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En hälsning från ordföranden 
 
Bästa Björkö-vänner! 
     Så börjar även år 2016 lida mot sitt slut. Jag är gammal nog att säga: Vart tar tiden, och åren, 
vägen? Nu har jag skrivit denna hälsning i över tio år och går jag tillbaka i mina dokument så 
kan jag tycka att åren går ihop i en enda röra, om jag ska vara ärlig! 
     Jag brukar tala om ”pelare” i mitt liv och livet på Björkö. Med det menar jag alla dom som, 
som jag upplever det, håller uppe Björkö-livet – starka, tydliga människor i vårt samhälle. 
Tyvärr har väldigt många av de ”pelare” som hållit uppe mitt liv här på Björkö försvunnit – 
också i år har vi förlorat flera av de ”tydliga” personerna. Men då är det också viktigt att se att 
det fylls på med nya ”tydliga” invånare och det är ju en tröst och en glädje att se detta! 
     Jag berättar ofta om de styrelseledamöter jag har – och har haft – i Samhällsföreningen. Det 
är en fröjd att jobba tillsammans med alla starka, positiva, idérika personer som verkligen för 
vår förening framåt. Många har funnits med under åren och bidragit med sig själva och sitt 
engagemang för ett trivsamt Björkö. 
     Så, t ex, nämner jag än en gång Owe Gissleholm, som med sin aldrig sinande idoghet har 
lyckats få till alla trafiksäkerhetsåtgärder på ön. Men han fortsätter oförtrutet och det senaste är 
övergången vid Framnäs som han har kämpat för, tillsammans med öråden på Grötö och 
Kalvsund. Känner jag honom rätt, så kommer han att fortsätta med sina hjärtefrågor. Jerker 
Knutsson fick en idé om ett utegym och innan vi hann fatta det, hade han fixat överenskomm-
elser med kommunen och satt igång en arbetsgrupp som jobbat frenetiskt med detta. Kenneth 
Franzén ville pröva möjligheten med en tennisbana och har, tillsammans med Johan Almroth 
startat ett långt och segt jobb för att få till detta på ön och samlat ihop en stor intressegrupp. 
Pernilla Eng och Cecilia Lännerbo ville prova att blåsa nytt liv i den gamla frågan om 
begravningsplats på Björkö. Där håller vi nu på att formulera oss till Kyrkogårdsutskottet och 
Kommunen. Vi hoppas vi ska lyckas denna gången! Bernt Jacobs och Bengt Berndtzén hann 
inte mycket mer än komma in i styrelsen förrän dom både satte upp nya skyltar längs leden 
Promenaden och spikade ihop spången i Kolvik, som gör det enklare att kunna gå leden från 
Gröna Äng till Kolvik (och förhoppningsvis vidare så småningom). Ja, Bernt är faktiskt med på 
snart sagt varje aktivitet som vi får förfrågningar om i styrelsen! Peter Domini har engagerat sig 
i problemet att vi fortfarande inte har något Seniorboende på Björkö och samarbetar nu med 
tidigare Seniorboendeförening för att 
Samhällsföreningen ska ta över arbetet och 
kanske kan vi hitta nya vägar att ta oss 
vidare i denna fråga. Ja – ni förstår säkert 
att detta är en fantastisk grupp att jobba i! 
     Och då lägger jag naturligtvis lite 
försynt in en hälsning till alla er ”därute”, 
som vill vara med i denna härliga 
verksamhet: hör av er till oss, ni är mycket 
välkomna in när det blir årsmöte i mars!                                          
                                                 
     Jag vill också flagga för kommunens 
”fördjupade översiktsplan” FÖP, som 
kommer att presenteras för Björköbor i 
början av 2017. Den grundar sig på den 
gamla översiktsplanen, ÖP05 och så har 
                                                    (forts.) 



 
 

man arbetat in de kommentarer som Björköbor lämnade i de två ”work-shops” som kallades 
Vision 2025 och Björkö 2050. Efter att hastigt har tittat igenom materialet tycker jag att man 
har hörsammat många av våra önskemål, men det finns anledning att fortfarande syna materialet 
av många par ögon. Kommunen kommer att anordna en genomgång på Björkö i början av 2017. 
 
