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 Björkö-Nytt
Nummer 4-  Årgång 12  2011

Håll med om att det är en härlig del av världen vi bor i. 
Och framförallt vi som bor i skärgården.
Ungar, saft och kaffe, badgrejor, glöm inte sololja ca. halva året. 
Härliga klippor att ligga och sola sig på.

Den andra delen av året har en annan storslagen scen. 
Storm, snö och is, halsduk och luva och kanske ingen saft och sololja.
Man förstår vilket strapatsrikt liv våra fiskare alltid har.
Man känner sin litenhet, men också en känsla av rening innan nästa gång 
isen försvinner och vi går ut med ungar, saft och kaffe, badgrejor å sololja.
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En hälsning från ordföranden
”Järnare!” Hur många Björköbor reagerar på detta 
ord? Tillhör kanske Du den grupp Björköbor som 
med stolthet skämtade om det uttrycket därför att 
det kom från TV-serien ”Fiskeläget”, som spelades 
in på Björkö i början av 70-talet? Filmen visar 
Björkö-miljöer från den tiden och Björköbor var 
statister. Jag minns det i alla fall – och har många 
gånger tänkt att det skulle vara roligt att få se denna 
serie på TV igen. Jag har till och med frågat män-
niskor med koppling till TV om det fi nns möjlighet 
att serien visas igen, men fått besked att det nog 
inte kommer att ske.
Därför var det så roligt och spännande när Anna-
Lena Helling kontaktade mig och frågade om 
Björkö Samhällsförening skulle kunna hjälpa till 
ekonomiskt för att köpa över licensrättigheterna till 
serien. Hon hade varit i kontakt med SvT och hittat 
möjligheter att komma åt fi lmerna.
Vi diskuterade det i styrelsen och enades om att 
detta ju är ett unikt historiskt dokument som Björ-
köborna plötsligt skulle kunna bli ägare till! För-
eningen får ju ofta frågan på våra årsmöten om hur 
föreningens kapital används och vi tyckte att detta 
är ett alldeles utmärkt sätt att använda pengarna. 
Björkö Samhällsförening tackar därmed Anna-
Lena för ett idogt och hängivet arbete för att få till 
en överenskommelse med SvT så att vi därmed har 
visningsrättigheterna till fi lmen.
Anna-Lena och hennes man Joakim använde sig 

av delar av fi lmen som ett programinslag på den 
roliga festen som de anordnade nu i november och 
nästa år kommer det att genomföras visning, kan-
ske även tillsammans med dem som skapade se-
rien och fl era av skådespelarna. Sedan kommer det 
med all säkerhet att anordnas visningar vid fl era 
tillfällen framöver också. Det skall bli härligt att 
få samlas kring minnen och berättelser igen - håll 
ögonen öppna för anslag om visning!

Apropå ”järnare”, så läste jag i Torslanda Tidning 
om omröstningen till ”Vår Hjälte” och att vår egen 
Inez Thorsell fanns bland förslagen. Jag blev så 
glad, för jag tycker verkligen att Inez är en bra 
kandidat i detta sammanhang. Men, trots att mo-
tiveringen är mycket stark, så skall ju Inez tävla 
mot kandidater både från resten av vår kommun 
och från Torslanda och då kan det vara svårt att 
hävda sig, Därför vill jag här understryka att även 
om Inez inte skulle utses till ”Vår Hjälte”, så vill 
jag ändå tacka henne för saker som inte beskrivs i 
Torslanda Tidning; hennes osjälviska engagemang 
för Björkö-samhället, alla insatser för en trivsamt 
ö, t ex initiativet till Välkommen-skylten vid fär-
jan, och hennes allmänt positiva sätt. Du har Björ-
köbornas stöd, även om du - mot förmodan - inte 
skulle ta hem priset!

Och därmed har det ”nästan hunnit blir jul” och 
jag vill passa på att önska alla läsare en riktigt 
lycklig jul- och nyårshelg! Må era önskningar gå 
i uppfyllelse och må det bli en helg i glädje och 
välvilja i vårt gemensamma samhälle – och kan-
ske vackra, snöiga, vinterdagar också!
                                                   Helena Larssom
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God Jul och ett  Gott Nytt År !
Önskar 

    Sven-Göran med personal.
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                         Björkö Roddklubb

                         Björkö Båtklubb   

 Hyra vår klubblokal.
 För mer information och  bokning Tommy Blom 
 Tel. 0703-955805 tommy.b.blom@hotmail.com
 Mer info o. priser se hemsidan: 
 www.bjorkobatklubb.se

Vintersäsongen är här och Unna Vinn ligger täckt och vilar inför sommaren. 
Medlemmarna vilar inte utan tränar i idrottshallen tisdagar, torsdagar och söndagar. 

