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En hälsning från ordföranden 
Ojojoj, vilken sommar vi har haft på Björkö i år! Först och främst det vackra vädret som ju har 
glatt inte bara oss på Björkö. Efter förra årets regngråa sommar har vi kunnat njuta av sol och 
bad i flera veckor. Men Björkö har bjudit på så mycket mer! Här har varit spännande aktiviteter, 
liv och rörelse och en fantastiskt positiv och trivsam stämning. 
     Återigen har jag fascinerats av en otrolig kreativitet för att göra vår ö inbjudande för gäster 
och härligt sommaraktiv för oss fastboende. Service i form av fina restauranger, glasskiosk och 
tillgängliga och lockande affärer. Evenemang och happenings ha avlöst varandra – ibland har 
man nästa haft svårt att hinna med allt!  
     Ifrån invigningarna av ”Björkökartan” i hamnen och Pilgrimsleden, via den intressanta 
blomster-/fjärilsvandringen vid Ryds Bovik, midsommarfirandet som precis hann avslutas innan 
regnet var över oss, Björködagen, Äggostens dag och allsångskvällar, fram till den fantastiska 
Konstvågs-helgen och Boule-cupen,, så har vi bjudits på Björköbors engagemang och 

entusiasm! 
     Jag väljer ändå att stanna upp vid Konstvågs-helgen. 
Tänk, för det första, att det finns så många duktiga 
konstnärer och hantverkare, som skapar och verkar i 
tysthet, utan att vi andra tänker på det. Och så, vid detta 
tillfälle öppnar de upp för oss att få komma och uppleva! 
Jag är full av beundran!  
När jag sedan fick njuta av ”Trädgårdshäxornas” 
kaféupplevelse i Berit Jansson trädgård – då trodde jag att 
jag nått höjdpunkten! Och så slogs även denna av den 

svindlande ”installationen” i och på ishuset och den stämningsfulla, ljussatta musikkvällen på 
ishuskajen! Isobel och Hadrian bjöd av sig själva – 
märk väl, utan högtalarljud (!) en oförglömlig stund! 
Kan dessa händelser överträffas, tro? 
     Nu får vi ha med oss sommarens upplevelser och 
energi in i en höst med mycket arbete. Här i tidningen 
ser du presentationer av en del saker att engagera sig i. 
För Samhällsföreningen handlar det bland annat om 
att försöka lösa problemet med kollektivtrafik på 
Björkö. Här vill jag passa på att säga att jag uttryckte 
mig fel i förra tidningen: Det är inte tänkt att 
bussturerna ska upphöra på morgon och 
eftermiddagen, när skolbarnen ska ta sig till och från skolan. Men i övrigt ser det dystert ut. 
Och så fortsätter vi förstås att driva frågan om ”säker skolväg” och gång-/cykelled längs 
Bäckevägen. 
     I övrigt vill jag rikta ett stort och varmt tack till alla som på olika sätt har pysslat om vår ö i 
sommar, bland annat våra bänk- och bryggfaddrar som ser till att vi kan ta oss i och ur böljorna 
och att vi kan vila våra trötta promenadben. Ett särskilt tack till Jan Boström, som tillverkade en 
special-dusch till Tors Holme! 
     Nu säger jag: Väl mött alla, på våra mötesplatser, ute på vägarna – och även på våra små 
stigar, genvägar och leder, där vi av hävd och som ett kulturarv alltid har kunnat röra oss på vår 
ö ,  även om det skulle kräva ett par steg över en tomtmark. Inte ska väl det vara så farligt! 
     En vacker höst önskar Helena Larsson, ordförande 
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Nytt från Hamnen 
      
