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Snöglitter
Snöglitter bland ris och stenar
Purpur skuggor i vinterkväll
Rimfrostbarr på granens grenar
Varmt skönt under fårskinnsfäll

Het god glögg värmer iskall mage
Vintersulor i knarrig snö
Vinden hejdas av uppfälld krage
Steglitssång bland fruset gräs och frö

I mörkret tänds lampor i alla fönster
I luften yr snöflingan vit och kall
På frostiga rutor ritar barnen mönster
Nordan sveper fram över drivans vall

Barn bygger roliga snögubbsfigurer
Vuxna faller ner och gör änglar i snön
Farmor ger sig ut på sparkstöttingturer
Pappor kastar snöboll på mammor i lönn

Blåkall is ligger nyblank på fjärden
Solen gör snöytan gnistrande gul
En känsla av frid sprids ut över världen
med hopp om en  trivsam och fredlig jul.
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Käraste Björkö-vänner!
Tänka sig – nu är det adventstid igen! När jag 
sitter här och skriver så slås jag, som vanligt, av 
hur fort dagar, veckor, månader och år rusar iväg. 
Det var ju alldeles nyss som jag skrev en julhäls-
ning sist! Nåja, tänker vi efter så kommer vi ju på 
att väldigt mycket har hänt under året. Somligt har 
varit roligt och lyckligt, annat har varit ledsamt 
eller omvälvande, för så är ju livet!
  Men i arbetet i Björkö Samhällsförening har det 
rört på sig och jag kan säga att jag tycker det är 
jätteroligt att arbeta med alla frågor som ligger 
inom denna verksamhet. Och det är roligt att träffa 
er allihop på ön och få tankar och idéer som vi kan 
omsätta för ett trivsamt ö-liv tillsammans!
  Vad kan jag då informera om från vårt styrelse-
arbete denna gång? Jo, EU-projektet Skjutba-
nestigen utvecklas mer och mer. Nu har vi fått ut 
bord och bänkar på flera ställen, vi har lagt ut en 
gångväg upp till Stora Näckrosdammen, där det 
också finns bord och bänk. Vi har fortsatt att röja 
i vegetationen och nu även börjat elda rishögar. 
Dessutom har ju Gert Knutsson röjt av hela viken 
vid skjutbanan – tänk vilken underbar badvik det 
kommer att vara i sommar! Ett stort och varmt 
tack till alla positiva krafter.
  Jag vill också tacka kommunens mannar som 
har lagt ner ett intensivt arbete för att rusta upp 
Slingan efter de våldsamma regnen i somras! Nu 
har vi fått veta att man ämnar ta bort den långa 
”spången”, strax innan Vivik, och bygga upp en 
grusad gång där. Det är nog jättebra, för att gå på 
bräder en frostig eller blöt dag kan ju vara riska-
belt. Efter en skrivelse från Samhällsföreningen 
har samma arbetsgrupp nu även grusat av stigen 
mellan Mossen och Ekvägen, vilken också blev 
hårt åtgången av regnen.
Lika glad är kanske inte jag över att den fina äng-
en mitt emot tippen nu är täckt av ”massor”. 
Här har kommunen bestämt att det skall vara en 
”grovtipp” för sten och markmaterial, eftersom 
vi inte kan tippa sådant längs strandkanterna      

