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Björkö-Nytt trycks hos Responstryck.

Jag väntar!
Ja, kära vänner, såhär i Adventstid tyckte jag att 
temat för min hälsning denna gång skulle vara just 
väntan: Advent betyder ju, som väl alla vet, väntan 
- och nu går vi nog, lite till mans, och väntar på 
att den mörkaste tiden skall nå sin puckel, för att 
sedan vända om mot ljuset. Antingen väntar vi på 
julfestligheter med nära och kära, eller också väntar 
vi bara just på vändningen. Därefter väntar vi på 
vackra vinterdagar och sedan våren.

Jag tänkte också tala om den väntan som vi har här 
på Björkö – och har haft länge nu – att vi skall få 
säkrare trafikmiljö, framför allt för våra barn.

Visst blev vi jätteglada för den mjuka och 
behagliga vägbanan på vägen till färjan. Vi är ju 
inte så bortskämda på Björkö, så vi tackar och 
bockar! Men jag oroar mig samtidigt för att den 

skall vara så tyst och behaglig att den inbjuder 
till för höga hastigheter. Nej, men det kan jag väl 
aldrig tro att vi hemfaller till här på Björkö – eller!

Men, efter att ha förhört mig med ansvariga i 
kommunen förstår jag att – även om man där 
äntligen börjar förstå vår oro över barnens 
skolvägar – så skall det ju läggas in i den 
ekonomiska planeringen, och vägas samman med 
alla andra behjärtansvärda projekt…… Men jag 
gläder mig ändå åt att uppleva en större förståelse 
för vår situation än tidigare. 
Alltså väntar jag på en säkrare trafikmiljö!

Och så väntar vi på en fungerande och användbar 
skola, istället för den eländiga arbetsmiljö där 
elever och pedagoger nu skall tillbringa sina 
arbetsdagar!

Detta har ju varit ett påtalat och skriande 
behov under många år – och situationen har 
bara förvärrats för varje år. Men äntligen har 
skolansvariga med egna ögon sett – och insett 
– att precis så bedrövlig är det verkligen här. Och 
därmed planerar man för en förändring. Men i den 
ekonomiska planen kommer en ny skolbyggnad 
inte att finnas med, förrän projekt som ligger 
tidigare i kön har genomförts….... Men jag gläder 
mig ändå åt att ansvariga äntligen är beredda att ta 
hänsyn till våra behov! 
Alltså väntar jag på en ny och fungerande skola!

Sist vill jag återigen slå ett slag för 
Samhällsföreningens informationsvägar. 
Föreningen skall ju fungera som ett 
uppsamlingsorgan för tankar, önskningar och idéer 
som Björköbor kan tänkas ha och i styrelsen vill 
vi ha en öppen och levande kontakt med er alla. 
Därför har vi utvecklad vår hemsida www.bohus-



 3 
bjorko.se där vi informerar om ”senaste nytt” i 
föreningen och där det, bland mycket annat, finns 
uppgift om mailadress till föreningen.

Dessutom har vi nu startat en egen Facebook-sida 
”Björkö Samhällsförening” och här vill vi gärna 
se er alla som ”gilla-medlemmar”! Gå in och 

Tack alla som medverkat med gåvor till våra 
lotterier och servering, som skramlat bössor, 
sålt lotter – och naturligtvis alla ni som 
bidragit med pengar på olika sätt!
Dagen på Björkövallen var välbesökt och 
bjöd på olika tävlingskamper, med glada 
tillrop av Stefan Granstav. Alma och Rosita i 
fiskdammen skötte denna med bravur och våra 
sångfåglar Alice och Anton gjorde som vanligt 
bejublade framträdande.

Aktiviteten på Björkövallen gav 37.221:-, 
bössorna 24.959:-, tröjförsäljning på Öckerö 
hamnplan 4.900:-, konfirmandernas insamling 
på färjorna 8.030:-, skördefesten i Sv. Kyrkan 
10.255:- Detta sammantaget blev 85.365:-, 
en ökning från 2011 med över 8.000 kronor 
– BRA!

kommentera och reflektera och samspråka med 
andra intresserade!
Alltså väntar jag på att träffa er – inte bara ute på 
ön, utan också på nätet!

