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I sommar blev den fula ankungen en gås!

Det händer alltid något på Björkö.
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En hälsning från ordföranden
Mina vänner! Den här sommaren kan vi väl 
ändå inte klaga på! Som jag upplever det, så 
var det länge sedan vi hade så fint väder. La-
gom varmt och lagom vått också! En hel del 
blåbär och vildhallon har jag hittat och nu ser 
det ut att bli mycket björnbär också. Kanske 
svamp också, det är jag däremot dålig på att 
hitta.
Jag hoppas alltså att de flesta har kunnat ladda 
batterierna för att ta ihåll med ”verkligheten” 
när hösten drar in över oss igen. Till att börja 
med skall vi förstås utnyttja vår medborgerliga 
rätt att välja våra företrädare i riksdag, region 
och kommun. Björkö brukar ju ha ganska hög 
procent väljare och vi hoppas detta fortsätter. 
Nu kan man ju rösta på andra sätt än i vallo-
kalen på söndagen, så det finns inte mycket att 
skylla på om man inte röstar.
Men verkligheten innehåller ju så mycket an-
nat, och jag hoppas att det blir fortsatt aktiv 
verksamhet på olika sätt på Björkö. Konst-
ronden t ex, som i skrivande stund just har 
genomförts, har imponerat på mig, med så 
många skickliga konstnärer och hantverkare. 
Kanske har ön en särskilt god miljö för konst 
och hantverk? Får vi andra Björköbor, så vill 
vi gärna vara lite stolta!
Det intensiva turist- och sommarlivet som bli-
vit tydligast i hamnen har ju också känts väl-
digt roligt och vi hoppas att det skall generera 
ytterligare levande verksamhet på ön.
Och så förstås föreningslivet, som också det är 
ovanligt aktivt på Björkö. ”Nutidsmänniskan” 
har ju svårt att få livspusslet att gå ihop, men 
jag – och många med mig – hoppas ändå att 
boende på ön engagerar sig ideellt för att, med 
olika insatser, göra vårt gemensamma liv på 
ön trivsamt och innehållsrikt!
Därmed kommer jag naturligt över på Björkö 
Samhällsförenings verksamhet och passar 
först på att tacka alla bryggfaddrar för att ni 

sätter i och tar upp bryggor och badstegar 
och håller dem i gott skick från sommar till 
sommar. Jag tackar Berit Knutsson, med fa-
milj, som håller ett vakande öga på Klarviks 
badplats under hela sommaren. Dessutom ett 
tack till bänkfaddrarna, som ser till att vilo-
bänkarna på olika ställen är i skick att sitta på! 
Och så förstås alla Björköbor som i det tysta 
plockar upp burkar och flaskor och annat skräp 
som några (och här kan det ju naturligtvis inte 
röra sig om Björköbor!?) har lämnat efter sig 
på sina vandringar på ön!

Vi kan också informera er om att vårt EU-pro-
jekt Skjutbanestigen nu är officiellt avslutat!
Vi har klarat av redovisning av ekonomi och 
arbetstimmar och har även haft besök av kon-
trollanter från EU-organet Terra et Mare. De 
var mycket nöjda och imponerade över vad vi 
åstadkommit och detta vill jag gärna skicka vi-
dare till alla välvilliga jobbare i projektet. Na-
turligtvis var de också imponerade över Gert 
Knutssons fina arbete med vägunderlaget!

Men vi är inte klara riktigt ännu. Vi skall ha 
upp informationstavlor på ett par ställen och 