 längre. 
Glada blev vi däremot när det beslutades att det 
kommer att anläggas handikapparkering vid vägen 
till Klarviks badplats – äntligen! Detta var något 
som Samhällsföreningen begärde hos kommunen 
om för ett par år sedan, det är roligt att se att det 
hade effekt!
Så har vi den viktiga frågan om vindkraftverk 
på Björkö. I Samhällsföreningens styrelse har vi 
försökt ta reda på vad Björköborna tycker och det 
vi har kommit fram till är att de allra flesta anser 
att kommunens mål om en omställning till ett 
ekologiskt uthålligt energisystem är helt rätt. Vi 
måste ”tänka nytt och fräscht” i allt som har med 
energianvändning att göra. Däremot är det nog 
många som inte tycker att den bästa lösningen är 
att placera tre jättekraftverk på norra Björkö – mitt 
i ett värdefullt naturområde - där det också kom-
mer att krävas att det läggs ut tillfartsvägar och 
annan försörjnings-utbyggnad. I synnerhet som det 
tyvärr bara skulle ge 25% av kommunens energi-
behov! Så blev i alla fall Samhällsföreningens svar 
på samrådet i denna fråga.
En annan stor fråga som kommer att beröra oss på 
Björkö är programarbetet ”Björkö 2050”, där vi 
Björköbor har blivit ombedda att tänka ”långt och 
visionärt” om vår ö i framtiden. Här har de ansva-
riga konsulterna nu träffat olika grupperingar på 
Björkö och kommer senare att kalla till sk ”work-
shops” för att forma ett planförslag för framtida 
utbyggnad på ön.
Samtidigt pågår nu i kommunen ett samtal som 
kallas ”Vision 2020”, där politiker, tjänstemän, 
ö-rådsrepresentanter och företagare skall försöka 
lägga ut linjer för hur kommunen skall arbeta och 
formas ett decennium framöver. Där kommer sä-
kerligen en betydelsefull aspekt att vara hur vi kan 
knyta samman Björkö med resten av kommunen, 
så att vi kan få nytta och glädje av varandras till-
gångar och – inte minst – få en bättre gemenskap 
och förståelse för varandra!Nu önskar jag – och 
hela Samhällsföreningens styrelse – er alla en fin 
och trivsam vinterperiod. Vi får hoppas på vackra 
vinterdagar, med is på dammarna och härlig ge-
menskap vid fika-borden. 

En skön och glad juletid och ett riktigt 
lyckligt nytt år till er alla.

        Helena Larsson Ordförande
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Över hela vårt land vinner ljuset över midvin-
termörkret. Som det gjort allt sedan den allra 
första elden fl ammade upp, lyste och värmde. 
Eld äger en magi som aldrig upphör att fasci-
nera.
Länge levde vi med dygnsrytmen, steg upp 
med solen, gick till vila när mörkret föll. Da-
garna var korta under den mörka årstiden. 
När solens och månens och brasornas sken 
inte längre räckte till uppfanns allt eftersom 
nya ljuskällor; eldkorg, tjärsticka, facklor, 
talgdankar, stearinljus.....

Till vardags arbetade man nära brasorna, i 
ljuset från köksspisen med öppen lucka eller 
vid kakelugnen. I gamla tider satt mor och 
kardade och tvinnade garn i köket medan far 
satt och böda fångstgarnen.
De äldsta ljusen tillverkades av växtfi brer, 
tvinnad mossa indränkt i fett. Höstslakten gav 
talg, fett smältes ut och blev illa osande dan-
kar. Tranlampor med bränsle från sill och säl 
fanns tidigt vid kusterna. Vaxljus var bara för 
förmöget folk.
I det gamla bondesamhället var ljus länge en 
dyrbarhet som endast användes vid högtider.
Vår tids kyndels/ljusmässa infaller första 
söndagen efter den 2 februari. Namnet, av det 
fornnordiska ”kyndel” står för fackla, bloss 
eller ljus.
I början av 1800-talet lärde sig två fransmän 
göra parafi n och stearin. Ljusen blev fastare 
och brinntiden längre.
Hos oss hände ingenting förrän Aftonbladets 
grundare, Lars Johan Hierta under ett Lon-
donbesök kom i kontakt med stearinljus. Han 
åkte hem skaffade en kompanjon och 1839 
startade Liljeholmens Stearinfabrik.

Kura skymning.

Blir man snällare av pepparkakor?
 Alla våra julkryddor har sina rötter i den gamla 
folkmedicinen. På 1100-talet nedtecknade en 
abbedissa i Tyskland  ett 
recept på nervkakor,  
mycket lika våra nuva-
rande peppar kakor. Den 
danske kungen 
Johan II led av svåra 
depressioner och skall 
ha ätit massor av peppar-

kakor för att känna sig piggare. Så att man snällare 
blir av pepparkakor kanske inte är helt fel  
Troligast är att uttrycket härstammar från att kryd-
dorna som blandas i den ljusbruna degen ansägs 
stilla magbesvär. Så gott som samtliga kryddor som 
i dag ger oss julstämning fi nns omnämda i gamla 
läkarböcker redan från 1300-talet.
Senap är en annan klassiker på julbordet. Den har 
visat sig ha smärtstillande egenskaper och använ-
des förr som grötomslag för att lindra verk.

En god jul med  många snälla barn och vuxna!



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

 FESKEBOA                    
                 Fisk o. skaldjur från Björköbåtar.

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

Lite av varje.

