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En hälsning från ordföranden 
     Så närmar sig sommaren igen, som vanligt med stora förväntningar på kalasväder och härligt 
sommarliv. Det är märkligt att sommaren är lika ny och full av möjligheter varje nytt år. Det 
kallar jag positivism. Att då sätta ihop Björkö-Nytt än en gång och se att det bjuds på så 
fantastiska program här på ön och få bjuda in både fastboende och besökare till öns möjligheter, 
det gör mig så glad! Bläddra i tidningen och låt dig lockas. 
     Björkö Samhällsförening hade årsmöte i mars och fick två nya styrelsemedlemmar: Anna 
Wijk och Bernt Jakobs, som vi hälsar välkomna och ser fram emot att ha i vårt arbetslag. Anna 
kommer att axla kassörskapet och Bernt är en kraftkarl att räkna med. Samtidigt lämnade Aija 
Samuelsson och Laila Enfors styrelsen och vi får tacka för mycket starka insatser i 
styrelsearbetet, Aija dessutom en väl fungerande kassör. Tack allihop! 
     I detta sammanhang måste jag framhålla vilken kraft, välvilja och idérikedom som alla 
styrelsemedlemmarna i Björkö Samhällsförening bjuder på. Här sprutar av uppslag och 
engagemang! 
     Nu har vi startat projektet med ute-gym vid Kilen/Timmerviksslingan. Gert Knutsson har, 
som vanligt, gjort ett fantastiskt jobb för att bereda marken och nu ska vi bara enas om hur gym-
redskapen ska se ut, så startar bygget – med ideella krafter. 
     Nästa projekt som börjar forma sig är en tennisbana på Björkö! Detta är ett önskemål som 
har kommit upp med jämna mellanrum i många år och nu har Johan Almroth börjat undersöka 
hur man bäst går tillväga. Det största problemet är just nu var vi kan hitta en lämplig plats. Men 
titta på tennisbolls-annonsen här i tidningen och hör gärna av dig till Johan om du vill vara med 
i projektet. 
     Och så har vi, tillsammans med tidigare Seniorboendeföreningen, bestämt att vi ska ta över 
arbetet med att försöka få till ett ”bekvämboende” på Björkö. Seniorboendeföreningen kommer 
att kalla till ett extra medlemsmöte i höst för att upplösa föreningen, samtidigt som 
Samhällsföreningen då kommer att presentera sina idéer för ett fortsatt arbete. Vi återkommer 
med detta efter sommaren.  
     Det finns även en arbetsgrupp som ska börja undersöka möjligheterna att få till någon form 
av minneslund eller liknande för våra bortgångna Björköbor framöver. Vi får väl se om det kan 
finnas en lösning på denna gamla önskan på 
Björkö! 
     Dessutom har vi fått ”klarsignal” för att 
lägga ut en spång över sankområdet i Kålvik. 
Därmed har vi fått till hela den leden från 
Gröna Äng till Klarvik, som vi har önskat 
oss. Förhoppningsvis hittar vi ett sätt att 
fortsätta ända till Trollvik. 
     Och så gör vi nu gemensam sak med 
öråden på Grötö och Kalvsund för att 
försöka hitta en lösning på parkerings-
problemen nere vid Framnäs/Grönevik. Vi 
ger inte upp!  
     Med detta sagt, så önskar jag alla 
Björköbor och besökare en riktigt fin och 
upplevelserik sommar och hoppas att vädrets 
makter är med oss! 
     Helena Larsson  



 
 
 
 