Den bästa sommaren på flera år lider så sakta mot sitt slut. Vi kan glädja oss åt att hamnen 
sjuder av aktiviteter i alla dess former. Vi har haft många besökare av både båtar/båtgäster, 
husbilar och bilburna gäster. I juli hade vi en ökning av 13% av båtgäster. Vi skall inte heller 
förglömma att Björköborna har varit trogna hamnbesökare. 
     Från förra numret av Björkö-Nytt har vi en rättelse. Vår tidigare ordf Hans Olofsson föll bort 
från styrelselistan. Så är det inte. Hans är nu suppleant och jobbar vidare för hamnen. 
     Projektet "Öbor och Fin-folk" inom EU Terra et Mare, där vi beviljats EU-pengar, ca 150000 
kronor,  pågår med marknadsundersökningar om hur vi skall utveckla hamnen ännu mera. 
4-5 oktober kommer som vi berättat om tidigare ett stort antal segelskutor att besöka oss. På 
några av skutorna blir det möjligt för alla att gå ombord för att se hur dom har det. 
     Hamnens höstarbetsdag är i år den 21 september med början kl 0900. Vi kommer då att 
utföra en del arbeten som behöver göras. Varmt välkomna till denna arbetsdag. 
     Vi kommer också att ha en höststämma. Där skall vi bl.a. besluta om de investeringar som 
skall göras nästa år. Vi skall också anta en investeringsplan för åren 2015 - 2018. Tid för denna 
stämma är ännu inte bestämd. Vi återkommer senare via annonsering som brukligt. 
     Till sist ser vi fram emot en fin höst med bra väder och fortsatt många besökare! 
Hamnstyrelsen/Bengt Olausson 
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Öbor och Finfôlk 
 
Björkö Hamnförening har fått EU-medel från Terra et Mare och Fiskefonden, för att 
arbeta med den kommersiella utvecklingen av hamnen. Projektet startade 1 juli och 
kommer att hålla på under ett år. 
     Björkö är något av en glesbygd i sin egen kommun. Men vi är nästan 1500 innevånare och 
bor på kommunens näst största ö. Kommunen och säkert många entreprenörer ser en stor 
potential för expansion på vår ö och hamnen är ett särskilt intressant område att utveckla. En 
levande hamn och ett levande samhälle lockar turister till Björkö. Besökare vill uppleva något 
annorlunda men ändå något riktigt och levande. Det är Björkös styrka. Vi är beroende av 
besökarna, eftersom vi själva blir besökare på vår egen ö när vi besöker en restaurang om 
vintern. De hade inte kunnat ha öppet utan de som gästar Björkö om sommaren. Samtidigt vill 
vi inte att ön ska exploateras och förlora den känsla av sammanhållning och trivsel som finns. 
Här handlar det om Öbor och Finfôlk… när är man det ena och när är man det andra.     
     I takt med att besöksnäringen växer och kanske blir viktig ekonomiskt för ön, så vill vi vara 
förberedda och så långt det är möjligt också ha beslutsfattandet i vår egen hand. Det finns 
många som vill etablera nya verksamheter och projektet vill att det ska finnas en lokalt 
förankrad plan för hur det ska gå till. Kanske kan det bidra med underlag för kommunens 
kommande revidering av detaljplanen över hamnområdet.  
     Frågor gällande lokalutnyttjandet i hamnen, mark i hamnen och planfrågor på kommunal 
nivå är ständigt aktuella. Företagarna, hamnen och allmänheten har många olika åsikter som 
”Öbor o Finfôlk” ska sammanställa och om möjligt, formulera en gemensam Björkö-vilja. 
Några av öns viktigaste företagare, fiskarna och deras verksamhet är i högsta grad berörda av 
dessa frågor. Hur kan besöksnäringen, fisket och andra företag inte bara samsas i hamnen utan 
också samarbeta och dra nytta av varandra. 
Under sommaren har en enkätundersökning genomförts där besökare har svarat på frågor som 
handlar om hur de upplever Björkö, varför de kommer hit och vad som kan bli bättre.    
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     Med start i höst kommer Projektgruppen att bjuda in till ett antal möten och seminarier på 
olika teman som rör projektets tre delar: lokalanvändningen i hamnen, det lokala fisket och 
besöksnäringen. Så håll utkik efter anslag på ICA´s och Hamnens anslagstavlor. I Björkönytts 
decembernummer kommer en enkät bifogas till alla hushåll med frågor om hur vi som 
Björköbor ser på besöksnäringen och hur vi vill att den branschen ska utvecklas.   
     Projektgruppen består av representanter från Hamnföreningen, företagarna och fiskarna i 
hamnen, Samhällsföreningen och Öckerö kommuns Näringslivs och turismenhet. Har du frågor 
eller idéer och vill komma i kontakt med projektledningen går det bra att maila till: 
oborochfinfolk@gmail.com     
 
