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Björkö-Nytt trycks hos Responstryck.

Jag vill tända ett ljus
för den som gråter
över hårda ord.

Jag vill tända ett ljus
för dem som svälter
på vår jord.

Jag vill tända ett ljus
för dem som är rädda
i krigsdrabbad land.

Jag vill tända ett ljus
för dem som förföljs
för frihetens kamp.

Jag vill tända ett ljus
för dem som är sjuka
och lider av smärta.

Men jag vill också tända
ett ljus för dem som hjälper,
uppmuntrar och 
har gott hjärta
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Du har en roll – och du spelar roll!
Likaväl som varje träd behövs för att det skall bli 
en skog, och som varje hus behövs för att det skall 
bli en stad – så behövs varje medborgare för att det 
skall bli ett samhälle! Var och en av oss har faktiskt 
en uppgift – och en viktig roll att spela – för vår 
gemenskap och för att t ex Björkö samhälle skall 
utvecklas och fungera. Det är viktigt att tänka på, 
tycker jag.
Som ordförande i Björkö samhällsförening upplever 
jag det många gånger hissnande fantastiskt att 
möta alla ”medboende” här på ön och få en massa 
intressanta och givande reflektioner när det gäller att 
driva verksamheten på ön. Och jag inser att alla har 
någon, om än varierande, möjlighet att bidra till vår 
gemenskap. 
Jag hoppas att ni alla inser hur värdefullt det är med 
alla olika idéer och förslag som kommer upp – och 
att ni känner att det är många som kan bidra till 
”framåtskridandet” på vår ö, i olika former – att ha 
en roll!

Nu går vi mot en kallare och mörkare period då 
vi kanske inte möter varandra lika lätt och öppet 
som under sommarperioden, men det finns säkert 
stunder då vi kan fundera på vilken insats vi, var 
och en, kan bidra med för ett trivsamt samhälle. Och 
samtidigt vill jag än en gång passa på att tacka alla 
välvilliga som ger ett handtag och tar sitt ansvar på 
olika sätt – för Samhällsföreningens del handlar det 
till exempel om badstege-/flotte-/brygge-ansvariga, 

vilobänksansvariga, grönområdesröjare m fl.
Ni spelar roll!

Och så självklart GERT KNUTSSON!!!!! Vilket 
otroligt arbete du har lagt ner på ”skjutbanestigen”! 
Ja, jag blev faktiskt riktigt rörd när jag såg hur 
fint du har lagt ut stigen och röjt upp i besvärliga 
områden och tänkte tillbaka på hur det såg ut där 
för ett år sedan! Som någon sa: ”Jag njuter i fulla 
drag av att gå där och jag tycker det blivit så ljust 
och fint. Man ser sånt som man inte sett tidigare. 
Himlen verkar blåare och det glimtar till av små 
dammar mellan träden. Jättehärligt!” 
Och Berit Knutsson, som säkert har inspirerat Gert 
till spännande insatser, exempelvis att plocka fram 
och rusta upp dom gamla grindstolparna vid stigens 
början!

 
Och Kenneth Kyldahl, som samlat ihop folk och 
outtröttligt lagt ner massor med tid och möda på att 
röja längs stigen!
Ni spelar roll!
Men ni är många fler som kan ha en roll - i många 
olika sammanhang, men särskilt tänker jag på det 

Björkö Samhällsförening 
önskar alla en God Jul 
och Gott Nytt År!
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fortsatta arbetet med Projekt Skjutbanestigen, där 
det nu handlar om de ideella insatserna för att ”fixa 
till” runt omkring stigen. Vissa rishögar skall städas 
bort, kanske behöver gärdsgårdar och annat göras i 
ordning, vi skall placera ut bänkar och kanske bord 
någonstans, vi kanske sätter upp lite tavlor som 
berättar om intressanta saker utefter vägen, någon 

grillplats kanske, mm. Här hoppas vi också på idéer 
från er alla!

Våra EU-pengar är i stort sett förverkade på stigen  
men det förväntas att vi skall lägga ner totalt 2 000 
frivillig-timmar för att projektet skall godkännas. 
Hittills har vi använt ca 300 timmar, men vi har 
fram till år 2010 på oss så timmarna kommer nog till 
användning. Och så har vi ju bestämt att en del av 
Samhällsföreningens kapital skall kunna användas 
till sånt här.
Så låt oss alla ha en roll i detta projekt, eller i andra 
sammanhang för vårt samhälles bästa!
Med de varmaste hälsningar
        Helena Larsson, ordf. Björkö Samhällsförening

Det har tagit mycket längre tid än vi trodde från 
början, allt har varit nytt för oss!
Det är Samhällsföreningens styrelse som kommer 
att hantera och ansvara för hemsidan och syftet med 
sidan är främst att delge er björköbor vad vi sysslar 
med och vad som händer på Björkö. Sidan kommer 
även att innehålla viss statisk information som 
kanske mest kommer att rikta sig till turister och de 
som planerar att flytta hit.

Vissa områden på hemsidan kommer vi att 
uppdatera löpande.
Exempelvis hittar ni protokollen för våra 
styrelsemöten under menyn Samhällsföreningen. 
Där kommer ni även att kunna läsa om pågående 
projekt såsom stigprojektet och hemsideprojektet.
Under menyn Björkö Nytt finns tidigare utgivna 
tidningar samt utrymme för artiklar och nyheter 
som inte får plats i tidningen eller saker som händer 
mellan utgivningarna.
”På gång” (vilken ni kommer att se när ni besöker 
sidan) är ett slags kalendarie där syftet är till för att 
informera om exempelvis när och var föreläsningar, 
årsmöten samt nästa styrelsemöte hålls. Då vi lägger 
ut information om styrelsemöten kommer ni även 
att hitta dagordning och föregående protokoll. Allt 

för att ni i tid skall kunna kontakta styrelsen med 
frågor och ärenden.

