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En hälsning från ordföranden.

Det kanske är fler än jag som tycker att det blev en 
konstig sommar – strålande väder och hett när de 
flesta fortfarande arbetade, och sedan väldigt mycket 
regn, blåst och grått när man hade chans att leva 
sommarliv. Jag känner med er som drabbats och 
hoppas att ni har fått ut andra glädjeämnen ur som-
marledigheten ändå!
    Och inte nog med det, hällregn som förstörde 
stigar och vägar och skapade översvämmade områ-
den. Så blev t ex Slingan väldigt förstörd och detta 
är anmält till ansvariga på kommunen som kommer 
att ställa den i ordning igen. Men innan dess får vi 
rikta ett STORT TACK till Kenneth Carlsson och 
Gert Knutsson! Kenneth fixade på eget initiativ till 
Slingan där det gick att åtgärda med skyffel och 
handkraft och Gert ”ryckte ut” till Skjutbanestigen 
och justerade det som behövde göras där. Men det 
finns säkert fler ställen som behöver åtgärdas och vi 
tackar på förhand alla välvilliga som lägger lite kraft 
på att rätta till sådana skador!

Under avdelningen TACK vill jag också nämna först 
och främst Jonas Olausson som byggt den jättebra 
bryggan med stege vid Tors Holme. Särskilt alla 
badande ungdomar stämmer säkert in i detta tack för 
där har det varit full aktivitet hela sommaren. Pengar 
till hela arrangemanget var avsatta i EU-bidraget till 
Skjutbanestigen.
Och tack även till övriga badstege-ansvariga för att 
ni har tagit på er uppdraget att sköta om, sätta i och 
ta upp alla badstegar, samt flotten i Timmervik. 

Vad vore sommaren utan er!
Under avdelningen FY och USCH hamnar däremot 
ni som kladdat och kluddat och förstört på olika 
håll på ön (se även insändare). Sorgligt var det t 
ex att man målat och eldat på bergen i Sandvik, 
och skadat dom, kanske för all framtid! Jag hoppas 
verkligen att detta var en engångsföreteelse!

Nu går vi in i höstlivet och då blir det återigen fo-
kus på vårt EU-projekt Skjutbanestigen.
Av de 2000 arbetstimmar som vi måste lägga för 
att få ut våra projektpengar har vi ännu bara använt 
ca 500 timmar!!!!!! Det börjar kännas stressande, 
för projektet avslutas kommande årsskifte!
Jag vädjar nu till er alla som kan hjälpa oss att fylla 
dessa timmar att höra av er till någon i styrelsen 
– och till er som redan har lagt ner arbete, meddela 
mig hur många timmar det handlar om. Detta är, 
som ni säkert förstår, av största vikt nu!!!!
Det som är kvar nu är, som jag har berättat om tidi-
gare, att fixa till omkring stigen, röja intag, markera 
en stig upp till utsiktsberget, röja nere vid viken vid 
skjutbanan, göra sittbänkar och informationstavlor. 
Tänk efter vad du kan bidra med!

Så önskar vi varandra en skön höst, med vackra 
dagar och trivsam gemenskap på vår ö!

Hälsningar
Helena Larsson, ordf. Samhällsföreningen



 3 

Björkö Skytteförening har tittat på möjligheten att röja upp omkring viken nere vid skjutbanan Detta var en 
fin badvik förr i tiden, men har nu växt igen ända ner till strandkanten.
 Nu när det är så mycket lättare att ta sig ner hit, vill vi avsätta en del av föreningens återstående pengar i det 
område föreningen haft sin verksamhet under många år.
Vi har fått markägarens tillstånd (Fort.verket) samt inlett ett samarbete med Vägföreningen Bovik för att få 
runt Gerts maskiner till skjutbanan. 
Förhoppningsvis påbörjas detta arbete så snart som möjligt, så att till nästa år har vi en öppen strandäng och 
en härlig badvik med långgrund fin sandbotten som passar stora som små.

Björkö Skytteförening

Vision Björkö 2050
Vi nämnde redan i förra tidningen att det försiggår 
ett projektarbete för att lösa detaljplanearbetet för 
ytterligare utbyggnad på Björkö på ett förnuftigt sätt. 
Kommunen har kopplat in konsult-/arkitekt-firman 
QPG som skall samtala med ett antal representanter 
för Björkö och därigenom komma fram till hur man 
skulle kunna tänka sig att Björkö fungerar år 2050. 
Att man siktar så långt fram beror förstås på att man 
inte skall låsa sig vid hur det ser ut på Björkö inom 
den närmaste tiden, utan att det skall vara visionära 
tankar.
Efter att konsulterna först träffat företrädare för 
verksamheter i kommunen har de nu börjat ha möten 
med representanter för alla föreningar och kyrkor på 
Björkö. När alla dessa möten är klara skall det an-