Simskolan på Björkö 2013  
  
     Så var sommaren snart slut och också 
årets simskola. I år deltog 36 stycken barn, 
ungdomar och vuxna. Det är roligt att så 
många ville lära sig att simma och till nästa 
år finns det plats för många fler att vara 
med.  
     Stort tack till simlärarna Sophia 
Hallberg och Hanna Sallén Lennerthson 
som hela dagarna fanns i vattnet för att 
hjälpa, leka och lära ut hur man simmar 
och livräddar. Det bör också nämnas att 
hela 48 stycken simborgarmärken såldes till de som simmat 200m på djupt vatten.   
     Att kunna simma, trampa vatten, flyta och inte få panik när vattnet är kallt kan rädda liv, så 
varmt välkomna till sommarsimskolan i Klarvik nästa år.  
     Katarina Knutsson, Friluftsfrämjandet Öckerö lokalavd.  
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Björkö-boulen genomfördes med glans lördagen den 3 augusti 
 
     64 lag var anmälda men när det var dags för att starta så var det 62 lag 
som var på plats. 
    Vädret var med oss i år också, sånär som på ett fåtal regn droppar. 
Många spännande och nervpirrande matcher spelades och i final stod det 
mellan Jörgen Olsson och Ann-Marie Sölvesvall från Björkö (här på bild) 
och Sune och Birgitta Blad från Landvetter. 
Segern detta år gick till Sune och Birgitta. Ett stort grattis till er. 
     Magnus Edgren 
 
 
SM-guld till mountainbike-åkare från Björkö 

 
     Under Svenska Mästerskapen 2013 i 
mountainbike i Södertälje kämpade Lukas 
Vernersson, Björkö, och hans kompisar Felix 
Petterson, Torslanda och Felix Svensson, Kungälv till 
sig en guldmedalj i klassen ”pojkar lag 10-12 år”.  
     På den mycket tekniska banan och i den hårda 
konkurrensen vurpade Lukas två gånger men var 
snabbt uppe vid båda tillfällena och trots ett snett 
styre lyckades han fullfölja loppet med en bra 
placering.  
Felix P och Felix S placerade sig mycket bra och 

bäddade för en lagseger. Grabbarna tävlar för Mölndals Cykelklubb. Vi önskar dem lycka till  
i fortsättningen.  
     Lars Jägersvärd 
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Hej alla fotbollsvänner! 
 
     Nu har vi startat upp andra akten efter en 
mer eller mindre succéartad vår när det gäller 
vårt A-lag. Björkö återtog titeln som 
skärgårdens bästa lag genom att besegra 
Öckerö med 4-3 i finalen den 6 juli. Och 
vilken final det blev. En rysare av högsta 
kvalitet där Öckerö först tog ledningen, men 
Björkö kvitterade hela tiden och när klockan 
stod på 44,30 och alltså en halv minut var 
kvar av matchen skickade Björkö in 4-3 efter 
en fenomenal kontring signerad Victor 
Granstav och entertainern Andreas Haglund. Oj, vilket jubel, och vilken kväll det blev på 
Björködagen!  
     Matchvinnaren Andreas Haglund stod sedan för musiken denna magiska kväll. Björkö har 
sedan år 2000 spelat 7 finaler och vunnit 6 av dessa. Samtliga 6 vinster har varit mot Öckerö. 
Anders Fransson har nu 9 finalvinster och är ensam i historien om detta! Heder åt honom!  
 
     Men det är inte bara vårt A-lag som skördar framgångar. Vi har också ett gäng tjejer som 
hela tiden trummar på med framgångar. Inte minst i Gothia cup där detta Hönö/Björkö lag blev 
bästa F99- lag i Västsverige. Jag lyfter på hatten för dessa tjejer och är övertygad om att vi får 
se några av dessa i allsvenskan eller kanske t.o.m i landslaget. Vem vet? 
     Även vårt P00-lag har skördat framgångar och helgen 5-7 aug. spelade dessa killar 
Färgelanda cup och tog hem alltihop! 
     Ja vilken framgångsrik klubb, eller hur? Nu går vi in i andra halvlek och det skall bli oerhört 
intressant att följa dessa lag under hösten och hoppas att vårt A-lag kan knyta ihop säcken så vi 
går upp i fyran igen. Välkomna alla till Björkövallen under hösten och heja fram våra lag. 
     Ulf Andreasson 
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”Gå längs Slingan – låt Pärlorna visa dig vägen!”    
 