 Björkö Samhällsförening.
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Björkö skola - Sveriges bästa skola
Björkö skolgrupp har bildats för att ta tag i akuta problem inom skola och fritids och samtidigt 
arbeta långsiktigt för att få Sveriges bästa skola och fritids. Det som har högsta prioritet just nu är 
de kommande personalneddragningarna i klasserna F, 1, 2 & 3 inför hösten 2010. När klasserna blir 
så stora som 19-26 elever med endast en lärare under större delen av dagen undrar man hur denna 
lärare skall hinna med alla barn och ge dem den undervisning, stöd, trygghet och säkerhet som de 
behöver. 
Vårt mål är att Björkö skola och fritids skall vara Sveriges bästa. Man skall inte behöva fundera 
kring att byta skola för att man inte är nöjd eller inte trivs. Det skall finnas uppskattade aktiviteter 
på fritids varje vecka. Fritidslokalerna skall vara ändamålsenliga. För bara några år sedan fanns det 
roliga aktiviteter som exempelvis gymnastik på fritids. I nuläget fungerar fritids som förvaring av 
barnen och allt fler barn väljer att vara någon annanstans när skolan är slut för dagen. 
I september kommer det att hållas en frågestund med politiker angående Björkö skola. Tiden 
för mötet kommer att annonseras på öns anslagstavlor. Alla är hjärtligt välkomna att få svar 
på skolfrågor inför valet! Passa på att få den information du behöver för att kunna rösta rätt i 
kommunvalet. Är vi många kan vi göra skillnad.

Björkö skolgrupp/
Hans Andersson, Lisbeth Gustafsson, Annika Jägersvärd, Pia Lundqvist

– som jag sagt tidigare – det som är gjort hit-
tills är grundarbetet. Det finns fortfarande 
stora möjligheter till finputsning!

Och så till det nyaste! Katarina Helmvall 
har skaffat hit små karp-fiskar till Näckros-
dammen och Store Mosse. Vi hoppas nu att 
de skall ta sitt uppdrag på största allvar och 
äta rent i dammarna, så dessa inte växer igen 
helt. Eventuellt kommer vi att erbjuda er att bli 
karp-faddrar också, det vore väl en ära!
Med detta sagt, så hoppas jag på en fin höst 
tillsammans för oss alla på Björkö!

Helena Larsson Ordförande

Gräskarp – vad är det för en gynnare?

Jo, den betar ner störande vegetation i dam-
marna på ett miljövänligt sätt. Risken för sy-
rebrist och andra skador, beroende på förmult-
nande växter, minimeras och möjligheten för 
ett varierat djurliv ökar.
Eftersom den alltså bara lever på växter, be-
höver vi inte oroa oss för att andra fiskar och 
andra vattendjur råkar illa ut.
Den kan faktiskt bli mer än 20 år gammal om 
den trivs, men den ”reproducerar sig” inte 
spontant, så man behöver inte riskera att kar-
parna tar över.
Den information vi har fått säger att den inte 
heller äter näckrosor, utan mera vanligt sjögräs 
och liknande.
Det finns förresten en gammal kinesisk tum-
regel som lyder ”Genom att föda en gräskarp 
föder man samtidigt fem andra fiskar”.
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            Lite av varje.

Groggen.
Groggen kommer från när den brittiske stränga 
amiralen Edward Vernon som spädde ut besättning-
arnas romransoner med vatten för att minska fyl-
leriet bland sjömännen. Han kallades 
’Old Grog’ sedan han låtit sy sina uniformer i 
ylletyget ’grogram’.

Framme i ”Backen” 
Landfolk förundras ibland över att backen för 
sjöfolk alltid fi nns längst fram i ett fartyg.
Förklaringen är att såväl handels- som örlogsfartyg 
började under medeltiden förses med för- och ak-
terkastell.
Det var ett slags fästningar utrustade 
med kanoner och skottgluggar för 
musköter. Förkastellet var 
förlagt akter om bogspröt och
 galjonsbild. I engelskan, 
behind därav backen (bakom)
som benämning på ett 
fartygs främre ända.
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Och bak är........
Romarna var framgångsrika på de fl esta områden. 
Havet var dock en makt, som inte lät underordna 
sig deras överhöghet. Romerska skeppare, handels-
män och andra sjöfarare begav sig därför aldrig ut 
på längre sjöresor utan att medföra en eller fl era 
penater, det vill säga hus- eller skyddsgudar.
Ordet penat kommer av latinets 
pupa för docka eller 
miniatyrfi gur, vilket återfi nns i 
engelskans puppet för docka.
Penaterna förvarades i aktern
 i skepparens  kajutan, 
vilket enligt Bradford är 
upphovet till ordet poop 
för akterskeppet.

    Från bottennapp till lyckokast!

Dags att 
vinterkonservera

din båtmotor.

