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Hälsande grannar mest populära:
Att alltid hälsa glatt är den mest uppskattade egenskapen hos en god granne. Det anser hälften 
av de drygt tusen personer som deltog i en webbenkät som bostadsmäklaren Fastighetsbyrån har 
gjort. 15% svarade att socialt umgänge med grannar är viktigast.
En lika stor andel anser att hjälp med posthämtning och blomvattning är mest uppskattat. 
Dessutom att man talar om när man reser bort så grannvakten kan inträder.
Alla gillar dock inte samvaro. 9% vill helst bli lämnade i fred.

Hälsning från ordföranden
Jaha, så var det adventstid igen! Tänk, jag tycker 
att det var så nyss som jag plockade undan stjärnor 
och ljusstakar. Men vad roligt det skall bli att ta 
fram alltihop igen! Det är ju enda trösten när det nu 
bara blir mörkare och mörkare. Men pass på – bara 
några veckor till och sen vänder det! (Har någon 
sagt detta förr, tro?)
Jag tänker på förra jul- och nyårsperioden. Då fick 
vi faktiskt vacker snö precis lagom till helgdagarna 
och landskapsvyerna var som riktiga julkort. Snön 
låg tjock på träden och det var gnistrande kallt. Vi 
får hålla tummarna för att det blir likadant i år!
Och sedan snöade det, och snöade, och snöade! De 
uppskottade vallarna blev enorma och i stan visste 
snöröjarna till slut inte var dom skulle göra av all 
snön. Och tågen stannade när växlarna snöade igen 
och frös fast! Jag minns att jag tittade ut på altanen 
på baksidan och undrade hur långt in på våren det 
skulle dröja innan snön försvann därifrån....
Och då kom vattenstoppet! Gissa om jag var glad 
att jag hade snö i mängder att smälta till toalet-
terna! Vi hade fullt med spänner med smält snö 
inne och det räddade iallafall toalettspolningen. Ja, 
ni vet ju alla hur det var – och nyhetsfilmen med 
Björköbor som stod och köade visades om och om 
igen på TV, jag kära nån!
Men så kom äntligen sommaren – i år var den som 
allra bäst just när simskolan hölls, till stor glädje 
för alla deltagare. Tänk ändå, att vi är så lyckligt 
lottade att vi har simskola i vår egen badvik! För 
övrigt blev väl sommaren både si och så, men sär-
skilt het blev den ju inte och det finns väl dom som 

var lika glada för det, men ännu fler var kanske 
besvikna. 
Nåväl, hösten kom och den blev både lång och 
vacker. Och efter årets intensiva valomgång kun-
de vi se hur våra röster påverkar de församlingar 
som skall styra våra samhällen i fyra år framåt 
– och vad det fick för betydelse för de olika 
partierna. I Öckerö kommun blev det dock inga 
drastiska förändringar.
Ja, hösten rullade vidare och vi fick, som vanligt, 
gradvis anpassa oss till kortare dagar och kallare 
och ruggigare väder – och vi tog oss igenom det 
också, så som vi nordbor är vanda vid att göra.
Och genom hela detta året har vi levt här på 
Björkö, sida vid sida, och engagerat oss i olika 
verksamheter för gemenskapens och öns bästa. 
Var och en i sin uppgift, som närstående eller 
granne eller medmänniska. Det är ju så det skall 
vara, när man bor i ett samhälle som är så lagom 
stort att det rymmer många, men där det ändå 
inte är långt mellan människorna!

Tack för i år och ett riktigt lyckligt 2011! önskar
Helena Larsson, ordf. Björkö Samhällsförening

Vad vore en vinter utan en Snöängel
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Under sommaren samlades ett antal föräldrar och 
bildade en grupp för att arbeta för en förbättrad 
skol- och fritidsverksamhet på Björkö. Vår största 
fråga blev de kommande personalnedskärningar 
inom skola och fritids under hösten 2010. 
I september innan valet anordnades en politikerut-
frågning om skolan. Ett stort tack till alla politiker 
och alla åhörare som slöt upp, vilka tillsammans 
bidrog till ett mycket lyckat möte! 

Vi har nu bildat en förening med namnet Björkö 
Skolverk. I föreningen har vi en arbetsgrupp som 
inriktar sig på inomhusmiljön och ändamålsen-
liga lokaler, utomhusmiljön med en trivsammare 
skolgård, med fler och fungerade lekredskap samt 
säker skolväg. Vidare undersöks möjligheterna till 
en tillbyggnad av Västergårdsskolan, anläggandet 
av en fritidsgård på Björkö, fler aktiviteter för 
barnen med mera. 
En annan arbetsgrupp driver frågor med ökad 

lärartäthet, mindre gruppstorlekar och det långsik-
tiga målet Sveriges bästa skola. Om du känner att 
du vill engagera dig i någon av gruppernas frågor, 
eller om du brinner för något annat område, är du 
hjärtligt välkommen att kontakta oss.

