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En hälsning från ordföranden
Käraste Björköbor, besökare och övriga läsare av Björkö-Nytt!
Så sitter jag här igen och arbetar ihop Björkös tidning – ett fantastiskt uppdrag. Varje gång
tänker jag att denna gången får vi nog inte fram så mycket material, och varje gång överöses jag
med texter och engagemang. Jätteroligt! Och tidningen kommer ju väl till pass nu, när man vill
krypa ihop inne, undan från höstbusväder och mörker. Istället får man spännande läsning om
idéer och kreativitet och inbjudningar till trevlig gemenskap. Ja, jag har sagt det förr och jag
säger det igen: Vi har en
härlig stämning på Björkö!
Denna gången talar varje
text och varje verksamhet
så bra för sig själv, så jag
säger bara:
Björkö Samhällsförening
och dess styrelse önskar
härmed oss alla en
riktigt fin julhelg och ett
lyckligt 2018!
Helena Larsson,

Var rädd om din fritid
Kontakta RM Bygg AB

Rolf
Michael

0705-95 66 35
0735-06 06 96

www.rmbyggab.com
info@rmbyggab.com
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Är du med i Björkö-samhället?

–

Är du med i Björkö Samhällsförening?

Björkö Samhällsförening finns för ALLA som bor på Björkö.
Föreningen är kontaktorgan mellan Öckerö kommun och Björköborna. Vi deltar t ex i de örådsmöten som kommunen har fyra gånger per år. Ö-råd finns på alla kommunens tio bebodda
öar.
Styrelsen vidarebefordrar information, som går mellan kommunen och Björkö, via vår
hemsida, där vi även lägger ut kallelser till styrelsemöten och protokoll från dessa. Vi använder
också vår Facebook-sida till detta och så är ju denna tidning ett organ för alla på Björkö.
Samhällsföreningen arbetar också med att göra det smidigare att leva och röra sig på Björkö.
Så är det t ex Samhällsföreningen som har genomdrivit att vi har leden Promenaden, spångarna
vid Klarvik-Kolvik, samt i Suddevik (arbetskraften är däremot ideell).
Likaså det uppskattade utegymmet Kraftverket,
tillgängligt för alla!.
Alla trafiksäkerhetsinsatser som har
genomförts senaste åren kommer ur förslag från
styrelsen och dess medlemmar. Det är också
Samhällsföreningen som har ansvar för
badstegar och vilobänkar. Där har vi knutit till
oss välvilliga steg- och bänkfaddrar som ”gör
jobbet”, och vi står för kostnader.
Styrelsens inriktning är att arbeta för att idéer
som kommer från Björköbor kan genomföras
med ekonomiskt stöd eller kontakthjälp.
Varför skriver jag nu detta då?
Jo, därför att vi har kommit på att det är alldeles för få som, genom att betala den minimala
medlemsavgiften på 100 kronor per hushåll, faktiskt gör sig delaktiga i Björkö
Samhällsförenings omsorg om vår ö! Därför har vi nu också startat ett Swish-konto,
nr 1232632180 för att det ska bli ännu mer självklart att bli medlem på ett enkelt sätt. Du kan
förstås fortfarande använda vårt Plusgiro nr. 439 55 51-7.
Välkommen som medlem!
/Helena Larsson, ordförande
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Nytt från hamnen
När vi summerar sommaren 2017 kan vi konstatera att trots det
dåliga vädret har det varit fullt av liv och rörelse i hamnen. Antalet båtgäster ligger på ca 2000.
Den stora explosionen har varit på husbilsidan. Tack vare att vi iordningsställt ”Gamla Tippen”
för husbilar har vi haft en fördubbling av husbilsgäster. Över 1200 nätter.
Vi är övertygade att med det fina läget med vattnet alldeles inpå kommer trenden att hålla i sig.
Redan nu har vi fullbokat på Kristi Himmelsfärdshelgen nästa år. Därför önskar vi redan nu
att de båtägare som har sina båtar på
gamla tippen försöker sjösätta i april
månad.
Vi hade ingen ”Västerhavsvecka” då
det inte gick att få ihop ett schema för
detta. Däremot åter succé med bilfärjans
besök i hamnen. Stort tack till Thomas
Axelsson och hans besättning. Till nästa
sommar återkommer förhoppningsvis
Västerhavsveckan med allt vad det för
med sig.
Björkö hamn- och fiskareförening
fyller nästa år 90 år. För detta planerar vi