     En annan sak som det kan vara läge att fundera på är vårt fantastiska nyårsfyrverkeri. Det har 
ju kommit att bli vår stolthet och vi är ju oerhört priviligierade som har David Peter som kan 
åstadkomma detta, år från år. Men i styrelsen har vi ändå börjat tala om miljöpåverkan ….. 
Skulle man, i en framtid, kunna tänka sig ett ljud-/ljusspel istället? Motargumentet är ju förstås 
att vi vill ha detta fyrverkeri samlat, för att minimera påverkan både på miljö, människor och 
djur runtom på ön. Jaa, ni! 
Med alla dessa reflektioner tackar jag för år 2016 och önskar er alla fina helgdagar och ett 
lyckligt 2017! 
        Helena Larsson, ordf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Världens Barn behöver dig! 

 
Välkommen till hamnplan! 

söndag den 22 januari mellan klockan 17.00- ca 18.00 
Vi tänder hundratals marschaller som skall bilda  

symbolen för Världens Barn 
 

Köp en eller flera marschaller för 50 kronor styck. 
Alla pengar går till Världens Barn 

 

	
	

Vi	bjuder	på	glödd	och	pepparkakor!	
	



 
 

 
 
 
 

Nytt från Hamnen  
Vi kan nu summera sommaren 2016. 
     Under semestermånaderna kunde det väl ha varit lite bättre väder. September månad var det 
ju däremot kanonväder. 
Antalet båtgäster har i år återigen kommit över 2000-strecket efter förra årets nergång. 
Husbilarna ökar år efter år och hamnade denna säsong på 662 st. 
     I sommar har vi äntligen köpt marken i ”Brottet och Gamla Tippen”. Vad vi skall använda 
dessa ytor till kommer vi att utreda vidare. Det finns tankar på olika områden till användning 
både på kort och lång sikt. 
     Hela västkustens Västerhavsvecka denna sommar invigdes i Björkö hamn, skapligt väder 
gjorde att vi hade ca 1500 besökare och vi jobbar för att det skall bli ett återkommande 
evenemang. 
     Att det till Björkö hamn har kommit en ny fiskebåt ”Strannefjord” har väl inte undgått 
någon. Vi hälsar Peter och hans besättning välkomna. 
     Till sist vill vi från hamnen önska alla en riktig GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR. 
PS det blir även i år ett Nyårsfyrverkeri så glöm inte att fylla på insamlingsbössorna till detta. 
 
För Björkö hamn, Bengt Olausson 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Året börjar gå mot sitt slut och naturligt blickar man då tillbaka. 
     Föreningen, tillsammans med kommunen, har fixat en kompisgunga, en bebisgunga, ett 
trädäck och allmän upprustning av lekplatsen (missa förresten inte att alla medlemmar får koden 
till boden där det finns skötbord, amningsstol och picknickfiltar.) Vi ser även att vår gemen-
samma lekplats i hamnen är välbesökt, vilket är väldigt glädjande. 
     Den stora Loppisen blev lyckad och vi vill passa på att tacka alla säljare och besökare för 
det. När vi räknade samman kunde vi dessutom konstatera att 
hundratals personer kom på våra evenemang, äggjakten och 
pumpajakten, vilket är väldigt roligt. 
     Leksakerna på stränderna vet vi är mycket uppskattade  
(även av alla vuxna som slipper att släpa med sådant) och på 
barngymnastiken är det full rulle varje lördag förmiddag. Så 
mycket kul alla Björköbarn har haft i år! 
     Om vi då vänder blicken framåt. 
Vi behöver bli fler 2017! Björköbarnen har funnits på vår ö i 
närmre 40 år. I januari avgår en stor del av styrelsen efter många trogna år. Får vi inte med oss 
några till kommer vi att bli tvungna att lägga ner föreningen! Vi ber dig ödmjukast att fundera 
på om du kan tänka dig att ge lite av din tid. Gammal som ung. Det är verkligen inte betungande 
och det skänker så mycket glädje åt våra barn på ön. 
     Kom till årsmötet den 30/1 2017 kl. 18:30. Vi har fått låna lokalen Skutan i 
Equmeniakyrkan (fd. Missionskyrkan.) Har du frågor eller synpunkter? Välkommen att av dig 
till oss, antingen via mail; info@bjorkobarnen.se eller via vår facebooksida "Björkö Barnen". 
 