ordnas ”workshops”, där dessa grupper återigen 
samtalar över vad man har kommit fram till. Då 
skall man arbeta med kartor och ”monopol-pjäser” 
som man kan flytta runt för att enas om en lösning 
för hela ön. 
Ambitionen är att denna ”lösning” skall bli en 
inriktning för detaljplanen – och att man kanske 
därmed kan hoppa över programsamrådet. Arbetet 
beräknas vara klart i början av år 2010.
Hör gärna av dig till styrelsen i Samhällsfören-
ingen, eller någon annan representant för våra 
föreningar eller kyrkor om du har frågor eller 
synpunkter!
Särskilt viktiga Björköbor är förstås de yngre, som 
skall bo och leva på Björkö år 2050!
Hälsningar
Björkö samhällsförenings styrelse 

God hygien skyddar mot smitta.
---Om du är sjuk, håll lite avstånd till alla du möter. ---Hosta eller nys i armvecket eller i pappersnäsduk som 
du sedan slänger i soporna. ---Tvätta händerna med tvål ofta och noggrant, speciellt om du hostar eller nyser.
---Undvik att röra vid ögon, näsa och mun, så slipper du smittas om du råkar ta i något föremål som 
influensavirus nyligen fastnat på.                                                                        Källa Socialstyrelsen.
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Många i årets simskola i Klarvik
Solen sken varmt i Klarvik när det var inskrivning 
i Björkös egen simskola i år. Många kom och skrev 
in sina barn till simskolan, när sommaren gjorde 
entré på riktigt med blå himmel och varma vindar. 
Men i vattnet var det bara 17 grader. Det skulle bli 
varmare. I år stod Friluftsfrämjandet på Björkö som 
arrangör.
Det blev fyra grupper av barn från fem år och uppåt. 
Från nybörjare till de som ville börja ta märken i 
Trollvik direkt.
Lektionerna började med en samling på den stora 
stenen med ett litet teoripass. Båtvett och badvett 
lärdes ut av simskolelärarna Ebba Nylén och Maja 
Fast, som fick hjälp av Malin Edvarsson vid mär-
kestagningen på eftermiddagen. Inte dyka på okänt 
vatten, alltid flytväst i båten, inte bada ensam, var 
något av det som förmedlades innan det var dags att 
doppa sig. 
– Eftersom de inte kunde vara i det kalla vattnet så 
länge, försökte vi dra ut lite på teoripasset, säger 
Ebba och förklarar också att de hade små trix för att 
få eleverna att doppa sig. Skogshuggaren och Rake-
ten var två metoder som prövades. 
– Barnen fick vara träd som föll i vattnet efter att 
skoghuggaren fällt dem eller en raket som antingen 
själv hoppade i vattnet från bryggan eller som fick 
hjälp av oss, säger Ebba.
De fick höra många bortförklaringar för att inte dop-
pa sig: ”ont i foten” ”lite förkyld” eller ”måste vänta 
lite” för att inte doppa sig trots att vatten temperatu-
ren stigit från 17 grader till över 20 i solen.

Ebba Nylén och Maja Fast lär ut båtvett och badvett 
på den stora stenen innan det var dags att doppa sig 
i det, till en början, kalla vattnet.

Groda
Ett pedagogiskt knep för att lära sig bentagen är att 
lära sig en liten ramsa för att komma ihåg hur man 
gör. Groda-glasstrut-pinne, Groda-glasstrut-pinne. 

Motsvarande för armtagen är: Tumme upp-tumme 
ner-gräv en grop, tumme upp-tumme ner-gräv en 
grop.
Ebba tycker det är stort att se hur barnen lär sig och 
efter några gånger vågar simma på djupt vatten.
– Det var roligt att få följa barnen när vi gick från 
vår trygga vik i Klarvik till djupt vatten i Trollvik, 
säger hon.
Hon tycker också det är viktigt att barnen lär sig 
simma här ute i havet på sin egen ö.
– Det är ju här ute, de kanske kommer att ramla ur 
en båt, och då räcker det inte att bara kunna simma 
i en bassäng.

Tumme-upp tumme-ner gräv en grop, tumme-upp 
tumme-ner gräv en grop. En ramsa som lärdes ut 
av simskolelärarna vid simskolan i sommar.