Läste att vårt ungdomsmode med skor och känger utan snören och nedhasade jeans med värre häng än 
Gällivarehäng kommer från slummen utanför New York.
När de tuffaste suttit inne för något kriminellt och kom ut hade de vant sig med att bli förbjudna att ha 
skosnöre och livrem för att de inte skull göra ”något dumt” i den hårda miljön.
När polarna i det fria såg detta tog de efter för att vara tuffa och hänga med.
Därför går våra grabbar med nedhasade byxor och öppna lösa skor.  Det gäller att hänga med!

Har de gått på grund på 
Holmen eller vittjar de kuper?

Det gäller hänga med Gällivare häng.

Nej de byter kablar:

Julklappstips!

Presentboken ”En timma från Götaplatsen” har ett 
avsnitt om Björkö.
 Ljuvligt vackra bilder och lite fina funderingar.
Författare: A. Järkendal, R. Olsson och 
M. Svensson. Den kostar ca 199:-

Efter skriften om Björkö affärer kommer nu i ord 
och bild en om Släkten Gillholm. Pris 100:-
Bengt o. Lena Knutsson har släktforskat och
den är sammansatt och bearbetad av Björkö 
Hembygdsförening.  
Pengarna går oavkortat till renovering av Gamla 
skolhuset.

Där blir vår nya plats för sten, tegel jord m.m. 
som förr slängdes utför strandkanten vid andra 
sidan tippen allt enl. kommunen.

Stäng av motorn i färjekön!

Varför gör de en vall mot tippen?

Man får bara stå en minut med motorn på enl lag.
Bortsett från det så blir det väldigt obehagligt för 
oss andra som sitter i bilar med avstängda moto-
rer.   Var solidarisk!
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Skålsnäckorna
 är inte spiralvridna som de flesta andra snäckor. De 
är ute och betar alger på klipporna men återvänder 
ofta till samma ställe för att vila, t.ex. vid lågvatten. 
De har alltså en särskild plats där deras skal passar 
in i klippan så att det blir tätt och de inte riskerar att 
torka ut. Dessa snäckor serveras på restauranger på 
många håll i världen .Denna snäcka tillhör gruppen 
pärlemorsnäckor. Just denna art brukar kallas större 
puckelsnurrsnäcka. Den finns på västkusten och i 
Öresund.

Neptunsnäckan
Den största av alla svenska snäckor kallas neptunus-
snäcka. Framför det tomma skalet ligger ett par av 
snäckans äggsamlingar. De kan ofta hittas uppspo-
lade på havsstränderna på den svenska västkusten 
och vid södra Östersjön, där arten lever. Neptunus-
snäckan äter gärna döda djur och angriper ofta fisk 
som fastnat i garnen.

Japansk jätteostron
 Crassostrea gigas är den huvudsakliga ostronart 
som odlas inom EU och är världens mest odlade 
ostronart. Kan bli upp till 40 cm.
Arten har spridit sig till Tyskland och Danmark och 
observerades första gången 2007 på ett flertal platser 
i Bohuslän bland annat i Brofjorden där 15 cm stora 
individer påträffades. I dag finns den i vattnen runt 
Öckerö kommun.

Valthornssnäcka
Största längd: 13 cm. Utseende: Skalet är smutsigt 
gulbrun-vitaktig; den blöta mjukdelen är grå/vit med 
svarta fläckar. Djup: 5-1 200 m.
Livsmiljö: Valthornssnäckan lever på alla typer av 
bottnar men är vanligast på mjukbottnar.
Övrigt: Valthornssnäckan har en s k sifon, som är en 
rörlik in- och utströmningsöppning. Med hjälp av 
denna kan den lukta sig till föda och rovdjur.