  031 929184 www.bjorkoismarin.se

Sune fi ck ett bottennapp vid Måsekär som blev ett 
lyckokast för Albans Åke. Med lite färg blev
stenen en stopp för genvägen vid hans entrétrappan. 
Så nu känner Åke sig lugn och trygg.  
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  Björkö inte bara en vacker ö utan även en aktiv ö.
   Här är en del som hänt i sommar,

Planförlängning
Arbetet med att förlänga Björkö-
vallen rullar på, nästan planenligt. 
Det har sprängts och schaktats och 
fyllts på med jord och det som 
återstår är i princip att rulla ut den 
nya mattan. Tidpunkten för detta är 
inte bestämt än. Stor hjälp i detta 
har alla som hittills varit med och 
sponsrat arbetet - Nästan 300 m2 
av den nya gräsmattan är redan 
intecknad. Är du också intresserad 
av en andel i nya Björkövallen? 

     85-årsjubileum
  I år fyller IFK Björkö 85 år. 
 Bemärkelsedagen firas med pompa       
 och ståt på Restaurang Seaside den 13 
november.

 Se mer på hemsidan och anslagstavlor.

Midsommarfirandet
Gick traditionsenligt av stapeln på 
Björkövallen. Stången smyckades och 
restes och när sista spannen var utlottad 
och alla små grodor hade dansat klart 
kunde ca 640 betalande besökare räk-
nas in. Till detta kommer alla barn som 
gick in gratis så sammanlagt beräknas 
besökssiffran landa runt 1000 personer. 

Succé med Björködagen 
i ny kostym.
Björködagen fortsätter att förnyas och utvecklas 
och flyttade i år in på fantastiska Restaurang Sea-
side. Grus i skorna i ”Brottet” byttes mot solblänk 
och sjöbris på bryggan. Barntivolit på hamnplan 
flyttades till Seasides parkering och trots snudd på 
tropisk värme gick vändkorsen varma och närmare 
350 vuxna löste entré och lät sina barn tillbringa 
några svettiga eftermiddagstimmar i hoppslott och 
slide. De allra minsta åkte barnkarusell och den 
vuxna publiken sökte skydd från solen i skuggan 
vid lotteristånden

       Läs mer om ”Allemanssponsring” på www.ifkbjorko.nu.



7

Björkö 
Dagen

Favoriter i repris - Café deluxe och 
Bad Case
Förra årets café-succé var tillbaka bättre än någon-
sin och bjöd på ett fantastiskt dignande kak-- och 
kaffebord med ”uteservering” på bryggan. Ett stort 
tack till alla fantastiska ”hembagare” som skänkt 
sina konstverk till försäljning. Lördagskvällen hade 
sedan drygt 400 glada besökare, som tillsammans 
med förra årets publikfavoriter BadCase, trots re-
dan tryckande värme, lyckades höja temperaturen 
på sommarkvällen ytterligare några grader. Partyröj 
på scen, en fantastisk publik och festen ville aldrig 
ta slut. 

Talangjakt och auktion
Talangjakten genomfördes under ledning av den 
alltid lika proffsiga Johanna Wahlström (som också 
sjöng vackert för oss) och som vanligt var det 
mängder av talangfulla barn som gav oss en min-
nesvärd upplevelse. Ett stort tack till er alla!
Årets auktion gick i upplevelsens tecken. Björkö 
Hälsocenter och Restaurang Seaside var några av 
de som gav av sin tid till försäljning med bla mas-
sage och matlagningskurs. Björkös sångfåglar Ebba 
och Alice, och vår lokale nöjesprofil Hadrian ropa-

des också in och till sist auktionerades också en plats på 
en av Malins populära danskurser ut.       

 Dopade ankor eller vad?
Det har väckts misstankar om att årets ankrace inte gick 
helt rätt till då vinnaren var en av ankförsäljarna. En 
oberoende utredare har tittat närmare på händelser som 
föregick själva tävlingen och tiden under vilka ankorna 
låg i vattnet, och kommit fram till att det inte går att 
utesluta oegentligheter. Tävlingskommittén har därför 
beslutat, att för all framtid, stänga av herr Sjövall från 
all tävlingsverksamhet som inbegriper badankor i någon 
form.

