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I tussmörkret.
Natten dig sakta förför. Mot mörkrets spirande bädd. 
Så saktligen du sänker dina vingar.
Och träder i dvala. 
Skapare av dimmor Du enar de två makterna -  Dag och natt.
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En hälsning från ordföranden
Så börjar sommaren 2011 lämna oss! När man skri-
ver sådana här hälsningar i varje tidning så blir det 
så påtagligt hur fort tiden fl yter iväg. På detta sätt 
delas året upp i fyra delar för mig och jag förundras 
över att det verkligen har försvunnit tre månader 
sedan jag sist skrev, och det känns verkligen inte 
länge sedan jag senast skrev en ”höst-hälsning”. Ja, 
jag har till och med i färskt minne vad jag skrev för 
två och tre år sedan!
Hur som helst, så hoppas jag att sommaren har 
varit god för er alla – att det åtminstone fi nns lite 
soliga och roliga minnen att ha med till höst- och 
vinterdunklet!

Denna gång tänkte jag nämna något om vårt sam-
hällsengagemang. För ett år sedan, men också i 
våras, var det ju väldigt mycket fokus på detta i 
och med de två valen. Men jag tänkte nu inte på 
det politiska engagemanget, utan på det som vi har 
bara just för att vi är samhällsmedborgare.
Helt automatiskt är vi ju en del av olika ”kollek-
tiv”. När vi t ex bor på Björkö, så tillhör vi ju grup-
pen Björkö-bor och då har vi ett specifi kt förhållan-
de till varandra i denna grupp. Vi känner till var-
andra, kan eventuellt känna till om livet förändras 
för medlemmar i gruppen - positivt eller negativt. 
Vi kan glädjas åt och dra nytta av att det i gruppen 

fi nns personer som är särskilt kreativa och startar 
olika verksamheter. Eller personer som gör ön lite 
extra fi n och behaglig att vistas på. I gruppen fi nns 
det alldeles säkert personer som har ett extra leende 
och ett vänligt ord att dela med sig, och som visar 
särskild omsorg om sina medmänniskor.
Alla dessa medborgare i ”Björkö-samhället” är ju 
faktiskt de som fungerar som ”pelare” för att bära 
upp detta samhälle, så att livet här blir lite ljusare, 
lite trivsammare. Det är dessa som jag, som ord-
förande för Björkö Samhällsförening, särskilt vill 
tacka denna gång.

En av dessa ”pelare” vill jag härmed tacka postumt: 
det är min företrädare som ordförande i Björkö 
Samhällsförening, Sven Knutsson.
Sven var en sådan härlig människa! Snabbtänkt och 
klarsynt, vad jag har förstått skicklig yrkesman, ef-
fektiv politiker och en mycket kärleksfull familje-
medlem. Och – engagerad och besjälad ordförande 
i vår förening, aldrig rädd för att ta tag i frågor som 
skulle göra Björkö trevligt. Det var under Svens 
tid som denna tidning – Björkö-Nytt-  startade och 
även föreningens hemsida. Sven guidade mig in 
i mitt ordförandeskap på ett fantastiskt sätt. Han 
fanns alltid till hands om jag behövde hjälp, men 
lade sig aldrig i hur jag sedan lade upp arbetet. 
Och – om jag sedan har försökt att föra hans arbete 
vidare, så fi nns det förstås en punkt där jag genast 
insåg att jag skulle gå bet – Svens kluriga ordlekar 
och tokiga historier, där fi nns det ingen som han!
Tack Sven – för allt vad du, i ditt samhällsengage-
mang, har gjort för Björkö!
                                                      Helena Larsson 
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Dags att 
vinterkonservera

din båtmotor.

  031 929184 www.bjorkoismarin.se
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                         Björkö Roddklubb

                         Björkö Båtklubb   

Roddsäsongen lider mot sitt slut och i slutet av september tar vi upp Unna vinn. Det betyder inte att vi 
lägger oss på sofflocket utan istället flyttar vi som vanligt in i idrottshallen. Vi hoppas även i år på stor 
uppslutning och hälsar både nya och gamla träningssugna välkomna. Datum och tider kommer på vår 
hemsida www.bjorkoroddklubb.se
Styrelsen

Hamnen och Björkö Båtklubb kallar till arbetsdag 17 september kl 09.00-13.00
Samling vid Klubbhuset.
Förarbevis/Kustskeppare-utbildning startar under hösten.
Kontakta Lars Iggström 
tel 0702-057803
Du blir medlem genom 
att sätta in 175 kr till 
BG 5422-3979

 Hyra vår klubblokal.
 För mer information och 
 bokning Tommy Blom 
 Tel. 0703-955805 
tommy.b.blom@hotmail.com
 Mer info o. priser se hemsidan: 
 www.bjorkobatklubb.se

Svenska Mästerskapet i rodd för 
Tiohuggare gick i år från Björkö.