Glädjande nog börjar vi nu se förändringar genom 
ökad personaltäthet i klasserna och på fritids, 
samt flera nya aktiviteter på fritids såsom gym-
nastik, uppsättning av teaterpjäser, skapandeverk-
stad och bakning bland annat. 
Flera barn vill vara längre tid på fritids för att det 
är roligt där, vilket är ett mycket gott tecken. Vi 
vill ge en eloge till vår nya rektor, som verkligen 
är engagerad och arbetar aktivt för en förbättrad 
verksamhet!
Med förhoppning om ett Gott Nytt 2011 med 
många nya medlemmar, som tillsammans kan 
bidra till det bästa för Björkös framtid - våra barn.

Björkö Skolverk/ gm Annika Jägersvärd

                                             Klapptipps! Björkökonst och hemslöjd.

Ny förening - Björkö Skolverk

Akvarell
Konstnär: 
Tina Elfast J. 
Slottsvägen 4. 
0702-71 54 17. 

Keramik  
Berit Jansson
Skarviksv. 43 
tel.961979 
.0730-547686
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        Björkö skolhistoria.
Den första skolundervisningen i Öckerö församling 
startade den 15 april 1851 med två ambulerande 
lärare, en skulle bo på Hönö för det södra distriktet 
och en på Björkö för det norra. Han bodde i Peter 
Norins hus ( Leontins) i Bovik på Björkö. Under-
visningen flyttades troligen mellan olika hus. Från 
början varade undervisningen sex veckor på varje 
ö. Det var nog ganska svårt då barnen i olika åldrar 
skulle vara i samma rum samtidigt som husets folk 
utförde sina sysslor.
Den första ”examen” hölls i Öckerö kyrka den 5-6 
juli 1852 med 188 barn varav 81 från norra delen.
9 st i ålder 11-13 år hade inhämtat så mycket kun-
skap att de med målsmans tillåtelse fick sluta.
4 av dem var från Björkö.
Det första skolhuset på Björkö med skolrum och 
lärarbostad under samma tak stod färdigt i okto-
ber 1859 i Västergård (Bleghåla) och byggdes av 
snickaren Anders Larsson från Torslanda, kostnad 
1200 riksdaler.
Så småningom blev huset för litet och man bestäm-
de att bygga ett till. 1894 kom byggmästare Julius 
Johansson från Stenungsund tillsammans med bro-
dern Knut för att bygga ”stora skolan”
Därefter revs den skolan som byggts 1859 och 
ersattes med en ny, troligtvis på samma grund.
”Lelleskoln” är idag Björkö Hembygdsförening.
Det kan också nämnas att brodern Knut Johansson 
som kom hit för att bygga skolan stannade kvar på 
Björkö och gifte sig med en Björkötös som hette 
Emma Antonsdotter. De fick tillsammans elva barn 
varav de flesta sedan tog namnet Knutsson. Den historiska texten är framtagen av Sven 

Knutsson. Var insatt första gången i BN nr 2 -03.

Lördagen den 11 december 14.00- 17.00 
har vi öppet hus med servering av glögg och pep-
parkakor. 
Du kan få tips och råd om släktforskning. 
Det finns även möjlighet att få titta i vår egna
 släktforskning. Finns du med där så kan du få ett 
utdrag till en ringa kostnad.

Styrelsen

Välkommen
till Björkö 
Hembygds
förening



  
  Pumpajakten den 5 november.
  I skenet av ficklampor 
  letades det efter 
  pumpor längs  med 
  Slingan från Elverket 
  till Missionskyrkan
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Föreningen Björkö Barnen syftar till att tillvarata 
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 2011 kommer vi att behöva flera nya en-
gagerade styrelsemedlemmar.

Som styrelsemedlem är du med och ansvarar för 
Björkö Barnens årliga aktiviteter, så som äggjakt, 
pumpajakt, barnjumpan, 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 året kommer vi att annonsera om tid 
och plats för vårt årsmöte, dit är du välkommen 
om du vill veta mer och engagera dig i fören-
ingen!! 

Nu är det jul igen!
 Söndagen 19 december, mellan kl. 15-17, bjuder 
Björkö-Barnen på julmusik, glögg och pepparkakor 
vid granen nere vid Björkö hamn. Tomten gör 
också ett besök för att ta emot barnens önskelistor.

Och kom ihåg: Mormor, Morfar, Farmor, Farfar, 
Mamma, Pappa, Storasyskon... 
ALLA kan vara med! Välkommen!

Det händer alltid något året runt i 
barnens egen förening  Björkö - Barnen

                Tack!
Björkö-Barnen vill passa på att tacka Helena och 
Tomas för deras engagemang med Bamse-gympan. 
Utan er skulle hallen gapa tom om lördagsmor-
narna. Till våren drar de i gång med en ny termin, 
håll utkik efter anslagen runt om på ön. Finns det 
någon som är sugen på att utbilda sig till ledare för 
Bamgympan? Föreningen står för kostnaden. 
hör av dig till:
Helena Hjertberg-Kosterhed tel.929151 .Ordf

 
  Specialitet: Olika sorters Lax samt 
  egna sill - och skaldjurssallad  

 FESKEBOA
             
                                                      

                                                                     
                                                                                                                          

Öppet: Fred. 10.00 - 19.00  Lörd. 10.00 - 14.00
OBS! Nu gäller tel-numret som förr.      
Tel 031-929292 o Mob 0705-545420  Björkö Hamn

FISK OCH SKALDJUR I BJÖRKÖ HAMN

  Inge och Leif  

Fisk o. skaldjur från Björköbåtar
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En tragisk historia om ett Björköpar.