 Ett stort tack!
Till alla som hjälpte till på olika sätt. Björködagen hade 
inte varit möjlig utan er. Så sträck på er, ni vet vilka ni 
är! IFK Björkö vill också passa på att tacka alla besö-
kare och meddelar att man oförtrutet jobbar vidare för 
att bli ännu bättre till nästa år.

Vi ses vid Björkövallen och stödjer våra lag.
Extra stöd till A-lagets hemmamatcher för att 
ge dem positiva vibbar och en god placering i 
tabellen.          Du är väl medlem?
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Ett litet samhälle 
med stor 
kreativitet.

I snart varje stuga lyser flitens 
lampa och när sommaren 
kommer blommar resultaten 
upp som tavlor, textilarbeten, 
mattor, keramik smycken och 
massor av andra hantverk.
Ja, när solen strålade som 
mest kunde man räkna till ett 
35 - 40-tal  aktiva hantverkare 
och konstnärer.

Sonja André, Marie Nilsson, Ulla Long, Kiki Åstrand, Kjell Lundqvist, 
Marilyn Lidebo, Berit Jansson, Ewa-Karin Wallin, Helene Thersthoi, 
Marie Olofsson, Stina Jonsson, Laila Alexanderson, Katarina Elfast, 
Tina Elfast, Mona Alexanderson, Inger Linderås, Inga Holgersson, 
Reino Duell, Helene Thershol, Martha Dahlgren, Jördis Janhede, 
Birgitta Svensson, Isabell J Mattsson, Maria Gillholm, 
Kerstin Knutsson.

Och i Hembygdsföreningen var det fullt hus på Äggostens dag.
Lördag 24 augusti var det 
Äggostens dag för andra året i rad.
På bordet i Björkö Hembygdsfören-
ings skollokal fanns sju stora äggostar 
med björnbärssylt
framdukade. 90 personer lät sig väl 
smaka. I år hade även gästhamnens 
båtfolk hittat dit och alla tycktes in-
tresserade av recept och vackra ägg-
ostformar som fanns att beskåda.
Vinnare av Björköduken blev Vivian 
Knutsson
.Skriften Björkö Affärer vanns av 
Uno Svenssons dotter.
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Öppet: Fred. 10.00 - 19.00  Lörd. 10.00 - 14.00
OBS! Nu gäller tel-numret som förr.      
Tel 031-929292 o Mob 0705-545420  Björkö Hamn

 Vid gamla Feskeboa har nu ett 
tvåvåningshus vuxit fram.
I markplan fi nns Feskeboa i ny 
lokal men med den gamla char-
men och som grannar har de fått 
Café Mareld som även är på väg 
att utöka med ett litet bageri (mer 
info kommer senare). De har även 
en uteservering en trappa upp med 
en härlig skärgårdsutsikt.
Nu har även Hamnklippet startat 
sin verksamhet på övervåningen 
och bredvid fi nns det en liten pre-
sentbutik ”Butik Kaskelot” samt 
kontor där det bedrivs en redovis-
ningsbyrå.

Björkis tackar 
för allt stöd från 
Feskeboa och 
Ishuset när 
kräftorna skall
kokas och 
paketeras inför
IFK Björkös
Midsommarfest.
Kräftlotteriet inbringar ca 8.000 kronor som 
går oavkortat till IFK ungdomsverksamhet.

Suporterklubben Björkis.

Vill du vara med i vår styrelse och arbeta 
för ungdomen och idrotten så kontakta 
Lars Sallander tel. 961732

BSF önskar lycka till för nya Sjöboa!
Med Feskeboa, Mareld, Café, Hamnklippet, Butik Kaskelot.

Nyhet!

FISK OCH SKALDJUR I BJÖRKÖ HAMN

  Inge och Leif  

Fisk o. skaldjur från Björköbåtar

 
  Specialitet: Olika sorters Lax samt 
  egna sill - och skaldjurssallad  

 FESKEBOA
             
                                                      

                                                                     
                                                                                                                          

Butik 
KASKELOT

Öppet lördagar kl 10.00 - 14.0 
Presentartiklar från Sagaform, MK, Lighthouse mfl .