Hjärtmusslor 
är favoritmat för strandskatan och många andra fåg-
lar.Vanlig hjärtmussla finns bara på västkusten. Dju-
ret gräver sig ner i sediment Den kan gräva ner sig i 
sand på ca. 10 min och överleva en månad i en frusen 
sandbotten. Musslan förekommer 0 till 20 meter un-
der vattenytan.
Prova pastarätt med hjärtmusslor   (Recept på nätet)
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En gång i tiden hade Björkö en magnifik stjärn-
himmel! Den välvde sig över hela Öckeröarkipe-
lagen och gick att beskåda från alla platser. Män-
niskorna som bodde här då kunde se vintergatans 
diffusa breda band tvärs över himlavalvet, de såg 
Pegasus och Svanen och undrade hur många andra 
människor som i samma stund stod och betraktade 
stjärnorna. Det enda som på den tiden störde möj-
ligheten att se stjärnorna, var om det råkade vara 
fullmåne. De nätterna drömde sig människorna 
istället till månen och kände dess strålar smeka 
kinden och dess kraft fylla sinnet. 
Men sedan hände något. Alltfler lampor tändes, 
bilar lyste upp mörkret med strålkastare som splitt-
rade det dunkla, ficklampor störde, lampor tändes 
i alla fönster, ytterbelysningar sattes upp, ofta fel-
riktade och obekväma. Dråpslaget för stjärnhimlen 
var när gatulamporna monterades. Då förpassades 
Plejaderna till ett intet. Gick inte längre att se och 
försvann därmed ur människornas minne, något 
som gjorde stjärnhopen mycket ledsen. Det sägs 
förresten att det finns utomjordiskt liv, just i Pleja-
derna. Envisa rykten hävdar att främmande farkos-
ter kommer från Plejaderna, som även kallas Sju-
systrarna och ser ut som en pytteliten Karlavagn. 
Så var det i många år. Björköborna glömde bort 
sådana självklarheter som att identifiera Polstjär-
nan genom att ta avståndet mellan de yttersta två 
stjärnorna i Karlavagnen fyra gånger rakt upp tills 
man ser en ganska oansenlig stjärna, som dock 
alltid står i norr. Och eftersom vi befinner oss gan-
ska långt åt norr, är stjärnan belägen ganska så rakt 
upp.
Polstjärnan har i alla tider varit omistligt viktig 
för allt sjöfolk på hela det norra halvklotet. På 
södra halvklotet har man istället orienterat sig efter 
exempelvis Södra korset (som inte kan ses från 

Björkö) och övriga stjärnbilder. 
Det som hände då alla lampor tändes på Björkö 
var att barnen så sällan såg en riktig stjärnhim-
mel, att de trodde att Orion hette Orions bälte 
(titta ovanför och under Orions bälte, så ser man 
en mäktig krigare från förr som står bredbent 
med armarna uppsträckta, bältet, som också 
kallas De tre vise männen, är mitten på stjärn-
bilden). De trodde också att norrsken inte går att 
se från våra breddgrader. Det gör det! Frostigt 
kalla vinternätter kan man – om det är mörkt – se 
grönskimrande kusliga slöjor dra fram över norra 
halvan av himlen. Man får klä på sig varmt och 
gärna ha en termos choklad med sig. Klättra upp 
på ett högt berg och spana norrut. Har du tur så 
är det där. Men vad du gör så vissla inte på det! 
Varenda same vet att norrskenet inte är något 
man skall reta upp! 
Nåväl, allt detta tycktes Björköborna leva i 
ovisshet om, bara på grund av att det fanns för 
mycket lampor överallt. Så var det ända tills en 
mulen septemberdag år 2009. Då kom nämligen 
en kranbil med två orangeklädda gubbar. Dessa 
bytte ut glödlamporna i våra gatlyktor! En så 
enkel och genial handling som säkerligen har 
sparat el och pengar, gav oss stjärnhimlen till-
baka! Fram kom den vackra jungfrun Cassiopeja, 
som ser ut som ett W eller ett M och som kretsar 
kring Polstjärnan i en stor cirkel. Diagonalt över 
cirkeln syns Karlavagnen (som inte räknas som 
egentlig stjärnbild, eftersom stjärnorna i Karla-
vagnen är inlånade från Stora Björn). Fram kom 
också Oxen och Vintergatan spände åter sitt bre-
da band över oss. Dessa stjärnor framkom med 
glasklar tydlighet och går nu att se mitt inne från 
samhället. Vilken skatt! Vilken tur! Stjärnorna 
var inte försvunna och återsågs nu i all sin prakt! 
Ju fler människor som har den goda smaken att 
släcka lampor, ytterbelysning och gröna blin-
kande jultomtar på balkongen, desto fler stjärnor 
kommer att framträda! Kanske kan man, om man 
vet var man skall leta, hitta Andromeda, vår när-
maste galax? Tänk så häftigt! 
Bra initiativ att byta ut gatlyktorna, vem som 
nu är ansvarig för det. Och gott folk; släck lam-
porna, njut av mörkret, lyft blicken och se stjär-
norna! 
                                                   /Linnéa Jägrud

Dagen då Björkö återfick sin stjärnhimmel



8

Föreningen Björkö Barnen syftar till att till-
varata förskolebarnens intressen och verkar 
för en god miljö för de barn som växer upp på 
Björkö. 
Är du intresserad av att engagera dig i Björkö 
Barnens styrelse? Inför år 2010 kommer vi att 
behöva flera nya engagerade styrelsemedlem-
mar.
Som styrelsemedlem är du med och ansvarar 
för Björkö Barnens årliga aktiviteter, så som 
äggjakt, pumpajakt, barnjympan, lekplatsen 
med mera.
Vi i styrelsen brukar träffas ungefär var sjätte 
vecka hemma hos varandra för att fika och 
göra upp planer för våra barn på Björkö. 