Märken
Hon kan tycka att många är märkesfixerade och 
att det ibland blir viktigare med märken än med 
färdigheten att simma. Och många märken blev det 
i Klarvik i sommar: 137 stycken. Allt ifrån dop-
pingen, där man bland annat ska doppa huvudet 
tre gånger under vattnet till guldmagistern där det 
bland annat krävs att man ska simma 16 meter un-
der vattnet. Dessutom simmade 30 stycken de 200 
meter som krävs för simborgarmärket.
Är det något mer du vill tillägga?
– Det var roligt att få vara simlärare i Klarvik där 
jag själv lärde mig simma. Minns att vi också sam-
lades på den stora stenen varje morgon. Det var 
också roligt att vi blev så många.
När de räknat samman deltagarna i både simskolan 
och märkestagningen blev summan 53 som tagit 
något märke och som deltagit i Björkös egen sim-
skola i Klarvik när sommaren visade sig från sin 
bästa sida.
Något mer.
– Vi, Maja och jag, vill tacka alla duktiga elever 
och vi hoppas att vi ses i simskolan i 
Klarvik nästa år. 
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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

  Björköbor!
  VAD SKALL VI GÖRA MED ALLT KLOTTER?
  I vår fina miljö är det oerhört störande med klottret vi ser vid skolans bollplank och på 
  PMU:s klädcontainrar utanför Missionskyrkan. Är det dags för nattvandringar igen?
  På skolplanen är det en hel del nattliga ”aktiviteter”.
  VAD TYCKER DU?                                                                              Miljövän

    
     Stor barnfamilj intresserad  att hyra boende på Björkö?  
     I Öckerö kommun Göteborgs norra skärgård.   Svar till:  mj.cineclub@hotmail.com 

Tack för resegranen till Påsk.
Granen var i år skänkt av Sara och Tobias 
på Starrvägen. 
Trädfällare var Andreas Knutsson. 
Med sig hade han ett gött gäng ungdomar 
som kämpade väl.   
Hela Björkö tackar och bockar.

            Lite av varje

Nu är det dags att välja vårdcentral!
Björkö Samhällsförening kommer att arbeta för att vi får så mycket tid till läkarmottagning på Björkö som 
någonsin är möjligt. Därför är det viktigt att du tecknar dig till Öckerö läkarstation, (skriv Öckerö/Björkö 
på ditt svar) så att det framgår att vi är många som behöver tillgång till läkarstation på Björkö. Skriver du 
dig på Torslanda så räcker kanske inte underlaget till och det blir svårt för oss att arbeta för en fungerande 
läkarmottagning här!

ÖPPET:  Fred 10.00 - 19.00   Lörd 10.00 - 14.00   Bohus Björkö  Tel 031 92 92 92   Mob 0705 545420
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FÖRR NUBernt Knutsson tar om sina bilder.
Bernt Knutssons har tagit om sina bilder som han tog för ca 50 år sedan. Även den första nutidsbilden är 

tagen av Bernt fast förlagan är tagit av en annan fotograf på 1910. 
Är ni osäkra på var bilderna är tagna så passa på att gå på upptäcktsfärd och leta.
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Björkö Boule Cup 1 aug. 09

Konstvågen den 1-2 augusti

Björkös konstnärer och hantverkare var 
välbesökta dessa soliga dagar.
Det var 17 som öppnat sina ateljeer för 
oss vandrare.
Många var etablerade sedan länge och 
några var med för första gången.
Som någon sade:” Det är väldigt pirrigt 
dagen innan och med stor vånda öppnar 
man sin dörr, men efter att ett 80-tal har 
besökt en så känns det helt rätt. Nu sät-

ter man igång och 
skapar så man kan 
vara med nästa år 
igen.”
Ja, nu träffas man  
på Björkö med nya 
halsband, nya jum-
prar, hemmen är 
fulla med ny konst 
på väggarna och på 
golven ligger nyväv-
da mattor. dessutom 

står vackra keramik skålar på 
nya dukar.
Förutom att se all konst och 
hantverk är det ett trevligt sätt 
att mötas, samtala och umgås.  

Vi ser fram emot nästa Våg.

Detta var den 15 i ordningen. Även i år var de 64 
platserna tingade redan en vecka före anmälnings-
tiden hade gått ut. Det är väldigt roligt att vi har så
många trogna deltagare från Länsmansgården-,
Torslanda-, Öckerö- och Björkö  bouleföreningar.
Även i år fick vi bra väder och då får vi ju även en 
publik som stannar och tittar på slutspelet. 
Kl 11 drog gruppspelet igång och 64 lag var samla-
de runt våra 16 banor, som var i mycket gott skick, 
ett stort tack till alla som var med och hjälpte till att iordningställa dessa. 
Slutspelet började kl 14.00 med åttondelsfinaler.

