 
kallar för Wärdshuset - kanske kommunens äldsta hus. Året därpå 
startade vi läger för barn och ungdomar från 9 år – och dit var, 
och är, alla välkomna. 
Förra året firade vår förening, Ungdomsförbundet Sveriges Flotta, 
50 år. Vi har varit med lika länge på västkusten, men på Björkö 
”bara” drygt 40 år. 
 
Så ni som bor på Björkö, kom gärna och hälsa på oss. Och kanske era barn vill komma på läger 
eller dagseglarskola – i år eller senare. Och alla andra, vilken fantastisk chans att få komma till 
vår ö – Björkö. Gå gärna in på vår hemsida: www.usfvast.se 
 
****************************************************************************’ 

        
Blomstervandring på Björkö 

 
Vi följer ”Linné” på en liten blomstervandring 
runt skjutbanan. Vi tittar på rara växter och ser 
om det blivit någon förändring sen förra året.  
 
Ta gärna med fika! 
Vi ses vid Skjutbanan söndagen den 7 juni 
klockan 13.00 
 
Välkomna!  
 
*************************************************************************** 
Hembygdsföreningen 

 
kommer att ha öppet hus alla lördagar från 27 juni till 8 augusti mellan kl 14-
17. 
Äggostens dag är den 25 juli. Vi kommer även att deltaga i Västerhavsdagarna  
1 -2 augusti. 
Utställningen i hembygdsgården för sommaren 2015 har temat ”Militärens roll 
på Björkö”. 
 
Håll Björkö hembygdsförening levande genom att bli medlem.  
Avgiften är 150 kr och vårt postgiro är 668315-5. 

  
 
NYTT PÅ BJÖRKÖ - HEMBYGDSFÖRENINGS HEMSIDA MED "RÖSTER FRÅN 
FÖRR" OCH INSPELNINGEN "ORD NAMN OCH UTTRYCK PÅ BJÖRKÖ".
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Var!ni!nere!i!hamnen!förra!året!när!färjan!Svanhild!kom!till!Skarvik,!då!Ishuset!var!
öppet,!när!vi!fick!gå!ombord!på!Björkös!fiskebåtar!och!pilla!på!nyfångad!fisk?!Den!
helgen!fanns!en!tankeväckande!utställning!och!film!om!skräp!i!havet!vid!en!sjöbod!
och!man!kunde!pröva!på!att!paddla!kajak,!göra!tångskrubb!vid!bastun!eller!titta!på!
räkor!i!undervattenskikare?!!

I!år!blir!det!ännu!fler!aktiviteter!i!Västerhavsveckan!i!Björkö!
Hamn!!!
Svanhild!gör!återbesök,!Ishuset!öppnas!och!det!blir!fler!tillfällen!att!gå!ombord!på!
olika!farkoster.!Sjöräddningen!lägger!till!(om!de!inte!har!larm)!och!vi!kan!i!år!också!
prövaGpå!segling!!Havsmiljön!är!i!fokus!hela!helgen!och!likt!förra!året!har!
Friluftsfrämjandet!och!Naturskyddsföreningen!aktiviteter!som!lär!oss!mer!om!vårt!
Västerhav!!

I!år!kommer!också!Göteborgs!Universitet!till!Björkö!Hamn.!Vid!Ishuset!blir!det!en!
marinbiologisk!station!där!forskare!kör!en!fjärrstyrd!undervattenskamera!!Vi!kan!
då!se!”live”!i!realtid!på!en!bildskärm,!hur!det!ser!ut!under!ytan!i!vår!hamn.!Det!blir!
också!tillfälle!att!titta!på!smått!i!mikroskop!och!lyssna!till!spännande!seminarier.!
Undrar!du!över!varför!det!blir!mareld!eller!vilket!som!är!det!största!
havsmiljöhotet?!Kom!och!fråga!en!forskare!!

Boka!in!helgen!den!1G2!augusti!och!bjud!hit!alla!som!kan!vara!intresserade!!!

Hela!programmet!finns!på!www.vasterhavsveckan.se.!
Välkomna!!!  
 
