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Björkö-Nytt trycks hos Responstryck.

Tänk att i år fick vårt svanpar i hamnen åtta ungar. Man undrar var de finns nästa år?

...och den lilla ankungen kände sig så ful när hon speglade sig i vattnet och de andra 
ankungarna var så vackra. Tiden gick och den fula ankungen växte och växte och en dag 
när hon såg sig i vattenspegeln var hon vit och ståtlig, precis lika vacker som de svanar 
som flög förbi. Då förstod hon..... och så fick hon säkert en vän och så levde de lyckliga i 
alla år.
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Samhällsföreningen informerar.

Vilken ”somrig” sommar vi har haft i år! 
Både hett och torka, och däremellan mycket regn. 
Blandningen var väl inte helt okey för växtligheten, 
men vi människor fick lite av varje i alla fall.
På tal om växtlighet – jag förmodar att ni har noterat 
våra anslag om röjningen av Skjutbanestigen. Då 
vet ni att ett antal kraftfulla Björköbor tillsammans, 
och förtjänstfullt ledda av Kenneth Kyldahl, har röjt 
av hela stigen! Ett fantastiskt arbete, som dessutom 
gick mycket fortare än väntat. Några foton från 
arbetsdagarna har ni här.
Ansökan om EU-bidrag är inlämnad och nu väntar 
vi bara ivrigt på att den blir godkänd. Då kan vi 
börja anlägga stigen, vilket vi hoppas få hjälp med 
av Gert Knutsson. När väl detta är gjort kan vi börja 
göra ”finjobbet”, med informationstavlor, bänkar 
och ”finstädning” mm. Detta innebär att det finns 
mycket kvar för alla Björköbor att delta i – och det 
hoppas jag att ni gör! Har ni varit på t ex Dyrön, 
Kalvsund och Jungfruviken på Hönö, så vet ni vad vi 
syftar på, dvs att göra Skjutbanestigen och området 
däromkring till en vandringsvänlig och upplevelserik 
del av vår vackra ö!

Vi kommer att bjuda in er till informationer och 
arbetsdagar i fortsättningen också!

Och på tal om växtlighet i en annan vinkel..... 
Förmodligen är vi många som sörjer över den fula 
röjningen av vägkanterna på sensommaren!
Vi har återigen kontaktat kommunen, först för att 
höra om det aldrig blev dags att röja och sedan för 
att klaga över resultatet. 

Vi får, som alltid, svaret att Öckerö kommun får 
arbetet gjort enligt avtal för hela Göteborgs-regionen 
och där hamnar vi aldrig bland dom första. Sedan 
kan vi ju lätt förstå att Björkö inte blir röjt först 
inom kommunen heller! Detta är ju väldigt ledsamt 
– när grenar sågas/slits av och högt gräs packas på 
hög blir det ju väldigt fult, men om detta åtminstone 
skedde i början av vegetationsperioden så skulle 
ju växtligheten kunna skyla över det fula under 
sommaren!
Reser man längs vägarna i andra delar av landet 
så kan man få njuta av en fin vägkantsflora och 
den utvecklas ju när kanterna slås av i början av 
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Miljöruta
 Att fälla ner persienner eller rullgardiner nattetid sparar nästan lika mycket energi som att byta till    
 ett modernt isolerfönster!
 
  När jag har något jag inte behöver men ändå inte vill slänga, t.ex. tegelsten, tunnor, gammal 
  kärra och sådant, brukar jag lägga det bakom huset där jag slipper se det så ofta.
  Men en dag kom jag att tänka på att min baksida är ju grannens framsida!

sommaren – det är ju så vi skulle vilja ha det på 
Björkö också! Har du någon egen idé eller reflektion 
över detta, så hör gärna av dig till oss i styrelsen.

Så vill vi ta tillfället i akt och tacka alla som har 
bidragit till en trivsam och fungerande sommar på 
Björkö genom att sköta om: 
Bryggor och badstegar: Bernt Jansson, Per 
Alexandersson, Håkan Borgström, Bernt Brogren 
och Lars-Erik Kihlman
Bänkar: Fam Persson, Fam Solbräcke, Fam 
Hallqvist/Carlsson och Hembygdsföreningen 
Välkommen-skylt: Inez Thorsell
och Klarviks badplats: Fam Knutsson/Helmvall
Samtidigt vill vi påminna om att badstegarna 
kommer upp ur vattnet när badsäsongen är över!

Jamen, då drar vi väl igång med nya krafter till 
höstens alla aktiviteter! Ha en skön höst!

För styrelsen
Helena Larsson

Svårt att nå Samhällsföreningen på 
hemsidan?
Vi håller just nu på att lägga upp en ny hemsida. 
När den är klar för användning så kommer vi med 
information. 
Om du vill ha kontakt med Samhällsföreningen eller 
Björkö Nytt under tiden kan du använda direkt-mail 
till Helena helenalarsson47@hotmail.com eller 
Lars-Erik :lars@runan.se

Vi hoppas att alla skall bli nöjda med vår nya 
hemsida. Vi har börjat om från noll och bygger upp 
hemsidan på ett nytt sätt.
Men det gör sig inte självt, alla skall vi lära oss 
handha vårt område för att informationen skall bli så 
bra som möjligt.