Björkö var representerat fram till kvartsfinaler genom Gunnar och Göran 
Mattsson samt Magnus Edgren och Thomas Brogren kämpade tappert men 
räckte inte riktigt till. Finalen spelades mellan Lasse Johansson och Ralf Dahl-
berg från Länsmangårdens boule förening och Anna-Carin och Benny Börjes-
sons . Vinnare blev Lasse Johansson och Ralf Dahlberg som förutom ära och 
pokal även belönades med presentkort från vår eminenta fiskaffär ”Feskeboa” 
även andrapristagarna fick mottaga presentkort från Feskeboa.

IFK Björkö tackar alla för en härlig dag och hälsar alla välkomna 2010.
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En hjälp till att läsa av moln och väder..

Cirrusmoln, ”Fjädermoln”.
De ligger på en höjd runt 6.000 m .ö.h. Utseende-
mässigt kan man beskriva dem som klarvita, tunna,  
trådar. mycket vanliga, framförallt i högtryck.
Man bör ”se upp” med dem, de kan uppkomma 
som en upphöjd spets. Ofta ligger de då framför 
tätare och mörkare moln. Denna typ kallar man 
”oväderscirrus”. De tätaare mörka molnen bakom 
brukar vara oväder och starka vindar. Vinden vrider 
troligtvis moturs när oväder kommer, (gäller norra 
jordklotet) det kan ta upp till 12 tim. innan själva 
ovädret kommer.

Cirrostarusmoln, ”slöjmoln”
Cirrostarusmoln ser ut som en genomskinlig, vit 
slöja över himlen. Ibland kan den förväxlas med 
dis. Ett bra kännetecken som den för med sig är 
ringen kring solen (”halo”). Den ligger ungefär 22 
grader ut från solen. Precis som fjädermolnen tillhör 
den de höga molnen och bör uppmärksammas när 
det i bakgrunden följer tätare, mörka moln. Det är 
förmodligen ett lågtryck med sämre väder som kom-
mer att nå en inom åtta till tolv timmar. Alltså något 
snabbare än när ”ovädercirrusmoln” kommer.

Moln delas upp i de höga molnen, mellanhöga molnen och de låga molnen.
Här får du namnen och utseende på några typiska molnformationer. Texter och bilder är 
sammansatta av sökningar på Google. Det finns naturligtvis många fler varianter på moln.
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Nibostratusmoln ”regn- eller snömoln”
Tillhör de medelhöga molnen, men kan ofta sträcka sig 
genom flera höjdskickt. Det faller någon form av neder-
börd från dem. Utseendemässigt är de mörkgrå, diffusa 
och det svävar ofta molntrasor i form av dimmoln under.

Cumulus: Vackert-väders-moln. Låga moln.
Väldigt vackra, liksom ulliga, blomkålsliknande moln.
De har ofta väldigt skarpa konturer och glänser vita i sol-
skenet. Undersidan brukar dock vara mörk eftersom de är 
såpass täta att ljuset inte tränger igenom. De försvinner 
ofta på kvällen då solen går ner. Ute till havs däremot kan 
de klara sig flera dygn om vattentempen är hög. 
När toppen av ett cumulusmoln ”lutar” dvs. rör sig fortare 
i överkanten indikerar det på att byarna blir större och 
hårdare.
Det är även cumulus som står för vindens pendelförmåga. 
Bäst pendlar vinden då den kommer från havet i regel-
bundna mönster. De kommer oftast i flock.

Cumulusnimbus: Regnskursmoln. 
Bildas av cumulusmoln som har vuxit till hög höjd. 
Ibland bildas också ett åskmoln.
Cumulusmolnen indelas egentligen i många olika typer, . 
Om man känner till luftfuktigheten och temperaturen på 
olika höjder, går det att räkna ut om regnskurar kommer 
att bildas eller inte.
Eftersom cumulusmolnen utvecklas till regnskurar först 
senare på dagen, är det ofta möjligt att slippa regn, om du 
ger dig ut på förmiddagen. 

Stratocumulusmoln, ”valkmoln”
Stratocumulusmoln är ett av de vanligaste molntyperna 
i skandinavien. Det tillhör de låga molnen, ligger på en 
höjd mellan trehundra och tusen meter över havet. Höjd-
läget beror på årstid och luftfuktighet.
 De ”trivs bäst” i luftfuktiga och kyliga klimat. 
Till utseéndet mörkgrå rullar eller valkar med ljusa band 
emellan. Under sommartiden ”bränns” de oftast bort 
av solen. man skulle kunna säga att utrycket ”en mulen 
morgon ger ofta en klar dag” härstammar från dessa 
moln. 
På vintern kan de dock vara lite luriga. De kan nämligen 
helt oväntat släppa ut en decimeter snöflingor under ett 
långvarigt snöfall. Inte ens en väderradar kan förutspå 
deras nederbördutsläpp, eftersom de ligger så lågt!