Nytt från Hamnen  
Sommaren närmar sig i rask takt. Vi hoppas att vädret blir bättre denna sommar än i fjol. 
     Sedan förra ”Björkö-Nytt” har vi haft ordinarie årsstämma och valt följande styrelse. Till 
ordinarie valdes: Lars-Gösta Alsterberg (v.ordf), Peter Domini (sekr), Göran Carlsson, Leif 
Bengtsson, Gunilla Murnieks, Thomas Andersson samt Bengt Olausson (ordf). 
Till suppleanter valdes: Hans Olofsson, Göran Dewall, Martin Samuelsson. Per Sundberg, 
Anna-Lena Helling, Ingmar Alexandersson och Olle Lindmark 
     Den 23 april hade vi arbetsdag i hamnen där ca 70 båtägare ställde upp. Vi fick gjort massor 
med arbetsuppgifter och hade enormt trevligt. Båtklubben stod som vanligt för förtäringen. 
Tack. Vi gjorde bl.a. färdigt Doktorns brygga, grillplatsen, bytte Y-bommar på gästbryggan, en 
del arbeten på fiskebåtskajen och div uppsnyggningar. 
     Vi har påbörjat ett arbete med att marknadsföra vår hamn där vår utvecklingsplan ligger som 
grund. Hoppas att vi får bidrag från Västra Götalandsregionen, Göteborgs Universitet och EU 
för detta. 
     Det är fortfarande problem med nedskräpning och avfallshantering i hamnen. Där hamnar 
mycket som skall lämnas på tippen. Vi har bl.a. fått plocka bort en Wallas-värmare ur en av 
våra gröna sopkärl. 
     Till sist önskar vi från Björkö hamn en skön sommar med många trevliga arrangemang och 
händelser i våra hamnkvarter. 
Kolla i kalendariet. 
     Hamnstyrelsen/Bengt Olausson 
  



 
 

Västerhavsveckan arrangeras för tredje året i rad här på Björkö! 
I år sker invigningen på Björkö – arrangemangen här körs endast 

lördagen den 6:e augusti. 
 
     Klockan 10 drar vi igång och programmet är fullspäckat! Vi har flera ”favorit i repris”-
aktiviteter med nya vinklar och en hel del nya bekantskaper. Vi är värdar för invigningen i år, 
klockan 12 kommer Svanen in i hamnen med forskare ombord och vi inviger Västerhavsveckan 
med tal och andra festligheter. 
     För den båtintresserade kommer det finnas möjlighet att gå ombord på Astrid Finne, skutan 
som tidigare var ett sjöräddningsfartyg. Provsegla med C55:or från Boviks seglarskola eller 
med allmogebåtarna Havstrut och Frida. Om allt är lugnt på respektive arbetsplatser så gör 
Ambulansbåten, Sjöräddningen och Färjan oss sällskap och bjuder oss ombord. 
     Är du mer utflyktssugen så har vi två alternativ. Följ med eleganten med de röda seglen; 
Westvind, till Kalvsund. Ta en närmare titt på båken eller Bremerska villan och njut av turen.    
      För alla oss som provat ”Fjärholmslaxen” från Feskeboa, kan ett studiebesök på laxodlingen 
där magin händer, vara din ”kopp te”. För en femtiolapp kan du följa med en av de tre turerna ut 
till Fjärholmen som avgår cirka 11, 13 och 17. 
     Kvar i hamnområdet finns det också mycket att lära om fisket. Två nyinspelade fiskefilmer 
visas upp i boa och du kan prova dina artkunskaper hos Fiskarna. Björkö Hembygdsförening 
visar upp hur fisket såg ut förr och Ishuset har utställning och öppet Isverk för den som är 
nyfiken.  
     Naturskyddsföreningen och Västergårdskolan kommer ha utställningar om miljöproblem 
i allmänhet och plast i havet i synnerhet.  



  Aftersail på Seaside med Poki & the Locos.
  IFK Björkö möter Göteborgs FF kl. 14 på hemmaplan.

  Flyboard med Waterfront Event utanför Seaside.
  Ebba & ett piano – brunchmusik på Seaside.

 Öckeröanas Naturskyddsförenings blomstervandring med vår egen 
 Linné. Vi ses vid skjutbanan kl. 13. Ta gärna med fika!

  Flyboard med Waterfront Event utanför Seaside.
  IFK Björkö möter IF Väster kl. 19.30 på hemmaplan.
  Traditionellt midsommarfirande på fotbollsplanen.