I början av nästa år kommer vi att annonsera 
om tid och plats för vårt årsmöte, dit är du 
välkommen om du vill veta mer och engagera 
dig i föreningen.

Ho, Ho, Ho. 
Söndagen den 20 december 
kommer 

TOMTEN
till Björkö.
Björkö Barnen bjuder 
på julmusik, glögg 
och pepparkakor mellan 
klockan 14.00 - 16.00

                              
                   Nytt för i år är att klockan14.30  
                     kommer Tomten till julgranen i     
                  hamnen och han kommer där att ta   
                               emot barnens önskelistor.

                                     Välkommen!

Blodet från en 
gudinnas brustna hjärta.
Legenden säger...
.....att julstjärnan fick sin röda färg när en az-
tekisk gudinna dog av brustet hjärta.
Hennes blod droppade ned på julstjärnebus-
kens högblad och färgade dem röda.

Ursprungligen kommer julstjärnan från just 
Mexiko och centralamerika. Aztekerna utvann 
ett rött pigment ur högbladen som användes 
till färgning av textilier och kosmetika. De 
mjölkliknande dropparna som kommer ur 
bladen när de går sönder används som feber-
nedsättande medicin.
I vilt tillstånd....
...är julstjärnan en buske som kan bli upp till 
fyra meter hög. De karaktäristiska röde bladen 
är inte kronblad på blomman utan s.k. hög-
blad. Julstjärnans blommor är små och gula 
och sitter innanför högbladen. Förutom röda, 
finns det vita, rosa, aprikosa och marmorerade 
julstjärnor. Sammanlagt finns över 100 sorter.
( De som inte är röda var de sådana som gu-
dinnans blod missasde tro? Red.)
De vita julstjärnorna kallas i olika delar av 
landet för adventsstjärnor.

Det är ingen slump att julstjärnan är vackert 
röd just till jul. Blommorna och de färgglada 
högbladen utvecklas bara då det finns dagsljus 
mindre än tolv timmar per dag.
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Vi minns karusellen!
Jag Märit Andreasson, är 89 år gammal 
och kommer ursprungligen från Hälsö.
Söndagen den fjärde juli 1936 hade det 
kommit ett tivoli med karusell, dansbana, 
lotteri, skjutbana mm till ”Lill-Oskars” 
trädgård på Björkö. (Detta är marken där 
Bäckevägen och Skarviksvägen går ihop 
– Oskarssons, Lönnqvists och Davidssons 
tomter, red. anm.) Trädgården sträckte 
sig på den tiden uppåt och omfattade ett 
mycket större område. 
Då det inte fanns så mycket nöje eller för-
lustelser i Öckerö kommun, mer än ute-
dans om sommaren och bio på vintern, så 
passade man på när tivoli kom. Vi var fem 
flickor som jämt höll ihop och vi rodde då 
till Björkö. Där var mycket folk, även från 
andra öar.
Minnet jag vill berätta var att det fanns 
också en trollkarl med, som vi tyckte var 
fantastisk. Han ville låna av publiken, 
sedlar som han rev itu och gjorde hela 
igen, och så ville han låna en guldring. 