I januari bär det av mot Långberget för den årliga skidresan, nu så populär att det är kö 
till platserna. 
Björkö Roddklubb vill också passa på att tacka alla som var med när vi anordnade SM. 
Det blev en lyckad dag som avslutades med en fantastisk kväll på Seaside.

Styrelsen, Björkö Roddklubb

Under januari kommer vi bjuda in till två kvällar i Klubbhuset för information om 
”Segel och Riggtrimmning”
 I februari, en kväll under vecka 6 kommer vi att bjuda in till intressant föredrag i 
Klubbhuset av Daniel Henriksson ”Världsomsegling med en Albin Vega”.
 Björkö Båtklubb kallar till årsmöte 
lördagen 3 mars kl 15.00 i Klubbhuset

Supporterklubben Björkis julkalas
Den 17 december har tomten öppnat Björkisboa 
jämte Feskeboa. En fridfull stund med glögg, 
pepparkakor, fiskdamm, goa jullåtar, lotterier 
med julklappspaket eller bagebrö.
Förra året var det premiär och nu börjar det 
bli en tradition.
Supporterklubben Björkis gör sitt bästa för att
IFK Björkö skall få ekonomiskt stöd för 
sina aktiviteter. Det brukar bli ca 30.000 per år. 
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Vi är en lokal styrka som tillhör Riskhanteringsen-
heten för Öckerö kommun, populärt kallad rädd-
ningstjänsten eller ”brandkåren”.
På Björkö är vi 6 st jourlag om 2 personer där ett 
lag har beredskap dygnet runt årets alla dagar.
Beroende på typ av larm, behov och tillgång kan, 
förutom jourlaget, allt från 1 extra person till hela 
styrkan rycka ut. 
De som har beredskap skall kunna vara ute med ett 
första fordon inom 5 minuter efter larm. Beroende 
på omfattning och personaltillgång löser vi an-
tingen uppgiften själva eller utför en förberedande 
insats i väntan på huvudstyrkan från Öckerö. 
Vi är anställda deltidsbrandmän som är utbildade 
rökdykare med kompletterande utbildning för att 
kunna ge första hjälpen samt begränsad sjukvårds- 
assistans.
En nyanställd brandman måste genomgå en 80 tim-
mars grundutbildning som senare också kan kom-
pletteras med 10 veckors utbildning i ”Myndighe-
ten för Samhällsskydd och Beredskap”, MSBs regi. 
Vi går även kompletterande utbildningar i allt från 
blåljus-körning till hjärt-lungräddning.
Vi har flera uppgifter, dels traditionella brand-
kårsuppgifter som att släcka bränder, ta hand om 
trafikolyckor, ytvattenlivräddning mm. Vi har också 
en roll att vara på plats innan ambulansen kommer 
för att ge första hjälpen och hämta eventuell läkare 
vid helikoptern. Till vår hjälp har vi bland annat 

en halvautomatisk defibrillator, sk. Hjärtstartare, 
samt delegation från läkare för att ge medicinsk 
syrgas.  Allt ovanstående kräver naturligtvis trä-
ning så vi övar upp till nästan 50 timmar per per-
son och år, ibland hemma på Björkö och ibland på 
Öckerö. 
Vi åker i genomsnitt på ett larm varannan vecka 
och ca tre fjärdedelar av dessa är sjukdomslarm.
Det kan vara bra att känna till att vid larm som 
kan betraktas som ”brådskande yrkesutövning” 
har vi under strikt personligt ansvar rätt att bryta 
mot trafikregler, även då hastighetsbegränsning, 
på väg med våra privatfordon till brandstationen.
Vi har alltid behov av personer som vill ansluta 
till oss, man behöver inte vara någon elitidrotts-
man, frisk och normaltränad med en vilja att hjäl-
pa andra människor räcker utmärkt. Att ha bered-
skap är naturligtvis begränsande men det känns 
också att vi gör nytta. För att kunna upprätthålla 
beredskapen krävs det också att man arbetar på 
Björkö eller har oregelbundna arbetstider.
Vi har personal från strax över 20 år till strax un-
der 60 och är för närvarande 2 kvinnor i styrkan.

                                        
                                         Platschef på Björkö 
                                         är Arne Molander och 
                                         är du  intresserad av att 
                                        vara med så  når du 
                                        honom på 0708-326565
                                    
                                     
Björköstyrkan genom Arne Molander

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.
Samt  prefabtillverkning i våra 
verkstadslokaler.