Ha en härlig helg- och vinterperiod!
Helena Larsson, ordförande

Öckerö kommuns totala resultat blev 
718.400:-.
Det är roligt att också nämna Kalvsund, som 
med sina 218 invånare fick ihop 23.989:-. Ett 
fantastiskt resultat! Stort tack! 

Björkögruppen för Världens barn

Och, som inte detta var nog  
– den 28 oktober blev det en 
”Rosa Bandet-insamling”!
En eloge till Linda Björkman som hastigt och 
lustigt fixade till en poängpromenad, med 
kaffe och kaka och fina priser.
Ett femtiotal deltagare innebar 7.200 kronor 
till Rosa Bandet. Vi hoppas att det lockar till 
en repris och fler deltagare nästa år!

Insamling på Björkö 2012 till Världens  
barn gav återigen ett gott resultat!
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Vi får gå tillbaka till sekelskiftet 1800 för att starta 
denna historia. Då förändrades nämligen fisket 
i Bohuslän i och med att den nya uppfinningen 
”snörpvaden” togs hit från Amerika av fiskaren 
Andreas Sörensson Utbult från Öckerö 1881. 

När sedan maskindriften infördes i fiskenäringen 
innebar det inte bara att fartygen drevs med 
motor, utan också att hanteringen av redskapen 
förenklades genom att motorn kunde driva en 
vinsch ombord.

I Göteborgs norra skärgård ökade mekaniseringen 
inom fiskerinäringen kraftigt under 1900-talets 
första år, samtidigt som fiskeflottan byggdes ut på 
flertalet av öarna. Detta fick till följd att efterfrågan 
på mekaniska verkstäder och upphalningssliprar 
ökade. En sådan verksamhet startade också 
på Björkö, i den smedja som Richard 
Martinsson redan på 1890-talet hade etablerat i 
Skarvikshamnen.

På Björkö fanns det sedan slutet av 1700-talet en 
läande hamn vid Skarviks Holme och på 1800-talet 
kom detta att bli öns viktigaste hamn. Under 1900-
talets första hälft utvecklades den sedan till en 
modern fiskehamn. 

Smeden Richard Martinsson (1876 – 1943) 
hade kommit till Björkö från Marstrand år 1899. 
Det var björköfiskaren Karl-Otto Johansson 

som hade skickats ut för att leta efter en smed 
som var intresserad av att flytta till Björkö och 
starta verksamhet här. Det var först och främst 
jordbrukarna som behövde ha tillgång till en smed, 
men när fiskebåtarna utrustades med motorer 
blev smeden lika viktig för denna näring. Richard 
och hans hustru Augusta startade en liten smedja 
tillsammans med Augustas systerson Ludvig 
Larsson på den plats där nu den fd finkan ligger i 
Skarvik. Omkring 1910 köpte de sedan mark längre 
söderut och byggde en ny smedja med en liten 
mekanisk verkstad och en upphalningsslip. Slipen 
kunde torrsätta tre fiskebåtar om ca 50 fot i längd 
samtidigt. Under fyra år drev de sedan varvsrörelse 
under namnet Björkö Slip och Mekanisk Verkstad. 
Efter ett par år var ett tiotal personer verksamma 
vid varvet. Efter fyra år sålde Ludvig sin andel och 
flyttade tillbaka till sina hemtrakter. Köpare var den 
kände båtbyggaren Karl Svenningson, som också 
köpte Ludvigs boningshus, som låg i anslutning 
till varvet. Med Karl Svenningsons kompetens 
kunde varvet nu erbjuda den expanderade 
fiskeflottan både reparation och underhåll, men 
även byggnation av mindre klinkbyggda båtar för 
kustfiske och större kravellbyggda motoriserade 
fiskebåtar.

Under dessa år byggdes fyra fiskebåtar, men 
i synnerhet bruksbåtar till skärgårdsbefolk-
ningen. Detta skedde samtidigt som övrig 

Björkö Slip och Mekaniska Verkstad å Björkö
(fritt efter Lennart Bornmalm)

Tack för i år!