Hur jobbar vi med sidan?!
Vid varje styrelsemöte kommer vi att gå 
igenom vad som skall uppdateras på hemsidan. 
Sådan information som finns att läsa på andra 
sidor exempelvis kommuninformation och  
föreningsregister har vi länkat till. Detta för att 
minimera vårt jobb samt att vi koncentrerar oss på 
få men viktiga saker.
När det gäller länkar till Björkös företagare kommer 
vi att avvakta och se vad företagarföreningen har på 
lut.
Ni kan givetvis även kontakta oss via 
menyn Kontakta oss. Annars är vår adress 
samhallsforeningen@bohus-bjorko.se
Det har varit ett spännande projekt och alla har väl 
varit nybörjare någon gång?! Det står helt klart 
att vår hemsida kan göras mycket tjusigare och 
häftigare men det är informationen vi vill fokuserar 
på och att den når ut! 
Mer information finns som sagt på hemsidan- 
Välkommen!

Samhällsföreningen  genom Madeleine Persson

Nu sjösätter vi äntligen vår nya hemsida www.bohus-bjorko.se



Miljörutan
Här på västkusten har vi mjukt vatten. Det innebär att vi kan använda den lägst angivna doseringen av 
tvättmedel och tvätten blir ändå ren. Ditt hår blir rent med mindre schampo och din disk blir ren med en 
liten mängd diskmedel. 
Och din plånbok blir tjockare!
Använder du dessutom miljömärkta produkter bidrar du än mer till ett renare 

Växande kraftkälla                           
*

Inom EU  står vindkraften för 30% av nysatsningen inom energiområdet.
Bara den fossila  gasen växer snabbare och står för 55% av den nya kapaciteten.
Som trea kommer kolkraft på 6%                                                                                  Klippt ur GP           
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Förtursregler i trafiken på Björkö

Vi vill göra alla trafikanter på Björkö 
uppmärksamma på vilka förtursregler som gäller:
Skarviksvägen mellan färjan och fram till 20 meter 
söder om Bäckevägens början räknas som huvudled. 
All trafik som kör ut på Skarviksvägen skall alltså 
lämna företräde.
I övrigt gäller högerregeln i alla korsningar.
Dessutom gäller att trafik mot färjan/Grönevik har 
företräde vid de två ”midjorna” vid fotbollsplan och 
Samsmarka. 
Trafik som kommer från färjan skall alltså släppa 
fram mötande trafik.
Och alla ”snabbåkare”! Tänk på att det rör sig en hel 
del vilt på vägen mot färjan, ex. rådjur.
Hälsningar Samhällsföreningens styrelse

             Du!
Glöm inte att barnen är livliga och kanske inte alltid 
är uppmärksamma på vägens faror när de cyklar. 
Hjälp till att värna om våra små genom att använda 
reflexer när du är ute och går på vägarna.
En sak till ifrån korsningen vid Bäckevägen-
Skarviksvägen är det 30 km och inget annat.

10% av 11-15 åringar bär inga reflexer alls.
I dödsstatistiken över trafikolyckor är åldersgruppen 
10-12 år överrepresenterade.
Placera reflexen långt ner på benet - de syns bäst om 
den sitter där och är i rörelse.
Alla reflexer bör vara SIS-märkta (svensk standard.) 
eller CE-märkta (europeisk standard.)
Bär man reflex upptäcks man av en bilförare på 125 
m avstånd.
I ljusa käder på 60 m. Utan reflex och i mörka kläder 
märks man först på 20-30 meters avstånd.
Källa: NTF och Trygg-Hansa

 
  Har du något som du vill ha med i Björkö Nytt    
  under mars - maj 09 ? 
  Skriv eller berätta så hjälps vi åt att forma något.    
   Vi hjälper dig även med foton.
  Se adress första sidan.
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IFK Björkö P-15 Cupsegrare!
IFK Björkö P-15 (P-93/94) består av 20 spelglada 
killar, som kämpat sig igenom spelåret 2008 med 
den äran.
Laget har hittills varit samlade 110 gånger fördelat 
på 72 träningar och 36 matchtillfällen, diverse 
inomhuscuper samt träningsläger i Hässleholm och 
givetvis Gothia Cup.
Årets stora meriter har varit Serieseger och vinnare 
av såväl Skärgårdscupen som Gustafs Cup, vi har 
tagit den så kallade trippeln.
Flera av killarna har under året även testat på 
seniorfotboll, där man har varit med i B-laget, samt 
även i vissa A-lagsmatcher under hösten.
Seriesegern säkrades inte förrän i den sista 
spelomgången när laget slog Torslanda IK med 5-1 
hemma på Björkövallen och det
blev fyrverkeri, pizza och fest efter denna matchen.
Finalen i Skärgårdscupen spelades mot Öckerö IF 
och det blev en champagneföreställning och seger 
med hela 8-1 och det var 7 olika målskyttar i denna 
matchen, en riktig laginsats med andra ord.

Skattgömmans 
Förskola
I början av augusti levererades paviljongen              
( Kristallen) till Skattgömman, i denna byggnad 
bedriver vi förskoleverksamhet för tolv barn födda 
2006 och 2007. 
Vi är mycket nöjda med lokalerna och den stora 
altanen som byggdes i anslutning till modulen. 
Barnen har även tillgång till den befi ntliga 
Skattgömmegården med gungor, sandlådor och 
lekmaterial.

