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En hälsning från ordföranden 
      
     Vårt kalenderår börjar ju, som alla vet, i januari. Men jag tror inte att jag är ensam om att 
känna att starten på året faktiskt är nu, på våren. Rent funktionsmässigt är det ju också så att 
väldigt många föreningar har sina årsmöten på våren, då man väljer en ny styrelse som ska 
”kavla upp ärmarna” och driva verksamhet. Detta gäller också för Björkö Samhällsförenings 
styrelse som nu har startat årets verksamhet med lite nya ledamöter. Vi tackar Marianne Gråhn, 
Kenneth Franzén och Kenneth Wahlström för ett värdefullt arbete i styrelsen och hälsar istället 
Christin Ostwald och Peter Hohlfält välkomna in i arbetet! 
     Under året har vi arbetat med utegym, tennisbana och begravningsplats på Björkö. Det enda 
som vi med egna ögon kan se resultatet av är utegymmet. Det behöver dock sommaren på sig 
för att vara fullt färdigt för invigning. Jo – en sak till! Vi har förbättrat vandringsmöjligheten 
från Gröna äng, över bergen, till Kolvik där vi har lagt ut en spång. Nu har vi skaffat fram 
material för att förlänga denna led till Klarvik och lägga spång över det vattensjuka området där 
också. 
     Vi tackar också alla bänk- och bryggfaddrar som, för allas nytta och glädje, tar på sig att 
underhålla och ansvara för dessa på 
ön! 
     Jag fick en stämningsfull bild från 
påskefyr´n av Klas Eliasson och då 
vill jag också tacka Owe G. med flera 
som kom på att köra korvgrillning på 
berget under fyrbygget. Det var 
väldigt uppskattat och nästa år ska vi 
även ha kaffe med dopp för att försöka 
locka fler vuxna att engagera sig i 
fyrbyggandet. Det börjar glesna bland 
dom som tar på sig att vidmakthålla 
denna gamla tradition. Det blir tungt 
för de unga att skaffa fram material 
och frakta det till Valeberget, men om det är fler vuxna som engagerar sig går det säkert mycket 
bättre och vi kan behålla denna tradition! 
     Frågan om simskola kommer upp varje år, när våren kommer. Samhällsföreningen var 
tidigare ekonomisk garant gentemot kommunen för att detta skulle kunna genomföras. Men det 
är många faktorer som spelar in, främst är det svårt att få tag på legitimerade simlärare. Finns 
det någon på ön som har lust att dra igång denna verksamhet, så hör gärna av er till oss i 
styrelsen! 
     Och så kan vi, tillsammans med Kalvsund- och Grötöbor, glädja oss åt att vår långdragna 
önskan om en säker övergång vid Framnäs och en säker hållplats, främst för skolbarnen, vid 
Bäckevägen nu är på plats! Efter denna väntar bygget av en säker hållplats på Skarviksvägen, 
vid Björkvägen. Ja, här ser vi att det händer en hel del under ett år i alla fall – och detta var bara 
ett axplock! 
 
     Nu önskar jag oss alla, Björköbor och besökare, en härlig, solig och aktiv sommar och att vi 
möter varandra med en vänlig blick och en god gemenskap! 
     Helena Larsson 
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Nytt från hamnen 
 
 
 
 

 
Sommaren närmar sig allt mer trots en kylig vår. Vi hoppas att det skall bli en varm och solig 
sommar med mycket liv och rörelse i vår hamn. 
Vi kan redan nu se att husbilssäsongen har kommit igång ordentligt, snart kommer även våra 
båtgäster. 
     Sedan förra ”Björkö-Nytt” har vi haft ordinarie årsstämma och valt följande styrelse: Lars-
Gösta Alsterberg, Peter Domini, Göran Carlsson, Leif Bengtsson, Gunilla Murnieks, Thomas 
Andersson och Bengt Olausson. 
Till suppleanter valdes: Hans Olofsson, Martin Samuelsson, Per Sundberg, Anna-Lena Helling, 
Ingmar Alexandersson, Olle Lindmark och Sverker Alexandersson. 
     Den 22 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. 
Stort tack till alla. Vi kompletterade bl.a. grillplatsen med sittplatser, tillverkade flera sittbänkar 
med bord, målade om ”Siljans sjöbod”, kontrollerade med dykarhjälp förtöjningar, en del 
arbeten på fiskebåtskajen och mycket uppsnyggningar i hamnområdet. 
     Vi har nu fått klart med ekonomiska bidrag från Västra Götalandsregionen, Göteborgs 
Universitet och vår kommun för att fortsätta utvecklingen av vår hamn. Vi kommer i detta 
projekt att arbeta för att hamnen skall bli än mer attraktiv. Stort fokus kommer att ägnas åt 
miljöarbeten för att förbättra miljön. Vi har köpt in egna sopcontainers avsedda endast för vår 
egen verksamhet. Detta innebär inte att hela Björkös befolkning skall lämna sitt avfall i hamnen 
utan ni skall fortfarande lämna ert på kommunens återvinningscentral. 
     Till sist önskar vi från Björkö Hamn en skön sommar med många trevliga arrangemang och 
händelser i våra hamnkvarter. 
 