Vi önskar er
 God Jul och Gott Nytt År!
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Trollviksvägen 8 430 94 Björkö 
Tel: 031-961911 Mob: 0735-116838 
E-post: trollvi@hotmail.com

Alltid något projekt på gång!
Ett lösvirkeshus byggt  
i Kode står klart.
Inget är för stort eller för litet projekt för oss.
Vi erbjuder totalentreprenader i form av  
snickeri, el, vvs, grund- o. murarbeten, 
finsnickeri, köksarbeten.
Samt  prefabtillverkning i våra verkstadslokaler.

serviceverksamhet pågick på varvet. Martinsson, 
med sitt mekaniska kunnande och Svenningsson, 
som var en mycket skicklig båtbyggare, gav varvet 
snabbt ett gott rykte och en hög beläggning. Till 
varvet rekryterades också en motor montör vid 
namn Malcolm Einar, som hade mycket god känsla 
för, och kunskap om, råolje motorer. Malcolm Einar 
blev känd i hela Bohusläns södra skärgård för att 
kunna hitta fel och reparera råoljemotorer och blev 
en stor tillgång på den mekaniska sidan av varvet 
på Björkö.

När Karl Svenningson hastigt dog, 1924, övertog 
Richard Martinsson hans andel och blev ensam 
ägare till varvsrörelsen. År 1927 elektrifierades 
Björkö och samtidigt installerades elektricitet på 

varvet. Råoljemotorn byttes nu ut mot elektriska 
motorer, vilket var en avsevärd förbättring.

Arbetstiden på varvet var lång – vardagar mellan 
7 och 18 och lördagar mellan 7 och 13. Augusta 
Martinsson lagade alla måltider till personalen, 
med hjälp av dottern Gunhild och många av 
timmermännen (cirka 12 st) var inneboende under 
veckorna hos Martinssons och andra björköbor, 
eftersom de ofta kom från Orust och Tjörn.

Gunhild skötte också kontoret, som var förlagt i 
bostaden i närheten av varvet. Telefon hade man, 
och numret var Bohus-Björkö nr. 3.

I början av 1940-talet lät Richard Martinsson 
uppföra en ny modern verkstadsbyggnad, 20x10x8 
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Får du oväntat besök?
Skönt att veta, att hos oss finns det alltid plats för  
släkt och vänner och övriga som gästar vår ö.
 

  Välkommen till Björkö Hotell

                                              www.bjorkohotell.se

meter, i trä på betongplatta. Den kallades Nya 
verkstaden. Men den kom tyvärr  inte i bruk under 
Richard Martinssons tid vid varvet. En dag skulle 
han nämligen gå upp på en stege och smörja ett 
kullager i den roterande axeln i taket över vilken 

kraftöverföringen gick via de långa remmarna till 
maskinerna på golvet. Av misstag fastnade han 
med kläderna i en remskiva som drev den långa 
remmen och drogs med ner i golvet. Martinsson 
dog omedelbart, 67 år gammal.

Sonen Osvald drev verksamheten vidare under ett 
år, tillsammans med systern Gunhild, men sålde 
sedan alltihop till J W Bergs varv och Mekaniska 
Verkstad på Hälsö. Samtidigt slutade Malcolm 
Einar och startade istället firman Björkö Mekaniska 

Verkstad, tillsammans med Rune Pettersson, i 
Björkö hamn,, 

J W Berg återupptog båtbyggeriet och 
varvsanläggningen moderniserades bl a genom 
att man anlade en större slip som möjliggjorde 

upphalning av tre 75-fots fiskefartyg 
samtidigt. Den nybyggda verkstaden 
visade sig vara lämplig för bearbetning 
av aluminiumprodukter, så nästa steg 
blev att börja tillverka däckshus av 
aluminium. De inreddes även till viss del 
här, innan de skeppade över på pråm till 
Hälsövarvet för att där lyftas ombord på 
de nybyggda fartygen. En tidigare lotsbåt 
”Vulkan” inköptes som verkstadsbåt och 
användes för att bistå med transporter och 
bogseringar mellan Björkö och Hälsö.