  
 



 

 
 

Föreningar och kyrkor på Björkö 
 
Björkö Samhällsförening, Helena Larsson  
             0708-219424 
IFK Björkö, Malin Sandström, 073-5971465 
Björkis Supporterklubb, Lena Karlsson,  
              070-916 48 64 
Björkö Hembygdsförening, Majlis Lysell 96 10 19 
Björköbarnen, Ida Brogren, 070-7248878 
Björkö SMU, Emma Rudäng 0722 52 13 33 
Björkö Missionsförsamling, 96 17 09 
Björkö Kyrka, Christer Holmer 92 91 82 
Björkö Jakt & Viltvård, P-O Holgersson 96 14 52 
Björkö Båtklubb, I. Alexandersson, 0707-820700 
Björködykarna, J. 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, Brita Bingmark 961000 
Öckeröarnas Naturskyddsförening,  
             Ulla Hallqvist 92 92 32 
Göteborgs Dövas förening, Solhem  
             Gull-Britt 0761-650828 

Vart vänder man sig? 
 
Vid nödsituation SOS 112 
Polisen Magnus direkt 0705-934081 
Polisen – gruppen 010-5655193 
Öckerö vårdcentral 010-4733970 
Öckerö Räddningstjänst 97 62 00 
Öckerö kommun och ”Tjänsteman i  
beredskap” 97 62 00 
Sjöräddning jourtelefon 0705-808145 
Folktandvården Öckerö 010-4418680 
Apoteksservice, Skeppshandeln 96 12 49 
Post, Björkö Skeppshandel 96 12 49 
Bensin, Båttillbehör, Skeppshandeln 96 12 49 
Livsmedel, ICA Nära Björkö 96 10 22 
Tidpunkten, Västtrafik 0771-414300 
Bilfärja, talsvar ange Tidtabell eller  
              Personalen/Björköleden 0771-656565 
Färjeleden Framnäs 070-601204/05 
Björkö Bibliotek, Västergårds by 92 90 79 
             Öppet tisd och torsd 17-19 
Björkö Distriktssköterskemott. 010-4733970 
Öppet för provtagning 2 tim varje vecka – ring för 
tider. Stängt under sommaren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öckerö kommun 31/12 2014:     12.645 invånare Areal per ö 
 
Hönö  5.293  568 hektar 
Öckerö  3.556  398 ” 
Hälsö     606  130 ” 
Björkö  1.522  555 ” 
Knippla     313     52” 
Hyppeln     169     84” 
Rörö     259  229” 
Kalvsund     214    37” 
Fotö     624    69” 
Grötö       75    63” 
 
Antal hushåll på Björkö är strax under 600. 
Björkö är 5,5 km2 stor – till ytan kommunens näst största ö - 7,4 km lång och  
2,2 km på den bredaste delen 
 

Bohus-Björkö i Öckerö kommun 
 



 

 
 

 
Rapport från IFK 
 
IFK Björkö PF08 
Med tre träningar i kroppen kom IFK Björkös 
PF08-lag till Hönö Arena den 10 maj för sitt första 
poolspel. De som var med var August Alveros, 
Sebastian Vernersson, Nils Lundin, Viktor 
Sallander, Eveline Angervall, Annie Linder, Alma 
Kosterhed och Julia Olsson. 
Våra grönvita lirare gjorde en grym insats under 
denna kalla och blåsiga majdag. Ledare och 
tillresta supportrar bjöds på underhållning i 
världsklass av våra tjejer och killar, både på 
planen, och vid sidan av… 
 
IFK Björkö F04-F06 
Är 16 tjejer födda mellan 2004 och 2006, som i år har börjat spela 7-manna fotboll och riktigt 
seriespel. Laget tog sig som gruppsegrare till A-slutspel i Jitex Cup i början av maj och har bara 
förlorat en match i seriespelet.  
Den 12 augusti har man Kick-off inför hösten och då kommer Kopparberg/Göteborg FC:s A-lag 
ut och tränar och snackar fotboll med våra tjejer. Nästa höjdpunkt blir den 27 augusti då IFK:s 
F04-06 skall vara maskotar vid Kopparberg/Göteborg FC:s match mot Mallbacken. 
 
A-laget 
IFK Björkö har inlett årets seriespel med  tre segrar, två oavgjorda och en förlust och efter att ha 
spelat de första två hemmamatcherna på bortaplan är de gröna eleganterna äntligen tillbaka på 
Björkövallen inför sin fantastiska publik. – ”Det är något speciellt att spela här säger 
vänsterbacken Filip Thuresson”. 
Ett tufft spelprogram ligger framför våra grabbar innan vårsäsongen traditionsenligt avslutas 
med skärgårdscupen. 
 