 57 kvadrat butik & café har öppet alla dagar i veckan, från midsommar 
 och till sommarens slut.

  Aftersail på Seaside med Jelly Bellys, midsommardagen.

 Aftersail på Seaside med Andreas Galle & Ångmaskinen, 
 Svenska pärlor å lite progg.

  Flyboard med Waterfront Event utanför Seaside.
 Hembygdsföreningen håller Öppet Hus kl. 14–17 i gamla skolhuset 
 på Kolviksvägen.

 Sommaröppettider på ICA Nära Björkö.
 Seaside Live med Thomas Di Leva.
 Björködagen nere i hamnen.

 Hembygdsföreningen håller Öppet Hus kl. 14–17 i gamla skolhuset 
 på Kolviksvägen.

 Jazz & blues-söndag på Seaside.
 Allsång på Seaside.
 Aftersail på Seaside med Partypatrullen.
  Flyboard med Waterfront Event utanför Seaside.

 Hembygdsföreningen håller Öppet Hus kl. 14–17 i gamla skolhuset 
 på Kolviksvägen.

 Jazz & blues-söndag på Seaside.
 Aftersail på Seaside med No Tjafs.
 Allsång på Seaside.
 Aftersail på Seaside med Las Vegas Allstars.

 ÄGGOSTENS DAG – Hembygdsföreningen håller Öppet Hus 
 kl. 14–17 i gamla skolhuset på Kolviksvägen.

 Jazz & blues-söndag på Seaside.
 Allsång på Seaside.
 Hembygdsföreningen håller Öppet Hus kl. 14–17 i gamla skolhuset 

 på Kolviksvägen.
 Jazz & blues-söndag på Seaside.

  Aftersail på Seaside med Örjan, Hingsten från Fjällbacka.
 Allsång på Seaside.
  Flyboard med Waterfront Event utanför Seaside.

 Västerhavsveckan med mängder av aktiviteter i hamnen.
 Hembygdsföreningen håller Öppet Hus kl. 14–17 i gamla skolhuset 
 på Kolviksvägen.

 Konstvågen – konstrunda i Öckerö kommun, kl. 10–18.
 Jazz & blues-söndag på Seaside.

 Allsång på Seaside.
  Aftersail på Seaside med Haaks.
  Flyboard med Waterfront Event utanför Seaside.

 Hembygdsföreningen håller Öppet Hus kl. 14–17 i gamla skolhuset 
 på Kolviksvägen.

 Jazz & blues-söndag på Seaside.
 Ordinarie öppettider på ICA Nära Björkö.

 Allsång på Seaside.
 Jazz & blues-söndag på Seaside.

Flyboard med Waterfront Event utanför Seaside.

  Björkö Roddklubb arrangerar årets SM i Tiohuggare.  
  Ses bäst från Seaside-bryggan. Heat från ca kl 10–13.

SOMMARENS GODBITAR

2016

     Likt förra året har Friluftsfrämjandet prova på-paddling och en lägereld som är perfekt för att 
fylla på med lite kokkaffe eller saft om du hellre vill ha det och en grillad korv. 
     Klockan 13 kommer Catxalot finnas på plats och tillagar supernyttig tång och alger som 
växer längs vår kust. Kom förbi och smaka! 
     Tar det emot att äta alger eller letar du andra användningsområden för tången? Titta då förbi 
Bastun och njut av en tångscrub under ledning av Björkö Hälsocenter. Eller varför inte besöka 
tångverkstaden? Här visar Kerstin Hammarson hur du tillverkar korgar och dekorativa rosor. 
     Två superduktiga fotografer ställer ut. Sven Johansson visar sina härliga Björköbilder och 
Martin Almqvist som är aktuell med boken ”Simma med valar” ställer ut bilder och pratar gärna 
om undervattensfotografi. 
     Öckerö Kommun finns representerade och pratar miljö och klimat. 
Två av öns egna djurkollektiv: Bu & Bä samt Sprätt & Omelett tar med sig får och höns till 
hamnplan och visar hur de bidrar till öppna landskap. Dessutom får du chansen att klappa på de 
söta! 
     Svenska livräddningssällskapet kommer och informerar om flytvästar, vattensäkerhet och 
hjärt-lungräddning. Allt för att vi ska känna oss trygga i och omkring vattnet. 
     Detta och mer händer i och omkring hamnen denna lördag. 
En buss kommer köra från färjan mellan 9.50 - 17.45, tipsa gärna era fastlandsboende vänner 
om denna. Hoppas vi ses den 6:e augusti! 
     Varma hälsningar Projektgruppen för Västerhavsveckan på Björkö 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilgrimsleden på Björkö 
 