Björköbarnens aktiviteter i höst! 
Barngympa
I september startar barngymnastiken för barn mellan 3-6 år i Björkö Idrottshall på lördagar 9:30-11:00.
 Fixardag Söndagen den 21 september klockan 10:00-13:00 fixardag på lekplatsen. Underhåll av vår fina 
lekplats. Som vanligt behöver vi din hjälp! Ta med hela familjen så bjuder vi på korv och bröd!
Pumpajakt
Fredagen den 31 oktober ger vi oss ut i skogen med ficklampor och letar efter pumpor. 
Pumpajakten startar vid Elverket mellan klockan 18:00-18:30 och vi går slingan runt. Pris till alla barn!
I början av hösten kommer vi att få en ny fin klätterställning till vår lekplats. Vi kommer att behöva frivilliga 
insatser för att i arbetslag montera ihop den fantastiska klätterställningen. Alla arbetsinsatser är välkomna!

Har du något som du vill ha med i Björkö Nytt 
under dec.-08 t. o. m. feb.-09 ? 
Skriv eller berätta så hjälps vi åt att forma något 
bra. Vi hjälper dig även med foton.



4

Hamn- och Fiskarföreningen Björkö Strandkassa u.p.a

80 år
Fortsättning från föregående nummer..

1944 den 16 september invigdes Björkö Fiskhamn 
av landshövding Malte Jakobsson. Invigningstalet 
för Föreningen hölls av Olof Alexandersson, 
ordförande i Björkö Strandkassa. (Talet finns 
bevarat)

Vid denna tidpunkt hade Björkö fått skyddade ytter 
och inner hamnar samt två vågbrytare
och 350 meter kaj i ytterhamnen vilket räckte till 
kajplats för 17 stycken 20 meters fiskebåtar.
Mellan 1932 och 1944 pågick arbeten i hamnen, 
de sista åren under ledning av Föreningen själv. 
Kostnaderna fördelades enligt följande,

Statsbidrag    Egen insats

Norra piren  154.400  (Båda   
Södra piren              44.400  pirarna)   21.560
Småbåtshamnen     71.400     14.100
Kajbyggnaden   388.000     38.000
Kostnader för mark
och utredningar m.m  0                        13.666

Totalt    658.240     87.326

Totalt 745 566 kronor kostade detta stora arbete som 
pågick under drygt 12 år.

Den stora betydelse som hamnen kom att få för 
Björkö går naturligtvis inte att värdera i kronor och 
ören utan man får nöja sig med att konstatera att 
den fortfarande spelar en stor roll i Björköbornas 
medvetande och engagerar de flesta.

 

Fiskeflottan har ju minskat betydligt sedan 70 talet 
men den är fortfarande hamnens prioritering trots 
den stora expansionen av fritidsbåtar och gästande 
nöjesbåtar.

Hamn och vägbelysning
Som en kuriositet kan nämnas att Hamnföreningen 
även hade hand om och  bekostade belysningsnätet 
i hamnen och på ön. Redan 1910 sattes den första 
belysningen upp. Det var en s.k Luxlampa. 1911 
sattes ytterligare en lampa upp och då anställdes den 
förste belysningsskötaren. Den var Isaksson som för 
detta fick 75 kronor om året. Den belysningsskötaren 
som de flesta av oss minns är Oskar Olsson, öns 
brevbärare, som började redan 1932 och fortsatte 
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fram till sin pensionering. Efter det övertog 
kommunen ansvaret. 
En annan kuriositet är att Hamnföreningen även blev 
inblandad i att organisera regelbunden sotning av 
öns fastigheter. Det skedde 1943.

Specieriaffären
1944 inköptes Ivar Ivarssons speceriaffär för 15.500 
kronor och därmed hade Föreningen också fått en 
livsmedelsaffär. Emmy Ivarsson, en av säljarna, 
stannade kvar som föreståndare en kort tid.

Under samma år hölls flera diskussioner inom 
Föreningen angående en delning av Strandkassan 
och Hamnföreningen. Man ansåg att nu när man 
hade en ny stor hamn borde den ha sin egna 
verksamhet och styrelse och att affärsrörelsen skulle 
bedrivas i en särskild förening. 

Diskussionen rörde sig om att bilda en fristående 
andelsförening eller en andelsförening med 
anslutning till den Kooperativa Förbundet i Sverige. 
Vid ett stort möte den 20 januari 1945 beslutades 
med 61 röster mot 12 att ändra stadgarna för Hamn 
och Fiskarföreningen Björkö Strandkassa u.p.a och 
att nybilda en Björkö Andelsförening som tar över 
affärsrörelsen. Den startade sin verksamhet 1 januari 
1946. Det beslöts med samma röstetal att inte begära 
anslutning till Kooperativa Förbundet.
Den första styrelsen för den nya andelsföreningen 
bestod av Justus Olsson, Holger Eriksson, Albert 
Olsson, Filip Karlsson, Sven Johnsson, Olof 
Alexandersson, Einar Larsson, Alec Karlssson och 
Rickard Karlsson
Det var naturligtvis fortfarande ett tätt samarbete 
eftersom de flesta var medlemmar i båda 
föreningarna.
                                             Christer Alexandersson

Andelsföreningen.

Klippt ur skriften ”Björkös affärer och nu.”

 ...... När Ivars affär köptes av Strandkassan bygg-
des huset om, så att hela första våningen blev affär 
med chark, specerier och apoteksombud.
När samarbetet med Konsum Väst inleddes blev 
I Wikström föreståndare för chark och specerier 
medan O Holmberg förestod det administrativa.
Men affären behövde större ytor och dåvarande 
Björkö Andelsförening byggde ett nytt hus på 
Bäckevägen 45 och verksamheten flyttade dit 1974 i 
huset låg även Posten.........

Vill du veta mer om Affärerna på Björkö så säljer 
Hembygdsföreningen en skrift därom.
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Mamma vad heter den fisken?