Inget projekt är för stort eller för litet för oss.

Vid 
Timmerviksvägen

   Räddningsstyrkan på Björkö
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Det lackar mot jul för våra 
underbara Björköbarn! 

Höstdagarna har flugit förbi och barnen här på Björkö 
har redan hunnit med höstlov, Halloweendisco och 
pumpajakt  - det har vimlat av läskiga – men ändå 
väldigt söta – monster ute på ön, redo att skrämmas 
om det inte bjudits på godis.  Helgen efter Halloween 
smög vi ut i skogen och letade pumpor med ficklam-
por, inget för oss mörkrädda men så vitt jag vet blev 
ingen bortrövad av något monster i skogen, skönt är 
väl det för vi vill ju ha kvar våra egna små spöken på 
ön! 

November har ju varit mild och skön, som gjort för 
skoj och stoj på lekplatsen! Vi ber er vara rädda om 
våra leksaker, plocka undan och lägg tillbaka alla 
prylarna i de nya fina lådorna, så har vi att lattja med 
till våren igen. 
Förra året bjöd på en riktig vargavinter, massa snö 
och solsken att vara ute och leka i, vilket barnen här 
i skärgården inte är så vana vid kanske. Vi håller 
tummarna för att även den här vintern ger oss snö 

i mängder! Skulle man våga hoppas på att 
någon flink förälder spolar upp en fläck någon-
stans så barnen får träna sina skridskofärdig-
heter? Hör gärna av er till oss om ni har några 
idéer om det så kanske vi kan hjälpa till! 
November är som sagt snart är slut, och då är 
det äntligen dags att få njuta av julens magi 
igen! Julpynt och juleljus i alla fönster, glögg 
framför brasan och hemmabakade pepparka-
kor, nu njuter vi av julefriden! 

Vi i Björköbarnen har nöjet att meddela att 
vi har fått brev ifrån Tomten, och han hinner 
komma på besök till oss även i år! Klockan 13 
den 10 december släpper renarna ner honom 
vid hamnplanen. Vi bjuder på glögg och pep-
parkakor, glöm inte att ta med önskelistor så 
Tomten hinner fixa alla paket till julafton! 

Och med det önskar vi i Björköbarnen en 
RIKTIGT GOD JUL OCH 
ETT GOTT NYTT 2012! 
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Tel:  96 16 13
www.okjusoleana.com

Made in Norway
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Välkomna!

God Jul
&

Gott Nytt År

Fina presenter
 för henne!

Roliga berättelser och 
kommentarer på Björkö

På Björkö har ju bott många färgstarka personer 
under åren och man minns många drpliga kom-
mentarer i olika sammanhang:

Vi var väl ca 10-12 år och gick på cementkajen, 
nedanför ”Albans”. Det var bl a jag /Ingemar Gil-
lenheim), Lollo (Errol Johnson). Vi blev gående 
bakom ”Frans på Slipen”, en mycket korpulent 
man i trätofflor och jag undslipper mig: ”Titta, 
cementen gångar” Errol, som tyckte sig känna 
Frans, säger då: ”Farbror Frans, Ingemar säger att 
cementen gångar”. Frans stannar knappt upp och 
säger: ”Då får i la gå å cementen då!”

Det fanns en hamnkapten som hette Vilgot, men 
han kallades för Well efter att han varit i Amerika. 
Han hade tagit på sig uppdraget att märka ut för 
muddring i hamnen. Han använde då sten och lina 
med bojar och det var många på kaja som följde 
arbetet när han skulle hiva i dom i vattnet. Allmän 
munterhet uppstod när den första stenen flöt som 
en kork! Han hade använt Siporexblock med flyt-
barhet 100%!

Jossa (Josefina Sundbeck) och Lisa, 2 systrar, 
väldigt pryda, den ena enormt känd barnmorska 
i kommunen, är ute och går förbi Alec Karlsson 
hus. Jossa säger till Alec: ”Alec, Lisa tycker att du 
ska såga ner din höga kastanj, den skymmer 
sikten!” Alec svarar: ”Må vargarna ta henne!” och 
går vidare.

Malcolm Einar hette en mekaniker som bodde i 
hamna. Han hade en overall som var fullkomligt 
blanksliten och när han slutade sina dagar framstu-
pa, nedanför sin trappa, skall Frans P obducera han, 
men kunde endast konstatera att ”hjärnsubstansen 
rônt ud”

Linus Granstav (den äldre), aktad målarmästare på 
Björkö, sitter på brunnslocket i trädgårn och har 
fått en eller kanske två Lyckholms ljusa innanför 
västen. Han ber Sonny och Lasse om hjälp att resa 
flaggstången som hanmålat. Han sitter på brunns-
locket med huvet lite på sned, och när ”resningen 
nått väl halvvägs säger han: ”Pojkar, så långt jag 
förstår och kan se, så står den bra nu!”