Så löd inbjudan när Björkös pilgrimsled Frälsarkransen invigdes  
på Nationaldagen. Men knappt var festen över, förrän leden blev  
utsatt för åverkan. Vid upprepade tillfällen, dessutom. Stolpar  
som håller informationsskyltarna vräktes omkull och slängdes  
iväg. Och flera betongfundament, som Pärlorna vilar på, vältes.    
-Vem eller vilka kan ha gjort detta? Och varför?!  
Funderingarna går åt olika håll. Kanske ligger det missförstånd bakom illdåden, helt enkelt? 
Frustrerande frågetecken som behöver rätas ut? Jag vill tro att det är så, och väljer därför att ta 
upp några reaktioner och rykten, som hörts på ön. 
 
Vad är en pilgrim?  
Ingen särskilt from människa av nödvändighet. Utan en person på vandring genom sitt liv här på 
jorden; i yttre och inre bemärkelse.  
Vilka ligger bakom idén? 
Ursprungsidén formulerades för några år sen av några, som längtade efter en vandringsled för 
eftertanke och meditation. Och som tycker väldigt mycket om att hålla Frälsarkransen i sin 
hand, med alla dess vackra pärlor. Idén utvecklades efter ett tag till att omfatta också tankar 
kring naturen och kulturen på Björkö, och det visade sig att många blev intresserade. Det är 
alltså inte olika föreningar, eller kyrkorna, på ön som står bakom projektet. Utan engagerade 
enskilda personer, riktiga eldsjälar. Planeringsarbetet tog fart för ett år sen och den 6 juni var det 
invigning. 
Hur mycket har det kostat? 
Efter ansökan till Terra et Mare blev vi beviljade EU-bidrag med 50.000 kronor. Pengarna gick 
åt till grävning, borrning, gjutning och snickeriarbete. Därtill kom kostnader för tryck av 
skyltarna. Proffsjobb, alltså. Allt annat arbete - textframställning, målning av pärlorna och allt 
administrativt arbete - har skett på ideell basis. Genom de engagerades stora lust och glädje.    
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Vems är leden? 
Pilgrimsleden löper längs Slingan, som till största delen ligger på kommunens mark. Det är 
också Öckerö kommun som ”äger projektet”. Detta betyder att projektansökan är undertecknad 
av kommundirektören, att bidragspengarna gått till kommunen och att ansvarig person inom  
kommunen handhar ekonomin och betalar fakturorna. Projektet är godkänt av Länsstyrelsen. 
Vad kostar det att renovera Pilgrimsleden? 
Vet inte. Väntar på en kostnadsberäkning. – För det är klart att leden ska restaureras och bli fin 
igen!  Frågan är bara hur arbetet ska finansieras. Det är många, både här på Björkö och på de 
andra öarna och på fastlandet, som har beklagat det som skett. Och som hoppas att 
Pilgrimsleden snart ska uppstå igen. 
Sensommarhälsningar! 
     Lena Sollerman, projektledare 
 
Västergårdsskolan på Björkö 
     Arbetet med en ny skola för Björkö fortsätter och vi har från Barn & 
Utbildningsnämnden fått besked om att de inte anser att skolan är 
ändamålsenlig samt att man konstaterat att byggnaden inte är solid nog 
att bygga vidare på utan att en ny byggnad skall uppföras. Att det står 
temporära och mycket kostsamma baracker inser politikerna inte är 
hållbart i längden. Vi kommer då i en situation där Björkö skola är 
relativt högt upp på prioriteringslistan men inte först i prioritet av 
byggstarterna. Vi kommer nu arbeta vidare för att få en tidsplan och ett formellt beslut på när ett 
bygge kan påbörjas. När det kan bli är omöjligt att veta dock. Under hösten kommer två 
studenter från Chalmers Arkitektlinje göra ett arbete där de skall ta fram ett förslag för en ny 
skola och skolgård. Detta kan ge oss nya idéer samt skynda på såväl besluts- som 
byggprocessen. Följ gärna oss på Björkö Skolverk på Facebook för mer uppdateringar. 
     Björkö Skolverk genom Hans Alveros 
 