Under 10 år, fram till 1954, byggdes sex 
fiskebåtar vid varvet på Björkö – Ganthi 
till Högen, Gullfors till Björkö, Tudor till 
Åstol, Timor till Öckerö, Solvåg II till 

Styrsö och Siam till Donsö.

På 1950-talet började efterfrågan på fiskefartyg 
av trä att mattas av. Björkövarvet kom därefter 
att inriktas på reparationer och på att vara 
underleverantör av utrustning till varvet på Hälsö, 
fram till att hela varvsrörelsen såldes 1973. I och 
med att varvet på Hälsö lades ned i mitten av 1970-
talet upphörde även verksamheten vid varvet på 
Björkö. Byggna derna revs på 1980-talet för att 
bereda plats för vinteruppställning av fritidsbåtar, 
vilket är användningsom rådet även idag.

     



Får du oväntat besök?
Skönt att veta, att hos oss finns det alltid plats för  
släkt och vänner och övriga som gästar vår ö.
 

Björkö BåtklubbBjörkö Roddklubb

                                                                                                                          FISK OCH SKALDJUR I BJÖRKÖ HAMN

FESKEBOA
Fisk o. skaldjur från Björköbåtar

Öppet: Fred. 10.00 -19.00  Lörd. 10.00 -14.00.      

Tel 031-929292 o Mob 0705-545420  Björkö Hamn

 Leif och Inge  

  Specialitet: Olika sorters Lax samt 
  egna sill - och skaldjurssallader
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Du blir medlem i Björkö Båtklubb  
genom att betala in medlemsavgiften 

175:- till Bankgiro 5422-3979
Se mer information på vår hemsida. 

     www.bjorkobatklubb.se

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

I år anordnades SM i  
10-huggarrodd på Käringön.

Förtursregler i trafiken på Björkö

Vi vill göra alla trafikanter på Björkö 
uppmärksamma på vilka förtursregler som gäller:
Skarviksvägen mellan färjan och fram till 20 
meter söder om Bäckevägens början räknas som 
huvudled. All trafik som kör ut på Skarviksvägen 
skall alltså lämna företräde. I övrigt gäller 
högerregeln i alla korsningar. Dessutom gäller att 
trafik mot färjan/Grönevik har företräde vid de två 
”midjorna” vid fotbollsplan och Samsmarka.

           Hälsningar Samhällsföreningens styrelse
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Vi slutsummerar nu hamnåret 2012. På grund 
av förra årets vinterstormars härjningar, var vi 
tvungna att revidera våra planer på investeringar 
och underhåll. Vi fick inrikta oss på att ersätta den 
förstörda flytbryggan och att genomföra några 
få planerade arbeten, som vi inte hann slutföra 
under 2011 och några arbeten som vi bedömde 
som viktiga av säkerhetsskäl. Årets insats är att vi 
har anlagt av en ny flytbrygga vid Holmen, att vi 
har förbättrat elsäkerheten i gästhamnen och att vi 
har slutfört arbetena med sugtömningsstationen. 
Vi hoppas också att innan året är slut kunna hinna 
förbättra dräneringen nere vid Fiskebåtskajen, 
så att vi blir av med de stora vattenpölarna vid 
verkstaden och på trålplanen.
 
I våra planer för 2013, som antogs vid 
Hamnföreningens höststämma, ingår att 
förstärka kajen norr om Ishuset, att reparera 
mittenbryggan i Innerhamnen och att försöka 
öppna genomströmningsröret mellan Innerhamnen 
och Fiskebåtskajen. Dessutom planerar vi 
ytterligare trivelskapande åtgärder i Gästhamnen 
och förbättringar av båtuppställningsytan på den 

nyinköpta marken öster om Seaside.  
Som vanligt hoppas vi på ett engagerat deltagande 
av föreningsmedlemmar och båtplatsinnehavare 
i dessa arbeten. Frivilligt ideellt arbete är en 
förutsättning för att vi skall kunna hålla båtplats- 
och arrendekostnader på en fortsatt låg nivå.

Vi funderar på att namnge våra  
bryggor och kajer.  
 