I södra delen av Björkö hamn, just innan Slipern 
låg förr ett hus uppe på berget. Huset låg så att de 
som bodde på Slipern fick gå alldeles intill. I huset 
bodde Ferme-Janne och hans dotter Anna, som 
stickade ullstrumpor åt folk. Själv var jag där flera 
gånger med garn och hämtade sedan strumporna. 
Jag tror att det kostade en krona paret.
Detta var i mitten på 30-talet. Anna hade en 
fästman som hette Frans som hade en kosterbåt. 
På våren 1935 eller 1936 hade paret seglat till 
Göteborg. I påskveckan på skärtorsdag eller 
långfredag  skulle de segla tillbaka till Björkö 
hamn, men det var frisk vind. Vid Älvsborgs 
fästning seglade de i kvav och båda drunknade.
Ingen saknade dem eftersom Ferme-Janne vid det 
här laget var död. I Göteborgs-Posten stod att man 
hittat två drunknade på Älvsborgsfjorden.
Rickard Martinsson som ägde varvet ringde 
Göteborgs-Posten och talade om att det säkert var 
Anna och Frans som hittats.
Det mest tragiska i historien var att Anna och 
Frans varit i Göteborg för att förlova sig. Eftersom 
inga anförvanter fanns kom huset att stå öde med 
inventarier, förföll och blev ett spökhus.
Ett hus som barnen på Slipern gärna passerade 
innan det blev mörkt.
                                                       Ragnar Nodesjö

Slipern.
1899 köpte Rickard från Stockevik på Orust in sig 
i ”Ludvigers smedja” som låg ungefär där ”Fin-
kan” sedemera låg.
1910 köpte Rickard och Ludvig mark längre söder 
ut i hamnen, ungefär mitt för Skarviks holme 
(under en mellanperiod hade snickare Tor Knuts-
son en verkstad där och då kallades den ”Tor 
holme”) och byggde där en ny smedja samt slip 
och en liten mekanisk verkstad.
En Karl Svenningsson kom till ön. Han köpte 
Ludvigs del 1914.
Efter sjukdom kunde han inte fortsätta så Rickard 
Martinsson övertog även Svenningssons del 1925.
Sedan drev han med sin son Osvald rörelsen till 
1944. Då köptes rörelsen av J W Berg som redan 
hade ett stort varv på Hälsö.
Det finns inget kvar av ”Slipen” men de som har 
vuxit upp under 50-60 talet vet att man länge klev 
över rälsen när man skulle gå över bergen till 
Sandviken.
Det ser ut som några rälsdelar sticker fram vi 
kajkanten när man är på väg ut på en av båtbryg-
gorna.
I dag börjar Skuteviksvägen där förr verkstaden 
låg.
Det var kanske där i närheten som Ferme-Jannes 
stuga låg. Ja, tiden läker alla sår och historia avlö-
ses av nutid och nutid är snart historia.
Så vi på Björkö kan vara glada som har en 
Hembygdsförening som samlar in det du har att 
visa och berätta om förr. 
Tiden går fort!

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

s

Byggt 1914, renoveras nu
 till originalskick.

Inget är för stort eller för litet 
projekt för oss.
Vi erbjuder totalentrepre-
nader i form av snickeri, el, 
vvs, grund- o. murarbeten, 
finsnickeri, köksarbeten.
Samt  prefabtillverkning i 
våra verkstadslokaler.

Projekt under arbete.

Ytterligare ett hus är rest på
Lyckebovägen
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  Det händer alltid något på Björkö
Ny turist-
attraktion.
I somras blev 
den fula an-
kungen en gås 
och nu har en 
Tuja blir en 
grann Gran.

Nu kan vi vara extra stolta på Björkö.
12 butiker runt om i Sverige var först ut med att 
klara Svanens nya uppdaterade krav på butiker. 
Därmed har de bevisat att de klarat tuffare krav 
vad gäller energianvändning, ekologiskt- och 
miljömärkt sortiment och avfallshantering.

I Göteborgs regionen är det fem butiker som klarar 
kraven och de fem är:
ICA Nära Björkö, ICA Supermarket Olskroken, 
ICA Kvantum Landvetter, ICA Maxi Kungälv, och 
ICA Kvantum Sannegården.
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God Jul och ett  Gott Nytt År !
Önskar 

    Sven-Göran med personal.

Näckrosdammarna är 5 till antalet. 