Tack för i år! 
 
 
  



 
 

 
ROSA BANDET 
 
I år var det femårs-jubileum för poängpromenaden där alla 
intäkter går till Cancerfondens "Rosa Bandet"-kampanj.  
Den 2 oktober anordnade Linda Andersson återigen denna 
aktivitet och i år fick vi in otroliga 18.400 kronor i promenad-
avgift, insamling och lotterier! Dessutom såldes även ”rosa” 
produkter” till ett värde av 2.680 kronor, som går till 
Bröstcancerföreningen Johanna i Göteborg. 
Detta innebär att beloppen blev väldigt mycket högre än förra 
året. 
Vinnare av Katarina Elfasts tavla blev Noomi Arvidsson och 
Berit Janssons Yoga-kvinna vanns av Janne Fröjd. Väskorna 
vann Stina och Kicki. 

 
Stort tack, alla som engagerade sig, deltog och bidrog till insamlingen! 
     Linda Andersson 
 
 
 
  

Björkö

Tack för i år
och god jul!

Önskar Erik med personal!



 
 

 
 
ÖARNAS STÄD & ALLHJÄLP 
För två år sedan startade Sara firman ”Rutans hjälp i vardagen” på Björkö. Hon ville arbeta på 
ön och såg ett behov av hushållsnära tjänster, både bland äldre och barnfamiljer. 
- Det bor många äldre på ön i stora, gamla hus. Många av dem har inte anhöriga i sin närhet och 
hemtjänsten har begränsningar i vad de får hjälpa till med, säger Sara. 
- Det går åt mycket tid till pendling för barnfamiljer som bor på öarna och att både arbeta heltid 
samt sköta hus och hem kan för många bli för mycket. RUT-avdraget möjliggör för många att ta 
hjälp med det som helt enkelt inte går att pressa in i hektiska scheman. 
Allt eftersom ökade efterfrågan och antalet kunder och hon fick ta hjälp av sin man Niclas, för 
att hinna med. Han startade för cirka ett år sedan firman ”Knut rycker ut” som arbetar med 
trädgårdar och fönsterputs. 
För att stärka upp på städningsfronten startade Emeli firman ”Trivsamt hem” i samma veva. 
Antalet kunder och uppdrag har konstant ökat och i våras tillkom ytterligare två medarbetare; 
Malin på ”Goda Fen” och Emelis make Christer. 
Samtliga medarbetare har egna firmor men för att förmedla samarbetet och förenkla 
kommunikationen har dessa fem nu samlat sig under namnet ”Öarnas Städ & Allhjälp”. Vissa 
tror att firmorna är konkurrerande men så är absolut inte fallet. 
- Om man bara ligger i och jobbar på finns det jobb åt alla! Vi delar syster- och broderligt, 
menar Christer. Samarbetet möjliggör istället större åtaganden och skapar en ökad flexibilitet 
för kunderna.                                                                                                                (forts.) 

Öarnas Städ & Allhjälp
Sara ”Rutan”

Städ & trädgård
0736–48 49 55

Emeli
Städ

0708–18 00 96

Malin
Städ & trädgård
0732–47 10 99

Niclas ”Knut”
Fönster & gräs
0765–50 22 11

Christer
Fönster & gräs
0707–36 12 29

God Jul &
Nytt  Fräscht   2017!

 önskar vi alla våra gamla och nya kunder.