Några har kanske redan sina självklara namn
 
- Södra piren, Norra piren och Fiskebåtskajen 
- medan andra är benämnda efter båtplatsnumren 
- t.ex. Fyrahundrabryggan och Sjuhundrabryggan. 
Här finns plats för idèer. Kom med förslag på 
namn! Gärna namn med anknytning till tidigare 
användare av bryggor och kajer - båtar eller 
skeppare. Vi lovar inga jättepriser till den som 
kommer med det bästa förslaget, men förutom 
äran skall vi väl kunna åstadkomma någon liten 
belöning. Hör av er med förslag till någon i 
styrelsen!
                     Hamnstyrelsen/Hasse Olofsson
 

HAMNEN

Plats för idéer!
Föreslå bryggnamn.
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Inför A-lagets sista hemmamatch nyinvigdes Björ-
kövallen efter den förlängning som har gjorts av 
planen och som nu när gräset har vuxit till sig och 
har kunnat tas i bruk. Det var visserligen ingen 
jättepublik som hade samlats för att bevittna hän-
delsen men besökande SG97 och spelarna i hem-
malaget fick se tre generationer IFK:are greppa 
saxen och klippa av bandet när ordförande Stefan 
Granstav förklarade den nya planen invigd.

Världens Barn
Den 6:e oktober gjordes en manifestation för Värl-
dens Barn på Björkövallen där generösa besökare 
skänkte sammanlagt 37.000:- till Världens Barn.

Fotbollssäsongen 2012
A-laget
Säsongen gick i moll
Efter en rätt misslyckad säsong i division 4B där 
våra Gröna Jättar aldrig riktigt fick av sig över-
dragskläderna och kunde göra sig själva rättvisa, 
och därför hamnade sist i serien, med degradering 
till division 5 som följd, så var det äntligen dags 
att sätta streck för säsongen 2012 med en hejdund-
rande fest – IFK Björkös Fotbollsgala.

Men festen i dur
Fotbollsgalan var tillbaka i klubbhuset efter några 
år på restaurang Seaside och efter en trevande 
inledning med mingel och musik, var det dags att 
sätta sig till bords. Kvällens konferencierer, Ulf 
Andreasson och Michael Wigerud intog scenen och 
delade ut de första av kvällens priser till förrätten. 
När de sista priserna hade delats ut var också desser-
ten slut och det blev dags att röja av för dansen. Och 
har ingen stängt av musiken så dansar de väl än.

IFK Björkö

Carl-Erik Svensson, Stefan Granstav och Linus Andersson klipper 
bandet till den nya förlängda Björkövallen
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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: Onsdag - Torsdag 12.00 - 21.00 ,  Fredag 12.00 - 22.00 
                      Lördag 12.00 - 22.00 ,  Söndag 12.00 - 21.00

 

Årets profil

Blickar framåt
Inför säsongen 2013 tar man nya tag. Tränarteamet 
är taggade och tänker satsa ännu hårdare för att få 
revansch för den gångna säsongen och med truppen 
i stort sett intakt och fylld av revanschlusta också 
den, ser vi fram emot ett spännande nytt fotbollsår 
2013 med IFK Björkö.

Liten ljusglimt
Som en liten lök på den sura laxen kan nämnas att 
trots sistaplatsen i serien fanns det Björköspelare 
som uppmärksammades och hyllades även utanför 
Björkö. Johan och Robin Magnusson Otter blev 
nämligen uttagna i den Allstar-match som spelades 
mellan de bästa spelarna från division 4A och de 
bästa från vår serie, division 4B. Framröstade av 
supportrar spelade Johan Mo på mitten och Robin 

stod i mål för division 4B-laget som vann matchen 
på Ruddalen med 1-0.

Ungdomslagen
Våra ungdomslag med flickor och pojkar i åldrar 
mellan 5 och 13 har varit i full gång med serie- och 
cupspel under hösten och de har varit något mer 
framgångsrika än vårt representationslag. Tillväx-
ten är alltså god och det lovar gott för framtiden.

F99
F99:orna tog återigen hem seriesegern efter att ha 
gått obesegrade genom alla matcherna.
I slutspelet gick man till final som man snöpligt 
förlorade på straffar. Tjejerna gick sedan också till 
semi i Crawford Cup.