Den första, sett från stigen, ligger faktiskt på höger 
sida om stigen och spången. Den märks egentligen 
mest när den är så fylld att den svämmar över sti-
gen mot den andra dammen, som tidigare kallades 
”Mjölkedammen”.
Den har troligen fått sitt namn av att de som hade 
kor, Erikssons och Hansson gårdar, tog med sig 
korna hit och mjölkade och vattnade dem där. I det 
västra hörnet av denna damm hade man grävt extra 
djupt för att få en djuphåla för bevattning av korna 
(eller kréga, som man sade då).
Också förr i tiden åkte man skridskor, eller ”geck på 
skéner”, på dammarna. 
”Då fekk ’en akta segg för å gå igjönom isa just där, 
för då geck ’en över segg”, dvs fi ck vattnet över 
huvudet.
Näckrosorna, som nu har planterats i denna damm, 
är just placerade på en hög i denna djuphåla.
De tredje och fjärde dammarna fi nns mellan Mjöl-
kedammen och den femte dammen som alltid har 
kallats för Näckrosdammen. Tredje och fjärde dam-
marna växer tyvärr igen alltmer.
   
Berättat av ”Tjallses Leif ” och Ingemar Gillenheim
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Idrottsföreningen Kamraterna Björkö. bildades 
1925. Nu fanns det en Idrottsförening på Björkö 
men det fanns ingen fotbollsplan. Bakom Missions-
huset låg en äng som kallades  ”GADA”. 
Den  hyrde man så nu kunde arbetet påbörjas med 
att sätta upp målstänger så att det såg ut som en 
fotbollsplan.
Samma år som IFK Björkö bildades hade det bil-
dats föreningar på Knippla, Hälsö och Hönö.
På våren 1925 hade Björköpojkarna kommit över-
ens med Hälsös lag om en match på Björkö, det 
var en söndag som dom skulle träffas i Rydsbovik. 
Det lades 2 stenar på varje sida som markerade 
målen och våra pojkar spelade i sina kostymbyxor 
och skjortor, hängslen och livrem. Hälsölaget kom 
roende in i viken med två ekor, de hoppade iland 
iklädda fotbollskläder och det blev en chock för 
Björköpojkarna.
Matchen slutade med seger för Björkö med 2-1.

1926 startades Skärgårdsserien mellan nämnda öar. 
Första Skärgårdsserien vanns av IFK Björkö. 
Skärgårdens Idrotts- och samarbetskommitté 
(S.I.S.K) hade bildats.

Våren 1929 flyttades fotbollsplan från ”GADA” till 
Skarvik, föreningen fick hyra mark av Otto Alex-
andersson. Det är där som Skarviksskolan låg och 
som idag är vandrarhem.
Till invigningen skulle det spelas en match och IFK 
Björkö ville då möta Knippla för att det skulle gö-
ras många mål.

Men som vi  ”redan i förväg” vunnit match åkte 
Björkö på en förlust med 4-1, men fotbollsplanen 
var i alla fall invigd och matcherna i Skärgårdsse-
rien spelades där till år 1945
Det var många roliga händelser under åren. Det var 
Manne Torgersson som skrev i ”Göteborgstrakten” 
(en tidning som kom ut en gång i veckan och var 
väldigt populär) 
...att vid ett tillfälle hade Otto satt ut en kalv som 
gick på plan och betade och det blev ju lämningar 
efter honom. Vid ett annat tillfälle var det en hund 
som sprang och jagade en tam kråka, då skrev 
Manne att Björkö har utökat menageriet.

1946 köpte Öckerö kommun in vår fotbollsplan vid 
Skarvik, där skulle det bygga sen skola. Nu var vi 
utan fotbollsplan, vad skulle vi nu göra, träningarna 
måste fortsätta. Vi undersökte olika ängar där vi 
kunde sparka boll en hette ”Samsmarka”. Vi kunde 
inte deltaga i serien, men föreningen fanns ju kvar. 
Vi tog kontakt med Otto Alexandersson efter att vi 
varit ute och kollat om det fanns någon plätt där det 
skulle gå att göra en plan och det blev i ”klockar-
berget”. 20.000 kronor kostade marken.

En dansbana köptes även in från en förening på 
Hisingen och den placerades i den nordvästra de-
len, men utanför området. Det ordnades med dans 
på lördagar om sommaren och det blev lite pengar 
över när säsongen var över, dessa pengar användes 
till att iordningställa fotbollsplanen, men detta gick 
inte på ett år. Vi fick hyra in grävskopor och band

IFK Björkö en aktiv klubb som fyller 85 år

Fotbollsplan 1929.
Till vänster ”Ba-
garns”. Boa  fram-
för sägs det att 
”Hajsan” sålde 
glass i.
Eller var det kanske 
omklädningsrum.
Boa finns idag hos 
Skarviksvägen 17c.
Är det någon som 
vet mer om planen 
hör av dig Helena 
Larsson eller L-E 
Kihlman.
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maskiner, jordmassor fick flyttas till östra delen 
som låg lägre, ett berg fanns på den västra delen 
som måste sprängas bort.
Vi hade ingen fritidslokal men militären började 
sälja ut baracker som dom inte hade någon an-
vändning för längre. IFK Björkö köpte in en sådan 
barack, som placerades på västra delen av området 
och där ordades det dans och småfester, där fanns 
också bordtennisbord som användes flitigt.