 
 

- Sedan är det ju roligt med arbetskamrater! Vi täcker upp och hjälper varandra när våra egna 
scheman blir för fulla och vardagspusslet är svårt att få ihop, säger Malin. 
Alla bor de på Björkö men verkar inom hela Öckerö kommun samt i Torslanda. 
Öarnas Städ & Allhjälp erbjuder vecko- och storstäd, fönsterputs, trädgårdsstäd, klipp av gräs, 
buskar och träd, mathandling, post-, bank- och apoteksärenden, ledsagning till t ex mataffär, 
bibliotek eller vårdcentral, tvätt med strykning och vikning, vinds- och förrådsröjning, 
återvinning och körning till tipp, teknisk vägledning i vardagsbruk av datorer och mobiler, hjälp 
att bära och lyfta tungt m.m... Nytt för berättigande av RUT-avdrag är också sällskap vid 
promenader och högläsning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Äntligen, dags igen: Samtalsgrupp för kvinnor! 
Välkommen! 

 
Fem onsdagar kl 19-21möts vi i Equmeniakyrkan (f.d. Missionskyrkan) 

till gemenskap och samtal utifrån en angelägen bok: 
1 och 15 februari, 1, 15 och 29 mars. 

Vi börjar med fika varje gång. 
Mer information i januari. 

Anmälan: Lena@sollerman.se, tfn 031-872819. 
 



 
 

Stort tack alla Björköbor för er insats för Världens Barn 2016 
Tack, alla ni som har ordnat, arrangerat och skänkt, gåvor 
 
Vi började året med att tända marschaller i hamnen den  
24 januari. Det blev uppskattat och det lyste så fint i 
vintermörkret 
Sedan hade vi ett cykellopp den 20 augusti i uruselt väder. 
Men det kom några tappra som genomförde loppet. Alla 
fick ett fint diplom när de kom i mål. 
Den 24 september hade vi vår fina Hamnfest där vi sålde 
lotter på fina tavlor, smycken, böcker, äggost, hembakat 
mm. Hugo Barlind och Adam Åberg underhöll oss med 
vacker musik 
Vi avslutade med bössinsamling där även konfirmanderna 
gjorde en fin insats på våra färjor! 
Resultatet för Björkö i år blev 60.000 kronor 
Öckerö kommun kom på tredje plats i kommunkampen 
 
Tack för i år! 
Världens Barn-kommittén på Björkö 
 

 
Hembygdsföreningen 
Under år 2016 har vi inom föreningen haft möjlighet att måla färdigt vårt gula 
lilla skolhus samt sätta rännor på plats. Tack alla frivilliga hjälpsamma 
medlemmar! 
Vi har haft Äggostens dag och deltagit i Västerhavsdagen i Björkö hamn. 
Vi har också som vanligt haft öppet lördagar under sommaren. 
 
Många har under hösten besökt oss på tisdagar från kl. 10.00 för att t.ex. låta oss 
få ta del av fotoalbum och släkthistorier som vi kunnat lägga in släktforsknings-

programmet. 
Nu ser vi fram emot att ha Adventskaffe med 
skinksmörgås i Björkö Is- och Marins lokaler lördagen 
den 17 december från kl. 11.00. 
Vi visar vår fotoutställning "Gamla lagårdar på Björkö" 
och även en bildserie med foto på några äldre hus.  
Vi har fina lotterivinster och vi har också fått klart 
almanackan för år 2017 med foton från Björkö. Den 
kostar 150 kr/st. 
Varmt välkommen denna decemberlördag! 
      Styrelsen Björkö Hembygdsförening 
 
 



 
 

Gärdesgårdar 
     Jag har kommit att tänka på 
alla gärdesgårdar som finns på 
Björkö. Jag har alltid intresse-
rat mig för gärdesgårdar, som 
kulturmärken, och blir ofta lite 
andäktig när jag ser sådana i 
naturen eller inne bland 
tomterna. Det är ju markörer 
över hur människor hägnade in 
sina marker och livsrum. Här 
levde en familj och där hade 
en annan familj sina odlings-
lotter och betesmarker. 
      Den där gärdesgården lade 
en hemmansägare för att hägna 
in en hage, eller för att hålla betesdjuren borta från en åker där han odlade säd. Då fick han ta en 
runda i markerna och se var det fanns lämpliga stenar – stora bumlingar i botten och sedan 
mindre som passade in i hålrummen där ovanför. Jag har fått veta att det faktiskt inte var så 
noga att de översta stenarna låg säkert. Om en ko kom för nära och rev ner en sten blev djuren 
naturligtvis förskräckta och höll sig helst borta från gärdesgården i fortsättningen. Kanske fick 
markägaren hjälp utav några starka karlar och smidiga, flinka pojkar. Kanske gick två mark-
ägare ihop om samma gärdesgård. Dom fungerade egentligen inte som gränsmarkörer, utan mer 
för att kunna kontrollera var djuren gick. På Björkö lär det ha funnits cirka hundra kor och 