Men det verkade som ingen hade eller ville 
låna ut någon, så jag lånade ut min guldring 
med två vita stenar, som jag fått av min far-
mor när jag konfirmerades. Anna sade: Hur 
vågar du? Men jag har nog alltid varit lite 
djärv! Nåväl, jag fick min ring tillbaka trots 
att han klämt ihop den och lagt den i en ask 
– så som vi uppfattade det! Magi!
Så, efter en tid, skulle vi gå till Hönö Klo-
va, till Bergrens på bio (Länkarnas som-
marhem, red. anm.) Vi rodde först till Öck-
erö, innan vi kunde gå till Hönö. Det fanns 
ju inga färdmedel då och förresten var det 
ju nätt och jämt man hade pengar till nöjen.
Den här gången satt jag på aktertoften i 
ekan, annars var jag alltid den ena rod-
daren. Jag hade starka armar. Jag satt som 
sagt bak och lekte med ringen. Drog den 
upp och ner på fingret – och plötsligt stud-
sade den på båtkanten och sjönk mellan 
Hälsö och Öckerö och jag tänkte med en 
gång: Det var nog för att jag lånade ut min 
konfirmationsgåva till trollkarlen, för troll-
dom och vidskepelse och sånt otyg skulle 
man inte beblanda sig med. Det hade både 
min konfirmationslärare Hellström och far-
mor och mormor sagt!
Detta var mitt minne från tivolit på Björkö 
– den ö som jag fyra år senare firade bröl-
lop på,  badhotellet, en kall, snöig vinter-
dag 7 december 1940!
Vem var flickan? 
Skulle det kunna vara någon av 
”Lill-Oskars” töser.

*
 Ragnar Nodesjö har också hört av sig 

och berättar att cirkusen, som var riktigt 
stor och väldigt efterlängtad, hetter Skölds 

Cirkus och trollkarlen hette Cubis. Det 
var Ragnars pappa Anders Johansson som 

fraktade cirkusen till och från Björkö.
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Gott Nytt År

Fyrverkeriet  startade till milleniet som en
unik händelse. Kyrkorna på ön har funnits 
med bland de som arbetat i kommittén hela 
tiden.Ett särskilt bidrag är nyårsmusiken 
kl. 23.00 i Björkö Kyrka som ett tillfälle att 
stanna upp ett ögonblick tillsammans. I år 
gästas vi åter av familjen Westerberg som 
bjuder oss mycket musik och några tankar 
däremellan. Det avslutas i tid till gemensam-
ma fyrverkeriet.
Därför vore det glädjande om ännu fl er gick 
vägen via kyrkan mot hamnen!

Nyårsdagen kl.18,00 
Familjen Westerberg från Halmstad med 
varierad musik. Predikan av Christer 
Holmer i gemensam gudstjänst i 
Missionskyrkan.

Tradition och förnyelse i Kyrkan
Många år innan Björkö Kyrka stod klar har man 
samlats för att ropa in yllevantar, ”bakebröd” 
och annat för att bygga och senare underhålla en
egen Kyrka. lördag 5 december från kl. 14.00 
är det dags för attraktiva lotterier, tombola och 
servering.
Kl 16 blir det sångframträdande och därefter 
auktion. Din delaktighet är lika viktig idag som 
tidigare.

Juldagen kl. 7.00 
Frederic Ogéus är tillbaka i Björkö Kyrka 
som kantor och i julottan, denna gamla 
nordiska gudstjänst, samlas vi i julnattens 
mörker. Björn Larsson sjunger i år 
julnattens omistliga sång

Nu är det åter dags för en 
gemensam insamling till 

skärgårdens vackraste  fyrverkeri!
Vi samlas alla gemensamt kring Björkö 

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

hemma.

����������������������������
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     HYR - vi kör ut!
   Bobcat, minigrävare, markvibrator,
   cementblandare, berg- och betongborr,
   färgborttagare, släpkärra,
   elhandmaskiner, pumpar,
   motor- och röjsågar,
   lättvikts-ställning,
   släpkärra, m.m.
   Vi har även arbetsbåt  med
  kran, lyft 1 ton, last 2,5 ton.   

         0708-326565  www.bjorkomaskin.se
BJÖRKÖ MASKIN

 

Miljötips!P-förbud

Platta till din förpack-
ning, vik i botten åt ett 
håll och sidorna inåt åt 
andra hållet.
Vik sedan hela föpack-
ningen bakåt  ungefär 
vid korna som bilden 
visar Därefter viker du in 
öppningsdelen in i bot-
tendelen.
Sim sala bi!
Nu tar den liten plats i 
återvinningen.

Knep och knåp i juletid..

Parkeringsförbud på Skarviksvägen från 
korset Bäckvägen mot hamnen.
Du får stanna i 5 minuter.
  En dag kom en p-vakt från kommunen 
och bötfälde Thomas 600:- för han stod 
vid  den nedlagda busshållplatsen.

Högerregeln gäller längs med hela Skar-
viksvägens 30 sträcka för den är inte 
huvudled.

Så se upp vid tillfarterna.

                 
  Tack alla som hjälpte till att förgylla tillvaron 
  för barnen i en tuff värld.
  