 
     Vi på Björköbarnen hoppas att alla haft en fantastisk sommar, med nya härliga upplevelser 
och intryck. Vi ser nu fram emot en spännande höst med många roliga aktiviteter.  
     Först ut är loppisen den 7 september som vi anordnar i gympahallen, Björköbarnen ordnar 
även lotteri och säljer fika och varmkorv.  
     Helgen efter den 14 september startar Bamsegympan för barn mellan 2-6, det finns två 
grupper; en för de mindre barnen och en för de större. Anmälan sker till Emma Karlsson på 
emmaj.karlsson@yahoo.se.  
    Söndagen den 22 september har vi städdag på lekplatsen och alla som kan är självklart 
välkomna att hjälpa till. Vi har flera projekt på gång för en säkrare miljö för barnen, bland annat 
ett bättre staket runt gungorna och en trappa med skydd till stora rutschkanan. Har ni ideér om 
hur vi kan göra lekplatsen bättre, ring eller maila vår ordförande Linda Andersson telefon     
070-285 81 66 eller la.sweden@hotmail.com.  
  Senare i höst när mörkret kommer blir självklart en ny pumpajakt. Vi hoppas att vi ses då!  
Varma hälsningar  
      Linda Andersson 
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Ny klassträff för elever födda 1940-1945  i Björkö skolor 
 
    Även i år arrangerades en klassträff i IFK Björkös klubblokal 15 maj.  
Deltagare var de elever som gått i Björkös skolor fram till och med vårterminen 1956. Fyrtiotre 
personer hörsammade inbjudningen. Arrangörer av klassträffen var Wailett Hagberg, Monica 
Sörensen och Arne Zackrisson.  
     Deltagare från "40-orna" var Elon Almhöjd, av "41-orna" fanns Yvonne Eriksson (fd Kleist), 
Per-Olof Holgersson. "42-orna" var representerade av Christer Alexandersson, Jörgen 
Andreasson samt Vivan Gissleholm (fd Karlsson). Vidare var "43-orna"representerade av 
Håkan Alexandersson, Thomas Alexandersson, Christer Fridén, Siv Hermansson (fd 
Samuelsson), Curt Svensson, samt Arne Zackrisson. Representanter från "44-orna" var Ingemar 
Gillenheim, Leif Gillholm, Wailett Hagberg (fd Eliasson), Christina Larsenius, Roger 
Lönnqvist, Bengt Olausson, Ing-Britt Olsson (fd Johansson), samt Ing-Marie Olsson  (fd 
Almqvist). Av "45-orna deltog Margareta Eng (fd Svensson), Maud Gillholm (fd Nodesjö), 
Errol Johnsson och Yvonne Johnsson (fd Nodesjö), Ralph Jonsson, Ulla Magnusson och Mona 
Magnusson, Kate Peter (fd Nilsson), samt Monica Sörensen (fd Fransson). En del hade även 
med sina respektive. 
     I samband med Arne Zackrissons välkomsttal hölls en tyst minut för hedrandet av fyra 
avlidna klasskamrater. Det serverades en omtyckt 
räkmacka med vin/öl/läsk samt kaffe med kaka. 
Mellan minglandet visades en uppskattad 
nostalgisk film från byggnationen av Björkö 
kyrka filmad av Carl-Erik Svensson och 
redigerad av Stig Andersson samt ett lika 
uppskattat bildspel av Björkö från tidigt 50-tal.  
     Vi hann även med att ta några gruppfoton av 
deltagarna, titta på medtagna foton, samt ha 
lotterier innan det blev dags för avslutning, där 
deltagarna tackade arrangörerna och uttryckte 
stor glädje över en lyckad klassträff.  
     Arne Zackrisson 
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 Ett varmt tack från Björkö Hembygdsförening 
     Nu är två av ytterväggarna målade och, förutom duktiga styrelsemedlemmar har vi fått hjälp 
av Håkan Alexandersson, Rolf Arvidsson, Roy 
Andreasson, Bosse Larsson och Lena Knutsson. 
Kristoffer Knutsson har hjälpt sin pappa Anders att 
sätta upp och flytta ställningen. 
Dessutom har Louis Aldén gjort ett enormt fint 
jobb med vår mina. Den ser helt ny ut nu! 
     Stort tack från styrelsen 
 
Det kom ett brev……. 
 