dessutom hästar, så avskärmningar 
behövdes! 
     Det var också fint med 
gärdesgårdar, för där kunde man sätta 
sig och vila när man t ex hade lagt, 
eller tagit upp, potatis i ”lyckan”. 
Kanske kom kvinnfolket med en korg 
med kaffe och bröd och en handduk 
som man kunde lägga på stenen som 
duk, för en skön fikastund en solig 

dag!  
     Eftersom man inte kunde slå hö eller säd ända in mot gärdesgården, så kunde särskilda 
blommor och örter klara sig kvar där – och många har säkert noterat fina lav-mönster på 
stenarna. Ja, gamla gärdesgårdar kan vara väldigt vackra. Så blir t ex ett landskapsfoto med en 
gärdesgård alltid speciellt vackert. 
     Idag dyker det upp en bit av en gärdesgård här och en annan del där, tyvärr sällan en längre 
bit. För man har nog inte tyckt att det var särskilt viktigt med dessa stensamlingar. Dom var för 
självklara. Behövde man sten till något viktigare, så fanns dom ju lätt tillgängliga. Dom lades i 
botten av en väg eller murades in i en husgrund. Där gjorde dom ju mer nytta. Och visst är det 
så, men snart är dessa kulturbärare försvunna och jag är tacksam för att jag fortfarande kan stöta 
på dom lite här och var på ön i alla fall. 
     Jag talade med Inger Eriksson, som kunde berätta att stengärdsgårdarna på Björkö bildade ett 
stort nät över hela ön. En viktig gärdsgård sträckte sig från ”Viola Svenssons” (början av Vivik-
vägen), förbi ”Erland Norins” åt väster (ovanför lekplatsen), bakom Jerker Knutssons (en bit 



 
 

finns ännu kvar där) samt 
vidare västerut. Denna ”mur” 
var skiljelinje mellan Sörgård 
och Västergård. Ingers farmor 
berättade att man lejde ”göder” 
(västgötar) att lägga gärds-
gårdar.  
Hon tror att det försiggick 
vintertid. Kanske var dessa 
”göder” arbetslösa denna tid, 
kanske bonddrängar? 
     Apropå gårdarna på Björkö; 
vad jag förstår så var Sörgård 
och Västergård de två största 
gårdarna på ön, men inom 
dessa delar låg mindre gårdar. 
Ännu in på 1900-talet var 
Björkö uppdelad i flera jordbruksfastigheter (gårdar). Gårdarna delades in i ”mantal” efter deras 
förmåga att betala skatt. Det har alltså inget med deras ytmått att göra. En gård på ett mantal var 
ursprungligen en gård som kunde försörja en bonde med familj och tjänstefolk. 
     De största gårdarna var Björkö Västergård och Björkö Sörgård, på ett mantal vardera.  
Björkö Sörgård omfattade södra delen av ön, upp mot Björkö Västergård. Björkö Bångegård låg 
faktiskt insprängd i Björkö Västergårds område, allt enligt den undersökning som Bengt 
Knutsson hittills har gjort. Han har också hört att ”bångar” skulle kunna betyda smala, finger-
liknande, stråk av mark med annan ägare, precis som man kan se på den tidiga, ekonomiska 
kartan över Björkö. Dessutom fanns två gårdar på Ryd, två gårdar i Bovik och tre gårdar på 
Huvet.  
Allt det jag här har ”filosoferat över” får ni vara snälla och ta med en nypa salt. Som jag skriver, 
så är jag väldigt fascinerad över gärdesgårdar och har frågat runt bland Björköbor och alla har 
vi reflekterar och funderat tillsammans. Kanske finns det någon som kan ge oss bättre kunskap i 
detta ämne? Hör i så fall gärna av er till mig!  
          Helena Larsson 
 