  
  Det viktigaste är inte att vinna en insamlingstäv-   
  ling utan att av hjärtat vilja hjälpa till att skapa 
  en tryggare värld för miljoner barn.

 

 Alla barn skall ha en chans!

       Vi önskar er alla

“Merry Christmas &
Happy New Year 2010!”

Tack för 2009!
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 HAMNEN
Vid Björkö Hamn- och Fiskareförenings extra 
föreningsstämma i oktober var huvudfrågan sty-
relsens förslag till Hamnens utvecklingsplan och 
finansieringen av de föreslagna åtgärderna.
Stämmans beslut blev att 
-     styrelsen skall arbeta med en rullande 5-års-
plan för hamnens utveckling, som varje år skall 
uppdateras och föreläggas en nyinförd höststämma 
för godkännande. 
-     styrelsen skall till samma stämma redovisa 
ett förslag till detaljerad plan för de åtgärder som 
skall genomföras under kommande år som under-
lag för beslut om kommande års budget.
-     ett nytt debiteringssystem införs för båtplat-
serna, där man delar upp kostnaderna i en drift/un-
derhållsdel och en anläggningskostnadsdel. 

Den sista punkten – debiteringssystemet - är den 
som påtagligast kommer att beröra oss som har 
båtplats i hamnen. 
Avsikten med det nya systemet är att
-     öka tydligheten på vad som är driftkostnader 
(som alla kan vara med och påverka genom t ex 
arbetsdagar) och vad som är anläggningskostnader.
-     minska kostnaden för Hamnen och därmed 
också kunna hålla nere priset på båtplatser och 

     på Björkö
företagarna

vinteruppläggning.
Det återstår ännu mycket arbete innan förändring-
arna funnit sin slutliga form, men vi kommer att 
fortlöpande informera om arbetet på vår hemsida 
www.bjorkohamn.se.
                             Hamnstyrelsen/Hasse Olofsson

Vid den senaste ”nätverksträffen” den 10 novem-
ber diskuterade vi sommarturismen på Björkö och 
möjligheterna för företagarna att få större nytta av 
den. Förra året hann vi inte genomföra idén om en 
enkel broschyr med en karta och en lista över våra 
företag, aktiviteter och sevärdheter, men vi gör ett 
nytt försök inför kommande sommar.  Broschyren 
skall delas ut till våra båtgäster och campare och 
läggas ut i våra butiker och restauranger. Hör av 
dig till Sven-Göran i ICA om du är intresserad av 
att vara med. 
Vi diskuterade också möjligheter att använda 
”Brottet på Holmen” för olika sommaraktiviteter 
som t.ex. konserter. Hör av dig om du har någon 
idé. 
                                                      Hasse Olofsson 
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Björkö

70-årskalaset blev ett barnkalas!
Ett stort tack från Sven-Göran med personal.

Varför ska glödlampan försvinna?
Glödlampor är inte energieffektiva.
Av den energi som glödlampan använder blir 
knappt 10 procent synligt ljus medan resten 
blir värme. Idag fi nns det ny teknik som ger 
bra ljus men som inte drar så mycket el. Alla 
EU-länder kommer att fasa ut glödlampan från 
marknaden efter en bestämd tidplan. Först ut 
är de matta glödlamporna och klara 100 Watts 
glödlampor som ska sluta importeras från och 
med september 2009. De lampor som fi nns 
i butikerna får säljas tills lagren tar slut och 
om du har sådana glödlampor hemma får du 
fortsätta att använda dem.

Hur mycket el kan vi spara?
I Sverige beräknas förbudet mot glödlampor 
att spara tio procent av den el som används i 
hushållen. Det är en minskning med två terawat-
timmar per år, vilket motsvarar användningen i 
cirka 80 000 elvärmda villor under ett år.

# September 2010: Förbud mot klara 75 watts   
   glödlampor
# September 2011: Förbud mot klara 60 watts  
   glödlampor
# September 2012: Förbud mot klara 40 och klara  
   15 och 25 watts glödlampor
# September 2013: Skärpta krav på         
   lågenergilampor och LED-lampor

Vad kan jag använda istället?
Idag är lågenergilampor det alternativ som 
sparar mest energi och är mest ekonomiskt. 
Den håller upp till tio gånger så länge som en 
glödlampa, men den passar inte överallt.
Det är viktigt att man väljer lågenergilampor 
av god kvalitet. Det säger sig självt att en 
lågenergilampa för 10:- inte är så jättebra. Jag 
föreslår att man tar med sin lampa man söker 
alternativ till och går till en fackhandelsbutik 
och frågar sig fram säger Peter Bennich på 
Energimyndigheten. 
www.energimyndigheten.se.
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Trollviksvägen 8 430 94 Björkö  tel: 031-961911 
Mob: 0735-116838  E-post: trollvi@hotmail.com

Vi erbjuder totalentreprenader i form av 
snickeri, el, vvs, grund- o. murarbeten, 
finsnickeri, köksarbeten. 
Vi utför även renoveringar och nybyggnationer.                                