     Hamnstyrelsen/ Bengt Olausson 
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       Björkö Roddklubb 
 

Kom och ro med oss! Vi har en båt som rymmer tio roddare och en rorsman – en tiohuggare – 
och vill gärna ha fler roddare som fyller bänkarna i den. Ni får träffa trevliga roddare av alla de 
sorter och vara ute på havet bland sälar och ejdrar.  
Vi brukar ro en timme per gång och har olika lag för damer, herrar, juniorer och motionärer. 
 
Till motionsrodden är alla välkomna, för att få motion, frisk havsluft och trevligt umgänge. 
Dam- och herr-rodden är mer tävlingsinriktad och siktar mot SM i början av september. Fast 
naturligtvis är det bra träning också för den som inte kan eller vill vara med på tävlingar.  
Vi vill också gärna få med fler juniorer (födda 1999-2005). Föräldrar får gärna följa med ner till 
båten för att umgås och kanske hjälpa till lite med att komma i ordning. 
Kom till bryggan utanför Seaside vid något av våra träningstillfällen: 
Juniorer: onsdag 18.30 
Damer: tisdag kl 19.30, torsdag kl 18.30 
Herrar: tisdag kl 18.30, torsdag kl 19.30 
Motionärer: onsdag kl 19.30, söndag kl 18.00 
Skulle vi behöva ställa in på grund av dåligt väder gör vi något annat roligt eller ro-likt istället. 
 
Är ni nyfikna men kanske lite osäkra på hur det är att ro en tiohuggare? Då är ni välkomna till 
vår gratis prova på-rodd för alla åldrar. Vi har fyra tillfällen 28/5, 29/5, 11/6 och 12/6. Tiden är 
19.00 för alla tillfällena och vi bjuder på fika. 
Vi finns på Facebook i den öppna gruppen Björkö Roddklubb 
Roddklubbens hemsida har adressen www.bjorkoroddklubb.se 
Ni kan också kontakta oss på mejladressen styrelsen@bjorkoroddklubb.se 
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En hälsning från 
Föräldrakooperativet 
Björkdungen 

 
     På vår fina Björkö finns ett fantastiskt litet ställe som heter Björkdungen. Det är en förskola 
för barn mellan 1-5 år, som bedriver barnomsorg på ett lite annorlunda sätt. Genom att 
föräldrarna lägger en viss insats i form av tid och engagemang i förskolan så kan vi erbjuda våra 
barn det lilla extra. Detta extra består av en rad olika positiva saker såsom en liten barngrupp 
med hög personaltäthet där verksamheten anpassas efter barnens behov. Våra pedagoger har 
stort hjärta och håller hög pedagogisk nivå. 
     På Björkdungen lär vi oss att alla är lika olika och här får man vara den man är. Vi tar 
tillvara på alla barns olikheter och ser att tillsammans är man ganska lika i alla fall. Oavsett 
vilka förutsättningar man har fötts med, skall man vara välkommen på Björkdungen. Kittet som 
håller oss samman är att vi engagerar oss även i andras barn och lär känna dem och deras familj. 
På så vis skapas en sammansvetsad förskola med hög vuxennärvaro. Ett föräldraengagemang är 
att gemensamt delta i verksamheten, på arbetsdagar såväl som i styrelsearbete och på våra roliga 
gemenskapsaktiviteter. På så vis skapas en trygg och fin förskola som ger våra barn den bästa 
tänkbara start de kan få. Vi vill att vår förskola accepterar människor som de är oavsett hur de 
fungerar eller hur de lever sina liv. Vi vill att våra barn ärligt lär sig att förstå andra människor. 
Våra barn äter till stor del ekologisk mat samt är utomhus flera timmar varje dag. Vi vill att 
familjen är en viktig och aktiv del i förskolan.   
     En till grej som ger våra barn det lilla extra är vår skogen-dag, för en dag i veckan packar 
pedagogerna med sig ryggsäckar och barn för att bege sig upp till vår skogen-plats på ön. Det är 
ett underbart ställe, med vindskydd, balansleksaker, eldstad och en porlande bäck. Barnen får en 
hel utedag och äter lunch som våra fantastiska pedagoger tillagar över öppen eld. En riktig 
idyll!!  
     Letar du efter en förskola till ditt eller 
dina barn och vill att familjen ska ta del av 
allt det härliga som vår förskola har att 
erbjuda så kan vi glatt hälsa att till hösten 
har vi platser lediga på Björkdungen!  
      