Fotboll ska spelas på gräs… 
… men för att kunna träna året runt behövs en konstgräsplan. Styrelse och ledare i IFK Björkö 
är överens om att Björkövallen ska bli en året-runt-anläggning och har satt som mål att ta första 
spadtaget till en konstgräsplan på parkeringen redan i år. 
Finansiering är ännu inte löst fullt ut men man hoppas kunna sy ihop satsningen med hjälp av 
donationer från företag, privatpersoner och en del fonder, och för att lyckas hoppas man på hela 
öns support! 
 
High Five! 
Frida Fransson, styrelseledamot och ungdomsansvarig för fotbollen i IFK Björkö, har under 
våren gått Rädda Barnens utbildning HIGH FIVE. Utbildningen hjälper föreningar med barn 
och ungdomsverksamhet att skapa en handlingsplan för att hantera mobbning, trakasserier eller 
sexuella övergrepp. IFK-Björkö kommer att presentera den nya handlingsplanen för alla ledare 
och den kommer också att finnas med som en bilaga till vårt policydokument. 



 

 
 

Familjen Puharic 
     

 ”Jag älskar Björkö!” 
Marijas ögon tindrar när hon säger det. 
Likaså när hon säger: ”Jag älskar skolan.”                                                        
Mamma Natasa tillägger stilla: ”Vad alla  
är snälla på Björkö”. 
 
Från det att familjen Puharic flyttade in i 
Skutan i Missionskyrkan, för nio månader 
sedan, har livet förändrats. Inte bara för 
pappa Pedja, mamma Natasa, barnen Marija 
9 år, Stefan 14 år och Aleksandar med 
flickvännen Valentina, båda 21 år. Också  
för oss i kyrkan, i skolan, i Björkö-
samhället, har det förändrats: ”Det är som 
att ha fått en gåva”, säger vi till varann.                                                
Men det är också en stor uppgift. Mycket 
måste ros iland, falla på plats. Många är vi 
som behöver hjälpa till. På olika sätt. 

 
Familjen kom till Björkö från Kroatien, via Räddningsmissionen i Göteborg. Som serb-kroater 
har de haft ett tufft liv. Pedja förlorade sitt jobb, affären som Natasa arbetade i slog igen; utan 
arbete och inkomst inget boende. 
Här på Björkö känner sig familjen trygg.  Både Marija och Stefan går i skolan och har kamrater.                                     
Aleksandar har nyligen fått anställning som systemadministratör.– Behöver någon hjälp med 
datorn, så säg till! På självaste Valborgsmässoafton fick Aleksandar och flickvännen Valentina 
svenskt personnummer. Vilket är en nödvändighet som kan öppna dörrar till framtida liv och 
arbete i Sverige. Pedja jobbar på att hans kroatiska körkort med tillstånd att köra lastbil, buss 
mm ska förnyas. Inom den branschen har han kanske sitt framtida jobb. Hela familjen arbetar 
duktigt på att lära sig svenska. 
 
Familjen är EU-medborgare, 
ekonomiska och sociala flyktingar.                                                 
”Ofrivilliga pilgrimer” kan dom kallas.                                                                                                       
Vår uppgift är att, som medmänniskor 
här på Björkö, stötta så gott vi förmår.                               
Det finns en arbetsgrupp kring familjen, 
representerad av Margareta Lindén och 
Ann-Catrin och Lars Henriksson. 
Ta gärna kontakt med någon av dem; 
kanske har du någon idé om boende 
eller jobb? Eller något annat av värde. 
 
Med vänlig hälsning, 
Lena Sollerman 
 



 

 
 

 
 
Solhem 
Solhem vill tacka alla för det stöd och den 
hjälp vi mötte vid vårt stora inbrott.  
Man tappar sugen, men så får man tänka att 
”det är prylar som kostar mycket, men trots allt 
är ersättningsbara” TACK! 
Nu kommer den underbara våren och sen är 
sommaren också i antågande, det ser vi på 

grönskan. 
Vi vill tacka för ett jättegott samarbete i samband med vår filminspelning ”Profilerna” på 
Björkö, som skall sändas med start 10de oktober. Vi ser framåt och hoppas på lika stort och 
varmt samarbete framöver! 
Vid pennan, GullBritt/Solhem 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vill du synas?
Ta reda på hur

www.lernberger.com



 

 
 