Hamnen och bryggan vid Seaside var full med 
förväntansfulla supporters.
Alla önskade naturligtvis att just deras lag skulle 
vinna.
Henån hade ett dam, ett herr och ett juniorlag på 
plats. Öckerö ett dam och ett herr samt Björkö två 
dam, ett herr och ett juniorlag.
Det fanns kaffe med dopp, lotterier med fina vin-
ster och festlig musik av Johannes Aspman & his 
Crazy Sextetters.

Vädret var perfekt men strömmarna var förrädiska.
Så roddarna fick kämpa mer än vanligt för att ta sig 
fram.
Henåns alla lag var överlägsna och vann alla fina-
lerna.
Sedan beror det på hur man ser på övriga resultat. 
Har man Björköglasögon på sig så kom juniorerna 
tvåa, herrarna och damerna kom trea medan Öck-
erö kom näst sist.
En festlig dag som slutade med firandet av Rodd-
klubbens 10-årsjubileum.
Vi tackar alla som ställt upp och stöttat klubben.

Vi säger som vi brukar: ”Nästa år blir det guld”
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 Det har hänt mycket i sommar!
Midsommarfi randet
Traditionsenligt fi rades midsommar på Björkövallen och 
som vanligt dök nästan hela Björkö upp. Regnet höll sig 
borta och till Krister och Daniels sköna toner och Stefans 
sång, dansades sommaren in precis som den ska. Samtidigt 
passade de mindre danssugna på att tömma tombolorna på 
lotter och ta en fi ka med gott kaffe och hembakt fi kabröd. 

Björköbåtar och dess fångsredskap.
Hembygdsföreningen har arbetat hela våren 
med att få färdigt en foto och texutställning för 
sommaren. Detta är ett ämnen som säkert kom-
mer att intressera många trodde man. 
Men ack nej, man gick dörren förbi.
Däremot var det trevligt att det var knökat vid 
Äggostens dag.

Koncentration, spelglädje och en härlig gemenskap.
Björkö Boule Cup samlade många proffsiga spelare.
Vann i år gjorde Malin Segrén och Daina Johansson från Läns-
mansgårdens Boule Klubb.
Nästa år får vi hoppas någon från Björkö kan ge LBK en match.

Oavsett hur det ser ut dagarna före, eller efter, så har någon bestämt att när det är Björködagen 
då ska solen skina. Så också när portarna slog upp för årets upplaga av karnevalen-festivalen-Björködagen.
Traditionsenligt gick också björköborna snudd på man-ur-huse och vändkorsen snurrade nästan 400 
gånger innan alla entrébetalande besökare hade kommit in.
Den traditionsenliga talangjakten med och Johanna Wahlström
utökades med Björkökrysset. Johanna presenterade unga
Björkötalanger som uppträdde på Seasides brygga och passade  
samtidigt på att utmana publiken med fi nurliga kryssfrågor. 
Let’s Dance-Malin och hennes barn- och ungdomsgrupper 
bjöd på dansuppvisning och inte ett öga var torrt hos 
mammor och mormödrar/farmödrar. 

Björködagen – Alltid bäst när det gäller

Bakluckeloppis
Ett nytt men förhoppningsvis återkom-
mande arrangemang var den bakluck-
eloppis som anordnades på Björköval-
lens parkering annandag midsommar. 
25 bilar med öppna luckor erbjöd 
massor av fi na prylar både för hemmet 
och att för ge bort till den som redan 
har allt.

Tack alla frivilliga 
och gäster som gjorde 
dessa IFK-dagar till 
en fest.
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Sommar, sommar, sommar! 
Ännu en ljuvlig sommar på Västkusten - ljudet av 
gräsklippare och barnskratt, doften av salt hav och 
solvarma klippor – och på kvällarna sänder gril-
larna ut förföriska aromer – kan man ha det bättre 
här i Sverige?! 
Björkö Barnen sparkade ju igång våren med ägg-
jakt och sedan grillning på lekplatsen under maj 
månad. Vi är ett stort och starkt gäng härute nu, 
barnaskaran växer från år till år och det är ju otro-
ligt roligt, många nyinfl yttade och även ”infödda” 
som sällar sig till föräldrarskaran!  Att komma 
ny till en ö kan ibland vara svårt, och att gå med 
i Björkö Barnen är ju ett väldigt enkelt sätt att 
komma in i gänget – barnen lär känna varandra på 

nolltid och då är det ju lätt för oss vuxna att haka 
på. Så tipsa våra nyinfl yttade barn och vuxna om 
att vi fi nns! 
Efter midsommar fl yttades leksakerna från lek-
platsen och ner till Klarvik och Kolvik, när solen 
har strålat har båda stränderna varit fulla av brun-
brända, sommarlediga barn som fi skat krabbor 
och badat – så här mot slutet av sommaren har ju 
temperaturen i vattnet varit alldeles underbar, även 
för oss badkrukor. En stor fördel med det varma 
badvattnet är ju att brännmaneterna försvinner! 
Vi kör igång med grillning igen i september, halv 
fyra vid lekplatsen, inställs vid regn – men vi hop-
pas väl på en riktigt varm och somrig september, 
eller hur?
 Medlemsavgiften om 150:- kan betalas in på 
Björkö-Barnens Plusgirokonto 61 08 22-9.
Uppge barnets/barnens namn på 
meddelanderaden. 