Nu närmade det sig invigningen av vår fotbolls-
plan och styrelsen beslutade att det skulle vara på 
midsommardagen 1962. 
Det skulle spelas match mellan Björkö och Hälsö. 
Mycket folk hade kommit för att närvara vid 
denna för IFK:s stora dag att det kunde invigas en 
egen idrottsplats för våra ungdomar. 
Till invigningsförrättare hade inbjudits Sven Ry-
dell, som med ett litet tal förklarade Björkövallen 
invigd.
1963 började Björkö spela i Göteborgsserien och 
första hemmamatchen spelades mot ett lag som 
hette Fadini och det var mest italienare i det laget. 
Björkö förlorade med 1-0 efter en straff. Nu rul-
lade det på för Björkö och vi vann serien 1963. 
Även1964 vann Björkö serien och Carl-Erik 
Svensson var tränare, men när vi kom högre upp 
i seriesystemet så behövdes en ny tränare. Ivar 
Svensson från Göteborg valdes till tränare
Det krävdes att spelarna efter matcherna skulle 
kunna duscha, så det inhandlades två stycken 
arbetsbodar från Göteborg. Arbetsbodarna koppla-
des ihop så att det blev två omklädningsrum och 

en dusch, vatten kopplades in och det fungerade.
En del av pengarna samlade Supporterklubben
Björkis in genom lotterier vid matcherna och ge-
nom att även sälja i färjkön som kunde vara lång 
ibland på sommaren.
När IFK Björkö fyllde 40 år var det Göteborgs fot-
bollförbund och dess ordförande John Johansson, 
som gratulerade IFK Björkö och som överräckte 
till Carl-Erik Svensson förbundets guldmedalj. 
En honnör för Carl-Erik Svenssons 40-åriga ordfö-
randeskap.
Detta är ett klipp fram till 1965 ur IFK Björkö 
historia som i sin helhet är skriven av Carl-Erik 
Svensson.
I nästa nummer fortsätter vi att berätta om IFK 
Björkö och 85-års jubileumsfesten 
den 13 november 2010..

Glöm inte att köpa andelar i nya delen av planen.
Se IFK Björkö hemsida.www.ifkbjorko.se

Dansbanan på plats, nu 
gäller bara att få ord-
ning på elen. Det fixade 
Stig Oleniusson.
Räcken och lotteristånd 
är också på gång och tre 
tjejer håller på att prova 
dansgolvet.
Undra vilka de är? Det 
står också två gubbar 
nedanför.
Vilka är de?
Även här tar vi emot 
svar.
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Lucia firas den 13 december.
Den svenska traditionen har sitt ursprung i både 
hedniska och kristna seder. Enligt folktron var 
det en farlig natt eftersom många övernaturliga 
makter var i rörelse då. Man trodde även att djuren 
kunde tala under lucianatten. Alla julförberedelser 
skulle vara klara till luciadagen och det firade man 
med att äta och dricka litet extra. Även husdjuren 
fick extra foder. Under den sista tiden med 
julianska kalenderräkningen, det vill säga innan 
den nuvarande gregorianska kalendern infördes 
under 1700-talet, inföll luciadagen samtidigt som 
vintersolståndet på norra halvklotet.

Lucia är en av de få högtider i de skandinaviska 
protestantiska länderna som kan kopplas till 
ett helgon: Sankta Lucia, skyddshelgonet från 
Syrakusa och som dog på 300-talet.

Luciafirande och besläktade traditioner har 
genomgått en utveckling genom århundradena; 
omkring sekelskiftet 1900 etablerades en gemen-
sam och allmänt spridd luciatradition. 

På Sicilien, där helgonet Sankta Lucia föddes, firas 
en luciatradition där barnen lämnar över mat till 
helgonet samt till en ”flygande åsna” som hjälper 
Lucia att ge presenter. 

Lucia (latin, ’den 
lysande’, ljusbärerskan’), 
född cirka 283 i Syrakusa,
 Sicilien, död 304 i 
Syrakusa, var jungfru, och
 blev sedermera martyr 
och helgon inom Romersk
-katolska och Ortodoxa 
kyrkan, med festdag 
13 december.

Den unga kristna jungfrun Lucia led martyrdöden 
under kejsar Diocletianus förföljelse. 
Hon avbildas i den kristna konsten med ett svärd 
eller en dolk och ett sår i halsen. Hon kan också 
hålla två ögon på ett fat, vilken åsyftar legenden att 
hon före sin död rev ut sina ögon och sände dem 
till sin trolovade. 
Det moderna Luciafirandet, med Lucior med ljus 
i håret, är faktiskt inte inspirerat från en berättelse 
där det sägs att Lucia bar ner mat till fångarna i de 
mörka fängelsehålorna. 
Men legenden säger ändå för att kunna ta så 
mycket mat som möjligt i sina händer
satte hon ljuset på huvudet.
Lucia, en tradition för eftertanke och 
stillhet i stället för bråk och vilsenhet.

