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Som det ofta är med arbeten som baseras på män-
niskors privattid och välvilja, så har arbetet med 
att få till nya stegar dragit ut på tiden. Man har inte 
kunnat prioritera ett arbete som man har tagit på sig 
på välvillighetsbasis och veckorna har runnit undan. 
I styrelsen har vi fått positiva besked om att arbetet 
skall starta, och så har det ändå inte skett – och hela 
tiden har vi fått vänta och hoppas.
Alla som arbetar i ideella verksamheter vet att såhär 
är det – i synnerhet nu för tiden, när de flesta lever 
ett hårt pressat liv. Vi i styrelsen vill inte kritisera 
någon som har varit inblandad i detta arbete utan 
bara beskriva vad som har förevarit i denna fråga.

Skolfrågor
På Björkö finns ju numera en förening som arbetar 
för bättre skollokaler – Björkö Skolverk. Koppling-
en mellan Samhällsföreningen och Björkö Skolverk 
är endast att Samhällsföreningen lovat stötta Björkö 
Skolverk i kontakter med kommunen eller i att ar-
rangera samlingar i skolfrågor.
Vad vi förstår så har skolansvariga äntligen kommit 
fram till att det krävs förändrade skollokaler på ön. 
Därför kommer det förmodligen att genomföras en-
käter eller hearings för att efterfråga alla Björköbors 
åsikter och önskningar om nya skollokaler och deras 
lokalisering. Vi återkommer i denna fråga.

Höströjningar
För mig personligen har sensommarens aktiviteter 
blivit omkullkastade, eftersom jag har fallit ner 
från en stege och brutit benet! Men jag förlitar mig 
på alla engagerade styrelsemedlemmar och övriga 
Björköbor och hoppas att vi kan fortsätta vår mål-
sättning med att göra Gröna Äng till en trivsam och 
behaglig badvik till nästa sommar. Därför kommer 
det säkerligen upp kallelse till arbetsdag där fram-
emot hösten. Likaså behöver vår EU-stig ”Promena-
den” städas av igen, så att den inte åter börjar växa 
igen. Jag hoppas på lika stort och positivt engage-
mang som tidigare – och önskar er alla en härlig och 
vacker höst!

En hälsning från ordföranden
I skrivande stund sitter jag och gläder mig åt det 
utvecklade semesterlivet vi har upplevt på Björkö 
i år. Jag har visserligen inga ”omsättningssiffror” 
på detta, utan det är min helt personliga upplevelse. 
Jag hoppas förstås att bokslutet på alla aktiviteter 
och verksamheter skall visa på detsamma.
Detta blev ju inte en kalassommar om man ser till 
vädret, men jag har ändå upplevt att människor jag 
mött och talat med har tyckt att vi har haft 
förhållandevis bra sommarväder ändå, även om det 
inte har varit så många baddagar.

På tal om baddagar så finns det ett viktigt ärende 
som jag behöver ta upp: badstegarna på Tors 
Holme.
Stegarna mot söder och väster och deras fästen 
blåste sönder i höststormarna, den ena stegen förs-
vann dessutom i havet. Detta blev styrelsen inte 
medveten om förrän framemot våren.  Därmed fick 
vi starta ett arbete med att undersöka möjigheten 
att skaffa en ny stege och bygga nya plattformar 
som fäste för stegarna. Bryggfaddern avsade sig på 
samma gång sitt uppdrag och det återgick därmed 
till styrelsen. I detta sammanhang känner jag att det 
är läge att beskriva Samhällsföreningens ansvar när 
det gäller badstegar, vilobänkar och annat:

Samhällsföreningen är ju en helt igenom ideell 
förening, som också fungerar som remissinstans för 
kommunens frågor som rör Björkö. Föreningens 
styrelse består av valda medlemmar och har att 
driva och samordna olika frågor som handlar om 
vårt gemensamma liv på Björkö. Men styrelsemed-
lemmarna kan inte ta på sig allt praktiskt arbete 
som uppstår på ön och vi har ingen ”personal” 
som har särskilda arbetsuppgifter. 
De flesta badstegarna på ön har kommit till genom 
att engagerade Björköbor har rekvirerat stegar 
från  kommunen och sedan monterat dem på klip-
porna. För flera år sedan skapade vi sedan funktio-
nen med brygg- och bänkfaddrar, dvs där välvilliga 
Björköbor som tar på sig att sköta om sitt objekt 
och där Samhällsföreningen står för ekonomiska 
utlägg. Kommunen har endast ansvar för bryg-
gorna i Klarvik.
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Naturvårdsarbete 
Öckerö kommun har beviljats LONA-bidrag på 
200 000 kronor från Naturvårdsverket för att ta 
fram ett lokalt naturvårdsprogram. 
Syftet är att redovisa vilka värdefulla naturområ-
den och skyddsvärda arter som finns i kommunen. 
Underlaget ska sedan användas för att ta fram 
skötselplaner, ligga till grund för prioriteringar i 
samhällsplaneringen med mera. Arbetet kommer att 
påbörjas under hösten 2012 och då kommer även 
samhällsföreningar och privatpersoner inbjudas att 
medverka. 

Naturvård Björkö Huvud
Björkö Huvud är ett område med höga naturvär-
den, men som för att bestå kräver skötsel. Parallellt 
med arbetet att ta fram ett naturvårdsprogram för 
hela kommunen genomförs en mindre naturvårds-
insats. Syftet är att bevara vidkroniga äldre lövträd. 
Det innebär att vissa träd kommer att tas ned, för 
att skapa ett bättre livsutrymme för de skyddsvärda 
träd som är kvar, exempelvis äldre ekar. Död ved 
kommer att sparas i området för att gynna insekter 
och svampar. 

Ledningsdragning Björkö Huvud
I samband med kommunens avloppsinventering 
har ett antal boende på Björkö blivit uppmanade 
att åtgärda sina avlopp. Fyra fastigheter på Björkö 
huvud har därmed bestämt sig för att ansluta till 
kommunens VA-nät. I samband med detta kommer 
visst grävningsarbete att genomföras för att kunna 
dra ledningar. Dragningen ska ske med så små in-
grepp i naturmiljön som möjligt.

Har ni några frågor eller synpunkter som rör detta 
så kontakta Miljö- och hälsoskyddsinspektör Anna 
Skrapste (anna.skrapste@ockero.se) Samhälls-
byggnad Öckerö kommun.

Tätört och Marie 
Nycklar
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Nu kan du tanka direkt från Pump på Björkö!
Halva priset jämfört med att köpa på dunk!

Aspen Alkylat Bensin utvecklades av arbetshygieniska skäl i samarbete med yrkesanvändare. 

Den framställs syntetiskt från de rena gaserna som frigörs vid raffinering av råolja. Resultatet blir en mycket 
ren bensin, som endast består av ett tiotal ämnen och innehåller i stort sett inget av de skadliga ämnena: 
bensen, aromater, polyaromater eller olefiner.
Det gör att du inte behöver andas in skadliga avgaser vid gräsklippning, motorsågning m.m. 

Snällare, inte bara mot dig och din omgivning utan även mot dina trädgårdsmaskiner. Den håller motorn renare 
och gör den mer lättstartad. Dessutom kan den vara kvar i tanken över vintern utan att tappa i kvalitet.

Aspen Alkylat bensin är utmärkt för utombordmotorer och mopeder.
Äldre 2-taktsmotorer har inte lika effektiv förbränning som moderna. Dessa äldre kan i flera fall släppa ut upp 
till 25% av oförbränd bränsleblandning.
Med Aspen är utsläppet detsamma men de skadliga kolvätena är minskade med 99 %.

Vanlig bensin försämras om den lagras i dunkar eller bensintankar, vilket resulterar i start- och driftsproblem.
Aspen alkylatbensin håller i 3–5 år jämfört med vanlig bensin som håller i cirka 3–5
månader.
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 Trollviksvägen 8 430 94 Björkö 
Tel: 031-961911 Mob: 0735-116838 
 E-post: trollvi@hotmail.com

Alltid något projekt på gång!
Elams kläds in för att så småningom 
komma ut ståtligare än någonsin.
Inget är för stort eller för litet projekt för oss.
Vi erbjuder totalentreprenader i form av snick-
eri, el, vvs, grund- o. murarbeten, 
finsnickeri, köksarbeten.
Samt  prefabtillverkning i våra verkstadslokaler.