     Det går även att göra en intresseanmälan för 
en plats på längre sikt. Läs mer på vår hemsida 
www.bjorkdungen.org och kom på besök! Hör 
av dig till vår förskolechef, Camilla Åberg: 
forskolechef.bjorkdungen@gmail.com 
Allt gott i sommarsolen! 
Vänliga hälsningar, 
     Föräldrarna på föräldrakooperativet  
     Björkdungen 
 
 
 
 

www.vivabygg.se

BEHöVER DU
BYGGHJÄLP?
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Björkö Hembygdsförening  
 
Välkommen till Björkö Hembygdsförening Kolviksvägen 3. 
 
Vi kommer att ha öppet hus mellan kl 14.00-17.00 alla lördagar fr o m 17 juni t o m 
12 augusti, med undantag midsommardagen den 24 juni. 
Den 22 juli firar vi äggostens dag. Vi har fått förfrågningar på försäljning av 
äggostar och det kan genomföras till en summa av 200 kr styck. 

Vid intresse vill vi ha en beställning till ordförande Majlis Lysell telefonnummer 031-961019. 
Sommarens utställning visar glimtar från den pågående inventeringen av gamla hus i 
Västergård. 
 
Håll Björkö Hembygdsförening levande genom att söka 
medlemsskap avgiften är 200 kr/hushåll eller 150kr/ person. 
BHF postgiro 668315-5. 
Besök gärna vår hemsida www.bjorkohembygdsforening.se 
 
På bilden här intill ser vi hur midsommarfirandet såg ut i 
Björkö hamn på 1920 talet. Bilden är troligen tagen utanför 
där Björkö skeppshandel finns idag. 
     Styrelsen  
 

 

 

 

Det är med goda idéer som med 
svamp – där man finner en finns 
det oftast flera. 
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Även om vi fortfarande väntar på sol och värme så är våren verkligen här och alldeles snart 
väntar sommarledighet för de flesta stora och små. Visst ska det bli gott?! Förhoppningsvis blir 
det en underbar sommar som inbjuder till många lekstunder på lekplatsen eller ännu hellre vid 
havet.  
     Vårens stora event för Björköbarnen var äggjakten och tack vare alla er som gick poäng-
promenaden och letade bokstäver så blev äggjakten en succé som vi är nöjda med. Grillen gick 
varm, godiset smakade gott och Timmervik fylldes av glada människor.  
     
     Inför sommaren kan vi berätta att vi har haft familjedag på lekplatsen och rustat upp den. Då 
klipptes gräs, rensades ogräs, vi kontrollerade så att lekstugorna är ok, bytte ut och fyllde på 
leksaker i leklådorna samt planterade lite växter.  Allt för att lekplatsen ska vara en inbjudande 
plats att vara på och förhoppningsvis kommer vi att kunna smaka på 
lite bär eller rabarber när vi är där och gungar och klättrar eller spelar 
fotboll. Om ni har någon bärbuske eller planta får ni gärna kontakta 
oss, vi tar tacksamt emot och planterar så att fler kan smaka. På 
lekplatsen har det förresten dykt upp en ny kompis, ni får gå dit och 
pussa lite på den, kanske förvandlas den då till en liten prins eller 
prinsessa… 
Om det är så att det finns någon liten som är mer i behov av amning 
och skötbord än att pussa eller gunga på grodor så finns det ett 
amnings- och skötrum vid lekplatsen, kontakta oss så hjälper vi er  
att komma in där.  
       