Nu har vi REA på 

kläder ifrån Pelle P 
Holebrook och 

Mousqueton! 
Välkomna!

Under 4 veckor i sommar anordnades 
simskola i Klarvik och märkestagning 
i Trollvik. Så många som 51 barn har 
fått glädjen att öka sina simkunskaper 
genom att simma i havet. Stort tack till 
simlärarna Viktor Weismark och Siri 
Nylén för deras goda insatser och vi 
tackar även Katarina Knutsson för att 
Friluftsfrämjandet stod bakom arrang-
emanget i år också.
                            /Familjen Jägersvärd

Simskolan sommaren 2011
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        Björkö viltvård
Polarisarna smälter, isbjörnarna har det besvärligt, 
hur är det med ozonskikt och växthuseffekten, ex-
perterna är oeniga och man vet inte vad man skall 
tro.
Det är mycket lättare att se vilka förändringar som 
sker i närmiljön. När såg du senast en stenskvätta 
glatt vippande på stjärten. Själv har jag sett den, 
inte på Björkö men på en av holmarna under som-
maren.

När hörde du senast tofsvipans ängsliga läte, en art 
som tidigare häckade i stort antal på Björkö.
Hur är det med stararna, visst har antalet minskat 
stort. Om det finns någon förklaring vet jag inte. 
Här hemma har jag turen att se dem komma till-
baka varje år, sannorlikt är det samma par som 
kommer år efter år. I fjol rövades boet två gånger, 
äggskal låg nedanför holken, av vem eller vad vet 
jag inte, men i år fick jag se ungarna växa upp och 
lämna holken.
Den förr så vanliga gråsparven har också minskat 
stort. Många märker det kanske inte, beroende på 
att man inte skiljer på gråsparv och pilfink.
Allt minskar inte, allt blir inte sämre.
Skator och kråkor ökar och finns numera i stort 
antal inne bland bebyggelsen, på gott och ont. Visst 
är skatan en väldigt vacker fågel.
En annan art som ökar stort och också ändrat sina 
vanor är ringduvan. Förr fanns de i ganska ringa 
antal, och häckade långt från bebyggelsen t.ex. i 
Björnbärsdammen eller borta på Ryd. Numera finns 
de i stort antal och spatserar omkring längs vägarna 
och i trädgårdarna som vore de tamhöns. De häckar 
också i trädgårdarna eller i dess närhet.

En annan fågelart som ökar och förmodligen 
kommer att fortsätta öka är kanadagåsen. I fjol 
häckade förutom kanadagäss också två par av 
vitkindad gås, vilket inte är sa vanligt. Det ena 
paret fick fram två ungar och det andra fem. I år 
har jag bara sett en kull med fem ungar.
När det gäller Bohusläns karaktärsfågel, Ejdern, 
ser det inte ljust ut. Predation är en orsak till 
ejderns dramatiska tillbakagång. Men andra fak-
torer som fågeldöd och födobrist, kan ha ännu 
större betydelse. 1995 var andelen rövade bon 
11,9% medan 31,6 % inom samma område var 
rövade 2011. 1996 var varannan en åda. 10 år 
senare var tredje fjäderfågel en hona. Fortsätter 
det såhär kan ejdern mer eller mindre försvinna.

Efter att under tidigare år råkat ut för epidemier 
som reducerat sälstammarna, har de nu återhäm-
tat sig så att de numera är ett jaktbart vilt.
I Halland får det skjutas 40 st och i Bohuslän 50 
st emellertid måste jägaren genomgå en endagars 
utbildning för att få jakttillstånd.

Efter två stränga vintrar återstår det att se hur vi 
har det med viltet på land.
Hararna som förr fanns i stort antal, men som i 
princip helt hade försvunnit, ser nu ut att ha eta-
blerat sig igen. Vi försöker på olika sätt att hjälpa 
till. I vintras hade vi de välbekanta harspåren i 
stort sett över hela ön, med större koncentration 
till vissa områden. Farorna för hararna är emel-
lertid många. Uven hördes i höstas och under 
vintern har här varit gott om duvhök.