God Jul och Gott Nytt År!
Nu till storhelgerna kan det lätt bli för 
många långväga besök då är det skönt att 
veta, hos oss finns det plats för släkt och 
vänner.
Slå en signal tel 961619 eller gå in på 

www.bjorkohotell.se    Välkommen.
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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

 

Nu är det åter dags för en gemensam insamling 
till skärgårdens vackraste  fyrverkeri!

Insamlingsbössor står hos ICA, Feskeboa och Skeppshandeln, Seaside, Pizzerian
Bankgiro: 5478-0473  Märk med ”Fyrverkeri”

Men utan David Peters goda vilja hade vi inte  
haft något fyrverkeri.

Ett särskilt bidrag är nyårsmusiken 
kl. 23.00 i Björkö Kyrka som är ett tillfälle att 
stanna upp ett ögonblick tillsammans.  
Det avslutas i tid till gemensamma fyrverke-
riet. Därför vore det glädjande om ännu fl er 
gick vägen via kyrkan mot hamnen!i

För att inte störa och skrämma våra husdjur 
och dessutom skydda våra fastigheter från 
brand hoppas vi att så många som möjligt 
ställer upp i hamnen och till det gemensamma 
fyrverkeriet.
Måste man ha eget så anordna det hemma 
i egen trädgård.
Vi har haft bekymmer med att man
tänder raketer mitt i folkförsam-
lingen i hamnen och det tollererar 
vi inte.
                                     Fyrverkeriansvariga. 

Kyrkorna på ön tillsammans med Samfällig-
hetsföreningen, IFK, Hamnen och Båtklubben 
har bildat en ansvarsgrupp som organiserar och 
samlar in medel till Björkös egna fyrverkeri.
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     på Björkö
företagarna

       Vi önskar er alla

“Merry Christmas &
Happy New Year 2011!”

Tack för 2010!

HAMNEN
Det börjar bli dags för en slutsummering av hamår-
et 2010. Maj var i år en dålig månad för turismen 
och vi drabbades precis som Liseberg av turist-
bortfall på grund av kylan och regnet. Men vädret 
bättrade sig, båtgästerna kom och trots att den 
senare delen av sommaren också var ganska dålig, 
så slog vi på nytt vårt besökarrekord och kunde vid 
säsongens slut räkna ihop närmare 1800 gästnätter.
Vi har under året fortsatt vår upprustning av ham-
nen.
Vårt projekt ”Björkö Gästhamn”, som genomförs 
med ekonomiskt stöd från Kommunen och EU, 
håller på att avslutas. Resultatet av arbetet är att 
hamnen blivit bättre tillgänglig för besökare uti-
från. Fler uppställningsplatser för gästande bilar 
och husvagnar har anordnats genom asfaltering av 
utfyllnaden i söder och bättre förtöjningsplatser för 
korttidsbesökande båtfolk har ordnats genom kom-
pletteringar av Ishuskajen och Skeppshandelskajen. 
Vårt miljöarbete har fortsatt. Vi har påbörjat ar-
betena med den nya spolplattan med tillhörande 
reningsanläggning, så att denna kan vara klar innan 
maj månad nästa år. Då skall också sugtömnings-
anläggningen för båttoaletter vara färdig. Det är 
angeläget att denna byggs, eftersom ett förbud mot 
att dumpa toalettavfall i havet troligtvis kommer att 
genomföras senast 2014 och hamnar av vår storlek 
då troligtvis kommer att tvingas att skaffa någon 
typ av tömningsstation.

Vid Hamnföreningens Höststämma i mitten av 
november togs två beslut som är viktiga i det fort-
satta arbetet. 
Det ena berör våra båtplatser, där ett nytt debite-
ringssystem nu införs. Båtplatskostnaden kommer 
nu att baseras på platsens bredd och standard och 
kommer att bestå av två delar – en anläggningsdel 
som är beräknad efter platsens nyanläggningskost-
nad och som betalas som en insats eller som en 
hyra samt en driftkostnadsdel, som är baserad på 
fjolårets löpande driftkostnader. Syftet med för-
ändringen är att skapa ett system, som är rättvist, 
kostnadssänkande och enkelt att administrera. 
Styrelsen kommer inom kort att informera båtplats-
hyresgästerna om detaljerna i systemet. Informa-
tion kommer också att finnas på vår hemsida www.
bjorkohamn.se.
Det andra beslutet som togs berörde hamnens ut-
veckling det närmaste året. Här beslöts att
anta styrelsens förslag, vilket innebär att läkarbå-

tens brygga och bryggan längs utfyllnaden i sö-
der skall byggas om, arbetena med spolplatta och 
sugstation skall slutföras, installation av el och 
vatten skall göras på södra piren och trivselska-
pande åtgärder skall utföras i gästhamnen.
Dessutom kommer vi för att minska energiför-
brukningen, att byta ut uppvärmningssystemet i 
Hemvärnsgården/Båtklubbslokalen. 