Det har hänt mycket i sommar

Midsommar
Traditionsenligt firades midsommar på Björköval-
len och som vanligt dök nästan hela Björkö upp. 
Det var stor uppslutning runt stången med alla 
som ville dansa in sommaren, precis som det ska 
vara, och de få som inte dansade njöt av hembakt 
fikabröd eller tömde tombolorna på lotter.

Björködagen
På Björködagen skiner solen ikapp med besökarna 
och i år tror jag att besökarna vann. Och när vi nu 
lägger 2012 års Björködagsarrangemang till rullor-
na så räknade vi in ca 370 dagbesökare och nästan 
300 personer på kvällsarrangemanget på Seaside.
Det mesta var sig likt från tidigare år. Lillens 
Tivoli, med alla barns favoritattraktioner på pro-
grammet var med och i Seasides ”annex” dukades 
återigen upp ett fantastiskt kaffebord med hembakt 

i toppklass. Vi såg lokala hantverkare och närings-
idkare visa upp sina varor, Marie Nilsson (smyck-
en), Ulrika Kauffmann (Sail & Art), Sonja Andrén 
(div), Casa Oliv (kläder, Hönö) och man kunde 
också njuta en stunds härlig massage eller fotvård 
tillsammans med Björkö Hälsocenter.
 Johanna Wahlström presenterade som vanligt unga 
Björkötalanger som uppträdde med sång och dans 
på Seasides brygga och testade även publikens 
allmänbildning i Björkökrysset. 
Artisterna var: Max 14 år Torslanda, Matilda Lund-
berg 13 år från Växjö,
Melanie Espinoza Wolf 13 år från Gnosjö,
Paulina Asp 10 år från Torslanda,
Victoria Olsson 14 år från Bohus-Björkö 
Mycket uppskattat var också trollerishowen med 
Tobias Brogren.         Forts nästa sida.
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      Får du oväntat besök?
 Skönt att veta, att hos oss finns det alltid plats för släkt 
 och vänner och övriga som gästar vår ö.
 

  Välkommen till Björkö Hotell

                                              www.bjorkohotell.se

Forts. IFK
När sommardagen blev till kväll tändes strålkastar-
na på Seasides stora scen där Olle Bengtsson med 
band stod för underhållningen och publiken stod 
för dans och sång till långt in på natten.
 Men 2012 års upplaga av Björködagen tog till sist 

slut och IFK Björkö vill tacka alla som varit med 
och medverkat till ännu en succédag. Utan alla 
era frivilliga insatser hade vi aldrig fått ihop ett så 
lyckat arrangemang och utan ert hårda arbete hade 
det inte heller blivit en ny festdag nästa år.
Välkomna tillbaka sommaren 2013!

Nästa år fyller Björkö simskola 65 år. Simskolan 
startades av Sven Rydell, en badgäst från Göteborg
som också var känd som en duktig fotbollsspelare i 
Örgryte IS och i svenska landslaget.
Men! med det stadigt sjunkande antal barn som 
deltagit de senaste åren hoppas jag att till nästa år, 
vi kommer att vända denna trend och att fler barn 
och ungdomar kommer till Klarviks simskola. An-
nars finns risk att det inte blir någon fortsättning då 
antal deltagare är avgörande om vi skall kunna ha 
en sommarsimskola på vår ö. 
Vill samtidigt passa på att rikta ett stort tack till 
Karl Fransson och Sophia Hallberg som varit sim
lärare i år. Från föräldrar har det kommit många 
positiva kommentarer om att simlärarna har varit 
engagerade och inspirerande för barnen. Trots det 
stundtals kalla vädret har de alltid varit med i vatt-
net och många barn har lärt sig simma, några lärt 
sig älska vatten och någon har varje dag försökt slå 
personligt rekord! Stort tack till Er båda och tack 
till Er föräldrar som kommer till badet med era 
barn, i alla väder.