Grävlingarna dammsuger markerna under våren 
och sommaren, räven tar säkert sin del, men kan-
ske är det tamkatterna som springer ute i mar-
kerna den största predatorn.
Visste du att vi i Sverige har ca 1.600.000 kat-
ter som tillsammans beräknas ta ca 16.000.000 
småfåglar. Tamkatten dödar emellertid inte bara 
fåglar. Intill samhällen är de dominerande preda-
torn på ungharar. Enl. en äldre studie konsume-
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rades 23% av de årliga harungarna av katter. Man 
skulle kunna tro s.k. huskatter som får mat hemma 
inte skulle ägna sig åt jakt. Olika studier har emel-
lertid visat att även välnärda huskatter med ständig 
tillgång på mat hemma ändå jagar och dödar fåglar 
ock andra djur så snart de släpps ut.
Hur har vi det då med grävlingen?
Ja, säg det. Grävlingen är ju nattaktiv och det är 
svårt att ha någon riktig uppfattning om hur stor 
stammen är. Vad jag vet har ingen legat överkörd 
på vägen. Kanske är de inte så många.
Under förra vintern hölls tre stycken rävjakter. 
Väldigt få rävar syntes till och endast en blev skju-
ten. Räven är ett intressant och spännande djur som 
vi naturligtvis skall ha kvar, men i lagom antal, 
det gynnar andra arter. Efter två hårda vintrar med 
islägg återstår att se om vi fortfarande har friska 
rävar eller om vi fått hit rävskabben. Jag vill passa 
på att tacka markägare som upplåter sina marker 
vid rävjakten, på 

att den kan genomföras på ett ändamåls enligt sätt.
Hur är det då med rådjuren?
Vi har haft en väldigt talrik rådjursstam.
Hur det är nu efter två för rådjuren väldigt svåra
vintrar återstår att se. Vi har stödutfodrat på sju 
olika platser, 
så vi hoppas på det bästa. När det höga gräset viss-
nat och löven fallit ner får vi se. Tag gärna 
en promenad i höst 
och få enegen uppfattning om det vilda på Björkö.
Gå sakta och tyst, stanna ofta och lyssna, det finns 
mycket att se och lyssna till i den nära omgivning-
en, som du kanske inte upptäckt tidigare.

PO Holgersson för Björkö Jakt och Viltvård.

Tack Bernt!
Om man frågar Björkös mästerfotograf Bernt 
Knutsson vilken bild han ser som en av de allra 
bästa svara han ”Grinden vid Björkö Huvud” Så 
bland alla svartvita och färgfoton som han efter 
sextio års fotograferande på ön har i sitt arkiv så 
blev det denna stämningsfulla  bild han tycker bäst 
om. 
  Man ser honom då och då med sin kamera ( Nicon 
300 eller 700) komma vandrande i omgivningen. 
Stannar studerar och knäpper. En okunnig undrar 
vad är det han ser ? 
Så får man se bilden, en underbar fjäril!
Han följer också både fågels- och fjärilskådare för 
att få fina foton. 
Det har inte alltid varit lätt under åren för snart 80-
årige Bernt och hans hobby eller rättare sagt hans 
omgivning.
Förr hade han nämligen ibland gjort om toaletten 
till mörkerrum. Det var bara att ta kölapp och vänta 
tills fotot var klart.
Både Hembygds- och Samhällsföreningarna vill 
tacka Bernt för att han så vänligt låter oss använda 
hans foton. Visst är vi många som försöker fota 
men det blir ju inte som när Bernt gör det.
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                                     IFK Björkö fotbollssektion

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

Vi erbjuder totalentreprenader i form av 
snickeri, el, vvs, grund- o. murarbeten, 
finsnickeri, köksarbeten.
Samt  prefabtillverkning i våra 
verkstadslokaler.

Lagkaptenen Jonas ”mini” Fransson poserar stolt 
med bucklan under överinseende av lagledaren Kjell 
Björkman samt en supporter vid namn Hans Gunnar.

Och så var det dags igen. Ja det börjar nästan bli en 
vana. Ytterligare en inteckning i skärgårdscupens 
statistik. Nu är vi bäst i skärgården igen. Som 
vanligt så laddade vi upp hemma på Björkövallen 
och som vanligt så tog vi Poseidon över till 
långesand och som vanligt så tog vi med oss 
bucklan hem igen. Är det kanske något magiskt 
över den lilla fiskebåten Poseidon? Detta var 
den 8:de inteckningen i cupen. Den första kom 
1971 därefter tog vi priset 3 år i rad 1998, 1999 
samt 2000. Dags igen år 2007, 2008 samt 2009 
samt nu senast  2011. Vad som är intressant i 
sammanhanget är att från år 2000 har vi spelat 6 
st finaler där vi har vunnit 5 av dessa. I samtliga 
vunna finaler har Öckerö varit motståndet. Vad 
som också är intressant är att en spelare i Björkö, 

Anders Fransson har 8 st inteckningar i cupen. (2st 
med Öckerö). Med detta så delar han förstaplatsen 
med 2st öckerö spelare av den äldre generationen. 
Nästa år blir nog Anders ensam i topp över 
vunna finaler. Gå in och se all statistik på www. 
skargardsfotboll .se. en mycket intressant sida om 
skärgårdsfotbollens och cupens historia. Som ni 
ser på bilden så är det många glada miner där vi 
stämde in i en gemensam slagdänga..... skeppet 
skall hem...skeppet skall hem... skeppet skall hem 
till Björkö igen samt givetvis 
we are green we are white mm....