Piggvar, Är den värdefullaste plattfisken. Kan bli 
upp till 1 m och väga 25 kg. Föredrar stenbotten.

Hälleflundra, är den största plattfisken i 
Nordsjön
En aktiv rovfisk huvudföda kräftdjur o. fisk.
Honan störst kan bli upp till 3 m  och vikt 300 kg

Havskatt, säljs under namnet ”kotlettfisk”.
Huvudet liknar en katts. Den blir upp till 120 cm 
men växer långsamt en på 10 år är ca 70 cm. föda 
musslor som den knäcker med sina kraftiga tänder.

Bleka - kallas även Lyrtorsk ( Har inget skägg).
Denna eleganta torskfisk inte lika talrik som  sin 
nära släktingen Sejen. På 5 år ca 50 cm. 

Kummel, är en av de torskfiskar som  räknas som 
en delikatess. Har vassa tänder. Blir ca 1 m .

Kolja, blir stor som en torsk. Är inte den 
vanligaste matfisken. Fiskas i Skagerak o. Nordsjön

Långa. Är en allmänt förekommande 
torskfisk. Kan bli 2 m vikt 20 kg. Viktigaste 
råmaterial för Lutfisk.

Marulk, är nog den fisk som fått flest öknamn. 
Den har fenstrålar på huvudet som omvandlats till 
metspön med ett bete i ändan som rör på sig och 
lockar till sig byten. Kan bli väldigt stor, ca 2 m  
och väga 30 - 40 kg. Sej - Gråsej. Kan bli upp till 1 m på 10 år.Är 

en torskfisk, Småsej förekommer talrikt också nära 
kusten.All text enl. häfte från Nordsjömuseet i Danmark
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  FISK OCH SKALDJUR I BJÖRKÖ HAMN
  Specialitet: Olika sorters Lax samt egna sill - och skaldjurssallad      

    FESKEBOA                    
                 Fisk o. skaldjur från Björköbåtar.

                                                         Inge och Leif 
  
  ÖPPET:  Fred 10.00 - 19.00   Lörd 10.00 - 14.00   Bohus Björkö  Tel 031 92 92 92   Mob 0705 545420

Lika som bär!
Fortsättning från förra Björkö Nytt om tvillingar.
Bland Nordamerikanska indianstammar och 
bland Afrikanska stammar var folktron likartad 
beträffande tvillingar. i vissa stammar betraktades 
tvillingar som nära besläktade med gudarna och att 
de därför hade förmåga att skåda in framtiden.
Tvillinggudar finns praktiskt taget med i alla 
kända religioner. I Assyrien och Babylonien fanns 
tvillinggudarna Lugalgirra och Meslamtaea.
I Egypten fanns Shu och Tefnut.

I förra numret handlade det om Enäggstvillingar nu 
kommer information om Tvåäggstvillingar.

Tvåäggstvillingar utvecklas av två stycken 
befruktade ägg och liknar genetiskt sett inte 
varandra mer än ”enlingar”. De har skilda 
moderkakor som ibland kan växa ihop. Att få 
tvåäggstvillingar ärvs på moderns sida.
Tvåäggstvillingar kan vara pojke-flicka, flicka-flicka 
eller pojke-pojke.          
                                                 Marilyn Lidebo.

Graffiti heter en ungdomsspalt i GP.
Björkö Nytt tänkte försöka få igång något liknande. En spalt där du som tonåring kommer till tals. Där du 
kan berätta om något, ha åsikt om något. Ja, den blir vad du gör den till.  Men vad skall den heta? Du kan 
meila ditt förslag till: conny@nylén.org

O Forna tiders hallonsaft !
Den skulle man i dag ha haft.
Den gjordes utav hallon rö da
Med tillsats utav äpplen spröda.
När sommaren var slut i Norden
Kom saften upp på alla borden
Men först förvarades den i
Ett rum som hette skafferi.
I söndagsskolan i kapellet
Där var det allra bästa stället
Att ge ett hem för tusende buteljer
Som blev till glädje varje dag men mest på alla 
helger.
När hösten kom vi gick och huttrade
Men hallonsaften bara puttrade
Och söndagsskolan den blev populär
För alla ville vara där.
När plötsligt under sång om pärleport
Man hör ett -plopp - och det går fort
Att till skafferiet hasta
För att med hallonsaft få rasta.
Men så kom kyl och frys och gjorde slut på den 
epoken
Och hallonsaften kunde inte tåla att ha kylskåp uti 
kåken
Inte heller konserveringsmedel blev populärt hos 
saften
Den tappade vår sympati och miste hela kraften.
Så frågan som är ganska fri
Finns någon med ett skafferi ?
Med vilja, energi och kraft
Att göra Forna tiders hallonkraft ?`
                                                      Folke Råghammar
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Den 1 september 2008 avslutade OKQ8 sitt kontrakt med Björkö Skeppshandel.
Den 2 September 2008 inledde vi ett nytt samarbete med Svenska oljebolaget AB.

Läget för Drivmedelshandlare i Sverige har hårdnat ännu mer och nu har det varit de marina mackarna det 
handlat om den sista tiden i media.
Statoil på Öckerö, Koön, Henån, samt Strömstad är nerläggnings drabbade, ett större antal liksom oss har fått 
sina drivmedels avtal uppsagda. Kort sagt ”storbolagen” försvinner från sjön.