 IFK Björkö vill tacka sina sponsorer 
för det stöd man har fått under året och hoppas på ett 
fortsatt stöd 2009.
 Året har inneburit många fi na stunder för våra 
aktiva ungdomar, seniorer och ledare. Alla lag har 
genomfört fantastiska prestationer som gett IFK 
Björkö ett fl ertal serier och cupsegrar. Vi ser fram 
emot ett framgångsrikt 2009 i fortsatt positiv anda 
med stort stöd från våra sponsorer och publik.

Den 23 November 1988 stadsfästes det  att Björkö 
hade en egen hembygdsförening. Rita Palo-Blom var 
en av initiativtagarna och hon valdes till föreningens 
ordförande.Kommunen åtog sig att reparera 
utvändigt och föreningen i sin tur stod för den inre 
restaureringen och det fortsatta underhållet.
 20 år har passerat sedan dess och det var dags för 
jubileumsfi rande med Öppet Hus den 29 november. 
Lagom till denna dag hade vi gjort en utställning 
med information om vad som hänt under dessa 
år. Samtidigt kan vi glädjas över att vatten och 
avloppsarbetet är klart och att det äntligen fi nns en 
toalett att tillgå.
 Tack alla som har gjort detta möjligt både praktiskt 
och ekonomiskt!
Nya möjligheter till aktiviteter fi nns i framtiden.
Styrelsen hälsar dig välkommen på besök under våren

Björkö Hembygdsförening.
20 år
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Björkö Röda Kors-krets 1940- 2008
I nästan 70 år har vi haft ”Röda Korset” som en viktig 
aktör i samhällslivet på Björkö. Det är med beklagan 
vi inser att det inte längre finns möjlighet att driva 
denna förening, som istället ansluter sig till Öckerö-
kretsen, tillsammans med några andra av kommunens 
öar.
Nu finns det i alla fall anledning att minnas 
verksamheten och det stora engagemang som så 
många har lagt ner i föreningen under åren:
Den 18 mars 1940 samlades ett 100-tal personer 
i skolhuset på Kolviksvägen för att bilda en Röda 
Kors-krets och till ordförande valdes den legendariska 
lärarinnan Agnes Bengtsson. Övriga i styrelsen var 
Oskar Olsson, Anders Holtzén, Ester Martinsson, 
Dagmar Andreasson, Alice Bodin, Sven Jonsson, 
Sofia Hansson, Helge Olofsson och Ejnar Larsson.
Kretsens verksamhet drevs genom symöten och 
första uppgiften blev att utöka förbands-förrådet. 
Den första insamlingen bestod i att samla in socker 
i speceriaffärerna för att skicka till krigsdrabbade 
Finland och Norge. Sedan anordnade man 
sjukvårdskurser och diverse insamlingar. 1942 köpte 
man en kärra med skidor för sjuktransporter.
Och så ordnades det med luciafester – den första hade 
man 1945, då man bjöd in alla över 75 år. Festen 
hölls i skolhuset, men man fick bära bänkar och bord 
från militärernas baracker i Klarvik! Luciafesterna 
fortsatte till inpå 1990-talet och hölls så småningom i 
Hemvärnsgården i hamnen.
Mellan åren 1946-70 såldes årligen ”Mors Blomma”. 
Behållningen bekostade delvis en 10-dagars 
husmorssemester på Oskarshem i Bohuslän.
1949 började man tillverka barnkläder, som först 
skickades till behövande norrlandsbarn och 1984 
blev det hela ”barnpaket” till hjälpsändningar också 

internationellt. Denna aktivitet kommer att fortsätta 
på Björkö, trots att man lägger ner kretsen här, och 
ansvarig är Kerstin Knutsson. Under alla år har 
kretsen med stort engagemang genomfört alla sorters 
insamlingar och kampanjer för hjälpinsatser och 
”första hjälpen-kurser” mm, i Röda Korsets olika 
projekt.
1955 började man med årliga utflykter för de gamla. 
Första resan gick med fiskebåt till Hjuvik och vidare 
upp till Alingsås och på hemvägen en rundtur i 
Göteborg. Reseledare var pastor Thörnqvist och 
Filip Karlsson underhöll med dragspel och sång.
1956 avgick Agnes Bengtsson som ordförande, 
men hon återkom 1963 för ytterligare några års 
verksamhet. Nu hade man 321 medlemmar och 
detta år köpte man också en bårvagn att använda vid 
sjuktransport.
1971 genomfördes den första vårstädningen på ön 
och efter städningen blev det kaffe och hembakat i 
Hemvärnsgården, som hade man lite del i, eftersom 
syföreningen hade arbetat ihop pengar till förbättring 
av huset redan 1954. Kretsen skänkte också en tavla 
till Solhöjden av Barthold Adolfsson, föreställande 
Björkö hamn. 
Men nu fick pensionärerna betala en delavgift om 
dom skulle följa med på den årliga resan, för nu var 
inte ekonomin så strålande. 
1976 gjordes gamla bastun i hamnen om till kretsens 
föreningslokal. Bastun och badverksamheten på ön 
är också en historia värd att berätta, men den tar vi i 
kommande nummer av denna tidning. 
Vi avslutar med att tacka och hylla alla idoga och 
entusiastiska Röda Kors:are som har en stor del i 
Björkös nutidshistoria – och som också har gjort så 
mycket gott för hjälpinsatser runt om i världen! Vi 
hoppas att verksamheten skall återupptas, i en eller 
annan form, så småningom igen.
Äntligen. Björkö har fått sin bastu. Klockan kvart 
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över ett 8.e november klippte ordförande Margareta 
Haglund det röda invigningsbandet med orden.
¬– Jag tror jag mest har sått ett frö som många andra 
har vattnat så att bastun vuxit under de år byggandet 
pågått, sa hon.