Inget projekt är för stort eller för litet för oss.

Vid 
Timmerviksvägen
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  Specialitet: Olika sorters Lax samt 
  egna sill - och skaldjurssallader

                                                                                                                          

Öppet: Fred. 10.00 - 19.00  Lörd. 10.00 - 14.00
.      
Tel 031-929292 o Mob 0705-545420  Björkö Hamn

FISK OCH SKALDJUR I BJÖRKÖ HAMN   Inge och Leif  

Fisk o. skaldjur från Björköbåtar

FESKEBOA

Nu har höstterminen börjat igen för våra skolbarn. 
Björkö Skolverk är föreningen som verkar för att 
barnen skall få en bra skoltid på Björkö. 
Vi arbetar för hög kvalitet på undervisningen, en 
tillbyggnad av Västergårdsskolan med fler klass-
rum och ändamålsenliga fritidslokaler, en god in-
omhusmiljö, en trivsammare skolgård med fler och 
fungerande lekredskap, säker skolväg, en menings-
full fritid, hög personaltäthet med mera. 
Genom ett gott samarbete försöker vi påverka rek-
tor, skolchef och politiker. 
Stöd vårt arbete och bli medlem genom att sätta in 
100:- (per vuxen medlem) på postgirokonto 
60 13 75-9.  
Vi ser fram emot en höst med många nya medlem-
mar så att vi tillsammans kan påverka våra barns 
framtid.
                  Björkö Skolverk/ gm Annika Jägersvärd

�

Nyheter.
En ny växtart finns på Björkö.
Den kan ses efter vägrenen med ibland ca 10 m mel-
lanrum.
En del brukar gödsla den för att den skall finnas 
kvar.
Den är inte fridlyst så man kan ta med den hem till 
trädgården.
Hade Linné levat så hade han säkert döpt den till 
Black Bag.

Ytterligare en nyhet är att på daghemmets tomt finns 
ett äppleträd som barnen följer under vår och som-
mar. Från att blad och knoppar bildas tills blommor 
och frukter växer fram.
Personalen brukar under åren tillsammans med bar-
nen ta in äpplen och använda dem vid måltider.
Nyheten eller fenomenet i år är att en dag såg bar-
nen fullt med äpplen och nästa dag fanns det inga 
varken på trädet eller på marken.

Dessutom kan BSF meddela att nu finns det en skylt 
vid slingan som visar vägen till Björkö huvud samt 
vid promenaden en skylt nära Näckrosdammen som 
hänvisar till skjutbanan.
Vid korsningen Bäckevägen/Skarviksvägen  är till-
lagts texten Klarviksbadet och att det är ca 500 m 
till parkering.

Björkö Skolverk arrangerar bytesmarknad lördag den 10/9 kl. 10-14 i Västergårdsby.
Lämna in barnkläder, skor, skridskor, leksaker, mammakläder, barnvagnar mm som ni inte behöver mer.
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www.bjorkohotell.se     Tel 031-961619 .0706-906878

Är det bemärkelsedag på gång eller bröllop?
Har du fått oväntat besök?
Du är hjärtligt välkommen till Björkö Hotell.
 

Vi har också Vandrarhem med 44 bäddar 
som står och väntar på dig.

En tisdag hade barnen från  Björkdungen 
blivit bjudna på tårta, saft och glass av Göte Tobi-
asson.
Strävsamt kom fröknarna upp för backen  på 
Blåklockevägen och alla barnen följde snällt med. 
Det är klart skall det bli tårta och saft så går man 
hur långt som helst.
En del barn tycker det är mer utflykt om man åker 
buss, så därför tog man bussen några hållplatser.
Ansvarsfulla fröknar, utflykt, och go gemenskap 
bättre kan de inte bli.

Framme vid målet står ”Ställnings-Göte” och vin-
kar. Det är han som står för kalaset. 
Hans önskan var att de skulle komma på besök.

Björkdungen är ett Föräldrakoperativ.
För tillfället 19 barn.
Dagens måltid är nästan jämnt tillagad av 
närproducerade råvaror. Alltså mycket fisk 
och tillbehör från ICA Nära.
En trevlig lekplats där barnen är för det mes-
ta. Varje tisdag försöker man göra en utflykt 
för att få omväxling och dessutom lära sig 
om trafik och hur man ser sig för.
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Nyheter på
www.bjorkohalsocenter.se

Christina 073-0605999
info@bjorkohalsocenter.se

Osteopat Gudrun 070-08147131
gudrun_unander@hotmail.com

  Mottagning Björkö måndagar. start okt.