I och med vår  egen investering i nya tankar, dels för bensin och diesel, nya rör och påfyllning har vi skapat 
möjligheten att kunna fortsätta med en ny leverantör. Det kommer att bli en helt ny kortautomat och kassa 
system, OKQ8 har gett oss möjlighet att köpa loss pumparna och de kommer att renoveras och målas.
98 oktan har tyvärr fått ge vika till förmån för större mängder 95 oktan.

I fortsättningen kommer Dieseln att vara av den ”gamla” kvalitén, 
alltså ingen RME inblandning (rapsolja). Vi ser positivt fram emot samarbetet
med Svenska Oljebolaget som har Gulf och Pump som sina varumärken.
Vi kommer att erbjuda ett brett sortiment med oljor 
från Gulf som är världsledande inom smörjmedel.
Vi hoppas att detta ska bli en bra lösning både för Er och oss när allt 
kommit på plats. Vi fortsätter som vanligt med kläder och diverse övrigt. 
Kassaservice kommer att försvinna den siste oktober från oss.
Posthanteringen är som vanligt Ni kan hämta paket och 
köpa frimärken varje dag när vi är här (även lördagoch söndag).

Varmt Välkommen även i fortsättningen önskar William och Marie

Simskola nästa sommar?

  Björkö samhällsförening söker simlärare eller     
  någon som vill bli simlärare.
  Simlärare 18 år och assistent 16 år under      
  kalenderåret.
  Vi kan erbjud hjälp till utbildning. Det fodras två   
  kurser för att vara auktoriserad simlärare.
  T.ex. Kurs 1 nu i höst sedan praktik under       
  vintern för att därefter avsluta med Kurs 2 på   
  våren. Sedan står alla  förväntansfulla Björköbarn   
  och väntar på sin nya lärare i sommar. Även en   
  assistent sökes. det kan vara någon t.ex. som har    
  kurs 1 men behöver praktik. Välkommen att ringa:
  Conny Nylén 031-929202.

Nu blir det midjor på Skarviksvägen
Den här bilden 
 känner väl alla
 igen vid det här 
laget, den har 
hängt med länge
 nu och tanken 
var väl att den 
skulle ge en 
uppmaning om 
att vara rädda
 om våra oskyd-
dade trafikanter
och visa lite 
hänsyn på vägarna
Tyvärr ser det inte ut som att det har blivit någon 
förändring, det blir snarare värre och värre. 
Samhällsföreningen har arbetat för att få till hastig-
hetssänkande åtgärder efter den enkätundersökning 
som skickades ut till hushållen. Resultatet av under-
sökningen har delgivits kommunens ansvariga som 
utfört en trafikmätning på Björkö. 
Mellan den 10-17 oktober låg mätutrustning över 
vägen i närheten av busshållplatserna fotbollsplan 
och Samsmarka. 
                                          Fortsättning nästa sida. 
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Denna mätmetod registrerar hastighet, typ av fordon 
och riktning mm. 
Nedan följer en redovisning av personbilar riktning 
syd, (mot färjan) plats Samsmarka, gällande hastig-
hetsgräns 50km/h: 4958 bilar har passerat på 7 dygn, 
2155 har kört mellan 50-60km/h, 
1171 bilar 60-70km/h, 
323 bilar 70-80km/h, 
77 bilar 80-90km/h, 
33 bilar har kört i 90-100km/h. 
Det är ca: 5 bilister om dagen som riskerar väldigt 
mycket med sitt körsätt. Undrar om de själva skulle 
vilja släppa sina barn över (motor)vägen på morgo-
nen. Sedan forsätter det än värre:
6st bilister har kört i mellan 100 och 110km/h. 
 En har kört mellan 110 och 120km/h och 
en har kört mellan 120 och 130km/h. 
Till detta kommer även tunga fordon som defi nitivt 
inte håller sig inom hastighetsbegränsningen. 
Mätresultatet vid fotbollsplan är nästan lika illa som 
Samsmarka. Tänkvärt är också att detta pågar vecka 
efter vecka. 
Med resultatet av denna undersökning som grund 
har kommunen nu beslutat bygga farthinder vid 
busshållplatserna Samsmarka och fotbollsplan. Den 
typ av farthinder som byggs har till främsta uppgift 
att skydda de som rör sig runt bussen när den står 
på hållplatsen. Platsen är även en övergång för de 

som skall ta sig över till gång/cykelbanan, respek-
tera hastighetsgränsen 30 och 50km/h och planera 
körningen till färjan bättre på morgonen så slipper 
många föräldrar den oro de har när barnen skall ta sig 
till och från skolan. 

     

När denna tidning kommit ut så skall arbetet enligt 
planen vara till stor del klart. Därefter kommer vi att 
följa upp resultatet och även jobba vidare med Bäck-
evägen/Skarviksvägen där hastighetsbegränsningen 
är 30km/h och ingen gång/cykelbana fi nns.
                                            Kenneth Kyldal  för BSF

I ett Klipp ur GP onsdag den 20 /8 kan man läsa 
om att vid en NTF kontroll av trafi k vid 30-vägar 
utanför skolor är Västergårdsskolan näst sämsta  
av 52 kontrollerade skolor när det gäller att hålla 
hastigheten. Mopeder och motorcyklar är värst. 
50% av bussar och lastbilar kör för fort.
Sök på nätet: www. ntf.se/väst

Ta färjan till friheten
...nu finns vi på www.bjorkohotell.nu

www.bjorkohotell.nu

Björkö Hotell
RESTAURANG �  KONFERENS �  EVENT � VANDRARHEM
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Vi utför motorreparationer, motorbyten, vinterförvaring av båtar 
inomhus samt utomhus. 
Försäljning av: Volvo Penta reservdelar och motorer. 
Mercury utombordare.   Oljor, filter till utombordare.