     Så fort det blir badväder kommer Björköbarnens strandleksaker att placeras ut vid Kolvik 
och Klarvik och i år även vid Timmerviken. Vår önskan är att dessa ska få glädja så många 
som möjligt. ALLA barn får låna och leka när man är på stranden och när ni går hem lägger ni 
naturligtvis tillbaka leksakerna i våra leksakslådor, så finns de kvar till nästa gång ni går till 
stranden. Delad glädje är ju dubbel glädje och vi är så glada över att kunna erbjuda alla barn 
dessa lekstunder vid havet.  
     Under sommaren har förresten barngymnastiken uppehåll och återkommer i höst igen.  
När sommaren börjar gå mot sitt slut och vi förhoppningsvis har kunnat spendera många timmar 
på stranden och på lekplatsen, käkat en massa glass och kanske även hunnit göra andra små 
äventyr kommer så färggranna september.  Då arrangerar Björköbarnen återigen loppis i 
gympahallen vid skolan. Lördagen den 2 september kl 10-13 är det dags. Vårt tips är att ni 
redan nu börjar röja hemma och se vad ni har som ni vill sälja.  I år är det gratis att sälja, men vi 
har begränsat antal säljplatser och du som ska sälja får själv ta med bord, klädställning etc. Det 
är först till kvarn att anmäla sig som gäller om man vill få plats, passa på att anmäla dig redan 
nu! Maila till info@bjorkobarnen.se för mer information och anmälan.  
En riktigt skön sommar önskar vi alla, små och stora, Björköbarn och besökare! 
     Väl mött!  
     Styrelsen  
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STOR LOPPIS! 
När: 2 september kl. 10-13 

Var: Gympahallen på Björkö 

Även i år arrangerar Björkö Barnen stor Loppis! Här hittar du allt möjligt så som 
kaffeserviser, porslin, verktyg, leksaker, sportartiklar, kläder, etc. 

Vill du sälja? Ta chansen att anmäla dig redan nu! I år är det gratis att sälja, men 
platserna är begränsade så först till kvarn. Säljaren fixar bord, klädställning, etc. 

Maila till info@bjorkobarnen.se för att anmäla dig eller för mer information. 

 

 
 

 
En pappa är 62 år när hans 
dotter är 36 år. Hur länge sedan 
är det som hon var exakt 1/3 så 
gammal som han? (facit hittar du 
på sidan 19)  

Lycka till! 
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Blomstervandring med Linné på Björkö 
 
Vid skjutbanan söndagen den 11 juni kl 13. 00 
 
Vi tittar på både vanliga och rara växter och ser om det 
blivit någon förändring sedan förra året 
 
Ta gärna med fika! 
Välkomna 

Björkö

Mån-fre 9–20
lör-sön 9–18

Somm artider V. 27–34

Ordinarie öpp ett ider

Alla dagar

8–20
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Nytt isverk på Björkö 

Fem snabba frågor till Björkös egen isman 
 
Så Lasse, det har hamrats och fixats i ishuset det 
senaste, vad är det som är på gång?  
- Jo, det är med glädje jag kan meddela att det kommer 
att tillverkas is på Björkö Isverk även framöver. Allt 
hamrande och fixande har nämligen berott på att vi har 
installerat ett nytt modernt isverk, så att vi kan 
fortsätta försörja det småskaliga fisket med is. 
 
Vad spännande! Vad innebär den här nya 
satsningen? 
Vi är väldigt glada och stolta över det nya isverket. 
Det är ingen nyhet att fisket går ned, men vi vill satsa 
på framtiden och anpassa verksamheten och vi är 
väldigt glada att Öckerö kommun delar vår syn och 
har gått med som medfinansiär. Investeringen har även 
blivit möjlig tack vare EU-bidrag.  
 

 
 
Såhär såg kompressorn och 
ispannan ut i det tidigare 
isverket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detta är kompressorn och 
ispannan i det nya isverket. 
Lasse har monterat av 
skyddsväggarna för ispannan så   
att maskinen syns. 
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Vad är skillnaden mellan det gamla och det nya isverket? 
  