P99/00
P99/00 har haft svårt att få ihop ett lag och tving-
ats låna in spelare från när och fjärran när det har 
dragit ihop sig till match.  Man åkte till Färgelanda 
cup med ett lag bestående av P99, P00, F99 och två 
inlånade P98:or. Man hade endast gjort två träning-
ar ihop och aldrig tidigare spelat 11- manna fotboll 
tillsammans, trots det tog man sig till A-slutspel där 
våra hjältar förlorade kvartsfinalen mot Lysekil.

P01
Våra fantastiska killar i P01 gjorde det igen! Seger 
med 1-0 över IF Väster i sista seriematchen innebar 
att de hade vunnit samtliga seriematcher och med 
ett imponerande facit på +26 i målskillnad över sex 
matcher också tagit hem hela serien.
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Grabbarna fortsatte sen av bara farten och spelade 
sig till final I Crawford Cup där man tog en mycket 
hedrande silvermedalj.

De yngre
Hur det har gått för de yngre lagen i respektive 
serier och cuper ber vi att få återkomma till.

Badminton
För våra badmintonungdomar har säsongen i stort 
sett bara börjat och de flesta turneringar och täv-
lingar rullar igång en bit in i november med nybör-
jartävling i Askim den 10:e och DM den 24-25. Vi 
hoppas att framgångarna från förra säsongen ska 
fortsätta och helst överträffas och önskar tjejerna 
och killarna lycka till och lovar återkomma med 
reresultat i kommande nummer av Björkö Nytt.

Visste du att…
…du handlar i en Svanenmärkt butik? 

Vi vill visa dig som kund att vi tar ett helhetsansvar. 
Du kan tryggt handla hos oss samtidigt 
som du gör det bästa för miljön.

Välkommen till Öckerö kommuns 
enda Svanenmärkta företag!

Björkö
Skarviksvägen 48
Tel 031–96 10 22

www.ica.se/bjorko

   Välkommen till en
  svanenmärkt butik.

Stolta seriesegrare i P01

JULTOMTEN

Den svenska tomten var en liten gråklädd, ganska 
vresig figur som vakade över gården. Fick han 
inte julgröt kunde han orsaka missväxt. Dagens 
rödklädde, skäggige och jovialiske tomte har gått 
den långa vägen via tysklands helgon S:t Nikolaus, 
som var biskop i Turkiet på 300-talet, till Jenny 
Nyströms tomte bisse och Walt Disney mer kom-
mersiella varianten
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Röda löv på träden, hög klar luft och saftiga, goda 
äpplen! Ja, nu har vi välkomnat hösten och lite 
vemodigt sagt farväl till sommar och salta bad för 
i år. Hösten brukar ofta bjuda på energi, kraft och 
lust att ta tag i saker och ting efter den härliga lätt-
jan under sommaren. Vi på Björköbarnen kavlar 
upp ärmarna och förbereder en massa kul saker för 
hösten och vintern! 

Vi kan till exempel äntligen snart ställa vår efter-
längtade friggebod på plats! Efter ett år av väntan 
har nu Plusgymnasiet snart snickrat den färdigt 
och vi hoppas kunna förbereda lekplatsen innan 
det fryser och tjälen går i marken. Vi behöver folk 
som kan hjälpa oss med det här, antingen genom 
hämtning av boden, markförberedelser eller kanske 
sponsring av pengar eller material. Kontakta vår 
ordförande Helena Kosterhed på telefon 0705-
881645 och hör efter hur du bäst kan hjälpa till. 
Boden ska delas i två delar, den ena delen ska an-
vändas för förvaring av alla Björköbarnens prylar, 
gräsklippare, grill och liknande. Den andra delen 
kommer att finnas till för alla föräldrar och barn för 
där kommer finnas ett skötbord och även en stol för 
matning av små barn, helt fantastiskt! Det kommer 
finnas ett kodlås på den delen som alla medlemmar 
i Björköbarnen får koden till. Mer information om 

detta kommer när boden väl är på plats. Det här är 
ju underbart på alla sätt och vis, det vet ju alla som 
bytit blöjor eller försökt mata i isande kyla medan 
storsyskonen leker – så nu hjälps vi åt att hålla vår 
bod i ett fint skick, eller hur? 