*
       Specialitet-

Fabriksförsäljning 
av IS 

Självbetjäning

Björkö Is & Marin

IS

Tel. 031-929184  Öppet: 8.00 - 17.00
www.bjorkoismarin.se

Samhällsföreningen vill göra det lätt 
för Björkögäster.
Björkö Nytt har i många år haft kartor och text som 
anvisar promenadvägar på ön.
Nu har vi tagit ytterligare ett steg för att underlätta 
för dem som vill gå runt och njuta av vår natur.

20 st. hänvisningsskyltar har tillverkats och placerats 
ut efter hur texten hänvisar i tidningen.
Både när det gäller promenaderna såväl som 
badplatserna.
Nästa år görs troligen kartorna  om så de rättar sig 
efter nya stigen som nu röjs.

Hej å hå!  Kenneth låter spettet gå.

Blomstervandring
Den årliga blomsterguidningen på skjutbanan hade 
hittat en lucka i regnskurarna, den 16 juni fick en 
handfull björköbor en fin lektion i ekologi. Linnéa  
Jägrud och Inger Standar-Björkman ledde jakten 
på de rödlistade växterna, vi lärde oss också vikten 
av att vissa arter kräver öppna landskap.
När det var betesmark och senare en militär 
skjutbana så hölls landskapet öppet på ett 
nturligt sätt, numera får vi lita på ideella insatser. 
Naturvårdsföreningen har 5 får som har varit 
tillsammans med några av Krister Schiölers i två 
omgångar och betat både sly och gräs. Hoppas vi 
får se friska och hungriga får även nästa år.

Den rödlistade granspiaran vill ha av fria ytror.

Våra flitiga får har ett hårt arbete för att hålla 
landskapet öppet
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Hamnen informerar.
Missa inte fortsättningen av Christer Alexanderssons 
artikel om Hamnen och Hamnföreningens historia i detta 
nummer. Notera hur generösa bidragen till vår hamn var 
på den tiden! I dag har vi det tuffare. I bästa fall kan vi 
få 20% i bidrag från EU för vissa nyinvesteringar. Allt 
underhållsarbete får vi bekosta själva.

I förra numret av Björkönytt efterlyste vi ritningar och 
andra dokument som visar hur våra kajanläggningar ser ut. 
Efterlysningen gav ett gott resultat och vi tackar alla som 
kommit med information. Den kommer att vara till stor 
nytta när vi fortsätter våra renoveringar.
Vi har utöver vår fortsatta översyn av kajerna en hel del 
arbeten på gång. Den gamla bryggan vid Slipen är nu i 
så dåligt skick att den måste rivas. Vi planerar att ersätta 
den med en flytbrygga och räknar då med att också få ett 
tillskott med ytterligare ett antal båtplatser. Övriga arbeten 
som planeras under hösten är byggandet av bodarna för 
yrkesfisket där den gamla bastun stod och byggandet av 
sjöbodar för fritidsbåtsägare på östra sidan av Skarviks 
Holme.

Det är lite för tidigt att summera sommaren när detta 
skrivs, men vi tycker att vi har haft en hygglig beläggning 
i gästhamnen i år. Det är svårt att veta vilket väder som är 
mest gynnsamt för vår gästhamn. Varmt och lugnt väder 
betyder att många är ute med sina båtar, men man kanske 
i högre grad utnyttjar naturhamnarna. Vid dåligt väder 
söker man skydd i säkrare hamn, men det är kanske färre 
semesterfirare som utnyttjar båten.

Slutligen. Vi har ett sopproblem. Vi är skyldiga att ta 
tillvara det avfall som kommer från våra gästbåtar och 
vi har genom att vi har Blå Flagg också tagit på oss att 
sortera avfallet. Vi har därför byggt våra miljöstationer 
där båtfolket kan lägga sina sopor. Så långt fungerar det 
ganska bra, även om det, som det påpekas i artikeln här 
intill, förekommer en del slarv.
Men vårt stora bekymmer är att sopmängderna år från år 
slår nya rekord. De överskrider klart den mängd avfall 
som vi kan förvänta oss från båtplatsinnehavare och 
båtgäster. Vi har inga specialtaxor eller kommunala bidrag 
till vår sophantering och det är Hamnen och i slutändan 
våra båtplatsinnehavare och gäster som får betala för att 
kommunen skall ta hand om allt detta extra avfall. 
Många tror kanske att Hamnens miljöstationer är till för 
allmänheten som någon slags filialer till vår kommunala 
tipp. Så är det inte. Stationerna är till för båtfolket.
Och det kan väl inte vara så, att några medvetet 
använder sig av Hamnens stationer för att slippa egna 
sophanteringskostnader eller för att slippa besväret med att 
passa tiderna för tippens öppethållande?     
   
Hamnstyrelsen/Hasse O. 

Ingen skall behöva plocka med dina 
sopor efter dig!

Nere vid hamnen finns en sopstation för gästande båtar. 
Där kan de lägga hushållssopor, flaskor och burkar.
Du som bor på Björkö och har båtplats får naturligtvis 
slänga det allra nödvändiga som har med din båt att göra.
Men allt oftare står det mer sopor utanför sopkärlen med 
sådant som inte tillhör ”båtplatssopor”.