- Ja, förutom skillnaden i storlek (vilken inte är någon liten skillnad, se bilder) så är det nya 
verket mycket mer effektivt och tillverkningsprocessen är mer miljövänlig. Efter en 
övergångsperiod så kommer den nya ismaskinen helt att ersätta den gamla.  
Med det nya isverket så kommer vi nu även att kunna erbjuda livsmedelklassad is. Sättet som vi 
tidigare har hanterat och förvarat isen har gjort att det inte varit möjligt att få denna klassning 
tidigare. Men detta förändras i och med den nya maskinen och det öppnar upp för nya 
försäljningsmöjligheter för oss.  
 
Jaså, blir det nya att leverera "fest-is" nu då?  
 
-Det konceptet har vi ju kört med ett tag, vi har ju till och med levererat is backstage på Bruce 
Springsteen! Men i och med livsmedelklassningen så ser vi möjlighet att öka denna försäljning. 
Vi är glada att kunna fortsätta erbjuda is till självbetjäning för båtgäster, fester, event och 
liknande. Dock är vårt huvudfokus, precis som tidigare, att i första hand förse fiskarna med is. 
 
Det låter ju toppen! Innebär satsningen på den nya ismaskinen några andra 
förändringar?  
 
- Ja, i samband med installationen av det nya verket så har vi även byggt ett nytt lager. Detta gör 
att yta kommer frigöras i ishuset och det möjliggör för nya verksamheter att etablera sig här. Så 
om det är någon som har en kul idé så är man varmt välkommen att höra av sig!  
 
Det skulle ju bli fem snabba frågor, men det får bli sex, för man kan ju inte låta bli att 
fråga en isman, vad tycker du är det bästa med ditt jobb?  
 
- Ja, det måste jag säga är variationen i arbetet. Att ha allt ifrån isen och verkstaden till att få 
arbeta med båtar och motorer, och allt i denna vackra miljö. Ingen dag är den andra lik och det 
gillar jag. Sedan får jag lägga till att det här med att driva företag är spännande, att få möjlighet 
att hitta på nya projekt, utveckla, skapa och se resultat, det gör också arbetet väldigt roligt.  
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Under 50-talet bytte man ut det tidigare 
vinklade taket och byggde ett nytt avskjutbart 
tak där den ena delen gick att skjuta in under 
den andra, som en glassdisk. Kanske inte den 
bästa av idéer då avsmältningen av is blev stor 
under varma sommardagar. 
 
 

 
För att fylla Björkös ismagasin köptes is från 
många håll. På bilden lossar man isblock med 
hjälp av en dubbel issax från isbåten Havila.  

 

Spännande nyheter... 

År 2017 har Ishuset blivit 
tillägnad en egen öl som fått 
namnet Ishusets lager.  
Ölen tillverkas lokalt på  
Björkö av Barlind Beer. 

Lite kort om ishusets spännande historia 
 
Ishuset stod klart 1945 samtidigt som Björkö hamn invigdes. På den tiden kunde man inte tillverka 
egen is utan isen sågades under vintern på sjöar i Sverige och Norge. Sedan lagrade man isblocken 
i islador under sågspån för att under hela året kunna frakta isen med skutor till ismagasinen längs 
kusten. 
 
Att lossa en skuta med is var hårt och tidskrävande arbete. Efter lossningen staplade man isblocken 
i ismagasinet och täckte med såg- och kutterspån. Vid isning av fiskebåt skulle isblocket först 
krossas, detta gjordes delvis för hand men även med hjälp av eldriven iskross.  Under sommaren 
kunde det bli ett par hundra ton under en vecka som staplades för hand i magasinet. Under 40- och 
50-talen var det inte ovanligt att skolpojkar fick ledigt från skolan för att hjälpa till och dra in isen.  
 
1958 fanns tekniken för att tillverka is själv. Björkö monterade då in sina första 3 ispannor, som 
kunde tillverka ca 50 ton rör-is per dygn.   
1968 installerades ett nytt utlossningssystem av typen Kjällve från Kvänum, som används än idag. 
1981 byttes de första ispannorna ut mot en 25 tons panna av fabrikatet Stal från Norrköping. 
 
I Öckerö kommun fanns som flest sex stycken isverk. Hönö Klåva, Hönö Röd, Knippla, Fotö, 
Öckerö och Björkö. Idag är det många fiskgrossister och stora fiskebåtar som tillverkar sin egen is. 
Isverket på Björkö är det sista i Öckerö kommun och ett av västkustens fem återstående isverk.  
 