Tack Anna Olsson med flera!
Jag tror jag har många med mig när jag säger STORT TACK för en alltigenom jättelyckad 
Tjejkväll på SeaSide! Hoppas verkligen att vi får fler möjligheter till denna typ av aktiviteter 
som riktar sig till alla tjejer (!?) på Björkö!
                                                                                               Hälsningar Helena Larsson

Ett gott skratt förlänger livet.

Nya projekt: Bevara, renovera, bygga nytt.
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Brandkåren Björkö söker deltidspersonal.
Vi söker dig som har arbetet förlagt på Björkö 
eller jobbar någon form av skift.
Du kommer att ingå i ett jourlag med bered-
skap var 6:e vecka. Övningstimmar är ca: 40 
tim/år
Hör av dig till någon av oss på stationen 
Björkö som du känner, eller till Öckerö Rädd-
ningstjänst.
 Öckerö   Erling Eriksson  0706-976312 
Björkö    Kenneth Kyldal  0706-228057

Refl exer - kör sakta

* *

Nu har vi fått påpekande 
från arga Björköbor igen:

Bilist, skärp dig och håll nere farten! 
Visa särskild försiktighet när vädret är 
”ruskigt” och dagarna mörka!

Cyklist, se till att du har lyset tänt.

Gångtrafi kant, se till att du har re-
fl exer.
                           Björkö Samhällsförening.
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Skarviksv. 2 430 94 Bohus Björkö Tel 031-929410. Tider, program, fester, bokning av konferenser -  
www.seasidebjorko.se   -   E-mail: info@seasidebjorko. Välkommen!

Det sjunger under skosulorna!
Hade aldrig hört det förut; så tydligt. -

Det monotona trampet och grusets knaster under fötterna.
Förstärkt av stavarnas rytmiska dunkande.

Och ovanför oss: suset i de stora trädkronorna.
Det är lördag och vi är på pilgrimsvandring.

Med ryggsäck och stadiga skor, extra tröja i packningen. Inga regnkläder idag.
Vi går i tystnad. Någon har sagt så klokt:

”Tystnaden är som fönstertvätt för själen.”
Alla våra sinnen klarnar, och skärps. Också våra inre sinnen.

Och så plötsligt:
”Titta, en ekorre högt däruppe! Som han hoppar; vilken balans.”

Jag brukar berätta att en pilgrimsvandring, det är inte en promenad vilken som helst.
Det är heller ingen regelrätt motionsrunda. Inte heller en naturexkursion,

där någon pekar och föreläser om vad det är vi ser och hör.
Att göra pilgrimsvandring är att gå meditativt.

Långsamt, medvetet, eftertänksamt. Lyssnande: inåt och utåt.
Igen:

”Hallå, kom och titta!”
En man längs vägen hade krattat bort en stor lövhög, 

och vad fann han därunder? Jo, en jättestor padda. Lyftes försiktigt upp, in bland buskarna.
På hemväg

stod ett par och knackade i marken med sina stavar. –Vad gör dom?
En vacker, liten huggorm låg i värmen mitt på asfalten. Kunde ju bli överkörd.

Såja, nu var också han inne bland vegetationen, räddad.

En ekorre, en padda och en huggorm.
Ljudet av gemenskap i det knastrande gruset. 

Taket av vajande, susande trädkronor.
Och så den välsignade rastplatsen! Gömd, svåråtkomlig: viken i Pjonken.

Vila och måltid, gott samtal.
Tillsammans. 

Med allt och alla i hela universum.
Efter en sådan vandring sjunger det i hjärtat länge, länge.                                                                  

                                                                                                                         Pastor Lena Missionskyrkan

Julbord på Seaside 
Fredag, Lördag 475:-
Söndag 375:- 
Musikunderhållning 
alla Fredagar och Lördagar   
Littel BIG Band den 18 dec
Använd ditt Björkö kort 
och få 10% rabatt
God jul och gott nytt år 
önskar David med personal