Otto på ”Hövvet” brukade gå fram till Skarvik var 
dag med en varukärra med mjölk och grönsaker. 
Sonny och Östen ”smidde planer” och planera att 
råna Otto . De la sej i försåt ve ”Haraldes”, med 
ett luftgevär i beredskap och när Otto punktligt 
kommer, så hoppas dom fram och ropar: ”Åpp mä 
hännera å fram mä plannboga!” Otto svarar: ”vaf-
fördeda”? Och går lugnt vidare. Det blev ingen 
stöld där!
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De oslagbara!
IFK Björkös F99:or inledde tävlingsåret med att 
ta hem Gustavs Cup för tredje gången och drog 
igång utomhussäsongen på Valhallas konstgräs där 
man tränade ihop med allsvenska Kopparbergs/
Göteborg FC.
Sedan var det dags för det stora Stockholmsä-
ventyret, Girls Invitation Cup 2011 i Nacka. Mot 
hårdast tänkbara motstånd blev Björkö tvåa i sin 
grupp på samma poäng som gruppsegraren men 
blev sedan tyvärr utslagna i kvartsfinalen. Men 
tjejerna föll med flaggan i topp och har satt IFK 
Björkö på fotbollskartan med den äran.
I maj vann tjejerna sedan Hönölulu Cup 
I slutet av juli slogs IFK Björkös F99:or ihop med 
de jämnåriga tjejerna i Hönö. Premiär i de nya 
röd-gröna färgerna blev det i Färgelanda Cup och 
sin vana trogen fortsatte tjejerna att vinna och gick 
obesegrade igenom turneringen med en målskill-
nad på 34-2.
Grabbarna då?
 Lite grann i skuggan av tjejerna i F99 har de 
jämnåriga killarna under året fortsatt att utvecklas 
och både P99:orna och P00:orna har gjort bra ifrån 
sig i cuper och seriespel. I sommarens höjdpunkt 
Gothia Cup lyckades våra P99:or, trots hård kon-
kurrens ta sig till slutspel
I de lägre åldrarna har IFK haft ytterligare fyra 
grupper i träning under året där de yngsta är födda 
2006. Det är blandade grupper med både tjejer och 
killar som har haft kul med boll tillsammans och 
spelat några cuper. Återväxten verkar alltså vara 
tryggad och framtiden ser ljus ut för fotbollen på 
Björkö. 

Klubben och A-laget 
Säsongen som gick.
Spelet stämde inte under våren och det såg allt 
annat än ljust ut för IFK i div. 4B. Men när det var 
dags för Skärgårdscup igen var allt gammalt glömt 
och alla tog nya tag som om inget hade hänt. Den 
rafflande finalen avgjordes inte förrän efter 18:e 
straffen i straffläggningen och IFK Björkö var åter 
bäst i skärgården och Öckeröborna fick gå hem 
med ännu en tung finalförlust.
Segern i Skärgårdscupen gav råg i ryggen och IFK 
bestämde sig för att det minsann skulle spelas div. 
4 fotboll på Björkövallen även nästa säsong. Man 
kämpade och gav allt för laget och när pipan ljöd 
efter näst sista matchen hade man säkrat 9:e-plat-
sen och därmed också div.4-kontrakt. I säsongens 
sista match, hemmaderbyt mot Öckerö, kunde man 
därmed slappna av och spela ut hela sitt register 
och för 3:e gången den här säsongen fick ärkeriva-
lerna åka hem tomhänta.
Riktigt bra gick det för B-laget som lyckades vin-
na hela reservlagsserien och går upp en division 
till nästa säsong. Bra jobbat! 
Vi vill också tacka vår huvudtränare Peter som 
lämnar oss och går vidare i sin tränarkarriär. Vi 
önskar honom all lycka i framtiden och hjärtligt 
välkommen tillbaka.
Vi avslutningsfesten prisutdelning till årets presta-
tioner i olika kategorier, bland annat Emil Thures-
son som fick priset Årets spelare, Jonas Fransson 
(Årets profil), Erik Alexandersson(Årets genom-
brott och Årets mittfältare) och Robin Mo som 
blev utnämnd till Årets nykomling. 