Knytte på Björkö i höst 
Nu startar inom kort Knytte på Björkö igen i 
Friluftsfrämjandets regi.
Vi tittar på djur, leker, sjunger och har roligt i 
naturen tillsammans. Lämpligt för barn födda åren 
2007-2008 och deras föräldrar. 
Vi träffas ungefär varannan söndag kl. 10-12. 
Start söndag 18/9.  
Begränsat antal platser, så först till kvarn gäller.
För frågor/anmälan 
kontakta Annika Jägersvärd tel. 929240.

  Lite av varje!

  

Golvslipning
Med garanti - 30 års erfarenhet.

Även uthyrning.
                           Christer 
                      0703-910620

Hälsocenter har flyttat till nya 
lokaler i hamnen 

vid Skeppshandeln.
Christina kan erbjuda många olika behandlingar.
Akupunktur för problem med leder, ryggen, 
nacken och obalanser i kroppen etc.
Ansikts lyft utan botox eller kirurgiskt ingrepp. 
Estetisk ansikts akupunktur som lyfter huden och 
gör dig yngre på ett mer naturligt sätt.
Zonterapie utförs på fötterna. Genom att trycka 
och massera på punkter stimulerar du hela 
kroppen.
Även kurser i massage för hemma bruk.

Förutom Christina är Professor Per-Arne 
Öckerman verksam sen tidigare i lokalen.

I Oktober kommer Björkö att ha tillgång till 
Osteopati som Gudrun Unander utför varje 
måndag med början i Oktober.

Att vistas i denna vackra miljö och bli 
omhändertagen av erfarna och kunniga 
terapeuter känns betryggande och berikande.
För dem som ännu ej har haft förmånen att bli 
omhändertagen av Björköhälsocenter.

Björkö samhällsförening önskar Hälsocenter 
lycka till i framtiden.
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HAMNEN
Hur vill vi ha vår hamn?
Vi har under ett antal år arbetat med förbättringar 
och upprustningar och även om mycket återstår att 
göra, så tycker vi nu, att vi har kommit en ganska 
bra bit på väg mot vårt mål att göra hamnen till ett 
levande och trivsamt centrum på vår ö.
Fler förändringar kommer att behöva göras, men 
det gäller att inte skynda alltför snabbt och att, 
innan vi går vidare, stanna upp ett ögonblick och 
fundera över hur vi vill att hamnen skall se ut i 
framtiden. Ökande turism och fler bofasta kommer 
att innebära nya förutsättningar och stora möjlighe-
ter för hamnen. 
Hur vill vi ha vår hamn? Var skall nya butiker och 
andra verksamheter ligga? Och var hittar vi plats 
för dessa? Vill vi ha färjan tillbaka till hamnen och 
var skall den i så fall lägga till? Tål hamnen mer 
biltrafik och hur skall vi i då ordna parkeringen? 
Kan vi på något sätt bättre knyta ihop den södra 
delen av hamnen med den norra? Hur många nya 
båtplatser behövs när befolkningen ökar och var 
placerar vi dem bäst? Och var vinterförvarar vi 
våra båtar?
Vi funderar i föreningen över dessa och många 
andra frågor och vi börjar se en bild av hur den 

framtida hamnen skulle kunna se ut, men det finns 
säkert andra som också har idéer och önskemål. 
Utvecklingen av Hamnen/Björkö centrum är inte 
bara en angelägenhet för oss i Hamnföreningen, 
utan berör starkt alla Björköbor. 
Det är viktigt att så många intressenter som möj-
ligt nu får komma till tals. Vi planerar därför att 
under hösten tillsammans med Samhällsförening-
en arrangera en träff, där vi påbörjar en diskussion 
kring frågorna om hur hamnen skall utvecklas. 
Kommunen har lovat ställa upp med representan-
ter från samhällsbyggnadsförvaltningen och för-
hoppningsvis får vi en bred uppslutning från öns 
föreningar och med deltagande också av alla er 
som är intresserade av framtiden i hamnen.
Vi återkommer på anslagstavlorna med uppgifter 
om plats och tid.

För övrigt kan vi notera, att vi också i år har haft 
en bra beläggning i gästhamnen. Rykten säger 
att många andra hamnar har sett en minskning 
av antalet gästbåtar, men vi tycks nå upp till och 
kommer förhoppningsvis också att slå förra årets 
rekordnotering. 
                            Hamnstyrelsen/Hasse Olofsson

Redo att
starta eget?
Vi hjälper dig
att komma
igång.
Välkommen in till oss på kontoret 
på Hönö, ring 0771-62 53 53 eller 
besök seb.se/startaeget

Tussmörkret 
Är den stund då mörkret börjar 
falla, det tillstånd av halvdager 
som varar så mycket längre här 
uppe i Norden än söder över, 
skumrasket när man upphör 
med dagens sysslor men det 
ännu inte är dags att tända ljus 
och ta itu med kvällens, när 
man i stället slår sig ner och 
kurar skymning och skrämmer 
upp varandra med historier om 
det overkliga medan troll och 
oknytt rör sig därutanför.
Den fornnordiska mytologins 
rimtursar, frostjättarna, härs-
kade i mörkret långt upp i 
nord. Men tussar är framför allt 
vittror, de små under jorden 
som man gjorde bäst i att hålla 
sig väl med, och skymningen 
är deras tid
                           Se framsidan.
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   Gröna Äng

Okju’s

Björkö Hamn
Tel: 031 96 16 13

www.okjusoleana.com

Made in Norway

������

Oleana Collection
�����������������

������������
�����������������������

Välkomna!