Öppettider Tippen: Månd. o. Fred. 8.00-10.00.  
Onsd. 14.00-18.00   Lörd. 9.00-12.00
Men även här.
Gäller att inte lägga gamla möbler, säckar och sopor 
utanför grinden när det är stängt. Det är inte Tords uppgift 
att plocka efter dig. Vi har en fungerande tipp som tills 
vidare är kostnadsfri.
Det gäller också att hålla snyggt vid kontainerna. Är 
de fulla när du kommer så åk hem med dina sopor och 
återkom när det finns plats.
Har vi det nu förspänt med egna sopstationer så försöker vi 
också hålla vår ö snygg.

(När fotot togs 
fanns det glasfat 
och en hel säck 
burkar och 
kartonger som inte 
fått plats)
Sådana sopor 
som kommer 
från privata 
fastighetsägare på 
Björkö skall köras 
till Tippen.
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Björkö Boule en sektion i IFK Björkö.
Startade i slutet på 90-talet av några eldsjälar. 
2003 beslöt man anlägga en boulebana i ena hörnet 
utanför fotbollsplanen. Kommunen släppte till 
material och Gert Knutson fixade marken.
Huvudsponsor var Karl-Erik Svensson som ord-
nade med material till ”Boulehuset”, han var även 
med vid bildandet av sektionen.
I dag är man ca 30 medlemmar och alla får demo-
kratiskt vara med och spela
Man är med i Bouleserien och åker runt och tävlar.
På måndagar tränar man och på onsdagar är det 
spel.
Är du intresserad så kom till fotbollsplanen på 
måndagar och gör dig bekant med spelet och med-
lemmarna. Årsavgiften är 50 kronor.
Förutom ett spännande och givande spel, får du 
tillfälle att bli en i ett glatt och kamratligt gäng.
Den stora händelsen är Björkö Boule Cup, då kom-
mer lag från när och fjärran för att spela.

Björkö Boule cup 2008-08-02
Årets upplaga av Björkö Boule cup, den 13 i 
ordningen, var inget undantag de 64 platserna var 
tingade redan en vecka före anmälningstiden hade 
gått ut. 
Det är lika kul varje år att se grusplanen full av 
spelare och publik. Cupen startar med ett gruppspel 
där varje lag spelar 3 matcher och där vinnaren av 
gruppen går vidare till slutspel.
Slutspelet börjar kl 14.00 och är då en ren cup 
”vinna eller försvinna”.
Björkö var representerat fram till semifinalen men 
räckte inte riktigt till. Finalen spelades mellan 
Lise och Göran Chronholm från Torslanda och 
Sylivia o Ivan Johansson från Länsmansgårdens 
boule förening.  Vinnande lag blev Lise och 
Göran Chronholm som förutom ära och pokal 
även belönades med presentkort från vår eminenta 
fiskaffär ”Feskeboa” även andrapristagarna fick 
motta presentkort från Feskeboa.

Nä, nä de´ser du väl att jag är närmst. Eller?

I barncupen spelade 6 lag. Vinnare blev Tim 
Claesson och Johan Engström och på andra plats 
kom Anton Forserström och Pontus Hagberg båda 
lagen fick pokaler samt en chipspåse.  

Årets vinnare!
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SM i 10-huggare Bohus Björkö.
En härlig sensommardag just så som det skall vara 
när Björkö är värd för SM i rodd.
Mycket folk från när och fjärran, Ja, åtminstone från 
Öckerö, Henån och Torslanda. Starten låg vi Stuvö 
och målet vid Seasides brygga.
Det var först en spännande kamp mellan herrlagen 
Henån och Öckerö där målfoto fi ck avgöra vem som 
blev etta och tvåa, trean var lättare att bedömma för 
den låg några båtlängder efter.
Men var gör det, det är inte vinna som är huvudsa-
ken utan att kämpa väl, tyckte någon.
Sedan kom det en härlig kamp mellan damerna från 
Henån ,Öckerö och Björkö.
En riktig fajt men även i år blev Björködamerna 
snuvade på segern. Även här fi ck målfoto avgöra.
Nästa år är det väl er tur Björkötjejer att vinna?

Glädjande är att återväxten verkar vara stor för det 
var fl era kamper mellan juniorer både fl ickor och 
pojkar.

Björkö

       
                             Välkommen!
                       Till affären som   
                              gör sitt bästa för 
                              att du skall trivas.   

                   

         Skarviksvägen 48  tel 031-961022 
         250 m från hamnen           www.ica.se/bjorko

  
  

HYR - vi kör ut!
     bobcat, minigrävare, markvibrator,
     cementblandare,
     berg- och betongborr,
     färgborttagare,  
     elhandmaskiner, pumpar,
     motor- och röjsågar  
     släpkärra, vedklyv, m.m.
     Vi har även arbetsbåt 
     med kran, lyft 1 ton, last 2,5 ton.   

         031-92 99 37  www.bjorkomaskin.se

BJÖRKÖ MASKIN

 

     

       
                             
                       
                              gör sitt bästa för 
                              att du skall trivas.   

Final herrar .                
Henån   4.38.91
Öckerö  4.42.34
Björkö   4.47.62

Final damer.
Henån   4.50.31
Björkö  4.51.50
Öckerö  4.58.25

Det var nära att Björkö damer slog gubbarnas tid!

Den största bravaden gjorde Christer och Hasse när 
de med en fl otte gjord av Bag and box påsar fyllda 
med luft, paddlade från Björkö till Knippla. 
De borde varit med i Guinness rekordbok.
Det var inte nog med det. På bilden ser man att de 
försöker paddla förbi en 10-huggare. 
Allt gick bra och de återkom välbehållna.

Denna kampens dag avslutades med medaljfest i 
Seasides partytält till musik av Matrosorkestern.
Tack Björkö Roddklubb för en festlig dag.
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Björkö Hälsocenter           
       HÖSTNYHETER!