      

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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Björkö kan erbjuda en härligt uppfriskande promenad 
även på den kalla årstiden.
Kommer man till hamnen följer man Västergårdsvägen ända tills man ser vägskylten Bovik. Där tar man 
vänster upp förbacken. Till sist kommer man till en vägbom, gå igenom och fortsätt tills du ser skylten 
Promenaden.
Nu börjar en vacker och omväxlande vandring förbi näckrosdam, skjutbana och  en vacker skärgårdsvik. 
Det är en blandad vandring in i lövskogar och ut på fria nejder.
När du kommer till en korsning med en karta kan du gå åt höger och ta landsvägen tillbaka.
Vill du uppleva mer forsätter du till vänster och når Bovik ett gammalt fiskeläge och därifrån vandra till-
baka till samhället. Go tur!
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  Specialitet: Olika sorters Lax samt 
  egna sill - och skaldjurssallader

                                                                                                                          

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

FISK OCH SKALDJUR I BJÖRKÖ HAMN   Inge och Leif  

Fisk o. skaldjur från Björköbåtar

FESKEBOA

Husmanskost passar väl bra nu, väntar man till efter jul kanske råvarorna ligger i kylen och vet inte vad 
dom ska bli av. Vare sig man använder sig av det som blivit kvar eller handlar nytt så är den här 
Laxpuddingen riktigt god. 
Traditionellt använder man rimmad lax till laxpudding men det blir minst lika gott med kallrökt eller
gravad eller en blandning av båda. Har man ingen färdiggravad lax kan man ”snabbgrava” det går på ett 
par timmar, då skivar man laxen först och varvar  skivorna med socker/salt dill vitpeppar i en bunke och 
låter den stå framme i köket ett par timmar, slår av lagen som bildas (annars blir det nog för salt).
Vill man göra den ännu lite otraditionellare river man lite ädelost och blandar i äggstanningen.

Gör äggstanningen:
Vispa ihop ägg, gräddfil, grädde (riv ädelosten på den fina sidan på rivjärnet och rör ner i smeten.)

Det här behöver du till 4 pers:
10 potatisar
1 gul lök
smör
300 gram gravad eller kallrökt lax,
i skivor, det går bra att blanda
vitpeppar
en knippa dill
4 ägg
2,5 dl gräddfil
1,5 dl kaffegrädde
salt och vitpeppar  efter tycke och smak,
(i min smak är ofta saltet i laxen tillräckligt, och
använder man gravad lax är det ju även vitpeppar 
på den)
(ev. en eller ett par matskedar riven ädelost)

Så här gör du:
Använd en fast potatissort, koka den nästan färdig, 
låt kallna skala och skiva den.
Hacka eller skiva löken, låt den ligga och puttra
 i ordentligt med smör så den blir gyllene, mjuk och 
god.
Hacka dillen
Smöra en avlång form.
Varva potatis, lök, lax och dill, ta några varv med 
pepparkvarnen, 
börja och avsluta med potatis

Serveras med 
skirat smör.

Laxpudding
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Nu startar insamling till skärgårdens finaste fyrverkeri.
David Peters ställer upp även i år vilket vi är väldigt tacksamma för.

Bössor står i ICA, Feskeboa, Skeppshandeln, Seaside, Pizzerian.
Förra året gick det inte riktigt ihop så gärna några kronor till i bössan än vanligt.

Vill du ha ditt namn med i nästa nummer av BN så sätt in ditt bidrag på BG 5478-0473 
märk med ”Fyrverkeri”
Nyårsstämning klockan 23.00  i Björkö Kyrka.med familjen Westerberg som bjuder oss 
musik och några tankar däremellan. Det avslutas i tid till gemensam vandring ned till 
hamnen och fyrverkeriet.
Därför vore det glädjande om ännu fler gick vägen via kyrkan till hamnen. 

För att inte störa och skrämma våra husdjur och 
dessutom skydda våra fastigheter från brand.  
Ställer upp i hamnen till det 
gemensamma fyrverkeriet.

Försök att ta flaskor och burkar med hem 
efter fyrverkeriet.Vi är tacksamma om några 
ställer upp på Nyårsmorgon och städar upp i 
hamnen. Säckar finns.

  SMU söker just nu ledare!
  Vi söker ledare till våra verksam            
  heter. Är du intresserad och vill 
  veta mer om vilka verksamheter vi    
  har? 
  Gå in på: 
  www.bjorkomissionskyrka.se och      
  klicka dig vidare till SMU eller
  kontakta 
  Ordf. Viktor Weismark på            
  0702266430 eller 
  viktor.weismark@gmail.com

Julklappstips!
  Vardagspoesi.
       Finns att köpa i 
         Skeppshandeln     
c        och hos Sonja.
 