Man kan nästan inte tro att det är 
samma plats.
Förr en underbar badplats med en 
sandvik för de små och härliga klippor 
och brygga för de större.

Fiskebåtar lade till vid bryggan och 
ställningen (räcke) användes för att 
torka nät.

( Red. undrar vad för slags nät det var
och vem ägde torkställningen?)

Förutom att det var en populär badplats 
var det alltså även en arbetsplats med 
boer för Björköfiskare.

( Red. vems boer var det? Vet du något 
så hör av dig BSF)

En plats som ligger några steg från 
gästhamnen till höger om Seaside.
Är i dag en skräpvik, igenvuxen och 
öde.
Finns det en grupp som skulle kunna 
vara faddrar till Gröna Äng och starta 
en arbetsgrupp för att återföda
denna glömda pärla?

                           Fotograf Bernt Knutsson.
Överst foto från 40-talet                       Underst från 2000-talet
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Varmt välkommen till Björkö Pizzeria 
Hemtrevlig skärgårdsmiljö med goda pizzor, 
olika fräscha sallader, kebabrätter samt annan 
god mat.
Dessutom har vi öl- och vinrättigheter och kaffe 
med god dessert till.
All mat går att beställa för avhämtning på 
tel 031-929383 sista beställningen 15 minuter 
innan stängning.         www.bjorko-pizzeria.se

          Öppet: Måndag - Torsdag 12.00 - 21.00 ,  Fredag 12.00 - 22.00 
                      Lördag 12.00 - 22.00 ,  Söndag 12.00 - 21.00

garna hoppades att det inte ska dröja lika länge till 
nästa släktträff. 
Bröderna Carlsson kommer från en familj som bott 
på Björkö sedan 1400-talet. ”Allan och Linneas hus”  
(A) Skarviksvägen 24 tillhörde förr bröderna Carls-
sons morfar och mormor. Huset stod från början på 
Ryd och flyttades därefter till Björkö Huvud innan 
det hamnade nere i hamnen.
John föddes på Huvudet men växte upp  i ”Sylvas 
och Fritz hus” (B) Kvarnhällen 1,.där även Albert 
föddes. Detta hus tillhörde en gång bröderna Carls-
sons fars mormor och morfar. Under sillperioden 
på 1800-talet ändrades huset till 1 1/2-plan och för-
längdes. I samband med ombyggnaden tog man bort 
den gamla tvådelade entrédörren, som var en sorts 
säkerhetsdörr, där man kunde öppna övre halvan och 
skjuta genom öppningen. 
Det lär ha funnits varg vid den tiden på öarna vinter-
tid under mer än 50 år.  Sommartid när Björkö var en 
badort, hade man Café i bottenvåningen på huset.
                                                          Arne Zackrisson
                           

                                         
  (A)

Stor anslutning blev det på en släktsammankomst 
den 14 maj då 85-90 personer kom för att träffa 
gamla och nya släktingar. 
Deltagare var släktingar  och John  Albert Carls-
son på Ä´n. Äldst av deltagarna var Marjorie Jörn 
och yngst var hennes barnbarnsbarn, endast 4 
veckor. 
Det blev en intressant eftermiddag med bl a bild-
spel av Björkö från förr och ett föredrag av Ingela 
Wirén om gångna tiders anfäder. En historik som 
sträcker sig över skärgårdens öar och befolkning 
från 1600-talet till idag. 
Med räksmörgås och kaffe, allsång ledd av Gun-
Britt Gillholm, lotterier och tävling som sköttes 
av Errol och Ralph Jonsson med pris skänkt av 
värdparet Jan-Erik och Cissi Johnsson, blev det en 
efterlängtad och mycket lyckad tillställning med 
Arne Zackrisson som konferencier. 
På vårt smultronställe, vår barndomsö, bland ku-
siner, sysslingar och ingifta, blev det en hellyckad 
dag. Det var 23 år sedan förra släktträffen så delta-

Släktträff på hotellet.
(B)
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  Björkö Kyrka                                                   
  Kyrkvägen 11
  Kontaktperson: Christer Holmer
  0708 96 01 51

  Björkö Missionskyrka                                       
  Bäckevägen 31
  Kontakt: Lena Sollerman 87 28 19
  eller till kyrkan 961709.