Katarina Knutsson 
Friluftsfrämjandet Öckerö lok.avd

Simskolan på Björkö 2012 
Under tre veckor i juli har det varit simskola i 
Klarvik och Trollvik.
Sammanlagt deltog 35 barn och ungdomar. Trots 
regn, vind och sol kom många barn varje dag och 
av antalet sålda märken, kan man säga att barnen 
deltog med entusiasm och trotsade kallt vatten, 
maneter och stundtals höga vågor. Glädjande nog 
var det också 35 stycken som simmade 200m och 
köpte simborgarmärket. Simborgarmärket kan vem 
som helst komma mellan kl 13-15 och simma.
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                         Björkö Båtklubb   

                                                                       
                         Björkö Roddklubb

Du blir medlem i Björkö Båtklubb 
genom att betala in medlemsavgiften 
175:-  till Bankgiro 5422-3979
Se mer information på vår hemsida. 
     www.bjorkobatklubb.se

  Specialitet: Olika sorters Lax samt 
  egna sill - och skaldjurssallader

                                                                                                                          

FISK OCH SKALDJUR I BJÖRKÖ HAMN

FESKEBOA
Fisk o. skaldjur från Björköbåtar

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

 Leif och Inge  

Hamnen och Björkö Båtklubb kallar 
till Höstarbetsdag lördagen den 22 
september kl 09.00 - 13.00, 
samling vid Klubbhuset
Inbjudan till traditionsenlig 
kräftskiva 15 september 
Anmälan om deltagande senast den 
10 september på telefon eller SMS till:
- Lisa Åberg tel 961434 / 0708-272592
- Tommy Blom tel 961731 / 0703-955805

 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

Vill du bli medlem? Är du intresserad-kontakta styrelsen!
Bo Andersson        bo.andersson@bjorkoroddklubb.se 
Conny Eriksson     conny.eriksson@bjorkoroddklubb.se  
Britta Svensson     britta.svensson@bjorkoroddklubb.se
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Björkö kan erbjuda en härligt uppfriskande promenad 
även på den kalla årstiden.
Kommer man till hamnen följer man Västergårdsvägen ända tills man ser vägskylten Bovik. Där tar man 
vänster upp förbacken. Till sist kommer man till en vägbom, gå igenom och fortsätt tills du ser skylten 
Promenaden.
Nu börjar en vacker och omväxlande vandring förbi näckrosdam, skjutbana och  en vacker skärgårdsvik. 
Det är en blandad vandring in i lövskogar och ut på fria nejder.
När du kommer till en korsning med en karta kan du gå åt höger och ta landsvägen tillbaka.
Vill du uppleva mer forsätter du till vänster och når Bovik ett gammalt fiskeläge och därifrån vandra till-
baka till samhället. Go tur!

Rösse
berget

Vale
berget
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Utsikt frånValeberget
Det kanske mest kända berget. Många öar har en 
”vale”, kanske uppkallat efter en valfisk – hög, 
kraftig, lång kulle (?) Men ”val” är också ett gam-
malt mängdmått.
Valeberget är ca 31 m.ö.h. Det blev uppmätt en 
gång tillsammans med lärare i ”fortsättningssko-
lan”, som kom från Öckerö. Han kallades ”Kapten 
Wall” och var mycket böjd och krokig.
På Valeberget står nuförtiden Björkös vattentorn 
och det är där Björkö har sin påskefyr. Men förr 

odlades ängen på toppen med bl a potatis av ”Per 
Alfreds” och möjligen också av ”Mårtenkalles”. På 
sydostsidan, nedanför vattentornen, låg ett väldigt 
stenblock bestående av ”äpplekastad granit”, därav 
färgen. Detta kan man nu se som en mycket vacker 
mur utefter Stellan Hagens gräns mot vägen. 
Muren lades av Gustav och Erland Norin (Reine 
Norins far och farfar). Snacka om hantverk!
Nedanför berget, mot hamnen, ligger ”Brottet”, 
som sprängdes ut på 30-talet av arbetslösa stenhug-
gare från norra Bohuslän för att få sten till pirar och 
hamnanläggning i Björkö hamn.
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                    Kända och okända berg på Björkö 
nedtecknat av Ingemar Gillenheim Bild Sven Johansson



10

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

Resa med fiskebåt till 
Olympiaden 1952 i Helsingfors

I sommar firar vi som är kvar i livet 60-årsminnet 
av en oförglömlig resa till sommarolympiaden i 
Helsingfors 1952. Såhär gick det till innan resan 
blev av.