         Skuteviksvägen 23
            0763 388179
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Nyheter på
www.bjorkohalsocenter.se

Christina 073-0605999
info@bjorkohalsocenter.se

JULKLAPPSTIPS
Ett presentkort till en vän

eller till dig själv.

Glöm inte att i vårt tättbebyggda samhälle 
är det -

Från korsningen Bäckevägen/Skarviksvä-
gen fram till färjan är det-

Tänk på att ha refl exer på dig och gå inte 
i bredd.
En olycka kommer snabbare 
än vad du någonsin kan tror.

Björkö Hembygdsförening 
framför sitt hjärtliga tack till:
Gillholms åkeri, Björkö Shakt, Björkö 
Maskin och Stensättaren Christoffer 
Knutsson för sponsring och enteprenadar-
bete till vår nya uteplats.
Styrelsen.

Lite av varje!

        0   0

Vävföreningen
Vill du väva så anmäl ditt intresse.
Vill du lära dig väva så står vi gärna till tjänst så 
långt vår kunskap räcker.

Välkommen till Hembygdsgården 
en trappa upp.
Vi fi nns där varje måndag klockan 17.00 - 20.00.
Eller ring Kerstin 961516 , Majlis 961019
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HAMNEN
Vårt och Samhällsföreningens informationsmöte 
om hamnens utveckling blev inte vad vi hade tänkt 
oss. Diskussionen om hamnens framtid hamnade i 
skuggan av informationen om en tänkt bostadsbe-
byggelse på Gamla Tippen och de flesta av mötes-
deltagarna hade lockats dit av annonsen i Torslan-
datidningen för att få veta mer om detta projekt.
Kommunen har nu klarlagt att Gamla Tippen inte 
får bebyggas med bostäder, utan att den är en plats 
som är avsedd för olika typer av verksamheter 
med anknytning till hamnen.
 
Vi arbetar vidare med hamnens utveckling med 
utgångspunkt från detta besked. Vi vet att det finns 
många Björköbor, som har goda idéer och önske-
mål om hur hamnen skall se ut i framtiden, och vi 
räknar med att kunna återkomma i olika samman-
hang för att få in synpunkter från er i vårt fortsatta 
planeringsarbete.
 
Tyvärr disponerar vi från och med 1 juni 2012 
inte längre marken i Brottet och på Gamla Tippen. 
Markägarna har efter många år sagt upp arrendet 
och vårt svängrum kommer nu att bli mer begrän-
sat.

Det innebär bland annat att våra ytor för vinter-
uppställning av båtar minskar. Vi ser inte detta 
som något stort bekymmer just nu, eftersom vi 
genom effektivare utnyttjande av vår egen mark 
tror oss kunna skapa ett tillräckligt antal uppställ-
ningsplatser. Men på längre sikt bedömer vi att 
både antalet båtplatser och behovet av vinterupp-
ställning kommer att öka och vi kommer därför att 
arbeta för att köpa mark utanför hamnområdet som 
lämpar sig för båtuppställning.

Förhoppningsvis finns hamngranen på plats när 
detta nummer av BjörköNytt har tryckts.  Den 
förra granen stals tillsammans med belysningen 
en natt i början av året. Nu har vi skaffat en ny 
energieffektiv LED-belysning och hoppas att den 
skall hinna demonteras innan granen tas ner den 
här gången. Och vi är naturligtvis tacksamma för 
eventuella räddningsinsatser om grantjuvarna 
kommer tillbaka efter nyår. Vi ser hellre att den 
blir använd som ”resegran” på vårt Valeberg än 
att den hamnar i påskfyren på någon av de andra 
öarna.    
Hamnstyrelsen/Hasse Olofsson

SEB på Hönö

Skakigt på 
börsen?
Vi har bra alternativ för sparande. Välkommen 
in till oss på kontoret eller ring 0771-365 365 
för personlig service dygnet runt, alla dagar. 

Björkö hamn, lika välkomnande och 
tilltalande vinter som sommar.
Vi skall vara stolta över vår vackra ö.
                                                   Red.
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I förra numret av Björkö-Nytt fanns två fotografier 
på Gröna Äng – då och nu. Vi frågade våra med-
lemmar om de hade information om verksamheten 
och byggnaderna där när den gamla bilden togs 
och vi har fått flera engagerade svar och kommen-
tarer – jätteroligt!
Dessutom beslutade vi oss i styrelsen för att starta 
ett uppröjningsprojekt för att göra viken, och om-
rådet omkring, lika fin och tillgänglig som den var 
då. Det skulle lätt kunna göras – bara att samlas 
några lördagar t ex och röja bort sly och gammalt 
skräp och städa av stranden!
Vi fick veta att kommunen ägde marken och frå-
gade om vi kunde starta röjningsarbetet. Det vi-
sade sig då att området omfattades av strandskydd 
genom Miljöbalken – och därmed blev det stopp!