  Nyinkommet: Sällskapsspelen Schlager och Fotbolls   
  Quiz, samt åter i butik - Havsblänk av Stefan Edman   
  (en bok om Öckerööarna).
  Öppningserbjudande 10 % på presentartiklar från MK

     
 

           Välkommen en trappa upp i Sjöboa 
           Strandsjövägen 5 bredvid Hamnklippet 
           i Björkö södra hamn. Helen
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Skjutbanan - en gammal pärla.
Området har använts som övningsskjutbana av 
försvarsmakten. Längst bort i nordväst kan man 
se den gamla skjutvallen. Området hade dock re-
dan innan det blev skjutbana en lång historia som 
betesmark. Således har här under minst hundra år, 
gått och trampat klövar, hovar, tassar, fötter och 
stövlar. Detta har bidragit till att hålla marken öp-
pen. I början av 2000-talet minskade försvaret sin 
verksamhet här på Björkö. I samband med detta 
började en kraftig igenväxtning av Skjutbanan.
2003 initierade Svenska Naturskyddsföreningen 
en inventering av naturvärden på ön. Denna slog 
fast att Skjutbanan har höga naturvärden vilka bör 
bevaras. Engagerade människor har sedan dess röjt 
upp och huggit bort sly och mindre träd och där-
efter stängslat in så att en handfull får kan gå här 
några veckor om året. Allt för att bevara de öppna 
markerna.

Att uppleva.
När man går här på Skjutbanan, lägger man märke 
till den stora rikedom av blommande växter. Här 
fi nns också ett stort antal gräs i olika färger. Många 
fjärilar och andra insekter är knutna till blommor-
na. I mitten av Skjutbanan, på västra sidan, fi nns 
ett välbevarat skogsbryn med en mängd bärande 
träd och buskar. Solbelyst död ved på den betande 
marken, liksom död ved och stenar i bäckfåran, är 
element som höjer naturvärdet.

Hävd gynnar hotade arter.
Traditionellt jordbruk som det gjordes ”förr i tiden” 
har gynnat en mängd arter. Detta beror på småska-
ligheten i ett litet jordbrukslandskap tillåter många 
arter att hitta sin lilla nisch. Då det storskaliga jord-
bruket har tagit över, med traktorer och bekämp-
ningsmedel, har mängder av kärlväxter, insekter, 
groddjur, och småfåglar trängts undan. Därför är 
många av  dessa arter hotade och uppförda på den 
så kallade rödlistan. Exempel på sådana rödlistade 
arter är granspiran, vilken fortfarande fanns kvar 
då inventeringen gjordes. Sedan betet har återin-
förts har antalet granspiror mångfaldigast, vilket 
är mycket glädjande! Det går alltså att se ett direkt 
resultat av arbetet som läggs ned.

Skjutbanan - kultur och natur i samspel.

Granspira Pedicularis sylvatica.

  Beskärning 
 Trädgårdsdesign/planering 
 Rådgivning i din trädgård 

Bra hösterbjudanden! 
www.oarnastradgard.se 

Madeleine Persson 0738-137105 
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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

 

Ekologi  - läran om huset.
Ekologi betyder just läran om huset, vårt hus, vår 
planet som vi bor på. Denna planet har en stor 
mängd arter vilka alla trivs bäst i sin lilla nisch, sitt 
lilla rum. Ju fl er rum, desto fl er arter.
Alla växter behöver ljus, vatten och näring. En del 
kan klara sig på lite näring medan andra behöver 
mycket. Arter som kräver mycket näring är gene-
rellt sett bra på att breda ut sig och dominera växt-
platsen. Därför tränger de ofta undan de arter som 
gillar lite magrare marker. Av fl era orsaker (göd-
ning, nedfall m.m.) blir markerna alltmer närings-
rika, samtidigt som antalet betedjur som får gå ute 
och beta har minskat. Detta gör att de växter, insek-
ter och småfåglar som gynnas av hävd, dvs. betad, 
ofta mager mark, får allt mindre plats att leva på.
Växter och djur i samspel.
Många av naturens arter lever i ett nära samspel 
som gynnar båda parter, symbios. Ex. är en del 
fjärilar tätt knutna till vissa blommor, som i sin 
tur gynnas genom pollinering. Om den ena parten 
minskar, minskar således även den andra.