Hon tackade alla som byggt och främst de fyra 
byggledarna Martin Samuelsson, Gunnar Frej, 
Tryggve Oleniusson och Joakim Petterson.
– Nu är den färdig och jag är både stolt och tacksam 
för att vi äntligen fått en så fin bastu, avslutade 
Margareta sitt korta invigningstal.
Ballongerna rörde sig i vinden och champagnen 
korkades upp.  En skål utbringades för den fina 
bastun som ligger som en pärla på Tors Holme mot 
farleden i väster. Vi kunde konstatera att bygget 
startade för tre år och tre dagar sedan med att 
grus forslades ut på bryggorna med skottkärror. 
Under årens lopp har många varit med och byggt 

och vi minns alla Jon Pierres kommentar när 
arbetsuppgifterna skulle fördelas en lördag för ett 
par år sedan, där han uttryckte sin egen oförmåga 
till praktiskt arbete på ett bra sätt, ”kan jag göra 
något som inte blir synligt efteråt”. 

Föreningen har ett hundratal medlemmar och det 
finns plats för fler. 
Nu är den klar och folk strömmade till för att se 
det lite annorlunda omklädningsrummet, som mest 
liknar ett litet konstgalleri med sin glesa panel i 
vitt och Anna-Lena Hellings fina oljemålning på en 
väggen. Här är det tänkt att man ska koppla av efter 
ett dopp i havet. Tyvärr finns ingen dusch eftersom 
avloppsvattnet inte får släppas ut direkt i havet.
De som tittade in i basturummet kunde konstatera 
att utsikten från bastuns fönster inte gick att jämföra 
med något de sett tidigare.
Utanför finns en stor altan med en trappa ner till 
badbryggan. Ända in i det sista jobbades med att 
sätta upp ett räcke till trappan. 
Förening bjöd också på kaffe och Almondytårtor 
och alla verkade trivas i den allmänna oordningen 
trots en kall sydlig vind.

Nu är bastun klar att användas. Efter många 
timmars byggande. Men som någon sa ”vi har 
inte bara byggt en bastu vi har också byggt en 
gemenskap och tro på att det går att göra något om 
man gör det tillsammans”. Björkö har fått sin bastu. 
Äntligen.                                     
                                                           Conny Nylén
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Simskola nästa sommar?

    Utdrag ur BSF protokoll
    Två flickor från Björkö och en från Hönö har 
    gått på kurs två helger i höst. 
    De är nu simlärarassistenter. 
    För att bli simlärare krävs 50 tim praktik
    och en kurs till simskolelärare. 
    Maja Fasth ska gå den kursen och hon och 
    Ebba Nylén, planerar att vara simlärare
    nästa sommar.  

Graffiti heter en ungdomsspalt i GP.
Björkö Nytt tänkte försöka få igång något liknande. En spalt där du som tonåring kommer till tals. Där du 
kan berätta om något, ha åsikt om något. Ja, den blir vad du gör den till.  Men vad skall den heta? Du kan 
meila ditt förslag till: conny@nylén.org

I våras startade vi med ett stort arbete att göra om 
dräneringsarbetet på vår stora gräsmatta, vi får 
ovanligt mycket vatten troligen beroende på att vi 
ligger så lågt i förhållande till vägen så att vi får lite 
extra bergsvatten.
Men duktiga grabbar fixade detta under våren och 
nu slipper många undra om vi haft mullvadar på 
tomten, 
 men TACK ALLA sedan tack till Bernt som hjälpt 
oss att köra material samt till Björkö grävskopa som 
vi fick hyra med kort varsel.
Vi vill samtidigt tacka för gott samarbete affärer och 
Björköbor emellan.
Framförallt till Kyrkan/prästen samt alla som besökt 
oss.
Vi önskar alla en God Jul 
och Ett Gott Nytt År!
Solhem /Gull-Britt 

SOLHEM

God Jul och 
Gott Nytt År!

Önskar Björkö 
skeppshandel 
William & Marie

     ÖPPET: vardagar och lördag: 10-19   söndag: 11 - 19
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En dikt om tyngdkraft
--------------------------
En ingenjör från Öckerö
Som tröttnade på färjekö
Han fi ck en dag en uppenbarelse
Om hur man fraktar mänsklig varelse.
Han räknade på längden och på tvären
Tog hjälp utav magnet och kapillären
När plötsligt Volvon hans en decimeter 
ovan jorden står.
Och en naturens kraft om tyngd ej 
längre honom når.
Det blev en fröjd att bo på öarna
Och jublade det gjorde alla köarna
De svävade en decimeter över land och vatten
Och ingen öbo var för gammal för 
att sitta bakom ratten.
Och Volvon den blev bredare och drivs med 
batterier
Med energi från sol och vind och andra energier
Och vägarna , som många är på hela vårat klot
Dom blev ej längre mot vår miljö ett hot.
Vår ingenjör han blev profet på hela denna jord
Och alla ville höra hans egna visdomsord
Men tiden gick och nya släkten kom till Öckerö
Och alla frågade dom ingenjörn: 
Vad är en färjekö ?                
                                                 Folke Råghammar

Crawford Cup 2008 
 I årets upplaga av Crawford Cup som spelas 
iTorslanda gjorde IFK Björkö strålande resultat. IFK 
Björkö deltog i 6 klasser och tog hem två guld och ett 
silver, Silver till P-00 laget och guld till IFK Björkö i 
klasserna P-96 och F-99. Även övriga lag från våran ö 
gjorde fi na insatser i cupen och tog sig till kvartsfi nal. 
IFK Björkö blev därmed näst bästa förening totalt i 
cupen, slagna endast av arrangörsklubben Torslanda 
IK som hade hela 48 lag på plats...En fantastisk 
cupvecka av IFK Björkö, som åter igen visar att vi 
ligger i topp när det gäller ungdomsfotboll i Göteborg, 
många duktiga talanger och engagerade ledare har vi 
här på Björkö. 