Björkö Isverk har drivits av tre generationer Alexandersson sedan 1963. 
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Pjonken

Bovik

Svarte mosse

Näckrosdammen
Björkö 
huvud
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BJÖRKÖ 
GÄSTHAMN

Marina

Marina

9

7
833

15

35

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

K ARTA MED PROMENADSTIGAR
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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 2008 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 Björkö. 
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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 kung Gustaf III lär ha 
varit 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! 
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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. 
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Kollektivliv på Björkö 

	
Under den varma delen av året träffar vi ofta Björkö- och Torslandabor som hälsar på hos 
djuren. Vi är glada att vårt bevarande av utrotningshotade lantraser väcker nyfikenhet. Kanske 
är det intressant för vuxna och barn att få se hur ägg och kött ser ut innan det förpackas i affären 
på väg mot stekpannan, om djuren får ha ett bra liv vill säga. I november klockan 06, när det 
regnar horisontellt är det också fint att ta hand om djuren  
	
Sveriges enda djurkollektiv 
Efterforskningar Landet Runt visar att vi är det enda djurkollektivet i Sverige. Det som driver 
oss är att vi vill äta kött från djur som haft ett gott liv. Och vi tycker att det är viktigt att bevara 
de djurarter som klarar det hårda livet utomhus i vårt klimat från att dö ut. Vilket de riskerar att  
göra eftersom dom inte är ekonomiskt lönsamma just nu. Några av oss är vegetarianer och 
tycker att det är underbart att ha djur, utan att behöva rasta dom fyra gånger om dagen.  
Det känns viktigt med den biologiska mångfald som djuren skapar och att landskapet hålls 
öppen. Sällsynta blommor, utrotningshotade fjärilar och gulsparvar ökar i antal efter att djur nu 
åter hålls utomhus på Björkö. 
Vi bygger hagar, renoverar djurhus, köper hösilage och halm i balar. Frön och korn från bönder 
i Torslanda. Slakt och styckning görs på ön, skonsamt och utan stress. Fåren klipper vi själva 
och tar vara på ullen, rensar, tvättar, kardar och tovar förhoppningsvis till något användbart. 
Lammens fällar skickar vi på beredning. Det känns meningsfullt att jobba ihop runt 
djurhållningen.  
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Lokal direktåtervinning 
Grisarna får överbliven mat från Ica, bryggerirester från Barlind och Hönö ölbryggerier. 
Hönorna får fiskrens från Feskeboa. På fredag morgon får grisarna överbliven mjukglass från 
Glassboa. Inte så nyttigt, men ett uppskattat fredagsmys. Våra hönor äter gärna grönt. 
Alla som får gräsklipp eller annat över i sommar får gärna lämna det utanför hönshuset. 
Djuren njöt av all fallfrukt som Björköbor skänkte i höstas. Tack! Fåren ska inte matas med 
annat än lagom mängd hö på vintern. De kan bli sjuka av fel mat. 
Vår bagge Alf, han med de tjocka hornen, betar i Kolvik nu och flyttar tillsammans med flocken 
i början av juli till hagen på ängen vid Huvet. Om alla låter bli att klappa honom så fortsätter 
han kanske att vara lugn och inte stångas. Vår förra bagge Kättil ligger i frysen. Han blev för 
kelig och påflugen. 
	

 
Tre utrotningshotade djurarter 
Sedan kollektivens start med Linderödssvin för fem år sedan, 
har vi utökat med Gutefår och Orusthönor. Det finns 450 
Linderödssvin idag och antalet ökar eftersom alltfler efterfrågar kött från etisk djurhållning.   
Det finns 80 besättningar av Gutefår som är anslutna till genbanken. Orusthönan är den mest 
hotade och fåtaliga av alla svenska Lantrashöns.   
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Vi har genbanksintyg och säljer djur för avel. Idag är vi åtta familjer som har ett rullande 
schema för skötseln av djuren. Vi har parkeringstillstånd innanför GC-banan söder om Solhem 
för i- och urlastning. Vintertid bär vi 90 liter vatten morgon och kväll och då är det bra att 
komma nära!    
 