Tätört
Texten om Skjutbanan 
samt guide vid 
blomstervandringen.
Linnéa Jägrud.

Jungfru Marie nycklar

I fl era år har man gjort en blomstervandring på ön.
Intresset har blivit mer och mer för varje år.
Att lära känna naturen i sin hemmiljö gör att man 
förutom kunskap blir mer aktsam och förstår att alla 
måste vi dra vårt strå...........
2010 var vi ett 20-tal som lyssnade, letade arter och 
njöt av naturen och trevligt sälskap.
Nu har vi lärt oss att bortsett vems mark man är på 
så gäller det att värna och skydda vår natur och våra 
stigar på Björkö..

Natural, quality, happy food

Koreansk Take-away Restaurang

THE  REAL  KOREAN  FOOD

Tel:  031 96 11 72

www.mybibimbab.com

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

Vi gör plats för höstens varor.

Här finns bla Dirty Dogs solglasögon
Holebrooks sommarkläder
T-shirt  Tröjor Jackor
för herr o dam

 SOMMAR-REA !

Årets upplaga av Björkö Boule Cup spelades lörda-
gen den 7 augusti. För första året sedan starten 1985 
var det inte fullbokat 14 dagar i förväg och tyvärr 
fattades det 6 lag för att vi skulle nå upp till maxi-
mala 64 lag.
Men trots avbokningar i sista minuten så hade vi ett 
starkt startfält. Det är kul att så många boulefören-

Björkö Boule Cup
Birgit och Kalle 
var där.
Vilken Kalle?
Jo, Kalle. 
Kalle, Kalle 
Kalle på Björkö.
Det är lättare 
att tala om vad 
han inte gjort.
Än att räkna upp 
allt vad han har 
varit med i.
Du är toppen 
Karl-Erik                     UTHYRES!

     Del av lokal i Björkö hälsocenter
     Passande verksamhet är innom friskvård, 
     hudterapi, fotvård etc.
     Lokalen är ljus och trevlig och ligger i andra 
    våningen i Is och Marinhuset i Björkö hamn.

    Kontakta Christina Ahlberg 073-0605999

ingar utifrån tycker om vår Cup och kommer tillbaka 
år efter år.
Det blev inget Björkölag i final men Anita och Jan 
Eriksson var med till semifinalen och förlorade där 
mot Cupvinnarna.
Thomas Calderyd och Marie Åkeström-Secher vann 
finalen med 13-2.
Marie anmälde sig på morgonen efter att ha sett en 
affisch på ICA.
Som vanligt var det fint väder och många besökte 
vårt Café. Stort tack till Ingela och alla som hjälpte 
till för att få det att fungera.

Dessutom ett stort tack till ”tävlingsmajoren ”Martin 
som i alla år organiserat  vår Cup.
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För oss som inte kan se klart när 
vädret blir oklart.
Det finns ett litet bra tips hur du kan bli din egen 
meteorolog och genom att titta på molnen se vilket 
väder som väntar just på Björkö.
Om du t.ex. ser tunna höga molnslöjor, gärna med 
skidspetsar framtill, som drar upp på himlen och 
sedan tätnar alltmer brukar det vara ett tecken på 
att det kommer in regn inom ett par timmar. Ett 
annat exempel är stackmoln som kan växa till 
under vår- eller sommardag. Ett tecken är att om 
molnen är högre än de är breda vid klockan 11.00 
på förmiddagen kan man räkna med regnskurar på 
eftermiddagen. Är de däremot ganska platta vid 
11-tiden 

får vi troligen uppehåll 
under hela dagen!!!!!
Om du vill veta mer, titta på www.smhi.se där finns 
en länk för frågor.

Vilket väder det än blir är det helt 
klart att vi inte vill ha svarta 
påsar i naturen efter lilla vovens 
behov.

Dessutom 
skall din 
hund 
vara 
kopplad ute.