God Jul & Gott Nytt År
...många släktingar på besök? 
Vårt vandrarhem är alltid öppet!

www.bjorkohotell.nu

Björkö Hotell
RESTAURANG �  KONFERENS �  EVENT � VANDRARHEM



–
 Om din tonåring strular lite vid 14 års ålder är
det inte så märkvärdigt. Jag skulle bli mer orolig 
som förälder om tioåring signalerade att han 
eller hon inte hade det så bra, sa Mats Herlin vid 
Björködialogens kväll i klubbstugan.

Vi var ett litet gäng som kommit för att lyssna till 
psykolog Mats Herlin denna mörka och regniga 
afton i början av november. Han skulle dela med sig 
av sina erfarenheter som psykolog under rubriken: 
Vilken är tonårstidens läxa för livet.
– Ibland kan vi förstå varför en ungdom mår dåligt 
och skriker högt. Det är yttre faktorer som gör ont.

Men ofta vet vi inte riktigt varför någon reagerar. 
Och det vet kanske inte den som mår dåligt heller.
– Det är ett lidande inifrån som kan ta sig många 
konstiga uttryck, fortsatte Mats sitt föredrag och 
började förklara den känslomässiga utvecklingen hos 
en tonåring. Den så kallade adolescensen.  
En tioåring är i en lugn fas där livet inte är så jobbig.
– Sen kommer hon in i en fas där frigörelsen tar fart 
och livet kan bli jobbigt både för tonåringen och 
vuxna som finns i närheten, förklarade han.
Om jag förstår rätt menade han att det inte är 
ovanligt att en 14-åring smäller i dörrar och vill 
frigöra sig och kan säga ”blanda inte in mig i mina 
svårigheter” till sina föräldrar.
– Skulle däremot en tioring agera ut skulle jag bli 
mer orolig eftersom en tioåring är inne i en mer lugn 
och harmonisk fas i livet. 
Mats fortsätter att beskriva den känslomässiga 
utvecklingen till en vuxen människa och försöker 
beskriva två sätt att vara förälder. En typ som är 
förälder för mycket och ger mycket motstånd och 
något att frigöra sig från.
– Den andra typen är de så kallade 
curlingföräldrarna, som sopar rent och inte ger ett 
utvecklingsfrämjande motstånd, säger han och 
lämnar oss föräldrar att ta reda på vilken typ vi är.
Han konstaterar att miljögifter, sura sjöar och säldöd 
gjorde att det bildades ett politiskt parti i Sverige. 
Sälar och sjöar mådde dåligt och Miljöpartiet 
röstades in i riksdagen. 
– Med varför kan det inte bildas en politisk rörelse 
när så många av våra tonåringar mår dåligt och 
signalerar detta till vuxenvälden så kraftigt, undrar 
han.
Undertecknad frågar vad han skulle göra för våra 
ungdomar om han var politiker i vår kommun och 
fick fem miljoner att spendera. Svaret kommer 
snabbt.
– Jag tror jag skulle överskrida kontot, säger han och 
börjar berätta om en kommun i Finland,
där alla barnfamiljer fick besök av
barnavårdscentralen en gång i månaden ända upp till 
barnen var tio år. Man diskuterade svårigheter och 
glädjeämnen med att vara förälder. Efter några år 
utvärderades projektet.
– Inga av de barn som bodde i kommunen hade 
någon depression, säger Mats.
Kanske något för Öckerö kommun att ta efter?
Efter frågestunden kunde vi alla gå hem och 
konstatera att vi lärt oss lite mer om den svåra och 
härliga konsten att vara förälder till dessa underbara 
och ibland struliga tonåringar. Adolescensens barn.
                                                             Conny Nylén

Björködialogen startade 1997
Då goda vänner till oss startade Mölndalsdialogen 
var min och jag där och lyssnade, vi fick så mycket 
med oss hem att diskutera Vi kom överens om att det 
här borde vi ha på Björkö också. Alla föreningarna 
var med på det. Så vi satte igång.
Vi har haft många spännande föreläsningar och 
föreläsare. Det började med Lars Lilled ”Om att 
möta barn”, Lennart Björklund ” Om manligt och 
kvinnligt när livet kramar om”, en karismatisk 
föreläsare som fängslade åhörarna. Ja, listan kan 
göras lång.
Vi höll på till 2003 men kände att behovet var 
mättat för den här omgången så vi gjorde ett 
längre uppehåll. Nu har vi gjort två försök i år och 
kommer att diskutera om och hur vi skall fortsätta. 
Föreläsningarna var populära och Syftet var ju att 
man skulle gå därifrån och känna att man fått något 
värdefull med sig hem.
Vi fick också en möjlighet att samtala med varandra 
om det vi fått höra.            Ulla Hallqvist

Björködialogens grundare Ulla Hallqvist tackar kvällens 
föreläsare psykolog Mats Herlin som talat över ämnet:

 ”Vilken är tonårstidens läxa för livet.”
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Pizzerian där alla trivs!
Hemtrevlig skärgårdsmiljö med bar och rättigheter.
63 olika Pizzor med sallad och dricka.samt välsma-
kande Kebab och Lasagne.
Vi trivs i Björkö fina hamnmiljö och vi hoppas att 
du skall trivas med oss.
Vill du hellre äta hemma så ring 
och beställ tel 031-929383
Du kan hämta din Pizza 
efter 15 minuter.     Välkommen!