Nya betesmarker i sommar 
I början av juli flyttar vi, i samarbete med Vinga Vänner, fyra tackor med lamm till Vinga, för 
att hålla nere växtligheten där. Resten av flocken betar i två nybyggda hagar i Kolvik och 
Skyttebanan under försommaren. Kolvikshagens många ägare har gjort ett fantastiskt 
markarbete och hjälpt oss att få fram vatten! Flera björköbor hjälpte till med röjning och 
hagbygge på Skyttebanan. Tack! 
När betet är slut i våra nya hagar flyttar vi hela flocken till ängshagen i viken vid Huvet där de 
betade för två år sedan. Det är helt ofartligt att passera genom hagen där flocken betar. Även om 
såväl bagge som tackor har horn, så använder de dem sällan! 
Många har frågat om våra får skulle kunna beta här eller där. Vi ökar gärna antalet får, men 
foderutgiften på vintern är inte ringa. 
Vill du bli fodervärd och stötta bevarandet av raserna? Det går att Swisha till Fåren – 0703-
961522 Grisarna - 0739-608879 och Hönsen – 0763-105871. Skriv Får, Gris eller Höna i 
meddelandet, så hamnar pengarna rätt. På Facebook kann du följa livet med djuren. 
Välkommen till gruppen – Kollektivliv – djurkollektiven på Björkö. 
	

Bu&Bä           Sprätt&Omelett          Bök&Bacon	
Johannes, Linnea, Håkan, Cissi, Kerstin, John, Martin, Annika, Ley, Vivan, Anna-Lena, 
Joakim,  Kristoffer, Sara, Ola, Lotta och ett oräkneligt antal barn och unga.  
 
 

 
 

 
Facit till Elfast kluring: för 23 år sedan – då var hon 13 och han var 39 år 
 

 



20 
 

IFK Björkö 
Fotbollsskola och fotbollslekis 
Årets fotbollsskola pågår 19 – 22 juni och ger en daglig dos fotbollsträning 
och andra kul aktiviteter mellan 09:00 och 15:00 för barn födda 2004–2010. 
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 
Sommaren kommer till Björkö den 23 juni. Då firar vi traditionsenlig midsommar på 
sommargröna Björkövallen. Men midsommarfirandet inleds redan dagen före, i direkt 
anslutning till avslutningen i fotbollsskolan 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, prövar lyckan i 
fiskdamm eller lotterier och fikar. Hela ön är på fotbollsplanen, gammal som ung. 
 
Björködagen 
Den 8 juli är det dags för Björködagen. IFK Björkös stora barn- och familjedag börjar kl. 10.30 
nere i hamnen. Det blir aktiviteter för barnen, lotterier, musikunderhållning, servering med 
hembakt, och som avslutning det fantastiskt spännande ankracet. 
På kvällen blir det sedan fest för de lite äldre på Restaurang Seaside från kl. 20. 
  
Boulecupen 
Den 5 augusti är det återigen dags för årets höjdpunkt för bouleentusiaster från när och fjärran, 
Björkö Boulecup! Ett 50-tal lag gör upp om den åtråvärda trofén med start kl. 11.00. 
  
För mer 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! 
 

 

Rolf 0705-95 66 35
Michael 0735-06 06 96
www.rmbyggab.com 
info@rmbyggab.com

Var rädd om din fritid
Kontakta RM Bygg AB
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45:e sommaren med seglarläger i Bovik 
 
Det var redan 1972 som vi två unga män, Calle och jag, i Ungdomsförbundet Sveriges Flotta 
fick tips om att vi kunde få hyra ett hus av försvaret nere i Bovik. Självklart tackade vi ja och 

redan nästa sommar startade den lägerverksamhet 
som går under namnet Boviks Seglarskola, i det 
hus som vi kallar Wärdshuset. Mycket har hänt 
sedan dess, antalet hus vi har tillgång till har 
utökats och sedan 1996 äger vi lägeranläggningen. 
I år är det alltså 45:e sommaren som vi har 
seglarläger för ungdomar i Bovik. 
      
De flesta som kommer till våra 
läger är stadsbor från Göteborg 

och de behöver verkligen få komma ut i skärgården ett par veckor under 
sommaren. Samtidigt har allt fler ungdomar från Björkö upptäckt denna 
idyll och det är riktigt glädjande. När detta skrivs i början av maj finns det 
ganska många platser kvar på läger i slutet av juli och början av augusti. Så 
intresserade får gärna kolla vår hemsida för att se om det fortfarande finns 
platser kvar. 
     Under de första åren var det vanligt att folk kom till oss för att se 
kakelugnen i Wärdshuset. Många kände då till att det finns en gammal, 
troligen holländsk, kakelugn i huset. Den finns kvar ännu, men det är 
sällsynt att någon frågar efter den nu. Har du vägarna förbi Bovik i sommar 
så titta gärna in och hälsa på oss. Och vill du titta på kakelugnen så får du 
självklart det. 
 