Nu har vi blivit tvingade att söka dispens hos 
Länsstyrelsen – för att bara återställa området till 
vad det var för kanske trettio år sedan, och att göra 
fint och tillgängligt för Björköbor och besökare!
Visst kan man tycka att det är märkligt! 
Och vi kan inte ”komma runt” lagstiftningen, utan 
får vackert följa direktiven.
Nu hoppas vi ändå att Länsstyrelsen är välvilliga 

och förstår vad det är vi vill åstadkomma, men det 
blev i alla fall inte röjt före vintern – nu får vi hålla 
tummarna för att det kan hända något till våren 
istället!
Vi har frågat runt lite ang. vem som hade vad när 
det gäller boer och räcken.

På denna bild är den närmsta sjöboden, garnräcket 
och bryggan Sveaborgs. Boden är mycket gammal 
( från 1800-talet) och har även tillhört bland annat 
GG 312 Iliana. Den flyttades någon gång under 
50-talet av Tor Knutsson till sitt nuvarande läge, 
bakom “Fiskeboa”.             Rolf Samuelsson

När vi visade fotot för några i Skeppshandeln fick 
vi följande kommentarer
Sharles hade den mörka boa ett tag, säger  Leif.
Libaertes hade också bo ett tag. Baltic, Tedor  och 
Ragnhill  nämndes o.s.v.

Vi låter frågorna gå vidare.
Det som kommer in finns med i nästa nummer av
Björkö Nytt.

Red. för BSF

     GRÖNA ÄNG – ett nytt engagemang hos Björköborna
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Varmt välkommen till Björkö Pizzeria 
Hemtrevlig skärgårdsmiljö med goda pizzor, 
olika fräscha sallader, kebabrätter samt annan 
god mat.
Dessutom har vi öl- och vinrättigheter och kaffe 
med god dessert till.
All mat går att beställa för avhämtning på 
tel 031-929383 sista beställningen 15 minuter 
innan stängning.         www.bjorko-pizzeria.se

          Öppet: Måndag - Torsdag 12.00 - 21.00 ,  Fredag 12.00 - 22.00 
                      Lördag 12.00 - 22.00 ,  Söndag 12.00 - 21.00

      

fläsk samt kaffe, vid nio –tiotiden på morgonen, 
lite beroende av hur fisket var. Middagen intogs 
som regel efter sista kvällsdraget och ibland kunde 
det bli ganska sent på kvällen. Dessemellan drack 
man kaffe och åt smörgåsar. Fisket började tidigt på 
morgonen, i gryningen och avslutades efter solned-
gången. Om sommaren blev det långa dagar.
      Vid körningarna, stimningarna, till och från fis-
keplatsen gick man vakt. D v s man styrde båten i 
en och en halv timma och hade smörjevakt i en och 
en halv timma. Två man var uppe samtidigt. Under 
fisket med trål brukade halva besättningen ha vakt 
och andra halvan hade frivakt.
Vid besök i utländska hamnar besöktes de svenska 
sjömanskyrkorna och sjömanshemmen flitigt. Väst-
kustfiskarena var ett gudfruktigt yrkesfolk i stor 
utsträckning och fiskade inte på söndagarna i mot-
sats till andra nationaliteter.
        Radio fanns i skansen och på senare tid även i 
styrhytten. Nyheterna och väderleksprogrammen var 
det man oftast hörde på men även stora sportevene-
mang ville man gärna följa om det var möjligt.
        Ett svensk fiskelag blev ofta väldigt enigt och 
förtrogna med varandra. Man delade broderligt 
glädje och sorg och man stannade länge på samma 
båt även om man inte var delägare