Vid en familjefest på Hamra, hos Sonia och Elon 
Alexandersson, under sommaren 1951 föreslog 
Åke Alexandersson att släkt och vänner skulle göra 
en resa till olympiaden i Helsingfors sommaren 
1952. Olympiaden skulle äga rum 19 juli tom 3 
augusti. Åke argumenterade väl, inte minst för att 
han visste att Elon hade ett stort intresse för sport 
i allmänhet men friidrott i synnerhet. Han föreslog 
vidare att resan skulle ske med Elons fiskebåt, 
GG 325 Älvsborg. Den årliga sommarfesten tog 
plötsligt en ny inriktning. Åkes förslag slog rot i de 
flestas huvud och han fick i uppgift att samla in så 
mycket information som möjligt om biljettpriser 
och andra kostnader förknippade med resan. Elon 
å sin sida kunde nog garantera att fiskebåten kunde 
användas om hans partner Holger Eriksson med 
familj inkluderades i deltagarlistan.

Förutom alla praktiska detaljer diskuterades även 
valet av färdväg för resan till Helsingfors. Det 
gällde ju att få se så mycket som möjligt om re-
san blev av. Value for the money, skulle man säga 
med modern terminologi. Ganska snart kom man 
överens om att resan borde göras via Göta Kanal 

– Stockholm – Åland på ditresan och via Visby och 
Köpenhamn på hemresan. Den stora frågan var om 
vattendjupet var tillräckligt i Göta Kanal. Det var 
längesedan Baltzar von Platen hade grävt den. 

Efter många möten och mycket korrenspondens 
kunde man konstatera att den planerade färdvägen 
inte utgjorde något hinder, att det fanns gott om 
biljetter att köpa och att Holger inte motsatte sig att 
Älvsborg utnyttjades men att han själv inte kunde 
åka med eftersom hustrun inte var frisk. Av den an-
ledningen föreslog han att hans svåger Gösta Ols-
son med familj medföljde istället vilket naturligtvis 
accepterades av alla.

Deltagarlistan fastställdes och följande personer 
deltog:
Elon och Sonia Alexandersson med sönerna Chris-
ter 10 år, Håkan 9 år och Thomas 9 år.
William och Hildur Alexandersson med barnen Bir-
git, Nils, Ingemar, Herbert och Sverker (yngsta av 
alla med sina 6 år). Birgit åtföljdes av sin fästman 
Sven-Erik Rosengren och Ingemar av sin fästmö 
Mona Tillander. Åke och Synnöve Alexandersson. 
Gösta och Maja Olsson med sonen Göte. Ester och 
Emil Martinsson (äldste deltagare 60 år). Walter 
Larsson. Allan och Kerstin Mattson (Trollhättan) 
med dottern Gunnel.

För att härbärgera alla hyrdes militärsängar i Bovik 
vilka ställdes upp i lastrummet där kvinnor och 
barn fick sova. Karlarna sov i skansen. De vuxna 
delade upp sig i matlag och sjövakter. Bunker, vat-
ten och proviant togs in på Björkö och i Göteborg 
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där även Göteborgstidningarna kom ombord för att 
intervjua ” fi skarna som skulle  till olympiaden”.

Färden gick via Göta Älv och slussarna i Trollhät-
tan, Vänern och fram till Sjötorp där själva Göta 
Kanal började med handdrivna slussar. I Motala 
höll resan på att ta slut eftersom djupet inte var 
tillräckligt. Goda råd var dyra! Det löstes genom 
att alla ombord fi ck hjälpa till att ta upp ballast från 
lastrummet och lägga i en binge längst fram i fören 
så att djupgåendet blev mindre. Färden kunde fort-
sätta mot Stockholm där vi skulle bese oss ordent-
ligt. Från Stockholm körde vi till Åland där vi hade 
en sightseeing till Bomarsunds gamla fästning

Vid ankomsten till Helsingfors tilldelades vi en 
mycket fi n kajplats inne i centrala staden bland de 
stora båtarna. Vår granne var ett kungligt engelskt 
fartyg där damerna kunde betitta hertigen av Kent 
och vår egen prins Bertil ta en drink en kväll.

Den offi ciella invigningen av olympiaden den 18 
juli var mycket högtidlig. De gamla fi nska mäster-
löparna Paavo Nurmi och Hannes Kolehmainen 
tände den olympiska elden. Ett störningsmoment 
inträffade när en vitklädd ung dam sprang in med 
ett fredsbudskap. Hon blev snabbt upphämtad och 
borttagen av vaktpersonalen. Efter invigningen 
gick vi på jakt efter Coca Cola som var en ny och 
okänd läskedryck som USA hade skänkt till Fin-
land. Jag minns att vi tyckte det var en mycket 
ovanlig smak, starkt men gott!