Ja, det blir mycket arbete framöver, men med 
fortsatt engagemang och goda arbetsinsatser från 
medlemmarna i Hamnföreningen och i Båtklub-
ben kommer vi säkert att klara av det. 

Hamnstyrelsen/Hasse Olofsson

En diskussion har förts med kommunen och med 
leverantören av de stora informationsskyltarna 
som står vid färjeläget Grönevik och på Lilla 
Varholmen. Resultatet har blivit att vi kommer 
att få en informationstavla i vår hamn liknande 
de som finns på Öckerö och på Hönö Klova. 
Detaljerna kring innehållet på tavlan och pla-
ceringen av den kommer att diskuteras på nästa 
möte i vårt företagarnätverk och vi räknar med 
att ha tavlan på plats i god tid innan nästa års 
turistsäsong. 
                                                  Hasse Olofsson
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  Lite av varje från Björkö och världen.
Släng inte dina gamla axelvaddar, sy fast en bit 
resår så att de går att trä över knäna och använd 
dem som knäskydd när du skall krypa omkring 
inne eller i trädgården.
                                   * 
Spara visparna när du kasserar din gamla elvisp. 
Då kan du röra om i målarfärgen med din 
borrmaskin.
                                  *
Några droppar ättika i kokvattnet minskar risken 
för att äggen skall spricka.
                                  *
silverbesticken kan putsas med ketchup eller 
tandcreme när silverputsen tagit slut.
                                  *
Våfflorna blir frasigare om man byter
ut lite av vätskan i smeten mot
 kolsyrat vatten.

Visste du att...
...de fyra nordiska länderna har världens högsta 
kaffekonsumtion. Finnarna dricker i snitt 3,5 kop-
par kaffe om dagen, svenskarna 3,2 koppar, norr-
männen och danskarna 3 koppar per person och 
dag.
...det över hela världen dricks dagligen två miljar-
der koppar kaffe och kaffeindustrin omsätter unge-
fär 20 miljoner människor.
... kaffe har drukits i drygt 1000 år och kaffeträdets  
upptäcktes först i Caffa. I våra dagars Etiopien.
... till Sverige kom kaffet första gången 1685, men 
det var kung Karl XII som på allvar fick upp fol-
kets ögon för den svarta drycken.
...världens dyraste kaffe är Jamaica Blue Mountain, 
som kostar 1.500 kronor per kilo.
...En dödlig dos koffein är 150 - 200 mg rent
 koffein per kilo kroppsvikt.

                      

Ská dé vá en kopp té?

Happy end och Bitter end.
Happy end, hör till goa händelser.
The bitter end, härrör från gammalt engelskt 
sjömansspråk.
Ombord på engelska segelskepp kallade man polla-
re och knappar för ”bitts”. Den del av ett skot eller 
annat rep som gjordes fast vid en pollare kallades 
” the bitter end” Det används även om ändan av ett 
rep som under en segelmanöver slets ur händerna 
på en man och rappade ur en talja.
Skepp ohoj!

Björkö kyrka har Julbazar 
Bazaren är lördag 4 februari kl 14 med julvinster, 
hembakat och ”bagebröd”
Dragningar kl.16. 
och Auktion av mycket 
spännande gammalt 
såväl som alldeles nygjort.

Julfirandet i Sverige tar slut den 13 januari - 
tjugondag Knut. I den kristna omvärlden sätts 
annars slutpunkten normalt vid trettondag jul. 
Varför julens sista dag firas en vecka senare i 
Norden är inte helt klarlagt. En teori är att den 
tidiga kristna kyrkan ville att julhelgen även 
skulle innefatta tidpunkten för den hedniska 
nordbornas midvinterblot, 
skriver Jan-Öjvind Swahn.

Då dansas julen ut!

Kristendomen är idag världens största 
religion med omkring 2,1 miljarder 
anhängare, eller 33% av världens befolkning
år 2007 
Av jordens befolkning 
är 17,33 % katoliker, 
5,8 % protestanter, 
3,42 % ortodoxa och 
1,23 % anglikaner



                                                                       
                         Björkö Roddklubb

14

Björkö Roddklubb, en förening som föddes 27 nov. 2001.
Vi är drygt 200 medlemmar. Vår huvudsakliga inriktning är rodd men vi har dessutom ett antal vinter-
aktiviteter som syftar till att hålla alla i god form inför sommarsäsongens rodd. Glädjande nog har vårt 
medlemsantal hela tiden stigit. Vill du bli medlem? Se vår hemsida bjorkoroddklubb.se
Skidsektionen informerar!
Vintersäsongen är här och tiden går fort. Snart dags för
Långbergetresan-2011. Många skidsugna har redan anmält sig, 
men det finns fortfarande några platser kvar.
Resa sker både med buss och bil. Anmälan hittar du på vår hemsida. 
Där finns även information om Kort-Vasan. 
Maila din anmälan till skidsektionen@bjorkoroddklubb.se 
samt betala in anmälningsavgiften 500:- på Roddklubbens 
PG: 27 65 87-3.                                                                                     Väl mött i skidspåren.