 
Stor musik i liten kyrka 
 
   I Björkö kyrka hade vi fredagen den 13 mars turen att få bevista en konsert av hög dignitet. 
Det var Björkös egen orgelprofessor med världen som spelfält, Hans Davidsson, som i ord och 
ton lotsade oss genom musik av mästaren Bach. Denna 
afton hade musiken anknytning till fastetiden och 
påskens under. 
   Kyrkans orgel är byggd i så kallad klassisk stil med 
tolv välljudande stämmor. Det är lätt för åhöraren att 
förflyttas i tid och rum och med fantasins hjälp höra hur 
det kunde låta för mycket länge sedan. Den 21 mars 
2015 var det 330 år sedan Johann Sebastian Bach föddes 
och bemärkelsedagen kunde inte manifesteras bättre än 
på det sätt som orgeln här trakterades.  
   Vi påmindes om den tid (1685 – 1750) som Bach 
levde i, så skild från vår i många avseenden. I musikens 
flöde kan vi även idag få insikter i människans dåtida 
tankar om himmel och jord, även om uttrycken skiftar. 
Att lyssna inåt kan få oss att reflektera över musiken, 
våra egna liv och vad Tiden egentligen är. Bach bjuder 
in oss mycket handfast och hans musik äger en enastående variationsrikedom. 
   Under konserten var Hans Davidsson vår ciceron genom flera musikverk, som på olika sätt 
visar den gränslöshet, varmed kompositören tolkade sin tids tänkande om liv och död: 
förundran, fromhet och djup förtröstan. För övrigt kallas Johann Sebastian Bach, denne 
musikhistoriske gigant, ibland för den femte evangelisten, ett epitet som talar för sig självt.  
   Att sitta i den ljusa kyrkan på Björkö och höra programmets avslutande h-mollfuga brusa ut 
med fullt verk (= alla orgelstämmor på ”högsta volym”) är obeskrivligt mäktigt. En uppskat-
tande publik vandrade ut i den klara marskvällen. Vi var alla berikade av mångsidigheten, 
tidlösheten och den touche av evigheten, som Bachs musik förmedlar. 
   Och det är lätt att förstå att kyrkorgeln kallas ”Instrumentens Drottning”. 
En kulturtant 



 

 
 

 
 
 
Livet är kort 
 
BB 
GB TV 
IQ AB Ba BC C TV 
FF LP EP UKV LSD 
SSU RFSU TV 
Vpt OP 
SKF LO ABF TV 
SKF PR TCO DN TV 
SKF VD SAF SvD TV 
ATP KDS TV 
GB TV 
TV 
TV 
STOP 
 
Tage Danielssons 
samlade dikter 1967 
 



 

 
 

              

             
                 
             
          

 

 
Midsommardagen 20 juni kl 11 gästar Lennart Gustafsson Björkö Kyrka i Gudstjänst för  
döva & hörande. Samarbete med Göteborgs stift och Solhem. Tårta på Solhem efteråt 
 
Söndag 21 juni kl 18 i Missionskyrkan sjunger vi in sommaren med Evelyn Lidebo-
Svenninghed med flera. 
 
Lördag 27 juni kl 14 i Björkö Kyrkas Församlingshem - Sommarbazar 
 
Söndagar kl 10  - Gemensam Gudstjänst växelvis i öns kyrkor 
Start 29 juni i Missionskyrkan, Slut 23 augusti  
 
Onsdagar i Juli Sommarmusik klockan 19  Obs Ny tid! 
Missionskyrkan: 1 Juli  Skön musik i sommarkvällen, Anna Bylund & Jakob Sollerman 
                            8 Juli  Jazz i sommartid, Axel Mårdsjö, Olof Wullt, Arvid Jullander &   
                                                                          Adam Ross 
Björkö Kyrka:   15 Juli Roland Stahre med vänner 
                           22 Juli Speglingar  Spirituals, folkliga koraler, psalmer & improvisationer. 
                                       Helena Ek; sång, fiddla & vevlira. Peter Jansson, kontrabas.  
                           29 Juli Here comes the sun.  
                                     Tvåstämmig Beatlestolkning av Simon Ljungman & Fredrik Berglund  
 
Kollekt till omkostnaderna vid musikkvällarna. Välkomna, önskar öns kyrkor 

 

Björkö Missionskyrka                                  
Bäckevägen 31, tel. 96 17 09            
Pastor Emma Rundäng  

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