     Brevet började ”Tack alla underbara Björköbor” och berättade om den fantastiska hjälp som 
familjen Almroth fick i sommar av en grupp osjälviska Björköbor. 
…..Familjen råkade ut för en riktigt dramatisk händelse under sin semester i Thailand. När de 
var ute på en elefantridtur, kom elefanterna i slagsmål och pappa Johan och dottern Anna 
hamnade mitt i tumultet och fick flera skador. De fick vårdas i två veckor på sjukhus i Phuket. 
     Nyheten om familjen Almroths olycka och efterföljande konvalescens nådde både ”kända 
och okända” Björköbor, som engagerade sig för att göra livet lite lättare för familjen. Anna fick 
ständigt spontana besök av kamrater, som underhöll henne med pyssel och gemenskap under 
hennes tid i bandage och stillhet. 
     Men så var det ju tomten, som familjen just hade börjat ett stort anläggningsarbete på. 
Här följer nu Johan Almroths berättelse: 
” Efter olyckan såg vi det fortsatta arbetet som en utopi. Det skulle nog inte kunna bli något gräs 
för barnen att leka på i sommar.  När vi vid tillfälle pratade med Madeleine Persson nämnde hon 
att hon hade pratat med några om att till nästkommande helg dra ihop ett gäng för att hjälpa oss 
med trädgården.  
     Lördagen den 25 maj kl 15.00 kom 13 personer. Efter en fantastisk arbetsinsats på fyra 
timmar var tomten klar för gräsmatteläggning och rabatter klara för plantering. Då hade rabatter 
grävts ur, ogräs plockats bort och ca 15 ton jord skyfflats ut i rabatter och på tomten där 
gräsmatta skulle anläggas. Även om vi hade varit friska hade detta arbete tagit oss veckor att 
genomföra.  
 

När arbetet var över övergick arbetsglädjen till 
en glädje att umgås och vara tillsammans. Efter 
lite pizza och eftersnack gick alla hem till sig, 
mer eller mindre ledbrutna.  Torsdagen därefter 
kom några av hjältarna tillbaka, och några 
ytterligare tillkom, för att rulla ut 200 
kvadratmeter gräsmatta.  
     Tack ni alla för att ni tog av er tid för att 
hjälpa oss och tack alla andra underbara 
människor i vår omgivning!! Ni har gjort den 
här tiden mycket lättare att uthärda”. 
     Sara och Johan Almroth 
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Baka? – Baka! 
 
Det behövs mycket bröd (matbröd och kaffebröd)  
till Världens Barn-festen 28 september. 
 
Bröd-gåvor tas tacksam emot hos Göran Billvall,  
Bångegårdsvägen 7, fredag 27/9 efter klockan 17, 
eller lördag 28/9 förmiddag.  
Eller lämna det på hamnplan 28/9 klockan 12-14! 
 

Kalendarium 
 

SEPTEMBER 

7       Björköbarnens Loppis   Gympahallen 

14     Bamsegympan startar    Gympahallen 

14     Båtklubbens kräftskiva  Klubblokalen 

16     Ishus-utställning startar Fiskemuseet 

22     Björköbarnens städdag  Lekplatsen 

28     Världens Barn-fest         Hamnen 

 

OKTOBER 

4-5    Skutbesök i hamnen 

 

 

Hela Björkö för 
  

                   
 

Hamnfest för Världens barn på 
 

Björkö Hamnplan  
28 september 

Klockan 14.00-17.00 
 

Flera aktiviteter 
Konferencier: Stefan Granstav 

 
Lottförsäljning 

Fiskdamm 
Chokladhjul m.m. 

Sång av lokala förmågor 

Servering: Kaffe o fika 

Välkomna 
 