 
 



 
 

 

Lussegram! 
Ebba Knutsson och Alice Mattsson 
startade förra julen ”Lussegram”, vilket 
innebär att tjejerna lussar hos dig eller 
den du önskar. De sjunger tvåstämmiga 
julsånger och bjuder på en fikakorg. 
Kostnad är 150 kr om du vill att de ska 
lussa på Björkö och 200 kr om de ska 
lussa utanför ön. För 10 % av intäkterna 
kommer de i år handla mat och 
hygienartiklar och dela ut till stadens 
hemlösa. Ingen ska behöva vara hungrig 
i jul.  
 
Tjejerna går att boka dels tredje söndagen 
i advent (11 december) eller Luciadagen, 
tisdag 13 december.  
 
För bokning kontakta Ebba: 
Mobilnummer: 0709669614 
Mailadress: ebba.knutsson@gmail.com 
 
En perfekt julgåva till din familj eller någon du håller kär. 
 
  



 
 

 
 

 
 
 
 

Rodden är nu över för den här säsongen och det avslutades med SM på Björkö. Ett stort tack till 
alla medverkande.  
För den som vill träna inomhus så har roddklubben tre tillfällen/vecka, tisdag, torsdag och 
lördag. 
Vi vill också att alla träningssugna ungdomar håller ögon och öron öppna för nästa säsong vill 
vi satsa på er. Information om träffar mm. kommer på vår Facebooksida. 
      Björkö Roddklubb 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Lördag 3 december är det Kyrkauktion från kl 14.00 

 
Alla vet kanske inte bakgrunden till detta, som alltid händer lördagen före andra 
söndagen i Advent; 
Björköborna har själva samlat in till och byggt Björkö kyrka. Den sköts ännu med 
frivilliga krafter. Ryggraden i ekonomin har varit auktionen, där man normalt får en 
räkning efteråt. 
 

Självklart finns julstämning, Björkökaka och god fika. 
 

Tider: 14.00 Lotterier & Servering  
                       17.00 Auktionen börjar   
                       18.00 Ljuståg, därefter Auktion. 
 



 
 

 
 
 
 
Jag hittade en gammal vinterbild  
från Näckrosdammarna år 2012 
Någon som känner igen sig? 
     /Helena 

 

 

Inget är för stort eller för litet projekt för oss. Vi erbjuder 
totalentreprenader i form av snickeri, el, vvs, grund- 
och murarbeten, finsnickeri, köksarbeten samt prefab-
tillverkning i våra verkstadslokaler.  

Alltid något projekt på gång!

TROLLVI BYGG AB 
Trollviksvägen 8  47537 Bohus-Björkö
0735-116838, trollvibyggab@hotmail.com



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej alla daglediga på Björkö! 
Varje onsdag, med start 18/1 2017 träffas vi klockan 11-13 i Båtklubbens lokal. 
 
Första onsdagen i månaden är det bingo. 
Vi kokar kaffe och var och en tar med sig att äta.  
Vi pratar och har trevligt. Vill någon ta med handarbete går det bra. 
Väl mött! 
Junis och Lena 
 

www.vivabygg.se

BEHöVER DU
BYGGHJÄLP?

Björköslöjdarna hälsar Er hjärtligt välkomna till den 
traditionella, årliga julmarknaden där de säljer sina 

alster. Det perfekta tillfället att fixa alla julklapparna!

Söndagen 4 december kl. 11–15 
Hemvärnsgården, Björkö hamn.

Björkö-Barnens tomte finns på plats från kl. 12. 
Kl. 14 skapar Ebba & Alice julstämning. 

Självklart finns hembakat adventsfika att köpa.