En kvällsbild med stratocumulusmoln (den vanligaste av 
molntyperna). Visar att vädret varit rätt fint och att det 
kommer att fortsätta så.



  Varg på DJURGÅRDEN - 
  kommunalt självstyre ???
  Det var en gång en riktig tok
  han läst i bok på bok på bok
  att vilda djur i skog och mark
  kunde bo i varje park
  En dag for han iväg så glad
  till någonstans i västra Medelpad.
  Där fångade han lo och varg och björn -
  och körde dem till Stockholms östra hörn.
  I Djurgårds-parkens lummiga natur
  där bor nu våra vilda djur.
  Men huvudstadens barn blev inte glada alls
  Dom ropade på hjälp och frågade - vafalls ?
  Ska vi i vår miljö behöva hysa dessa djur ?
  Nej - skicka dem till Medelpad eller sätt dem i en    
  bur !!!
  Då blev det en debatt om våra vänner djuren
  Och så kom någon på - kanske rena turen
  Befria ifrån Statens hand de som bor i skogen
  Låt varje människa, som är sin hembygd trogen
  bestämma över liv i skog och sjö
  Ty många kloka sockenbor bor kvar i Haverö.
  Så blev det lag att ge kommunen rätt
  att sköta sitt revir på allra bästa sätt
  Och han , som var betraktad som en tok,
  Var han inte ganska klok ? ?

Hälsningar
Folke Råghammar
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Blomstervandring 2009
Den 16 juni var det ett tjugotal växtintresserade 
som fick en fin blomsterguidningen på skjutbanan 
av kommunens Naturskyddsförening med Inger 
Standar-Björkman i spetsen.
Den nya stigen med dränering verkar inte ha 
påverkat våra växter nämnvärt, många av oss 
tyckte att det var fler exemplar av vissa orchideer 
än förra året. Hoppas att trenden håller i sig så 
kanske vi kan hitta fler arter nästa år.

Inger berättar om förutsättningarna för en artrik 
flora inför en intresserad publik.

Orchideer på vår gamla skyttebana.

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

            
      - Vi utför motorarbeten spec. Volvo Penta.       - Fullservice.                                  
      - Försäljning av reservdelar, oljor m.m.      - Vinterkonservering.
     - Kranlyft.                                                     - Vinterförvaring inne o. ute.
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HYR - vi kör ut!

   Bobcat, minigrävare, markvibrator,
   cementblandare, berg- och betongborr,
   färgborttagare, släpkärra,
   elhandmaskiner, pumpar,
   motor- och röjsågar,
   lättvikts-ställning,
   släpkärra, m.m.
   Vi har även arbetsbåt  med
  kran, lyft 1 ton, last 2,5 ton.   

         0708-326565  www.bjorkomaskin.se
BJÖRKÖ MASKIN

 

Öppettider:
      

Mån - Tis:   Stängt
Ons - Fre:   11:30 - 14:30,  16:30 - 19:30
Lör - Sön:   12:00 - 15:00,  16:00 - 19:30

Natural, quality, happy food

Tel: 031 96 11 72

Skarviksvägen 12C, Bohus-Björkö

Ingång på baksidan av Skeppshandeln

Koreansk Take-away Restaurang

THE  REAL  KOREAN  FOOD

Äggostens Dag
Bohusläns nationalrätt är ju äggost och vad är 
mer naturligt än att vi fi rar en äggostens dag på 
Hembygdsgården. Alla hade vi olika recept och 
även olika formar. Några i vackert snidat trä, några 
i plåt och några i plastmaterial. Men alla gjorde vi 
äggost. Den 18 juli kl. 14.00 öppnade vi dörrarna 
och under två timmars tid, medan regnet öste ner 
och en och annan åskknall dundrade, så var vi ca 80 
glada personer som drack kaffe och åt äggost med 
björnbärssylt. Recepten diskuterades och formarna 
granskades. Många minnen om äggostens historia 
berättades men för en del var det faktiskt första 
gången nationalrätten smakades på. Det var också 
roligt att många nyinfl yttade och tillresande besökte 
Hembygdsgården för första gången Som vanligt 
tittade många i våra fotoalbum och hittade sina 
släktingar från förr, foton av gamla hus eller båtar 
m.m. Lotteriförsäljningen lockade med vinster och 
vinnare kommer att anslås på informationstavlan i 
hamnen. Det blev en mycket lyckad dag och kanske 
var det början på en ny tradition med Äggostens dag 
på Björkö. Vem känner igen karusellen?