För oss som gillar textilmönster 
och arkitektur.

Meander är en slingrande flodfåra i ett flackt 
landskap skapad av erosion i ytterkurvorna 
av floden och avlagring i innerkurvorna. 
Bukterna kallas meanderslingor och området 
som omsluts av en slinga kallas meandernäs. 
När en slinga blivit tillräckligt utpräglad kan 
den bryta igenom ett näs och bilda en ny 
vattenfåra. Den slinga som då inte längre har 
något vattenflöde kan så småningom bilda en 
korvsjö. Ett meandrande lopp är den naturliga 
formen för varje vattendrag som flyter fram 
över ett slättlandskap. Företeelsen har fått sitt 
namn efter floden 
Maiandros i västra 
Turkiet.
Slingmönstret har i 
hundratals år använts 
i mattor och andra 
vävnader samt i 
utsmyckning av 
keramik och även på 
husfasader.

Sugen på mer än 55 % av lönen i pension?
Då kan det finnas anledning att se över ditt privata pensionssparande.

Välkommen att ringa på 0771-365 365 så berättar vi mer om Individuellt
pensionssparande hos oss. Du kan även läsa mer på seb.se eller besöka  
oss på kontoret.

SEB på Hönö
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Trollviksvägen 8 430 94 Björkö 
Tel: 031-961911 Mob: 0735-116838 
 E-post: trollvi@hotmail.com

Byggt 1914, skall renoveras 
till originalskick.

Söndagen 19 september, 
mellan kl. 10-13, träffas vi och fixar till lekplatsen. 
Underhåll är viktigt för att behålla lekplatsen säker 
för våra barn samt att motverka slitage. ALLA ar-
betsinsatser är välkomna! Efteråt grillar vi korv och 
umgås en stund.

Fredagen 5 november 
är det åter dags för 
Björkö-Barnens populära
 Pumpajakt! Jakten startar 
vid Elverket mellan
 kl. 18-18.30 och vi går 
slingan runt. ALLA barn får pris!

Söndagen 19 december, mellan kl. 15-17, bjuder 
Björkö-Barnen på julmusik, glögg och pepparkakor 
vid granen nere vid hamnen. Tomten gör också ett 
besök för att ta emot barnens önskelistor.

Håll utkik också på ICAs anslagstavla. 
Man vet aldrig vilka roliga upptåg vi hit-
tar på under hösten... 
Och kom ihåg: Mormor, Morfar, Farmor, 
Farfar, Mamma, Pappa, Storasyskon... 
ALLA kan vara med!
Sara Lernberger

Inget är för stort eller för litet 
projekt för oss.
Vi erbjuder totalentrepre-
nader i form av snickeri, el, 
vvs, grund- o. murarbeten, 
finsnickeri, köksarbeten.
Samt  prefabtillverkning i 
våra verkstadslokaler.

I år gick SM i tiohuggare på Öckerö.
Deltagande lag Henån. Dam,Herr,Juniorer
Björkö: Dam,Herr,Juniorer
Öckerö: Dam,Herr
 Björkös juniorer kämpade väl men slagna av Henån. 
SM-Silver ändå. Tider:  Henån 5:22 Björkö 6:10
 Herrfinal, Björkös herrar släpte äntligen bronsplatsen 
och tog Silver. Kommunbästa.
Tider: Guld Henån 4:28, Silver Björkö 4:42 Brons 
Öckerö 4:5

Björkö Roddklubb startar dessa tider i idrottshallen:
Cirkelträning-Styrka. 
Söndag 19/9 kl 19.00 Ledare: Susann Karlsson
Gympa 
Tisdag   21/9 kl 19.30 Ledare: Helene Henricsson
Step-Up 
Torsdag  30/9 kl 18.30 Ledare: Kirsi Ulvinen

 Alla är välkomna att pröva på. Även ej medlemmar/
roddare. Åldersgräns för styrketräningen 

  Björkö Roddklubb

Projekt under arbete.

Bryggan i Trollvik.
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Ett säkert hösttecken 
Ett höstecken här i Bohuslän är att de flesta 
fiskmåsarna flyttar söderut, även om många 
övervintrar där det finns god tillgång på mat 
och öppet vatten.