 
 

        Klara dig själv i tre dygn 
  
Sverige är ett modernt land där de flesta av oss lever ett säkert och tryggt liv med alla tänkbara 
bekvämligheter. Men ett modernt samhälle är också ett sårbart samhälle. Hur beredd är du om 
något skulle hända? Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar 
för vårt lands och för vår egen och våra anhörigas säkerhet.  
Det egna ansvaret innebär att du ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och 
klara de omedelbara behov som kan uppstå. När det inträffar en större katastrof eller en mindre 
kris kan det ta dagar innan vi är tillbaka till att samhällets service fungerar normalt igen.  
Hur gör du då? Om du är utan ström. Utan värme. Om det inte finns mat i butikerna.  
Tänk efter före!  
Att kunna klara några dygn utan el, vatten eller mat är ingen lätt situation. Men de flesta av oss 
kan klara det om vi tänker efter före. Om vi klarar de första akuta dygnen underlättar det för de 
mest nödställda. Då kan samhällets resurser användas för att hjälpa svaga och utsatta 
människor, till exempel äldre, sjuka och barn.  
Vid kriser finns en risk att du måste klara dig utan till exempel värme, belysning, vatten och 
mycket annat. Här har vi samlat tips på hur du kan förbereda dig och vad som kan vara bra att 
ha hemma.    (Källa: Göteborgs Stads Krisberedskap) 
 
Vatten och mat  

Vattendunkar 
Mat som klarar rumstemperatur 
Campingkök med bränsle 
Utomhus kan du använda en grill  
 

Värme och ljus  
Varma kläder och filtar 
Alternativ värmekälla, om möjligt 
Ficklampa med extra batterier 
Stearinljus, värmeljus och tändstickor     
(OBS! Om man tänder många ljus och  
är flera i rummet, så går det åt  mycket syre!)                    

Information 
Radio med batteri 
Telefonlista på papper med viktiga nummer                          
 (OBS! Mobilmasternas sändare har bara några timmars    
  reservkraft vid strömavbrott) 
 

Övrigt 
Husapotek med det viktigaste för dig 
Hygienartiklar  
Kontanter



 
 

Björkös fantastiska 
nyårsfyrverkeri!  
 
Till allas glädje kan vi köra fyrverkeriet i 
hamnen år igen.  
	
För detta krävs då att vi får in frivilliga 
medel – från företag, föreningar och 
privatpersoner. Observera att 
fyrverkeriet är helt och hållet Björkös 
eget – det är inte någon kommunal 
aktivitet. 
	
Ur miljösynpunkt är det också viktigt att 
vi håller nere mängden fyrverkerier, 
därför är det bättre att vi kör ett stort, 
som gläder alla och inte kör flera privata. 
Lägg hellre era pengar i bössorna som 
kommer att finnas utställda på ön, eller 
skicka in pengar på Björkö 
Kyrkostiftelses Bankgiro nr 5478-0473.  
Nu kan du även swischa sitt bidrag på  
nr 1231239250. (märk ditt bidrag med 
”Fyrverkeri”). 
    
Hälsningar, Fyrverkerikommittén 
 
 
M I N N E T 
 
Du har ett minne, jag har ett minne 
ibland kallat själ eller sjätte sinne. 
Och minnet vårt är en sällsam filur 
som följer vårt liv i moll och i dur 
Så allt vad vi gör i handling och tanken 
ger oss en plats i Minnesbanken 
Minnet det fick vi till låns den dag 
när vi drog vårt första andetag 
och lämnar det åter till nästa gestalt 
när livet vi levt gett oss allt 
 
vanrogh 
 
 
 



 
 

YSTEKALAS 
 
Från Inger Eriksson har vi fått en berättelse med lite jultema: 

 
”Det var på den tiden då det fanns många kor i 
skärgården. Det sägs att på Björkö fanns ett 
hundratal. 
På hösten, i september, skulle man ysta julostarna 
och för att få ihop tillräckligt med mjölk till en ost 
på 3-4 kg, plus några mer, ställde man till med 