Nu (snart) -äntligen!- finns de ursprungliga Natur/Kultur/Pärle-texterna att läsa igen. 
Tillgängliga på nätet: 
Bjorkomissionskyrka.se eller Svenskakyrkan.se/ockero 
 
 
 
 
 
 
 
Sommar med IFK Björkö 
Vi laddar för årets ljusare halva och ett fullspäckat sommarprogram med IFK Björkö, både på 
och utanför fotbollsplanen. 
 
Fotboll  
Vi börjar på fotbollsplanen, och där är det A-lagets hemmamatcher som ni absolut inte får missa 
i sommar! 
3/6, kl. 19:30, IFK Björkö - Mölnlycke IS  
11/6, kl. 14:00, IFK Björkö - Göteborgs FF  
21/6, kl. 19:30, IFK Björkö - IF Väster 
Och slutligen, årets stora hemmaderby, där IFK har revansch att kräva efter storförlusten på 
Prästängen i början av maj… 27/8, kl. 14:00, IFK Björkö - Öckerö IF. 
 
Fotbollsskola och fotbollslekis  
Årets fotbollsskola pågår 20 – 23 juni och ger en daglig dos fotbollsträning och andra kul 
aktiviteter mellan 09:00 och 15:00, för barn födda 2003 t.o.m 2009. Nytt för i år är att vi också 
kör fotbollslekis för de lite yngre barnen (födda 2010-2013), som lite senare på eftermiddagen 
(mellan 16:30 och 17:30) får komma och leka fotboll med våra ledare . 



Midsommar  
Midsommarfirandet inleds 
på Björkö redan dagen före 
midsommarafton. I direkt 
anslutning till avslutningen i 
fotbollsskolan den 23 juni 
samlar vi in löv och 
blommor och klär 
midsommarstången vid 
fotbollsplanen.  
Från klockan 16.00 på 
midsommarafton har IFK 
sedan beställt fint väder och 
då reser vi först stången 
innan vi dansar, leker, 
sjunger, köper lotter, dricker 
kaffe. Hela ön är på fotbollsplanen, gammal som ung.  
 
Björködagen  
Den 9 juli ordnar IFK Björkö stor barn- och familjedag nere i hamnen. Karusell, hopptorn, 
lotterier, musikunderhållning samt servering med hembakt på Seaside. Välkommen till en 
festlig dag där du träffar alla på Björkö. En fest i glädje och samhörighet.  
 
Björkö Boule Cup  
Den 6 augusti är det återigen dags för årets höjdpunkt för bouleentusiaster från när och fjärran, 
när årets Boule Cup går av stapeln. Klockan 11.00 drar gruppspelet igång, välkomna!  
För mer exakt information om aktiviteter, starttider, anmälningsdatum, och annat, så hänvisar vi 
till vår hemsida www.ifkbjorko.nu, vår Facebooksida www.facebook.com/ifkbjorko, - eller 
skicka ett mail med era frågor till epost@ifkbjorko.nu.till 
    Glad sommar önskar IFK Björkö   



 

  



Bokning på 031-92 94 10 eller info@seasidebjorko.se.  Mer information på seasidebjorko.se. 