Genom att bli medlem får du 5 nummer av tidskriften Båtliv per år.
Du har tillgång till kvalificerade besiktningsmän och båt 
expertis nära Dig.
Du har 10% rabatt hos Sjösport och Eliassons Segelmakeri.
Du har goda rabatter på din båtförsäkring hos Svenska Sjö.
Genom Ditt Medlemsskap bidrar Du till att underhålla vårt 
klubbhus som även är tillgängligt för uthyning.
Du blir medlem genom att betala 175:- på BG 5422-3979.
Glöm ej att fylla i Namn, Adress och E-mail adress.

- Årsmöte lördagen 5 mars kl 18.00 i klubbhuset.
- Förarbevis- och Kustskeppareutbildning kommer att 
genomföras under våren 2011. 
Anmälan om deltagande direkt till kursledaren Lars Iggström,
 lars.iggstrom@ockero.se  eller 0702-057803

Vår uppgift är att stödja IFK Björkö med olika arbetsuppgifter samt att 
genom aktiviteter även ge ett ekonomiskt stöd.
Under året startar vi olika lotterier såsom Påsk- och Jullotteri, 
Kräfthjulet, entrékassörer vid Björködagen m.m.
Dessutom organiserar vi sponsortavlor, planteringar m.m.
Vårt ekonomiska stöd till IFK brukar bli ca 30.000 kronor till olika om-
råden under året
Du som känner på dig att du själv vill göra en insatas är välkommen.
Vi behöver fler som arbetar för ungdomen.
Tala med någon i styrelsen: Lars Salander, Bo Olofsson, 
Lars-Ivar Svensson, Lena Karlsson, Eva Granstav, Ingela Andersson, 
Birgitta Thuresson eller Lars-Erik Kihlman.

  Den 18 dec. Julkul vid       
  Feskeboa. Lotteri, fisk     
  damm, glögg och musik 
och fina vinster.

                         Björkö Båtklubb   

                         Supporterklubben Björkis.

  Hyra vår klubblokal.”Hemvärnsgården”
  För mer information och bokning     
  Tommy Blom Tel. 0703-955805 
  tommy.blom@nolato.se
  Mer info o.priser se hemsidan: 
  www.bjorkobatklubb.se 
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Kyrkorna på Björkö välkomnar dig!

Julsång på Björkö

Söndag 12 december kl 18 i Björkö kyrka: 

Kom och sjung in Julen!
Tillsammans med körer och instrumentalister. 
-Kanske kommer Lucia förbi också ...!

Musikcafé i Skutan Onsdag 14 januari kl 19. 
Till gott fika får vi lyssna till berättande, iscensatta sånger om olika kvinnors möte med Gud.

Ur ”Vildhonung” av Tomas Boström. 
-Innerligt och varmt, en härlig kväll! Sång: Åsa Winald. Piano/sång: Lars Nordung.  Entré 50 kr.

Himmelen inom...
Söndag 16 januari kl 18 i Missionskyrkan framför kören 
Musica Vocalis tillsammans 
med kören Amadeo Anders Nybergs mässa 

”Himmelen inom...” Ledning: Isa Arkstedt.
Gudstjänst med nattvard.

Vad rör sig i huvudet på en tonåring?
Björkö kyrka 2 februari kl 19, servering.
Kyrkornas första föredrags- och samtalskväll på det nya året. 
Gäst: Jonas Eek, präst i Göteborgs. domkyrka.

Askonsdagsmässa i Missionskyrkan 
Onsdag 9 mars kl 19.00
Välkommen att påbörja fastetidens vandring mot Påskens mysterium!
Enkel gudstjänst med nattvard och korsets tecken på pannan
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  Utan refl ex syns du såhär. 

  En bra refl ex kan vara skillnaden    

  mellan en dålig och God Jul.

Tre julklappar till vår egen ö - Björkö!
 
 1.Stäng av motorn vid färjkön.                                              Akta våra barn!
 2. Håll 30 i samhället.                                                          

 3. Kör aldrig om när något fordon har stannat vid övergångsställe. 
        Gäller speciellt vid övergången till Björkövallen. Under året har fl era bilister kört om en bil som 
        stannat för fotgängare och  t.ex. nära kört över en av våra gamla vänner på ön och dessutom barn 
        som lett sin cykel framför fordonet som stannat för att släppa förbi. 
                                                   GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Boka klassiskt julbord på Seaside och ta juldoppet i våra 

vedeldade badtunnor 

Fredag -lördag 475 kr       Söndag 375 kr       Bad 150 kr 

Moon Dust  lördagen 11 dec

Tom, Harald & Mangan  18 dec 

I januari tar vi en lång semester – tack för i år!

Julbord på Björkö 

För mer information

www.seasidebjorko.se 031-929410 