 Vinteröppet:
 Onsd.-Torsd. 12.00 - 20.30
 Fred.-Lörd.   12.00 - 21.00
 Söndag.         12.00 - 20.30       
 Från 3/11 fram till 2/3 kommer vi att hålla stängt måndagar och tisdagar.

Bdyker Norge 2008  

Björködykarna, bildades vintern 1990 av några 
dykglada entusiaster med Ola Alexanderson och 
Peter Nilsson i spetsen. 
Från början hade flera av medlemmarna inte 
dykcertifikat, men under våren 1991 utbildade sig 
fler flera medlemmar så att Ola och Peter slapp att 
vara ensamma på utfärder som oftast gick till öarna 
utanför Björkö.
Efter ett par år började klubben arrangera en årlig 
dykhelg på hösten för att gemensamt runda av dyk- 
säsongen.
En tradition Björködykarna haft under under flera år 
är att avsluta dyksäsongen med en dykresa. 
Väderöarna med boende i Tanumstrand & 
Grebbestad har genom åren fått ett flertal besök, men 
även Strömstad, Stockholm, Jönköping och Åland 
har besökts.
I år vände klubben fenorna norrut för dykning i 
Norge kring Kristiansand.
Första helgen i november packade 5 tappra Bdykare 
in sig och mängder av dykutrustning i en orange 
folkabuss som via färja mellan Stömstad och 

Sandefjord och vinterväglag längs sörlandet tog oss 
till One Ocean dykcenter.

Vi dök på  M/S Seattle, ett tyskt lastfartyg som 
sänktes under invasionen av Norge april 1940, och 
nu ligger det över 160m långa vraket i en brant 
sluttning med aktern på ca: 20m och fören på över 
60m djup. 
Ute vid Oksöy Fyr dök vi på Tom B, ett lastfartyg 
som under 1950-talet körts på grund av en berusad 
skeppare. 
Två heldagar med fin dykning i klart och 
förvånansvärt varmt vatten avslutades med en 
traditionell Chilli middag innan det var dags att 
packa dykbussen för hemfärd. När vi nöjda och 
belåtna rullade på Björköfärjan så hade vi redan 
börjat planera nästa dykresa, kanske vill du vara 
med då?
Är DU intresserad av att börja dyka? Kontakta 
Björködykarna johan@bdyk.net 
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 Var försiktig!
  Osäkerhet på forskningsområdet gör att Strålskyddsmyndigheten förespråkar försiktighet vid      
  användandet av mobiltelefon, vilket innebär:
  Håll inte telefonen mot huvudet, använd handsfree. Ha god täckning vid samtal.
  Håll gärna mobilen en bit från kroppen vid samtal.
  Råden är extra viktiga för barn och ungdomar, som sannorlikt kommer att använda mobiltelefonen under    
  många år.

Hamnen
Nu går hamnen ner på lågvarv och i vintervila. 
Samtidigt är det hög tid att förbereda de vårarbeten 
som skall göras inför nästa sommar. Förutom 
våra ständiga underhållsarbeten så planerar vi 
att genomföra några nya projekt. Förrådet för 
yrkesfisket skall byggas där den gamla bastun 
stod, nya sjöbodar för fritidsbåtar skall uppföras 
på Holmens östsida och den gamla fallfärdiga 
”Slipenbryggan” skall rivas och ersättas med en 
flytbrygga innan den kollapsar av egen tyngd. Detta 
under förutsättning att köld och vinterstormar inte 
orsakar skador på pirar och kajer, så att vi tvingas 
belasta vår redan hårt ansträngda ekonomi med en 
massa oplanerade reparationskostnader.
Slutligen ett litet påpekande. Det är allt fler, som 
har båten kvar i sjön under vintern. Vi ber er att 
kolla förtöjningarna ofta och att framför allt att 
förtöja för storm. Vi hade några olyckshändelser vid 
den senaste kraftiga sydliga vinden, som orsakade 
onödiga skador både på den egna båten och på 
grannbåtar och som berodde på felaktig förtöjning.    
                                      Hamnstyrelsen/Hasse O. 

Två tunga projekt som man nu arbetar med bland 
kommunens tjänstemän och politiker är Turism och 
Kommunikationer. Båda projekten berör i hög grad 
”Företagarna på Björkö”.
Vid den senaste träffen i nätverket var bara fyra 
intresserade på plats, men vi hade ändå ett långt och 
konstruktivt möte, där vi diskuterade dessa frågor. 
De synpunkter som kom fram, förs nu vidare till de 
grupper i kommunen, som arbetar med ärendena.
Vi tror att det är flera av våra företagare som vill 
ha möjligheten att försöka påverka och utveckla 
både turismen på våra öar och interntrafiken mellan 
öarna och hoppas därför på ett bättre deltagande på 
kommande möten.
Vi kommer att skicka ut kallelse via e-post, men 
ni kan gärna notera de preliminära tiderna för våra 
möten 2009. Vi räknar med att träffas kvällstid 
tisdagarna den 10/2, 12/5, 11/8 och 10/11.
                                                 Hasse Olofsson

Den 16 november 2008 avhölls en 
hyllningskonsert för Christer Holmer med 
anledning av 25 års tjänst på Björkö.
Det blev en  minnesvärd kväll för både 
Christer och de församlade.
Sång av en välsjungande kör, piano- och 
orgelmusik. KompositörAnton Eriksson 
Organist Josef Szaller, dirigent Ulrike 
Heider samt tal och överlämnande av 
vackra blommor.
Efter konserten blev det mingel och det 
bjöds på snittar och porlande dryck.
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Björkö

       
                             Välkommen!
                       Till affären som   
                              gör sitt bästa för 
                              att du skall trivas.   