Sommarmorgon… 

 
Sommardis 
morgonfis på berget 
kaffet uppå sängen 
daggigt gräs på ängen 
lillen vaknar ”mamma 
frukost med detsamma” 
bröd och ost och mjölkchoklad 
gör en liten gosse glad 
utsikt från verandan 
tappar nästan andan 
solen glimmar blank 
och vattnet ligger som en spegel 
ingen vind i segel 
 
sommarmorgon 
måsar seglar utanför…. 
    Sonja André, Björkö  
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1 Restaurang Seaside
2 Pizzeria Björkö
3 Björkö Hälsocenter
4 Hillevis fotvård
5 Björkö Cykeluthyrning
6 Glassboa
7 57 kvadrat butik & café
8 ICA Nära Björkö
9 Skeppshandeln
10 Björkö Is & Marin
11 Fiskeboa
12 Waterfront Event
13 Salong Marie-Louise
14 Bessekrokens marina
15 Hamnklippet
16 Mini-golf

17 Återvinningsstation  
18 Solhem camping 
 (Göteborgs Dövas Förening)  
19 Gris-, får- & hönsuppfödning  
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 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. 
 
 
  



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 i form av stenar som och följer biskop 
emeritius, Martin Lönnerbo´s ”Frälsarkransen”. Leden 
lades ut under ledning av en grupp ur kyrkorna på Björkö. 
Material till vandringen kan man köpa i Skeppshandeln 
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. Du hittar här spännande vikar och 
klippor och det 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. 
 
 
 
 
  



**************************************************************************** 

        
Blomstervandring på Björkö 
 
Vi följer ”Linné” på en 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 12 juni klockan 13.00 
 
Välkomna!  
 
*************************************************************************** 
Hembygdsföreningen 

 
Hembygdsföreningen kommer att ha Öppet Hus alla lördagar från 
2 juli, till 13 augusti mellan kl. 14.00 - 17.00 i vårt gamla skolhus på Kolviksvägen. 
Äggostens dag är den 23 juli. 
Vi kommer också att delta i Västerhavsdagarna i Björkö hamn 6 augusti. 
Sommarens fotoutställning handlar om ”Fiskeböndernas lagårdar.” 
 
 

 
Håll Björkö Hembygdsförening levande genom att 
bli medlem. 
Avgiften är 150 kr och vårt plusgiro är 668315-5. 
 
 
 
 



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,  
     Susanne Ekdahl-Lachonius, 076-9481525 
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 Svensson 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 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 
Stängt under sommaren, hänvisning till Öckerö 
Vårdcentral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bohus-Björkö i Öckerö kommun 
 

Öckerö kommun 31/12 2015: 12.682 invånare Areal per ö 

Hönö  5.293  568 hektar 
Öckerö  3.568  398 ” 
Hälsö     600  130 ” 
Björkö  1.553  555 ” 
Knippla     319    52 ” 
Hyppeln     165    84 ” 
Rörö     262  229 ” 
Kalvsund     205    37 ” 
Fotö     630    69 ” 
Grötö       84    63 ” 
 
Antal hushåll på Björkö är cirka 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 
 



 

Lite om Skytteföreningen 
Ingmar Gillenheim drar sig till minnes följande: 
 
Till Skyttefesterna, med mat och dryck, skulle förstås veteranerna bjudas in, däribland 
Gustav Norin och David Alexandersson, båda borta sedan många år. 
Dessa herrar var hårda konkurrenter på tävlingar runt om i Sydsverige. Det rådde dock 
ingen tvekan om vem Gustav ansåg vara nummer 2 av de båda. 
Båda hade mycket ironiska kommentarer om varandra, på ett ”småtyket” sätt.  
På varje fest bad man Gustav att berätta om sin ”sanndröm om himlastegen” och han 
gjorde det mer än gärna. Så här var drömmen: 
Gustav var i skogen på jakt, då han plötsligt står framför en upplyst stege rakt upp. Den 
tycks aldrig ta slut. 
Han klättrar upp och i porten längst upp står Sankte Per i vit rock och en stav i handen. 
 
Gustav frågar: ”Får ja´ komma in?” 
Sankte Per svarar: ”Nej, här kommer inga 
fältskyttemästare in”. 
Gustav kikar mellan benen på Sankte Per – 
”jamen, David är ju där inne!” 
Sankte Per svarar då: ”David ja, men han är 
ju faan ingen fältskyttemästare!” 
 