LIVET OMBORD I EN FISKEBÅT
Björkö Hembygdsförening har satt samman en foto 
och textutställning om Björköbåtar och de olika 
fångtredskapen.
Den 17 dec. visas utställning i Is & Marins lokal..
Inte förrän på 1930 talet kan man tala om att bo-
endet ombord i de svenska fiskebåtarna började bli 
mänskligt.  Båtarna som då byggdes var omkring 
50-60 fot långa och hade ca. 75 hkr motor. De fick 
en relativt ordentlig skans förut med en liten kok-
farstu och en kamin. Före det hade det inte varit 
särskilt ombonat och bekvämt för besättningen.
       Det brukade vara tre kojer på var sida i skan-
sen, som var både sovrum och mäss. I nedgångs-
kappen från däck brukade en liten smal byssa eller 
kokfarstu finnas. Där stod primusköket stadig för-
ankrat, svart och sotigt var det oftast. I det trekan-
tiga matbordet hade varje man en liten utdragslåda 
för matbesticken och småsaker. I sittbänken, eller 
skoffen, hade varje man sin proviant. Man hade 
sitt eget bröd, smör och pålägg med sig. Båten höll 
kaffe, socker, potatis, ägg, fläsk och lite kött. Den 
vanligaste middagsmaten var fisk ur fångsten.
I en stor kopparkittel kokades kaffet och sumpen 
fick vara kvar vid nykokning så mot slutet av veck-
an var kaffet väldigt starkt och svart.

      Toalett fanns inte förrän båtarna blev lite större 
men från 40 talet blev det mer allmänt. Ofta var 
toaletten belägen i en liten skrubb längst akterut i 
styrhytten vid sidan av nedgången till maskinrum-
met. Tidigare hade man bara satt sig med rumpan 
över räcket! Eller om det var svår sjögång på en 
stor spann
Normalt åt man frukost, tex. stekt potatis, ägg och 
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  Björkö Kyrka                                                   
  Kyrkvägen 11
  Kontaktperson: Christer Holmer
  0708 96 01 51

  Björkö Missionskyrka                                       
  Bäckevägen 31
  Kontakt: Lena Sollerman 87 28 19
  eller till kyrkan 961709.

11 12 �

�

18/12 kl 18:00 Missionskyrkan
Fjärde advent .Julsång. Fredrik Ogeus, körmusik   

24/12 kl 11:00 Missionskyrkan
Årets unga Julspel Av och med barn & ungdomar från Björkö    
                             
                                                      24/12 kl 17:00 Björkö kyrka. 
                                                      Samling vid krubban Daniel Karlsson - sång

                                                      24/12 kl:23:00 Missionskyrkan 
                                                      Ord, ton och bild i julnatten Lena Sollerman, 
                                                                                                           Evelyn Svenninghed 
25/12 Kl 7:00  Julotta i Björkö kyrka
Christer Holmer, Björn Larsson, kyrkokören

26/12 Kl:11:00 Björkö kyrka
Annandagsmässa  Gunnar Kampe

7/1 kl 17:00 Missionskyrkan  Trettondagskonsert med Anton Högberg och Frida Österberg kända från 
Björkö musikfestival i somras.

Välkommen på julfi rande i öns båda kyrkor

Gillar du att spela teater och vill vara med i Missionskyrkans årliga julspel kl 11 på julaftonen?
För mer info kontakta ungdomsledare Viktor Weismark 0702-266430. 
viktor.weismark@gmail.com                   Björkö SMU.
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 När nyårsklockor ringer det gamla året ut
då har jag redan tagit en hel del nya beslut
För jag ska inte stressa, jag ska inte vara lat
utan jag ska motionera och äta mindre mat.

Jag måste ha en hobby, jag måste komma igång
jag får nog ta och leta efter någon sorts shi gong.
Jag ska börja dansa och svänga mina ben
Men stopp nu är jag tillbaka i stressen om igen.

                   Nej när nyårsklockor ringer det nya året in
                  då gläntar man på dörren med nyfi kenhet i sinn
                  Man ser en ny värld öppnas utan måsten och besvär
                  Man tittar och man lovar fullt på allvar – och man svär

Att jag ska fånga dagen som bara dyker upp
ta vara på det som kommer i stort men även smått
den underbara kramen av barnet som jag får
Den underbara sången som  kommer varje vår

Jag ska njuta utav barnen och glädjen som det ger
jag ska också börja dansa och leva lite mer.
Jag ska prova att bara vara och ta emot det som jag får
och jag önskar alla andra ett riktigt                                              

                       
GOTT NYTT ÅR!

Julbord på Björkö 
Julbord på Björkö

Boka klassiskt julbord på Seaside och ta juldoppet i våra 
vedeldade badtunnor.

Fredag-lördag 475 kr    Söndag 375 kr      Bad 175 kr
Alla fredagar i december har vi  Trubadur hos oss 
På lördagar är det Uppträdande Och Dans.. 
3   dec Erika Larssons kvintett. 
10 dec Blame Dansband. 
17 dec Tom & Mangan & Harald i en kombinerad allsångs och julkväll. 
Inträden lördagar 60 kr. Vid bokning av julbord ingår Underhållningen

I Januari tar vi en lång Semester -Tack för i år 
.
För mer info.
www.seasidebjorko.nu 
031-929410

. 