redan nu olika evenemang ihop med
Västerhavs-veckan. Vi återkommer med mer information.
Beträffande vårt projekt ”Destination Björkö/Öckerö” se kan ni läsa om detta i en egen
artikel.
Att det har kommit ytterligare en fiskebåt ”Vijkland” har väl inte undgått någon.
Vi ser med glädje att fiskebåtsflottan växer och hälsar Jonas 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 insamlingsbössorna eller swisha
till detta
För Björkö hamn, Bengt Olausson
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Trafiksäkerhetsvandring på Björkö, torsdagen 9/11
Trafiköversynen av säkerheten på våra vägar
genomfördes av kommuntjänstemän ihop med
konsulter med inriktning på trafiksäkerhet och
tillsammans med frivilliga Björköbor.
Trafiksäkerhetsvandringen är en del av kommunens
medborgarlöfte 2017.
Uppslutningen vara ganska bra - lika många
kommuntjänstemän som Björköbor, ca 12st.
Tjänstemännen var väldigt engagerade och förstod
och höll med om våra synpunkter nedan.
Trafiksäkerhetspunkter och förslag på förbättringar som togs upp var:
Mossvägen: Problem med hög hastighet och även svag/dålig belysning, förslag fartgupp eller
liknande.
Skarviksvägen/hamnbacken: Lurigt/svårt att se runt hörnet vid muren vid Anna-Lena och
Joakims.
Västergårdsvägen nere vid hamnen/Skarviksvägen: I utfarten gäller höger-regeln, som ej
följs och svårt att se. Förslag varningslinje i vägen, alternativ spegel för att se bättre.
Kyrkvägen vid skolan: För att bli av med trafik under skoltid/förskoletid kom förslag om att
ha ”Fordonstrafik förbjuden” under denna tid, eller enkelriktning eller fartgupp.
Skarviksvägen mellan ICA och svängen: En stor höjdskillnad mellan väg och vägren behöver
åtgärdas. Förslag om att göra en gångbana mellan ICA och Peter och Lailas, alltså inte bara
åtgärda nivåskillnaden. Även att förbättra situationen med en ”midja”.
Kyrkvägen/Västergårdsvägen: Mitt emot Eliassons, skapa en avlämnings-parkering för barn
till skola och fritids. Det finns mycket plats för denna typ av parkering och marken är
kommunens.
Nya Busshållplatsen på Skarviksvägen: Cyklar och gående är nu hänvisade till körbanan
alternativt att man svänger över till den sidan där väntkuren är placerad. Förslag att asfaltera
upp mot kanten av den sidan som inte har väntkur och göra en markering i vägen mellan
hållplatsen och fram till cykelbanan för cyklar och gående.
Korsningen fotbollsplanen/Skarviksvägen (nya avsmalningen): Här går vägbanan och GCbanan ihop utan någon avskiljare, förslag om ett skyddsräcke.
Korsningen Ekvägen/Konvaljvägen: Trottoaren Ekvägen vid fotbollsplanen. högersidan när
man kör in mot fotbollsplanen. Förslag om att förlänga den nuvarande cykelbanan där trottoaren
är nu.
Skarviksvägen i höjd med Samsmarka (busshållplats): Boende i Samsmarka upplever att
guppet är för lågt och bilar inte behöver sakta ned.
Några åtgärder kommer kunna göras inom kort, exempelvis öka säkerheten på gång- och
cykelbanan (vid den nya avsmalningen) på Skarviksvägen.
Andra åtgärder kräver mer planering och avvägning mot andra faktorer.
Kom ihåg att använda reflex och riktig cykelbelysning! Risken att bli påkörd och dödad av
en bil i mörkret är tre gånger så stor som i dagsljus.
Snälla föräldrar, titta över era barns cykelbelysningar!
För Björkö Samhällsförening, Owe Gissleholm
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JUL PÅ SEASIDE
Vårt skärgårdsjulbord är inspirerat av närheten till havet men inte utan julklassiker
som skinka och köttbullar. Med eget rökeri bjuder vi på varmrökt Björkölax och rökt
kummel som specialité. Seasides julbord serveras både för privatpersoner och företag.

SEASIDES SKÄRGÅRDSJULBORD – 460 kr

Vårt julbord är uppdukat från klockan 18.30 varje fredag och lördag.
Ring för öppetttider övriga datum.

JULBRUNCH – 330 kr

Söndagar dukar vi upp vår härliga julbrunch för hela familjen 11.00 till 16.00.
Samt lördagen den 16 dec med bordsbokning 13 till 14.