     JANNE Otterström www.usfvast.se
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Solhem 
 
PROFILERNA 
heter programserien som nu 
ska spelas in för 3:e året i rad. 
Programmet är lite som en 
blandning av ”Så mycket 
bättre” och ”Stjärnorna på 
slottet” men där de inbjudna 
personligheterna är tecken-
språkiga och ”kända” i dövas 
värld. 
De träffas på gården Solhem på Bohus Björkö (anrikt kolloställe för döva barn och familjer 
sedan 1930-talet) och gör aktiviteter där och på ön tillsammans och äter tre-rätters middag som 
döve kocken Fredrik Lindvall komponerar och lagar till. 
Varje Profil ansvarar för en dag med aktivitet och middag. 
 
Inspelningen av tv-programmet i Göteborgs norra skärgård är mycket populärt i dövvärlden. 
Det bjuder på igenkänning och identifikation för minoriteten teckenspråkiga. 
Förra årets program kan kollas in på www.svtplay.se/program 

 
 

 
 

Musik evenemang 
 4 juni Aftersail Poki & the Locos 
 2 juni Poki & the Locos 
 15 juni Sommarfest  - The drag & Pippistrello – “Log out” 
 16 juni Sommarfest  - The drag & Pippistrello – “Log out” 
 14 juli Aftersail - Partypatrullen 
 21 juli Aftersail - Nyfiken Gul 
 28 juli Aftersail - No tjafs
 11 augusti Aftersail - Duo jag
 18 augusti Aftersail - Uno Svenningsson med Partypattrullen

Allsång på Björkö
För sjunde året i rad fortsätter succén med Harald Treutiger,  
Tom och Mangan. Varje Torsdag från 13 Juli till 17 augusti.

Köp biljetter på seasidebjorko.se
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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, Linda Inge, 073-9305235 
info@bjorkobarnen.se 
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 
Björkö Badförening,  
     Margareta Haglund, 0763-271281 
Göteborgs Friluftsförening Björkö, 
     Iréne Ströman Rosén 0704-156815 
Björkö Roddklubb, styrelsen@bjorkoroddklubb.se 
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 2016: 12.773 invånare Areal per ö 
 
Hönö  5.322  568 hektar 
Öckerö  3.627  398 ” 
Hälsö     622  130 ” 
Björkö  1.544  555 ” 
Knippla     312    52 ” 
Hyppeln     170    84 ” 
Rörö     248  229 ” 
Kalvsund     201    37 ” 
Fotö     637    69 ” 
Grötö       87    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 
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Björkösommar i öns kyrkor 
Söndag 18 juni kl 18 i Björkö kyrka sjunger vi in sommaren med Annamaria Gillholm, piano 
och Magnus Wassenius, violin och dragspel. 
Midsommardagen 24 juni kl 11 i Björkö Kyrka - Gudstjänst för döva & hörande 
Emma Jacobsson gästar oss, i samarbete med Göteborgs stift och Solhem.  
Tårta på Solhem efteråt. 
Söndag 25 juni kl 18 i Equmeniakyrkan Gemensam Gudstjänst i midsommartid med 
Angelica Olindersson 
Lördag 1 juli kl 14 i Björkö Kyrkas Församlingshem Sommarbazar 
 
Söndagar Gemensam Gudstjänst kl. 10 växelvis i öns kyrkor 
Start 2 juli i Björkö kyrka, avslutas 20 augusti 
 
Onsdagar i juli Sommarmusik kl. 19 
Equmeniakyrkan: 
5 juli Jonatan Lindner & Kapellet Pekka Jakobsson 
12 juli André Sveningzon med vänner 
 
Björkö Kyrka: 
19 juli Amazing grace; gospel, visa och jazz med londonbaserade Hilda Cecila, sång, och 
Thomas Hellsten, piano, Tom Tveita, bas. 
26 juli Edith Piaf; hennes liv och sånger. Ida Andersson, Piaftolkare, och konsertpianisten Lars 
Häggström. 
2 augusti I Monica Z's fotspår. Musikalartisten Malena Laszlo, sång och Ulf Esborn, piano. 
Kollekt till omkostnaderna vid musikkvällarna. Välkomna önskar öns kyrkor 
 

 
 

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

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