Christina Ahlberg Tel 031-961900,  0730-605999
Marilyn Lidebo Tel  031-961204,  0703-870295 

Björkö Hälsocenter
Is & Marins hus i Björkö hamn.

Nytt projekt: Villabygge på Lyckebovägen 
Vi erbjuder: Totalentreprenader i form av snickeri, el vvs 
murarbete, finsnickeri, köksarbeten, även renoveringar.

 Trollviksvägen 8 430 94 Bohus-Björkö Tel: 031-961911
Mobil: 0735-116838  E-post: trollvi@hotmail.com

River de Kyrkan?
Många har sett kaoset runt Björkö Kyrka. Därför vill 
vi gärna berätta vad som pågår.
Förra året hade vi glädjen att efter år av samlande 
renovera kyrkan och få en ny orgel på plats.
Nu går vi vidare med att dränera runt kyrkan. Det är 
därför som vi har tagit ned alla träd nära
byggnaden. Även denna gång arbetar vi med 
företagare från ön; Trollvi Bygg och Björkö maskin, 
men även andra. Med dessa arbeten har vi tömt ut 
våra resurser.
Uppslutningen kring lotteri och orgelinsamling  var 
imponerande. Många var med vid åter-
invigningen första Adventshelgen förra året. Har du 
inte sett hur fint det blev i kyrkan så har du alla skäl 
att göra ett besök.
 I år har vi glädjen att åter ha fått konst till 
utlottning. Därför har vi ett mindre lotteri, kallad 
Kulturlotteriet 2008. Lotterna kostar 20:- och är inte 
så många som förra året. Vinnaren väljer fritt och 
vinsterna är två tavlor av systrarna Elfast och en skål 
av framlidna Else Adrian. Lotteriet ger viss hjälp till 
dräneringsarbetena. 
Vi har alltid varit beroende av gåvor för att sköta 
Björkö Kyrka. Det var så Kyrkan kom till och på 
den vägen har det gått i femtio år. Vi hoppas på 
fortsatt stöd för att våga gå vidare med  att fräscha 
upp källaren inom en inte alltför snar framtid.
Utöver insamlade medel fick vi använda fonderade 
minnesgåvor och ett arv för dessa stora arbeten förra 
året.
Vår huvudsakliga intäkt är kyrkauktionen som i år 
blir lördag  6 december. Vi tar ansvar på Björkö för 
vår kyrka. Kyrkoavgiften betalar lön till präst och 
musiker samt församlingsverksamheten. I övrigt 

bygger det på ideellt arbete i lokalt kyrkoråd
kyrkvärdar och frivilliga.

Ny förskoleavdelning
Samtidigt med grävarbetena har det kommit 
till ett nytt hus på Skolgården . Då Kyrkans 
förskola åtnjuter stort förtroende har Barn- och 
Utbildningsnämnden bett oss att öppna en avdelning 
till de två tidigare Pärlan och Diamanten. Under 
våren har Kristallen bedrivit verksamhet för åtta 
barn i församlingshemmet. Måndag vecka 33 kom 
det nya huset och tack vare ett intensivt arbete av 
alla inblandade kunde vi öppna portarna en vecka 
senare för barn och föräldrar. Det kommer att vara 
tolv barn födda -06 och 07 samt tre personal på 
denna avdelning. Kristallen får maten från köket 
på Skattgömman samt utnyttjar gården tillsammans 
med övriga förskolebarn.
 

Äntligen!
Arbetet med att dra in vatten och avlopp i 
Hembygdsgården är påbörjad. Grävningen och 
sprängningen är färdig. Snart är ett mål nått. 
Vi tackar för ekonomiska gåvor som kommit in. 
Kostnaderna har höjts så vi tar gärna emot ytterligare 
gåvor. Kanske behövs också yrkeskunnig hjälp. 
Snart kan vi ha öppet oftare för studier av våra 
arkiv samt ha en möjlighet att ha mer verksamhet i 
Hembygdsgården.

             
             Björkö Hembygdsförening
                       PG  668315-5

* Minispa för 2 personer.
* Prövapåbehandling med Spikmatta.
* Föredrag om Ayurveda. Onsd. 5 nov. kl 19.00
* Presentkort till en vän?            
Mer info ring:  
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Björkö Dagen  vår dag!  
Festligheter hela dagen på Björkö Hamnplan 5 juli .  

Midsommar!
Det  är härligt med gamla fina svenska traditioner.
De är kanske olika på olika platser.
Vi som tillhör Björkis träffas nere vid Feskeboa 
klockan 9.00 på midsommarmorgonen för att plocka i 
nyfångade och nykokta kräftor i påsar och väga dem. 
1/2 kg i varje. Kräftpåsarna läggs snabbt in i Inges 
och Leifs kylrum ( Tack skall ni ha!)
Sedan startar festen kl. 16 på planen.

Kräfthjulet snurrar, folk strömmar till, spänningen  
ökar. Var det mitt nummer som ropades ut?
Inte denna gången. Nya insatser nya vinster!
Jahhhh!!!!
Glädjen blir stor för vinnaren.

Övriga ser ”sådär glada ut”.
Men alla vinner på något sätt.
Klart det är naturligtvis roligare att vinna själv. 
För pengarna ca 9118 kronor går till förbättring av 
planen och då kan IFK spela ännu bättre och då 
vinner du på att få se ännu roligare fotboll. Då vill 
du bli supporter och gå med i Björkis. Detta gör att 
vi får ännu mer pengar att stödja lagen med o.s.v.
Men Midsommarfest på Björkö är inte i första hand 
pengar utan en kär tradition som vi tackar IFK 
Björkö för. Det är ett stort jobb de lägger ned för att 
vi skall njuta av gemenskap, små grodorna och allt 
som tillhör midsommaraftonen.
Vi ses nästa år igen och även då är det beställt fint 
väder säger de.