Halloween passerade och med den vår mysiga och 
lite läskiga Pumpajakt. Den mörka skogen vimlade 
av små söta monster, häxor och mini-spöken, alla 
med ficklampor i högsta hugg. Väl i mål kunde 
man värma sig varm saft och kakor som serverades 
av snälla häxor! De som hittade alla pumpor kunde 
sätta ihop meningen ”GLÖM INTE REFLEXER”, 
vilket är superviktigt så här år – tänk på att kolla att 
barnen har reflexer och ljus på kläder och cyklar, 
ju fler desto bättre. Och du som kör bil, sänk far-
ten och håll 30-gränsen, det kryllar av värdefulla 
och älskade små liv därute i mörkret! Nu blir det 
ju mörkt när många barn går hem från fritids och 
skola och de är inte alltid lätta att se!

Den 1:a december är det avslutning på barngym-
pan, vår populära lördagsaktivitet där barnen kan 
hoppa, springa, leka och dansa sig redo för helgen! 
Vi söker någon som är sugen på att leda den här 
gympan till nästa termin, är du intresserad kan du 
höra av dig till Helena. 

www.bjorkohalsocenter.se
Christina 073-0605999

info@bjorkohalsocenter.se

www.bjorkohalsocenter.se
Christina 073-0605999

info@bjorkohalsocenter.se

Pröva på en BARS-behandling 
och förändra dina 
invanda mönster.

Välkommen!

Strålande höst på Björkö!

Samarbetar med Friskvårdskuponger  
och Friskvårdschecken.

Hillevi Eriksson
Medicinsk fotterapeut.

Skarviksvägen 12  0708-157605
hillevi.eriksson@hotmail.se

Ge ett presentkort från oss i gåva.
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Golvslipning
Med garanti - 30 års erfarenhet.

Även uthyrning.
Christer 

0703-910620

Vi har fått meddelande från tomten som har det lite 
stressigt så här innan jul! Men han lovar att han ska 
hinna med oss på Björkö även i år, den 1:a decem-
ber får vi hålla ögonen mot himlen för att se om vi 
kan se tomten och hans renar. I år ska vi se till att 
det finns tak över huvudet till honom ifall vädret 
bjuder på ösregn och storm som förra året – mer in-
formation om plats och tid kommer närmare tiden! 
Men nu tycker jag vi alla håller tummarna för en 
riktigt vit, kall och gnistrande december för nog 
kliar det lite i kroppen efter skridskor, pulka och 
snögubbar?  

Med det önskar vi er alla en riktigt härlig vinter 
och framförallt en riktigt God Jul! 

     Björkö Food & Bar  

Lördagen den 22 december

Björkis Julmarknad 
med feskdamm, lotteri och glögg i Salanders  
bo, bredvid Feskeboa.

Runt hörnet hos Björkö Is & Marin: 

Hembygdsföreningen med 
Kaffe med bagebrö, lotteri 
och en film om fesket
Välkommen!

  031-929184 www.bjorkoismarin.se

Bessekrokens Marina  
samt Björkö Is & Marin 

önskar alla kunder 
God Jul & Gott Nytt År!

 Restaurang, catering, take away, underhållning.

Öppet: månd. - torsd. 12.00 - 23.00 (Siesta mellan 14.30 -17.30)  
fred. - lörd. 12.00 - 01.00  sönd 14.00 - 20.00  

Vi har bland mycket annat ett stort utbud av Asiatisk mat.
Boka oss gärna till din nästa fest och låt oss göra jobbet. 

Vi kan även stå för unerhållningen.   

Välkommen önskar Rick och Hadrian Tel. 961104.  
www.bjorkofoodandbar.com   info@bjorkofoddandbar.com
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Björkö kan erbjuda en härligt uppfriskande  
promenad även på den kalla årstiden.