När var det den fanns på ängen bredvid Lille
Holgers hus ? Vilka är det som står och håller om 
varann? 
Enligt Holmfrid så fi ck småpojkarna ett gratisåk om 
de snurrade karusellen ett tag.
En gång gick samma erbjudande till större pojkar 
men de snurrade så fort så de som åkte med höll på 
att fara av, så de blev bara en gång.
Kommer du också ihåg något från karusellen så hör 
av dig till redaktionen.
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Hamnen

Vid den senaste ”nätverksträffen” i början av augusti 
diskuterade vi bland annat vikten av goda färjeför-
bindelser mellan våra öar för att stimulera handeln 
inom kommunen. Idag är det oftast enklare för oss 
på Björkö att komma till Torslanda och Amhult än 
till våra grannöar och t.ex. Hönö Klova. En direkt 
förbindelse mellan Björkö Hamn och Öckerö Cen-
trum är viktig för oss och för företagarna i kommu-
nen!
En nyhet! Bernt Brogren skaffar en ny lastbil. Med 
hjälp av den och med påmonterad kran och såg kom-
mer han bland annat att kunna hjälpa oss att ta ned 
träd och stora grenar.
                                                      Hasse Olofsson

Så här i slutet av augusti kan vi konstatera att som-
maren varit bra för Hamnen. Det återstår förhopp-
ningsvis några fina sensommarhelger, så det är ännu 
för tidigt att summera säsongen, men vi kan notera 
att vi i år har haft fler båtgäster än vad vi tidigare 
haft och att gästhamnen vid flera tillfällen varit fylld.

Lite smolk har dock kommit i glädjebägare. Vi har 
fått kritik för att vår hamnkapten kräver gästhamns-
avgift av korttidsbesökare som vill ligga i gästham-
nen. De ”drabbade” är bl.a. gäster till Pizzerian och 
SeaSide och besökare av olika evenemang på ön.

Eftersom kritiken har riktats mot vår hamnkapten, 
så vill vi här understryka att han agerar helt enligt 
de instruktioner han fått av styrelsen. Gästhamnen 
är, som det står på tavlan under gästhamnsskylten, 
endast till för övernattande gäster.  Övriga gäster får 
söka upp annan ledig plats i hamnen – precis som 
vi själva får göra när vi kommer till många andra 
hamnar. Anledning till att vi har denna bestämmelse 

är, att korttidsbesökare tidigare förtöjde vid gästplat-
serna och på så sätt hindrade natthamnssökande gäs-
ter från att få plats i gästhamnen. Många vände när 
de upplevde gästhamnen som full och vi förlorade 
åtskilliga besökande varje år.
Förhoppningsvis är problemet mindre nästa som-
mar, eftersom vi nu undersöker olika möjligheter att 
ordna korttidsplatser på några olika platser i hamnen
   
Hamnen och Båtklubben har sin gemensamma 
höstarbetsdag lördag 5 september med start kl.9.00

  Hamnstyrelsen/Hasse Olofsson 

  Bensin - Diesel - Gasol - 
  Atg - Svenska Spel - Båttillbehör - 
  Apoteksvaror - Presentartiklar - 
  Leksaker m.m.         Välkommen!

 Hamnen 430 94 Bohus-Björkö Tel 031-961249, 
 skeppshandel@telia.com

 Ni vet väl om att vi har Videotoppen.
Nya filmer varje vecka.



13

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

  
 ffären som gör               

Spikmattor på lager!
Ge bort ett presentkort 
eller ett mini-SPA för 2

www.bjorkohalsocenter.se
0730-60 59 99   0703-87 02 95

Björkö 
Hälsocenter

I Skärgårdscupen var Björkö återigen ett vinnarlag. 
Efter en raffl ande fi nal mot Öckerö, som krävde 
straffl äggning innan en segrare kunde utses, tog IFK 
Björkö hem 3:e raka cupsegern och fi ck med sig 
pokalen hem för gott. 

Björkö Roddklubb
Lördagen den 18 juli åkte Björköroddarna till 
Skärhamn för att delta i SM i 10-huggarrodd. Björkö 
roddklubb ställde upp med ett herr- och ett
damlag. Herrarna tävlade mot Öckerö, Henån och 
Skärhamn men kom dessvärre inte till fi nal. Damerna 
hade Öckerö och Henån som motståndare och fi ck 
även i år en silvermedalj. Vi tränar vidare och
ställer upp nästa år igen och då hoppas vi att det fi nns 
en juniorklass också. Vecka 39 kör vi igång med våra 
aktiviteter i idrottshallen och i år blir det tre tillfällen 
i veckan. 
Nytt för den här säsongen är step up på torsdagar. 
Tisdagar kl 19.30-21.00  Helene H
Torsdagar kl 18.30-20.00  Kirsi U
Söndagar kl 19-20.30  Susann K