Vi hade biljetter till det mesta och särskilt minns 
jag gymnastiken den första idrottsdagen då William 
Toresson från Göteborg tog den första guldmedal-
jen för Sverige. Stort jubel från fi skarfamiljerna 
från Björkö! Det skulle bli många guldmedaljer 
under den olympiaden. Totalt fi ck Sverige 12 guld, 
13 silver och 10 brons och med det var vi fjärde 
bästa nation av de 69 deltagande länderna. Spelens 
löparkung var den tjecken Emil Zatopek med tre 
individuella guldmedaljer i långdistanslöpning.

Hemresan gick via Visby och Köpenhamn. I Kö-
penhamn fi ck vi sorgliga nyheter hemifrån. Det 
hade varit en dödsolycka ombord i fi skebåten Gull-
fors där Ville Andreasson omkommit när ankarkät-
ting hoppade ur spår och slog till honom så illa att 
livet inte kunde räddas. Det blev en sorgens sista 
dygn hem till Björkö.

Några  andra deltagare på olympiaresan 
1952 Fr. h Synnöve, Birgit, Sven-Erik, 
Ingemar, Mona, Nils o William. 

Biljetten till invigningen.

Förväntansfulla deltagarna  till OS 1952

Nedtecknat av Christer Alexandersson
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Den 16 maj hölls i IFK Björkös klubblokal en 
klassträff för Björköbor födda 1942 och 1943 som 
gått i Björkö skola fram tom vårterminen 1956.
Eleverna, med sina respektive, ställde nästan upp 
till 100 procent så det blev 21 stycken deltagare.
Deltagarna bland “42-orna” fanns Birgit Alexan-
dersson (fd Samuelsson) och Håkan, Christer Alex-
andersson och Vivi, Jörgen Andreasson och Inga-
Lill samt Else-Marie Corneliusson (fd Gillholm).
Bland “43-orna” deltog Håkan Alexandersson, 
Tomas Alexandersson  och Gunnel, Christer Fridén 
och Marianne, Tord Gustavsson och Bodil,
 Siv Hermansson (fd Samuelsson) och Jimmy, Eva-
Britt Scheike (fd Larsson) och Helmut, Curt Svens-
son samt Arne Zackrisson och Brittmarie. 
Initiativtagare till klassträffen var Tord Gustavsson 
som tillsammans med Håkan Alexandersson och 
Arne Zackrisson stod för arrangemanget.
För “43-orna” var detta den första klassträffen 
emedan “42-orna” hade en klassträff för 13 år 
sedan.
I samband med Arne Zackrissons välkomstanfö-
rande hölls en tyst minut för hedrandet av sju 
avlidna klasskamrater. Han påminde dessutom del-

tagarna om att “42-orna“, som började första klass 
1949, var den yngsta årskullen som i och med höst-
terminen 1949 avslutade epoken “Gamla skolan” 
innan flytten vårterminen 1950 till Skarviksskolan
.
Fr.o.m. höstterminen 1950 gick “42-orna” och “43-
orna” vartannat år i samma klassrum med Anita 
Lindqvist, Agnes Bengtsson och Sune Winald som 
lärare.
Under eftermiddagen åt vi en räksmörgås med vin/
öl/läsk samt drack kaffe med kaka. Mellan allt prat 
och frågorna om vad som hänt oss ,visades ett upp-
skattat bildspel av Björkö från tidigt 50-tal samt en 
lika uppskattad film, i regi av Jörgen Andreasson, 
från tidigt 60-tal som visade vyer från våran 
skärgård samt händelser ute på havet i en fiskebåt.
Alla deltagarna uttryckte stor glädje över en lyckad 
klassträff och bad om en ny snar träff.

Nedtecknat av Arne Zackrisson.

  Klassträff för “42-or och 43-or”
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kommunen ansåg att det behövdes bygglov för att 
den skulle få sättas upp och i väntan på att ärendet 
skulle behandlas, lade vi ner den på marken igen 
för att undvika böter. Men nu har vi fått bygglov 
och masten kommer att sättas på plats vid höstar-
betsdagen.