Rösse
berget

Vale
berget

Kommer man till hamnen följer man Västergårds-
vägen 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 skär-

gårdsvik. Det är en blandad vandring in i lövskogar 
och ut på fria nejder. När du kommer till en kors-
ning med en karta kan du gå åt höger och ta lands-
vägen tillbaka.
 
Vill du uppleva mer forsätter du till vänster och når 
Bovik ett gammalt fiskeläge och därifrån vandra 
tillbaka till samhället. Go tur!
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  Björkö Kyrka                                                   
  Kyrkvägen 11
  Kont: Christer Holmer    0708 96 01 51

  Björkö Missionskyrka                                       
  Bäckevägen 31   tel 961709.
  Kont. tel 961709

   

Fira Jul och Nyår med kyrkorna på Björkö!
Söndag 16/12 

Kl 18:00. Julsång på Björkö i Björkö kyrka

 Julafton 24/12 
Kl 17:00. Julbön i Björkö kyrka, Daniel Karlsson Christer Holmer
Kl 23:00. Ord i ton i julnatten i Missionskyrkan, Emma Rudäng

Juldagen 25/12 
Kl 07:00. Julotta i Björkö kyrka, Sören Renulf, Kör Christer Holmer

Annandag jul 26/12 
Kl 11.00. Mässa i Björkö kyrka, Christer Holmer

Nyårsafton 31/12 
Kl 23:00. Innan tolvslaget. Musik och tankar med Helen och Lennart Grahn.  

(Slut i tid till Björkös gemensamma fyrverkeri.)

Nyårsdagen 1/1 
Kl 17:00. Gemensam nyårsgudstjänst i Missionskyrkan, Christer Holmer

Som vanligt runt nyår har vi flera gemensamma gudstjänster. Se affischering/blad

Lördag 8/12 
 Kyrkauktion. Från kl 14:00. Hembakat, Björkökaka m m. Kl 16.30, Auktion.

1:a Advent 2/12 är nya orgeln 5 år,  
Jubileumskonsert. Förutom Huvudgudstjänst blir det konsert kl 17:00 

med Paul Peeters och Frederic Ogéus. Mingel efteråt.
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Smakfullt nära havet

Kungsholm 
– en namnbrädas historia
(nedtecknat av Åke Gustavsson, Hälsö, 2012)

Bröderna Magnus och Walter Karlsson (sede-
mera Barlind) och Karl Olof Alexandersson 
beställde en fiskebåt från Petters varv på Hälsö 
i mitten av 30-talet. Magnus bestämde att båten 
skulle heta ”Kungsholm av Björkö”. Magnus 
kontaktade Martin Johansson och bad honom: 
”Gör en namnbräda till oss”. 
 Martin började snida namnbrädan och gjorde 
den färdig. Båten blev färdig och skulle döpas 
1937. Då fick man reda på att båten inte fick heta 
”Kungsholm” eftersom det var ett skyddat namn. 
Namnbrädan blev därför hängande på en vägg 
hos ”Petters”. Båten fick heta GG 497 Gullfors 
av Björkö istället.

En vacker dag kom en badgäst och ville ha med 
namnbrädan hem till Småland. Nils på ”Ry-
backen” (Nilsson) fick höra detta och sa att den 
kommer aldrig från Hälsö. Han tog den med hem 
och hängde den i sin källare där den blev häng-
ande i många år.

Jag fick höra historien av Nils och frågade då om 
jag fick ”låna” den och hänga den på Fiskemu-
seet på Hönö. ”Du får den och gör vad du vill 
med den.”
Nu hänger den i tornet på Fiskemuseet, skänkt 
av Åke Gustavsson. 

Dags för insamling till årets nyårsfyrverkeri.
Ditt bidrag är viktigt.

Jul på Seaside
Västkustinspirerat julbord, Fredag - Lördag, 460 kr
Jul Brunch Söndagar i dec, 295 kr, kl 11-17 (2-9-16/12).
Lunch Julbord Fred 21/12, 275 kr.
Erbjudande
Underhållning
Lördagar, Trubadur Hans Sahlin.
22 dec, Harald, Tom & Mangan, Julbordsallsång, 440 kr.

Boka bord 031-92 94 10.