                   

         Skarviksvägen 48  tel 031-961022 
         250 m från hamnen           www.ica.se/bjorko

  
  HYR - vi kör ut!

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

         031-92 99 37  www.bjorkomaskin.se

BJÖRKÖ MASKIN

 

     

Stort TACK!
för de fi na omdömen som vi fi ck i samband med 
ICA:s  ”Nöjd –kundindex” undersökning som 
många av Er svarat på. Detta var en undersökning 
som ICA Sverige genomförde i september månad 
och som handlar om ...sortiment, prisupplevelser, 
service. 
Totalt fi nns det ca 800 Ica Nära butiker i Sverige 
vilka en stor del deltog i undersökningen. Ica Nära 
Björkö placerade sig på 4:e plats i kategorin Service 
och sammanräknat alla kategorier fi ck vi en 25:e 
plats utav Sveriges ca 800 Ica Nära butiker.
 
Vad framgick?
Vi fi ck genom era svarsblanketter önskemål 
om exempelvis ökade öppettider, förbättrad 
bröd avdelning och förbättrad frukt- och 
grönsaksavdelning. Ett resultat av undersökningen 
har  blivit att vi förändrat våra öppettider. Vi har nu 
bl a söndagsöppet samt tagit bort lunchstängningen. 
Vi planerar även en större ombyggnad av butiken 
där vår kyl- och frysanläggning skall bytas ut 
samt en stor del av hyllinredningen. Förändringen 
kommer att medföra en mera energisnål maskinpark 
vilket bidrar till att butiken tar ytterligare ett steg i 

miljöinriktningen.  Därutöver hoppas vi givetvis på 
en modern och trivsam butik. Planerad start i början 
av januari då det kan bli lite stökigt i butiken under 
ett par veckor.
 Den 1 november stängde Svensk Kassaservice 
vilket medför ändrade rutiner med vår 
kontanthantering här på ön. För att underlätta 
penninghanteringen är vi tacksamma för så mycket 
kortbetalningar som möjligt.
 
P.S. Vi har i dagarna haft den årliga kontrollen för 
SIS Miljömärkning och godkänd Svanen-butik,

           
              007 blev affären Svanencertifi erad.

Öppet-tider
Vardagar:
10.00 - 19.00
Lördagar  
10.00 - 15.00
Söndagar  
11.00 - 1500
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Nu har vi lagt grunden till 2009 års projekt
Vi erbjuder: Totalentreprenader i form av snickeri, el vvs 
murarbete, fi nsnickeri, köksarbeten, även renoveringar.

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

Långberget som ligger i Värmland är en anläggning 
som har inriktat sig på längdskidåkning. 
Dock fi nns en liten backe för de som vill utnyttja den. 
Inkvartering i stugor. Mat delar man på i matlag per 
stuga. Kostnad ca 1100:- beroende på deltagarantal 
inkl boende samt bussresa. Vi får 2,5 skiddagar. 
Avresa från Björkö torsdag em. 22/1 ca 14.00. 
Vid behov görs ett ”upplockningsstopp” vid Volvo 
Torslanda.

Anmälningsavgift 500:- inbetalas till Roddklubbens 
pg: 276587-3 
i samband med anmälan. ( ev.+ 250:- för medlemskap)
Begränsat deltagarantal, så  lämna en intresseanmälan 
via e-post:  skidsektionen@bjorkoroddklubb.se 
eller till:  Tryggve O tel: 031-3229413 el. 961127
                Bo A tel: 0705-102730 el. 961086  
               Christer H tel: 0739-402020 el. 961503          
Björkö Roddfklubb.

Skidsektionen

Dags igen för anmälan till en 
härlig skidhelg i Långberge. 
Boka helgen:  torsdag 22/1 till 
söndag 25/1-2009. 10

I år är det tionde gången vi fi rar 
nyåret med fyrverkeri!

Om vi alla ger lite extra kan vi ha ett ännu större
fyrverkeri i år för att fi ra tionde gången.

Ett önskemål är!
Vi samlas alla gemensamt kring Björkö stort 

fyrverkeri i hamnen. 
Vill man ha eget får man anordna det hemma.

Bössor för insamling i: Feskeboa, ICA Nära, 
Skeppshandeln samt Pizzerian.

*
På tröskeln till det nya året 2009.

Nyårsstämning klockan 23.00 i Björkö Kyrka. 
I ord och ton med bl.a. Åsa Davidsson. 
Slut i tid till fyrverkeriet som vi gemensamt 
vandrar ned till.

Årets julklapp, 
en upplevelse!

Ge bort ett presentkort eller ett 
mini-SPA för 2

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

Björkö
Hälsocenter

Välkommen till hamnen!
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  FISK OCH SKALDJUR I BJÖRKÖ HAMN
  Specialitet: Olika sorters Lax samt egna sill - och skaldjurssallad           

    FESKEBOA                    
                 Fisk o. skaldjur från Björköbåtar.