Höstarbetsdagen, ja – den gemensamma arbetsda-
gen för Hamnföreningen och Björkö Båtklubb. Den 
inträffar i år lördagen den 22 september. Vi förbe-
reder då hamnen för vinterhalvåret. Våra arbetsda-
gar är faktiskt uppskattade tillställningar. Inte bara 
för att vi får gjort en massa nytta, utan också för 
att man då får tillfälle att träffa människor, som 
man annars inte har så mycket kontakt med. Det är 
också ett bra sätt att göra en insats för hamnen, så 
att vi kan sänka våra utgifter och därigenom hålla 
nere båtplatsavgifterna på en fortsatt rimlig nivå. 
Ideella insatser på arbetsdagarna innebär att vi slip-
per leja extern arbetskraft för många jobb. Vi har 
många olika sorters arbeten som behöver göras, så 
ingen behöver oroa sig för att inte ha rätt kompe-
tens eller handlag. Vi skall se till att det fi nns jobb 
för alla. Kom ner till Hamnkontoret kl 9 lördagen 
den 22 september. Och ni behöver inte oroa er över 
att behöva gå hem hungriga efter arbetsdagen. Vår 
duktiga kökspersonal i Båtklubbslokalen brukar se 
till att ingen svälter.
Mer information kommer på vår hemsida www.
bjorkohamn.se.
 
Hamnstyrelsen/Hasse Olofsson

Vi kan se tillbaka på ytterligare en bra gäst-
hamnssommar.  Det började dåligt med tråkigt 
juniväder och färre besökare än tidigare år, men 
det tog sig och när detta skrivs, ligger vi nästan på 
förra årets rekordsiffror. Andra helgen i augusti 
hade vi 52 båtar i gästhamnen – fl er än någon gång 
tidigare – och om vädret blir hyggligt ytterligare 
några helger, så kanske vi kan notera en ökning av 
gästnattsantalet i år också.

Den första etappen i våra förhandlingar om mark-
köp har nu avslutats och handpenningen för den 
aktuella markbiten har betalats. Det innebär att 
Hamnföreningen, när Lantmäteriet har gjort fast-
ighetsregleringen och slutsumman är inbetald, är 
ägare till marken där restaurang Seaside ligger och 
båtuppställningsytan söder om grinden till Gamla 
Tippen. Vi kommer att fortsätta förhandlingen om 
köp av övrig mark i anslutning till hamnen – Brot-
tet och Gamla Tippen - men just nu disponerar vi 
inte dessa ytor för vinteruppställning av våra båtar. 
Det innebär att vi måste effektivisera utnyttjandet 
av de ytor vi idag har, för att få plats med alla bå-
tarna när dessa kommit upp på land.

Många undrar varför fi skebåtsmasten nedanför 
backen mot hamnen togs ner. Förklaringen är att 

  

Golvslipning
Med garanti - 30 års erfarenhet.

Även uthyrning.
                           Christer 
                      0703-910620

Dags att 
vinterkonservera

din båtmotor.

  031 929184 www.bjorkoismarin.se

HAMNEN
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     Björkö Food & Bar  
 Restaurang, catering, take away, underhållning.

    Öppet: månd. - torsd. 12.00 - 23.00.  fred. - lörd. 12.00 - 01.00  sönd 14.00 - 20.00

Vi erbjuder dig en stor variation av all världens mat.
Boka oss gärna till din nästa fest och låt oss göra jobbet.

Vi kan även stå för unerhållningen.
 Välkommen önskar Rick och Hadrian

Tel. 961104.  www.bjorkofoodandbar.com   info@bjorkofoddandbar.com

www.bjorkohalsocenter.se
Christina 073-0605999

info@bjorkohalsocenter.se

www.bjorkohalsocenter.se
Christina 073-0605999

info@bjorkohalsocenter.se

Pröva på en 
BAR-behandling 

och förändra dina invanda 
mönster.

Hillevis Fotvård
Välkommen till Hillevi Eriksson

Medicinsk fotterapeut.
Skarviksvägen 12  0708-157605

hillevi.eriksson@hotmail.se

Välkommen!
Nu har Björkö Hälsocenter fått en 

ny hyresgäst som tar emot 
behandlingar på lördagar.

Tänk en stor ogräsvall blir plötsligt en underbart vacker solrosvall.
Vad naturen är givmild, - Eller är det någon som hjälpt till tro?
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  Björkö Kyrka                                                   
  Kyrkvägen 11
  Kont: Christer Holmer    0708 96 01 51

  Björkö Missionskyrka                                       
  Bäckevägen 31   tel 961709.
  Kont. tel 961709

11 12

� �

Hösten känns avlägsen men den kommer! 
Kommer gör också nya missionspastorn  Emma Rudäng som mottas i gudstjänsten 30 september.
Samma dag avskedspredikar Kyrkoherde Åke Andréasson i Öckerö Kyrka.