Allmänt skratt i lokalen, och Gustav såg 
mycket nöjd ut. 
 
 

Elfasts Kluring: 

 
Varje uppgift nedan är ett vanligt uttryck, 
där ett eller flera ord bara återges med 
första bokstaven. 
Ett exempel: "100 Ö på en K" blir 100 
Öre på en Krona. 
1.    52 K i en K 
2.    18 H på en G 
3.    90 G på en RV 
4.    24 T på ett D 
5.    5 S i en P 
6.    11 S i ett F 
7.    29 D i F under ett S 
8.    64 R i ett S 
9.    En T har 6 S 
10.   Ett P har 88 T 
11.   En B har 4 H och ett RD 
12.   B innehåller bla 5 M och 4 E 
 
Lycka till! (Facit hittar du i slutet av 
tidningen) 
 



 

Tack…
…för att du handlar hos oss!
Glad sommar önskar Erik med personal

Fibernät på Björkö 
 
Öckerö Nät är intresserade av att lägga fibernät på Björkö. De går nu ut med ett erbjudande 
gällande fiberanslutning av villor. De har också informatörer ute som går runt och knackar dörr 
för att berätta om sitt erbjudande och om fördelarna med fiber. Priset under kampanjtiden, som 
sträcker sig till den 20 juni, är 21 900 kr. Ordinarie pris är 28 900 kr för en anslutning.  
Det går utmärkt att beställa en anslutning via deras hemsida på www.ockeronat.se Det kommer 
att krävas att minst 65 % av hushållen vill ansluta sig för att de ska kunna bygga fiber på 
Björkö. Om tillräckligt många beställer så är målsättningen att börja bygga Björkö under senare 
delen av 2016. 
 
Tack, ICA Björkö, för ekonomiskt bidrag till 
nyårsfyrverkeriet! 
Vi beklagar att ICA Björkö´s namn försvann i 
presentationen av sponsorer till nyårsfyrverkeriet i 
förra Björkö-Nytt. Ert bidrag är naturligtvis högt 
värderat! 
      Fyrverkerikommittén 
 
 
  



 
Ruggiga saker hände på Björkö förr i tiden 
 
     Slaktarevalen – ett sådant namn! Platsen ligger invid vägen till Vivik. En Vale är ett högt 
berg, men det är framför allt ängen nedanför valen som fick detta namn. Förr odlades olika 
sädesslag där. Här slog man också gräs till hö åt djuren. 
Sägnen berättar att här stod ett stort slag mellan danskar och svenskar. Många dog och en del 
säger att det är därifrån området fick sitt namn. 
     Men platsen har ett dåligt rykte, som tillhåll för spökerier och liknande och det finns en 
annan förklaring till namnet: 
Vägen till Björkö Huvud gick fram här tidigare och det berättas att någon gång mellan 1770 och 
1774 var Katarina Olofsdotter på Huvet och hennes tioårige pojke ensamma hemma. Då såg de 
några män komma vandrande. Det var tre fångar som rymt från Elfsborgs fästning. När 
Katarina såg männen på håll, gömde hon pojken i en torvbal i farstun. Männen kom in i huset 
och roffade åt sig vad dom kom åt. Pojken smet ut och sprang fram till Skarvik (Björkö hamn) 
och fick med sig några karlar. De gick mot Huvet och när de mötte rånarna slog de ihjäl dem 
och lade dem i tre rösen. Därmed ska platsen ha fått namnet Slaktarevalen. 
Dessa gravar finns fortfarande och historien om morden och rånen har bevarats fram till vår tid.  
     Vidare sägs det ha spökat under långa tider. Det var en Björköbo som begick självmord här. 
En annan såg honom komma vandrande med huvudet under armen. Berättaren påstod sig ha sett 
honom ”lika tydligt som söljorna på mina kängor!” 
     Bengt Knutsson och Helena Larsson, fritt efter gamla nedteckningar  
   