Flyttningen sker då till Danmark eller längs 
Hollands och Frankrikes kuster. Svenska 
fiskmåsar har också under vintern påträffats 
längs med Norges kuster. 
                             Fiskmåsen som är den     
                            vanligaste av måsarterna    
                             i Sverige är mindre än    
                             Gråtruten och har    
                             ingen röd prick på   
                             näbbet och har gula ben
                             svart öga.
                         På Tjörn sade man förr att 
fiskmåsen skriker ”Se silla Ta a! Ta a! Ta a!

För de flesta är alla måsarter ”Galar”

- Den 14 oktober kl 19.00- 21.00 i Björkö Båtklubbs
 lokal (fd Hemvärnsgården) berättar och med bilder, 
Bertil Enbom om sin ensamsegling  1968 
”Single Handed Transatlantic Yacht Race”
 från England till USA  i en 6 meters Havsfidra. 
Anmäl gärna till Tommy Blom på telefon eller med 
SMS 0703-955805. 
Kaffe och fika serveras, kostnadsfritt.

    Björkö Båtklubb

 
 I sista stund!

  Björkö Båtklubbs traditionsenliga Kräftskiva 
och i år ockå båtklubbens 30-årskalas går av 
stapeln den 4 september.
  Anmälan, telefon eller SMS till Lisa Åberg 
0708-272592,  Tommy Blom, 0703-955805 eller 
Anne  Eritsland, 929277.

På 50-talet var det IFK 
Björkös fotbollsplan.
I dag är det ett vandrarhem 
på planen och tillsammans 
med Björkö hotellet finns 
det 100 bekväma bäddar 
till ditt förfogande.

Björkö är en populär ö med 
sin hamn och sina prome-
nader, så man kan alltid 
förvänta sig besök från släkt 
och vänner.
Då är det skönt att veta att 
vi finns till hands när säng-
platserna tryter därhemma.

RESTAURANG  KONFERENS  EVENT  VANDRARHEM

                      www.bjorkohotell.se
                        Tel 031-961619
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Skarviksv. 2 430 94 Bohus Björkö Tel 031-929410. Tider, program, fester, bokning av konferenser -  
www.seasidebjorko.se   -   E-mail: info@seasidebjorko. Välkommen!

Gala för Världens Barn.
I Skutan, Missionskyrkan torsdag den 14 oktober 
kl 18.00. Musik, lotterier, försäljning från Världens 
bord och fika.
Mässa för småfolk.
Gemensam gudstjänst på Tacksägelsedagen den 10 
oktober kl 11.00 i Björkö kyrka.
Små och stora sångare och musiker 
medverkar för Världens Barn. 
Lena Sollerman

  Björkö Missionskyrka 

Det goda samtalet.
Välkommen till nya samtalsgrupper med c:a sex 
samlingar innan advent.
Kvinnorna möts i Missionskyrkan torsdagar kl.19, 
2 september. Samtalsmaterial: 
Bråkdelen av en sekund av Carolina Johansson.
En bok om att möta Gud, fast det inte fanns med i 
planeringen.
Männen möts i Björkö Församlingshem Onsdagar 
kl. 19 med start 8 september kring Olle Carlsson 
Kristendom för ateister.
Boken gör upp med fördomar om vad kristen tro 
måste vara och visar hur man kan vara en modern 
människa och tro på Gud.
Samtalsledare: 
Lena Sollerman Missionskyrkan tel 87 28 19 
Christer Holmer Björkö Kyrka tel  0708-96 01 51

Föreläsnings- och samtalskväll: 
Rätten till liv och död  med sjukhuspastor 
Evert Eggelind  Onsdag 3 november kl 19  
Björkö Församlingshem

Välkommen till restaurangen 
vid vattnet i Björkö hamn.
Nytt för i år 
är att vi har byggt en ny festvåning med 120 platser 
för bröllop, fester och företagsarrangemang.

Vi ses på Björkö.
En genuin skärgårdsö med rätta atmosfären.
Öppettider och menyer finns på www.seasidebjorko.se

      Skutan

Björkö kyrka

Kyrkorna på Björkö välkomnar dig!