Med hösten startar en massa aktiviteter. 
Dagledigträffar i kyrkorna växelvis, en gång i månaden. 
Först ut är Frida o Håkan Borgström med ”Taube i våra hjärtan” 
i Björkö Församlingshem Torsdag 13 september kl. 16.

Frederic Ogeus blir kvar, men lämnar körerna till förmån  för Öckerö Församlings musikskola. 
Därför välkomnas Ewa Hermansson som körledare vid upptaktskväll 5 september. Ny övningsdag blir 
Onsdagar för såväl Våga-sjungkören som Kyrkokören.
 Ny barnkör blir det samma dag Kl. 16.30.

Till hösten hör Världens Barn-insamlingen där hela Björkö tillsammans lämnade ett rikt bidrag. 
Detaljerna är inte klara, men räkna med att förra årets succé i IFK Björkös klubblokal upprepas.

Världens Barn-Gudstjänst i Björkö Kyrka 14 oktober och 
FN-Gudstjänst i Missionskyrkan 28 oktober lyfter fram detta tema. 
14 oktober blir det jazzkväll i Björkö Kyrka.

Pilgrimsmässorna Onsdag kl 09.00 i Missionskyrkan börjar 29 augusti. 
Välkomna att börja dagen i stillhet denna och  varje onsdag.

Det  händer mycket mer i våra kyrkor där vi hänvisar till församlingsblad och affi schering.  

TACK alla ni som på OLOF-dagen  skänkte, köpte och fi kade vid Lopp-marknad i Västergård
 Det blev 8 000:- till Stadsmissionen i Göteborg. Tack
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Smakfullt nära havet
Välkommen till vår restaurang och stora festlokal för 
både bröllop och fester.
Öppettider och menyer 
fi nns på 
www.seasidebjorko.se

tel. 031-929410
info@seasidebjorko.se

Bernt Knutsson, Björkös egen fotokonstnär, 
har tagit dessa foton och tusentals fl er med 
motiv av djur- och fågelliv inte bara på Björkö 
utom runt om i Sverige. Han följer med jaktlag 
och ornitologer och kan sitta i timmar för att få 
den perfekta bilden
T.ex dessa som är i tidningen.

Till vänster överst
Blåvinge

Till höger överst
Tistelfjäri

Underst till vänster
Mackaofjäril

Underst till höger
Ängsnätsfjäril.
Sällsynt fjäril som 
lockar långväga 
gäster att 
beskåda den.

Björköbarnen är en ideell förening, den startades
en gång i tiden av ett gäng engagerade föräldrar 
och nu cirka 35 år senare fortsätter vi i samma 
anda med att hitta på roliga aktiviteter för barnen 
på Björkö, dra ihop pengar till nya aktiviteter och 
leksaker och trilskas lite med kommunen emellanåt 
för att få lite mer hjälp och stöd därigenom!  Vi har 
ca 75 medlemsfamiljer och kostnaden för ett år är 
150 kr (pg till oss är 610822-9). 
Vi kickar igång hösten med fredagsgrillen igen! 
Den 24:e augusti var första dagen och nu kör vi 
varje fredag fram till den 21 september, klockan 
halv fyra tänds grillen men är det regn ställer vi in. 
Den 8:e september kör vi Loppis i gympahallen, 
bästa sättet att fynda nya prylar och kläder – och 
samtidigt sälja av det som dina egna telningar 
vuxit ifrån. Så se till att rensa och boka ett bord 
på Björköbarnens loppis, 50:- /bord kostar det och 
går såklart till Björköbarnens kassa för Framtida 
skojigheter! 
Den 22:a september är det fi xardag på lekplatsen. 
Klockan 10 träffas vi och städar och när allt är klart 
bjuder Björköbarnen på en superrolig dag med 
trollkarl och hoppborg och vi bjuder även på korv 
och bröd! Välkomna! 
Är du sugen på att sitta med i styrelsen? Kontakta 
ordförande Helena Hjertberg-Kosterhed på 070-
588 16 45 och kom med i vårt glada gäng! 