Björkö Båtklubb 
startar Förarbevisutbildning ”Båtkörkort”
Kursstart: 16/9  kl 18.30 – 20.30  (10 kurstillfällen)
Plats: Björkö Båtklubbs klubblokal
Kostnad: 1 300 kr inklusive praktik
Kursmaterial: Kan köpas av kursledaren
Efter avslutad Förarbevisutbildningen planeras 
Kustskepparutbildning 
Anmälan till:  
Lars Iggström   Arb: 031-976207 H: 031-96790 
Mob: 0702-057803 
Ove Eriksson Mobil: 0768-653857 

DEN TRADITIONELLA Kräftskiva den 5/9 kl 19  
Båsklubbens hus.

Fredagsfritids upphör!
Kultur- och Fritidsförvaltningen lägger ner fredags-
verksamheten i Solhem i höst. Som skäl anför man 
besparingskrav i nämnden på 200.000 kronor, svik-
tande närvaro och litet engagemang från föräldrar.
Det fi nns berörda som tycker att placeringen av 
verksamheten kanske inte var den bästa, men be-
kymret är att Björkö inte har så många lämpliga 
lokaler för sådan verksamhet.
Har du några konstruktiva tankar om hur man kan 
lösa frågan om en bra fritidsverksamhet på Björkö, 
så hör av dig till Samhällsföreningens styrelse, 
så ser vi om vi kan hjälpa till!

Snart är det dags för den stora insamlingen
TV-gala i oktober.
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 Trollviksvägen 8 430 94 Björkö 
Tel: 031-961911 Mob: 0735-116838 
 E-post: trollvi@hotmail.com

Nya Björködagen blev en succé
Efter förra årets nedgång i besökarantal gjorde 
IFK Björkö en rejäl satsning på ”Nya Björkö-
dagen”. Lillens tivoli kom med fräschare attrak-
tioner och roligare lotterier än tidigare år och 
festplatsen uppgraderades med ett partytältens 
”Rolls-Royce” – Stort, ljust, med riktig scen och 
bar. Och satsningen gick hem, i det strålande 
högsommarvädret såldes drygt 360 biljetter till 
dagsaktiviteterna och nästan 500 kom till lör-
dagskvällens rockfest.

Nytt café i ”gammal” stil
En av årets största nyheter var caféet. Lena med med-
arbetare bjöd in till ett kaffe- och kakbord (allting 
hembakt) i lyx-klass med en matchande inramning 
både i dekorationer kring uppläggningsfat och bord, 
och i klädsel. Vågar vi hoppas på en repris till nästa 
år?
Nytt för året var också människo-auktionen där man 
kunde ropa in några av öns skickliga hantverkare till 
kanonpriser. Auktionen var mycket uppskattad och 
hantverkarna gick åt som smör i solsken

Talangjakt och rock’n’roll
Talangjakten genomfördes med den ära av Johanna 
Wahlström och alla de fantastiskt talangfulla barnen. 
Ett stort tack till er alla! För kvällsunderhållningen 
stod BadcasE. En riktigt grym rockshow där publiken 
hade velat fortsätta dansa tills solen gick upp
De riktiga hjältarna
Björködagen hade inte varit möjligt utan alla som 
ställde upp med allt ifrån transporter och biljettför-
säljning till bakning och städning. Drygt 60 personer 
har på olika sätt varit delaktiga i succén med Nya 
Björködagen, sträck på er, ni vet vilka ni är. 
IFK Björkö vill tacka alla besökare.

Vi erbjuder totalentreprenader i form av snickeri, el, 
vvs, grund- o. murarbeten, finsnickeri, köksarbeten. 
Vi utför  även både renoveringar och nybyggnationer.
                                 

  Projekt på gång. 
  Huset Trollviksvägen 10, byggt 1914, s
  kall renoveras och återställas till originalskick.

Trollvi Byggs snickeri.
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Nygammal kantor till Björkö Kyrka
Sedan Josef Szaller sökt o fått tjänst i Toleredskyr- 
kan på Hisingen har han efterträtts av sin företrädare 
Frederic Ogéus. Josef har avtackats och vi önskar 
honom allt gott på sin nya tjänst.
     Frederic rivstartar på den nya tjänsten där han 
välkomnas 13/9 i gudstjänsten. 11/10 sjunger Vokal-
ensemblen Merula renässansmusik (1400-talet) och 
den 25/10 spelar Frederic musik av Hindemith och 
Bach på den nya orgeln. Båda gångerna klockan 18. 
    Han ser fram emot att få börja och välkomnar nya 
sångare till såväl nybörjarkören Vågspel, som kyr-
kokören. Båda övar på tisdagkvällar och 
Frederic når du på 0733-56 13 73

Tisdag 1 september 18.15 
går årets match på Björkövallen.
Det handlar inte om att åka upp eller ner för 
MÅLET ÄR VÄNSKAP!
Åter är det Björkös tur att vara värd för fot-
bollsmatchen med Göteborgs stifts prästlag, 
lokalt lag  och med förstärkning av
slocknade stjärnor som Ralf Edström, Björn 
Nordkvist, Håkan Mild, Benno Magnusson och 
många fl er.