ystekalas. 
Varje by hade sitt ”belag”, dvs vid ystekalasen kom en kvinna från varje bondgård, som 
var med i det speciella belaget, till kalaset med en flaska (plåthink) mjölk. Belaget som 
vi tillhörde bestod, vad jag minns, av Aleces, Knutes, Robertes, Haraldes, Alfredes.  
     Man lämnade av mjölken i den stora tvättgrytan i källaren, som rymde 80 liter. 
Sedan samlades damerna på vår stora veranda att dricka kaffe med dopp. Man hade 
bakat speciellt vitt bröd, ungefär 5 cm tjockt, som skars i bitar och delades så det blev 
lagom att bita över. Man hade köpeost till brödet. Kan tänka mig att det också bjöds 
sockerkaka. Damerna var snyggt vardagsklädda, kommer ihåg långkoftorna. Trevligt 
prat en stund, men inte så länge. Man skulle genast ta itu med ystningen.  
     Kalaset var nog tidig förmiddag. Farmor hade sparat löpmagar från slaktade kalvar. 
Magarna hängde på pinnar under verandan. Löpet som fanns i magarna användes att 
”skära” mjölken med. Tur att man hade källare att hålla till i med detta söl. Mjölken 
värmdes lagom. Ostmassan lades så i korgar vackert mönstrade. Den stora julost-korgen 
äger jag. Man hade även en träform som var större, men jag minns ej att den användes 
under min tid. Men flera mindre korgar på 1 - 1,5 kg. Sedan förvarades ostarna på 
vinden i luftdrag (med öppna fönster) och mamma vände ostarna varje dag tills dom var 
färdiga att användas.” 
 

Tel. 031-961113  Strandsjövägen 5, Nya Sjöboa i Björkö hamn  www.hamnklippet.n.nu

Tisdagar 12:00 - 18:00
Onsdagar  12:00 - 20:00
Torsdagar 14:00 - 20:00 / ojämna veckor
Fredagar   09:30 - 18:00
Lördagar   09:30 - 14:00

Våra öppettider

God Jul och Gott Nytt År 
önskar Agneta & Jenny



 
 

 



 
 

              
             
                 
             
          
 
 
 

Fira jul och nyår i kyrkorna på Björkö 
 
Lördag 3/12 14.00 JULBASAR med auktion i Björkö kyrka, 17.00  
Auktionen börjar 18.00. Luciatåg 

Torsdag 8/12 13.00 En enkel Jullunch i Skutan, Equmeniakyrkan 
Vi äter gott och sjunger julsånger tillsammans 
Kostnad 100 kr OBS! Anmälan till Anita Larsson Senast 4 december 21.00 
Telefon 96 10 27 el anitamossen@gmail.com 

Söndag 18/12 18.00 BJÖRKÖS GEMENSAMMA JULSÅNG i Björkö kyrka.  
Ulrika Davidsson, körer från öns kyrkor, sångare 

Julafton 24/12 17.00 Julbön i Björkö kyrka 
Christer Holmer. Familjen Davidsson, musik 

Julafton 24/12 23.00 Ord och ton i julnatten, i Equmeniakyrkan.  
Emma Rudäng. Sångmedverkan 

Juldagen 25/12 07.00 Julotta i Björkö kyrka. Christer Holmer, Kyrkokör 

Annandag Jul 26/12 11.00 Mässa i Jultid, Björkö kyrka 
Christer Holmer. Solosång 

Nyårsafton 31/12 23.00 Innan tolvslaget i Björkö kyrka. 
Fam. Westerberg, musik (Slut i tid till Björkös fyrverkeri) 
 
Ekumeniska böneveckan vecka 3 2017 
Gemensam temagudstjänst 15/1 11.00 Björkö kyrka. Emma Rudäng, Christer Holmer 
Timme för bön måndag till onsdag kväll kl.19-20 
Enskild andakt och ljuständning. Måndag och onsdag i Björkö kyrka. Tisdag i Equmeniakyrkan 
Tors 19/1 19.00 Andakt, taizésånger 
Gemensam temagudstjänst 22/1 11.00 i Equmeniakyrkan 
 
Det händer mycket mer, se församlingsblad, hemsidor och affischer 

Björkö Kyrka 
Kyrkvägen 11,  
tel. 0708 960151 
Komminister Christer Holmer 

Equmeniakyrkan Bohus Björkö   
(fd Missionskyrkan) 
Bäckevägen 31, tfn 0722 521333  
Pastor Emma Rudäng 