Detta är också en tradition på Björkö.
Det brukar börjar med att på fredag hörs moderna 
toner nere i hamnen på kvällen. Där spelar ett 
Liveband och där spelas dart. En ungdomskväll 
signerad IFK. Nytt för i år! Om man dansar fullt ut  
eller kastar för många pilar kan man få sträckningar.
Det fixar Marilyn och Christina med massage dagen 
därpå.
Det är denna dag som för övrigt är barnens dag med  
allt vad det innebär. Höjdpunkten är talangjakten, 
där Björköungdomar får framträda med sång och 
musik. Under ledning av Johanna Wahlström 
Moa + hund (Bessi). Adrian -  Akrobatic
Emma och Natalie - Dans. 
Alva, Viktoria och Olivia - Rockdans
Emilia, Amanda, Amanda, Nicole, Julia och 
Caroline - Grease Medley
Ebba, Alice, Viktoria, Isabell, Linnea, Hanna, 
Jenny, Rebecka, Amanda, Erik, Anton och Elin 
- Ebba &Co (mim, dans, spex och teater)

Sedan avslutas lördagen med vuxenfest i tältet som 
också blir musikunderhållning för båtgästerna i 
hamnen.
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Skarviksv. 3 430 94 Bohus Björkö Tel 031-929410. Tider, program, bokning av konferenser, fester 
www.seasidebjorko.se   -   E-mail: info@seasidebjorko.se  Välkommen!

Nu serveras åter vår underbara ”Björköbuffé”.
Festligt och gott! 3 rätters helgmeny för 275:-
Öppet varje lördag och söndag september - november.
Se vår hemsida under hösten och missa inte våra trubadurkvällar.
Snart dags att boka Julbord.  (I år även Julmarknad.)
 

11/9 Torsdag kl. 16 ”Axplock ur Ostindiska Compagniet ” 
Ove Andersson. Kyrkans Församlingshem
 veteran inom projektet berättar och visar bilder. Björkö.
14/8 Söndag kl. 11 Familjegudstjänst Skattgömmebarnen 
medverkar Björkö Kyrka
11/10 Lördag  Våra ungdomar går på färjan och samlar
 in till” Världens Barn”
12/10 Söndag kl. 11 Tacksägelsedagen Vi bär fram av
 årets växter. Konfi rmander medverkar. Vid kaffet auktion 
för ”Världens Barn” Björkö Kyrka
26/10 Söndag FN-gudstjänst i Björkö Kyrka Lena 
Sollerman predikar. Konfi rmander Björkö Kyrka
2/11 Söndag kl. 17 ”I minnet bär vi dem” Gudstjänst i 
Allhelgonatid med musik och ljuständning Björkö Kyrka
13/11 Torsdag kl. 16 Dagledigträff i Björkö 
Församlingshem. Tema ej fastställt.
16/11 Söndag kl. 11 Familjegudstjänst med Skattgömman 
Björkö Kyrka
30/11 Söndag kl. 11 Söndag Adventsgudstjänst med körer 
och blåsare Björkö Kyrka

Söndag 7/9 kl 17  SÖNDAGKVÄLL I SKUTAN. Årets 
konfi rmander på Björkö välkomnas! 
 Torsdag 11/9 kl 16  Träff för  DAGLEDIGA
Lördag 13/9  BARNKÖRDAG. Alla barn ca 5-12 år 
välkomna!  Tomas Boström, musiker från Gotland,  
Barnkördagen börjar kl 14. Kl 17.30 -KONSERT
Söndag 14/9 Gudstjänst kl 11. Predikar i ord och ton gör 
Tomas Boström.
Onsdag 24/9 PILGRIMSDAG, se sep. folder!
Kvällen: kurs i kristen djupmeditation börjar.
Lördag 27/9  PILGRIMSVANDRING, se sep. folder!
Söndag 28/9 Gudstjänst kl 11. LERUM GOSPEL  
KULTURKVÄLL kl 18. Min musik; Kenneth Franzén 
berättar och bjuder på musik. 
Söndag 5/10 kl 17.SÖNDAGKVÄLL I SKUTAN. 
Gudstjänst. Välkomna alla änglar, 
Söndag 12/10 Kl 11. Gudstjänst på 
TACKSÄGELSEDAGEN med scout-invigning. Kyrklunch. 
HÖSTMARKNAD.
Onsdag 22/10  PILGRIMSDAG, se sep. folder!
Lördag-söndag, 24-25/10 PILGRIMSRETREAT med 
vandringar, cirkeldans och meditation.
Torsdag 13/11 kl 16  Träff för DAGLEDIGA
Lördag 15/11 PILGRIMSVANDRING, 
Söndag 16/11  KULTURKVÄLL kl 18. Min musik.

Kalendarium. Se även anslagstavlan

Studiecirklar
Saknar du studiecirklar på Björkö?
Är du intresserad av att vara cirkelledare i något ämne? 
Har du förslag på ett ämne för en cirkel?
Hör av dig till Helena Larsson, tel. 96 16 20

  Seaside arrangerar julmarknad i år för er som håller på med konst, hantverk, bakning m.m 
  Tag kontakt med fredrik@seasidebjorko.se och boka en plats eller ett bord.  