 Arrangörer är IFK Björkö, Öckerö Församling 
samt kyrkorna på Björkö.
Efter matchen som avslutas med straffar blir det 
eftersits med samtal och musiker från ön.
Ett av målen är att samla in pengar till Göte-
borgs stadsmission och ett barnhem i Bistrita 
Rumänien, varför kvällens intäkter
går dit. Bl.a. utlottas skänkta konstverk från 
Björkö och mycket mycket annat. 
Vi ses!

Höstprogram
24 Oktober West of Eden

28 November Julbord

29 November Familjejulbord 

5 December Julbord

6 December Familjejulbord

Björkö Hotell
RESTAURANG �  KONFERENS �  EVENT � VANDRARHEM

www.bjorkohotell.se - 96 16 19

Det gäller dig!
Har du stora, skrymmande föremål som du vill lämna 
på tippen så får du vara där när tippen öppnar.
Kommer du nära stängningsdag kan konteinarna vara 
full. Är du osäker på att få plats så kan du åka till den 
stora tippen på Öckerö.
                Björkö-Tippens tider är:
                Måndag och fredag 8.00 - 10.00
                Onsdag 17.00 - 19.00  
                Lördag 9.00 - 12.00    
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                           Kalendarie
2/9 kl 19.00 start för samtalskvällarna i öns kyrkor. 
Ingen anmälan, ingen kostnad, inga förkunskaper 
krävs. Varannan onsdagkväll. 
             Hösten är det goda samtalets tid!
Om det djupt mänskliga
-det kvinnliga och det manliga -
skriver Ylva Eggehorn i sina böcker
”Kryddad olja” och ”Där lejonen bor”.
-Följ med i det unika äventyret här på Björkö!
Det handlar om mötet mellan våra egna erfarenheter 
och bibliska berättelser.
En samtalsgrupp för kvinnor och en för män.
I Missionskyrkan och i Björkö kyrka.
-Välkommen! (Se även folder och affisch! )

21/9 kl 19.00 Arbetsgemenskap i Kyrkan
Då många ställde upp fast det var nationaldagen för 
att köra ut många ton cementrester ur Kyrkans käl-
lare är det en glädje att nu få bjuda in till upptakts-
kväll i Björkö Kyrka för alla som vill. Det blir mat, 
gemenskap och musik. 
Hälsar prästen 
Christer med många frivilliga medarbetare.

3/10 samlar IFK Björkö in pengar till Cancer  fon-
den. Vi finns på plats utanför Skeppshandeln och 
ICA mellan kl. 10 och 14

11/10 kl 11.00 Missionskyrkan  
GLÄDJE OCH TACK! Gudstjänst med 
scoutinvigning, sopplunch/fika och 
HÖSTMARKNAD

11/10 kl 11.00 Familjegudstjänst Björkö Kyrka på 
tacksägelsedagen. Auktion av frukt o grönt vid kaf-
fet för Världens Barn insamlingen.
 
25/10 kl 11.00  Som en god tradition firar
 kyrkorna på Björkö gemensam gudstjänst för att 
uppmärksamma FN och FN-dagen.
I år i Missionskyrkan
Årets konfirmander medverkar.

ALLHELGONA-HELGEN:
Lördag 31/10 kl 11 Gemensam gudstjänst med natt-
vard i Björkö kyrka
Söndag 1/11 kl 17 Gemensam andakt med 
ljuständning i Missionskyrkan

   Vi ses på Seaside i Björkö hamn!

Välkommen.
Whiskey provning den 9 oktober, After- work sista fredagen i 
månaden, Julbord från 28 november 
Nytt för i höst.
Vedeldade Badtunnor på vår uteservering
Stamgästkort för Björköbor. Kom ner till oss och hämta ditt  
stamgästkort som ger dig 10 %

Skarviksv. 2 430 94 Bohus Björkö Tel 031-929410. Tider, program, fester, bokning av konferenser -  
www.seasidebjorko.se   -   E-mail: info@seasidebjorko. Välkommen!