                                                         Inge och Leif 
  
      ÖPPET:  Fred 10.00 - 19.00   Lörd 10.00 - 14.00   Bohus Björkö  Tel 031 92 92 92   Mob 0705 545420

Vad kommer lutfisktraditionen ifrån? 
Svensk lutfisktradition kan spåras till Linköping och 
biskop Hans Brask, 1464 - 1538,
som festade i fastan på lutfisk med mandel, russin 
och ärtor. Östgöten Olaus Magnus, 1490 - 1557, vår 
siste katolske ärkebiskop och som lämnade Sverige 
på 1520-talet skrev vår första svenska historia, boken 
”De Nordiska Folkens Historia” utgiven på latin i Rom 
1555. Han uppgav ”När man nu vill bereda dessa fiskar 
(torkad gädda, gös, brax, lake och sik) till människoföda, 
låter man dem två dagar ligga i stark lut och en dag i 
rent vatten, för att de måtte bli så mjuka igen, som man 
vill ha dem: sedan de så kokas med tillsats af salt smör, 
sätter man fram dem på själfva furstarnas bord såsom en 
omtyckt och läcker spis”.
  På 1500-talet fanns speciella ”fiskblötare” i Enköping, 
Stockholm och Uppsala och ensamstående kvinnor 
ansågs då vara bäst lämpliga till detta yrke. En annan stor 
beundrare var Kung Gustaf III och hans hov åt lutfisk 
på Haga slott ända in i juni.  Lutfisk var också ett måste 
till skånska bondbröllop, Mårtens dag, midsommar, 
biskopsinvigningar och andra högtidligheter, inklusive jul 
och påskfastornas matregler. Men metoden att blötlägga 
torkad fisk i vatten kommer troligen från norra Tyskland 
eller Holland som anses vara före Sverige.
  Ordet lutfisk möter man för första gången i en svensk 
förordning från 1638.

Vad var då från början äggost?
De äldsta recepten på äggost finns från början av 1600-
talet i en dansk kokbok. Från Skåne finns recept från 
sekelskiftet 1800-1900. I en kokbok från Bergen i Norge 
finns liknande recept från samma tid. Surmjölksosten har 
sedan mycket länge, kanske redan före medeltiden, funnits 
i hela det västnordiska området. Den kunde ätas direkt 
men kunde också vara en metod att bevara mjölken för 
lite längre tid. Från söder kom traditionen att göra äggost 
av söt mjölk och ägg. Man skapade en mera välsmakande 
rätt än den lite fadda tidigare äggstanningsliknande 
äggosten. Och hur många ägg man skulle ta, hur söt man 
skulle göra den eller kanske inte söt alls, skulle man rent 
av ha i lite mjöl? Ja, allt detta anpassade varje kvinna efter 
råd och lägenhet och efter eget tycke och smak. Och den 
nya äggosten fick sitt utbredningsområde i södra hälften 
av Bohuslän. Kanske var det samma område där den 
ursprungliga äggosten en gång funnits, därom vet vi inte. 
Men norr om Uddevallatrakten känner sig äggosten inte 
hemma. Vid mitten av 1900-talet hade äggosten nästan 
gått ur bruk men när man numera på alla sätt söker sina 
rötter och sina traditioner har äggosten kommit fram 
igen. Kanske kan vi rent av säga att den här speciella 
blandningen av forna tiders skörost och forna tiders 
äggost är något alldeles speciellt för Bohuslän.
 



16

Skarviksv. 3 430 94 Bohus Björkö Tel 031-929410. Tider, program, bokning av konferenser, fester 
www.seasidebjorko.se   -   E-mail: info@seasidebjorko.se  Välkommen!

         Julbord Från den 29/11 till  20/12
Västkust-inspirerat!

Fredag 17.00-22.00
Julbord                495:-/p
Lördag 13.00
Lunchjulbord      295:-/p
Lördag en sittn. 16.00  en 19.00
Julbord                   495:-/p

Söndag 13.00 - 19.00
Julbord               350:-/p

  Öppet-tider under vintern se:        
      www.seasidebjorko.se     

 

”Levande julkrubba”   till Björkö Kyrka 14/12 
Klockan 16.00  tillsammans med Missionskyrkan. 
( på skolgården )  
Med en del aktörer från ön bl.a. Schiölers får.
Den mest långväga gästen är kamelen.
Glögg i pausen innan Björkös gemensamma julsång 
klockan 17.00 i Björkö Kyrka med körer från öns kyrkor 
och manskör från Chalmers.

Jag vill till stallet gå....
I julbönen 17.00 julafton medverkar en Björköduo med 
musik; Åsa Davidsson och Daniel Karlsson.
I julottan 07.00 Kyrkokören och Josef Szaller.

Försäljningen 
Lördag 6/12 14.00 i Björkö Kyrka. 
Med kaffe och dopp samt auktion som börjar 16.30

Dementi av ett rykte
Det är inte sant:
Att Missionskyrkan på Björkö inte vill ha ungdomar i sina 
lokaler. 
Ryktet avser fl ytten till nya lokaler för fredagsfi ket.
Detta är sant!
Att vi är väldigt tacksamma och glada över allt fi nt arbete 
som bedrivs bland tonåringar, konfi rmander, musiker, 
sångare, scouter och småbarn under veckorna.  Dessa 
verksamheter innefattar fl er än 100 ungdomar och barn.
Det är naturligtvis inte sant:
Att missionsförsamlingen ”bara tänker på pengar”.
Detta är sant!
Att vi ändå måste tänka på pengar. Björkö 
missionsförsamling fi nansierar sin verksamhet genom 
pengar som medlemmarna regelbundet offrar, genom 
intäkter via vandrarhemmet Skutan samt genom riktade 
kyrkoavgifter till församlingen. –Allt detta är vi mycket 
tacksamma för.

*
Tack till Björkös konfi rmander!
Inte mindre än 6.885 kr samlades in på färjan
under lördagen till Världens Barn.

Välkommen till Missionskyrkan den 11/12 kl 18.00
Adventskaffe med Luciatåg. 
Den 23/12 kl 11.00 Samling vid krubban. 