 

Sollhems-nytt 
Solhem har haft en ovanligt lugn vår, utan olyckliga incidenter. 
Nu under våren har vi haft nöjet att återigen få förfrågan från SVT om ytterligare inspelning på 
vår vackra ö, Björkö. Inspelningen var under valborgsveckan samt runt första-maj. 
Ingen blev gladare än jag - det blir en god PR samt otroligt roligt att tillsammans med olika 
egna profiler från Björkö göra dessa program. 
Vi har f.ö. planer på att som tradition ha vår gemensamma gudstjänst på Björkö kyrka på 
Midsommardagen, sedan loppis på Solhem som startar efter kl 13.00, där alla är hjärtligt 
välkomna. Plånboken behöver ej vara så stor/tjock för vi har billiga saker. Välkomna! 
 
Vi ser fram emot en varm sommar och ser Er som goa glada Björköbor som alltid hejar o har ett 
leende på läpparna. 
     Solhems-hälsningar /GullBritt 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Titta hit! Är det någon du 
känner igen de här? 
Detta är Björkö Skolorkester 
åren 1979-1980  
Häftig gäng, va! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facit Elfasts Kluring: 
 
1.    52 Kort i en Kortlek 
2.    18 Hål på en Golfbana 
3.    90 Grader på en Rät Vinkel 
4.    24 Timmar på ett Dygn 
5.    5 Sidor i en Pentagon 
6.    11 Spelare i ett Fotbollslag 
7.    29 Dagar i Februari under ett Skottår 
8.    64 Rutor i ett Schackbräde 
9.    En Tärning har 6 Sidor 
10.   Ett Piano har 88 Tangenter 
11.   En Bil har 4 Hjul och ett Reservdäck 
12.   Barnprogram innehåller bl a 5 Myror 
         och 4 Elefanter 
 



 

              
             
                 

             
          
 
 
 

Björkösommar i öns kyrkor 
 
Söndag 19 juni kl 18 i Equmeniakyrkan. Vi sjunger in sommaren. 
Helen Grahn, Klas Einald & Lennart Grahn, solosång & blåsinstrument. 
 
Midsommardagen 25 juni kl 11 i Björkö Kyrka. Gudstjänst för döva & hörande. 
Emma Jakobsson, teckenspråkig präst. Tårtkalas efteråt. Samarbete med Solhem 
& Göteborgs Stift. 
 
Söndag 26 juni kl 18 i Björkö Kyrka. Meditativ Gudstjänst i midsommartid. 
Emma Rudäng & Alexandra Pilakouris 
 
Lördag 2 juli kl 14 i Församlingshemmet, Björkö Kyrka. Sommarbazar med ”loppis” 
Lotterier, Servering. Vi tar emot/ hämtar i samma vecka. Christer 0708 960 151 
 

Söndagar gemensam gudstjänst kl 10 växelvis i öns kyrkor 
Start 3/7 i Equmeniakyrkan (Missionskyrkan)             Slut 21/8 Björkö Kyrka 

 
Sommarmusik - Onsdagar i juli kl. 19  
Equmeniakyrkan (Missionskyrkan)  
 6 juli André Sveningzon med vänner 
13 juli Arvid Jullander med Trio 
 
Björkö Kyrka  
20 juli Operasångerskan Negar Zarassi, Ulrika Davidsson, piano. 
27 juli Anna-Karin Orrbeck sång, Anders Börjesson, saxofon & sång,  
            Christer Olofsson (Björkö) piano. 
3 augusti Martin Bagge sång, Anders Hagberg saxofon, Johannes Landgren, klaverinstrument. 
 

Kollekt till omkostnaderna vid musikkvällarna. Välkomna, önskar öns kyrkor. 

 Equmeniakyrkan Bohus Björkö   
(fd Missionskyrkan) 
Bäckevägen 31, tfn 0722 521333  

Pastor Emma Rudäng 

Björkö Kyrka 
Kyrkvägen 11,  
tel. 0708 960151 
Komminister Christer Holmer 