11 12 �

�

TACK LENA !
Missionsförsamlingen inbjuder till avtackningsgudstjänst för Lena Sollerman  25/9 kl 11.00
Med fortsatt samvaro i Skutan. Gudstjänsten i Björkö Kyrka är sammanlyst  dit denna dag.

VÄRLDENS BARN 2011
Efter en stark respons förra året satsar vi åter på  Världens Barn-insamling och hoppas
att många medverkar till insamlingsresultatet från Björkö.
Det kommer att bli ett ”må-bra-lotteri ” och bössinsamling på ön och på färjan.
Världens Barn kväll i Skutan Torsdag 13 oktober kl. 18 med massa spännande!

I Tacksägelsedagens Gudstjänst i Missionskyrkan 9 Oktober och FN-Gudstjänsten i Björkö Kyrka 23 
Oktober, kl 11 båda,  lyfter vi Världens Barn- temat.

KYRKORNAS FÖRELÄSNINGS- & -SAMTALSKVÄLLAR
Onsdag 26 oktober kl 19: ”Sorgen är kärlekens pris. –Ett varsamt och varmt samtal kring livets helhet.” 
Gäst: Gillis Edman.

MÄN I SAMTAL
Nu bildas en ny samtalsgrupp för män. Vi följer en bok med ett samtal mellan två män med olika ingång 
i kristen tro .-  en känd journalist och en katolsk munk.
Göran Skytte och Wilfred Stinnisen. 
Vi samlas varannan onsdag kl. 19 i Björkö Församlingshem med start 7  september
Kontakta Christer Holmer 0708-96 01 51 

LINNÉ I SKÄRGÅRDEN
Torsdagen 15 september kl 16.00 är det dags för höstens första dagledigträff i Björkö Församlingshem. 
Öarnas egen doktor Linné; Håkan Olsson, guidar oss. Ta med fl ora.
Servering.

KONFIRMANDVÄLKOMNANDE
Nya konfi rmandgruppen 2012 välkomnas i Gudstjänsten 18 september i Björkö Kyrka kl 11
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KUSTNÄRA FISKET
GG 119 GITANA 1929 – 1945. Såld till Hyppeln 
1945
Ägare Reinhold Karlsson, Vilhelm Olsson, Gunnar 
Eliasson och Fredrik Hansson. Gunnar och Fredrik 
köptes ut efter en tid.
Skeppare: Reinhold Karlsson
Längd : 56 fot  Brt: 41,54  Byggd: Peters Varv 
Hälsö 1929 Motor: Skandia 130 Hkr 2 cyl.
Fiskredskap som brukades : Bottentrål, Snörpvad, 
Makrillgarn och Sillgarn

Denhär typen fi skebåtar fi skade huvudsakligen i 
Kattegatt och Skagerack. Deras fi ske var till stor 
del säsongsbetonat och de kunde ligga still i vecko-
vis mellan olika säsonger.

Makrillgarnsfi sket (fl ytgarn) under vår och sommar 
var ett dagsfi ske. Man lämnade kaj på eftermid-
dagen och körde 4-5 timmar som längst. Garnen 
kördes ut strax före solnedgången och fi ck stå ett 
par tre timmar innan de halades ombord. Fångsten 

såldes färsk i s k ”dåsar” (lådor om 20 kg) på 
morgonen. Varje besättningsman hade sina egna 
garn.

Sillgarnen var ett fi ske av stor betydelse för dessa 
båtar. Detta bedrevs under höst och tidig vår.

Snörpvadsfi sket var ett hårt och slitfyllt fi ske på 
den tiden när inga kraftblockar fanns. Allt skulle 
göras för hand. Kännaren hade ett stort ansvar 
eftersom det var han som bestämde när vaden 
skulle kastas. Det skedde efter att kännaren hade 
bedömt att sillstimmet som han kände med kän-
nelinan var tillräckligt stort för att kasta på. Ett 
annat namn på kännare var Vadbrusen. Det var 
framförallt sill som fångades men även makrill 
och skarpsill fi skades med snörpvad.

Bottentrålning kunde ske när som helst under 
året.
                                 Christer Alexandersson

�

Björkö Hembygdsförening har under vin-
tern satt samman en foto och textutställ-
ning om Björköbåtar och de olika fångt-
redskapen.
Det handlar om:
Långafi ske,  Makrillgarnfi ske, Vadfi ske på 
30-talet samt  om livet ombord. 
Även två fi lmer om livet till sjöss har vi-
sats. Utställningen fi nns uppsatt även nu 
när öppetsäsongen är över.

till restaurangen vid vattnet i Björkö hamn 
menyer och information finns  på www.seasidebjorko.se. 

September   Onsdag till Söndag
Oktober        Fredag  till Söndag 

Konferens , Helgmiddag & salta bad

Telefon 031-929410 

Välkomna

Öppettider i September och Oktober