JULBORD MED UNDERHÅLLNING

Inklusive entré & julbord. Showen startar ca 21.00
8 & 9 december – ABBA-tribut show – 600 kr FULLBOKAT – 8 december
Med klassiska hits som Mamma Mia, Waterloo, Dancing Queen, Super Trouper,
Gimme Gimme, Voulez Vous och Thank you for the music på repertoaren är motstånd
meningslöst, du och dina gäster kommer att kasta er ut på dansgolvet!
14 & 15 december – Bandet Fiesta – 600 kr
Kvällen börjar med lugna låtar i julens tecken och avslutas med låtar på dansgolvet.
Med deras stora blandning av låtar lovar dom att alla kommer få
något att dansa till på dansgolvet.
16 december – David & The Wavebreakers – 460 kr
Björköbandet som hyllar nyss bortgångna Tom Petty med en tribute kväll. Free Falling,
Into The Great Wide Open, American Girl, Won’t back down mfl. Ingen entré, ren och
skär glädje sista lördagen innan jul. Musiken startar kl. 21.00.

Tjugondag Knut spelar KNUT
Det blygsamma Björköbandet som kallar sig själva ”Världens bästa coverband...”
utlovar fullt ös när vi dansar ut julen den 13e januari.
Bokning på 031-92 94 10 eller info@seasidebjorko.se. Mer information på seasidebjorko.se
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Björkö Hembygdsförening
Många medlemmar och andra har under hösten besökt oss på tisdagar från kl. 10.00
för att t.ex. låta oss ta del av fotoalbum och släkthistorier som vi kunnat lägga in i
bildarkivet. Många fotografier har blivit namngivna på dessa träffar och det är
naturligtvis mycket givande.
Nu ser vi fram emot att ha Adventskaffe med skinksmörgås i Björkö Is- och Marins
lokaler lördagen den 16 december från kl 11.00.
Vi visar vår utställning på gamla Jul-Nyårskort och även en bildserier med foton
från Björkös historia. Vi har fina lotterivinster och lottar ut bagebrö. Vi har också försäljning av
BHF:s almanacka för år 2018 till priset 150 kr.
Välkomna!
Vi tackar Er alla som besökt oss och stöttat vår föreningen under 2017!
Björkö Hembygdsförening, Styrelsen

Inte utan motstånd då telefonen kom till Björkö.

Kapten Job Tillroth, som var född på Björkö, mönstrade som 13 åring på sin första skuta och
senare blev han befäl på egna fartyg. Två världskrig upplevde han till sjöss. Det första gick han
någorlunda ur, men det andra världskriget gav honom minnen för livet i form av skador i benet
och bröstet. Som befälhavare tvingades han se två av sina fartyg gå förlorade. De sänktes av
tyskarna och eftersom kaptenen är den siste som lämnar ett sjunkande skepp hängde det på håret
att han kom undan med livet i behåll.
Job var bara barnet när telefonen kom till Björkö och inte utan dramatik.Han berättar
följande:
Vintern 1895-1896 var hård och lång. Fjordarna isbelades och fisket lamslogs. Sillen gick
ännu till inne i fjordarna. Några fiskare från Björkö hade före isläggningen gjort ett s.k.
”stänge” i en vik vid Björkö Huvud. Viken, kallad Huve hamn, var en naturlig djuphamn med
plats för många båtlaster sill.
Att göra ett ”stänge” gick till på följande sätt: Man drog upprepade gånger med den stora
vaden utifrån fjorden in mot Huve hamn. När de fått tillräckligt med sill inne i hamnen stängde
de av den med vader från udde till udde. När sedan fjorden frös till, högg de upp vakar i hamnen
och drog med en liten vad.
Fiskarna hade ett avtal med Fredrik Johansson i Göteborg och de drog varje dag vad som
behövdes för hans affär. Jobs far J August Gustafsson, ägde Björkös första speceri- och
diversehandel, etablerad 1878. Han var också delägare i det vadlag som hade ”stänget.”
Eftersom han var den ende som kunde telefonera fick han varje morgon gå den långa vägen
över isen från Skarvik till Kalvsund och telefonera till exportören för att veta hur många lådor
sill han behövde för dagen. Kalvsund var ett slags kulturcentrum i socknen: Där fanns även
tullstation, post och telefonstation.
Efter telefoneringen fick August vandra tillbaka över isen till Huve hamn. Där packades
sillen i lådor direkt på isen och forslades direkt på häst och släde till skärgårdsbåten, som låg i
isen någonstans mellan Hjuvik och Kalvsund. Isbrytaren höll rännan öppen mellan Göteborg
och skärgården. Till bryggorna kunde inte skärgårdsbåten komma, utan passagerare och gods
avlämnades på isen.
Under den långa vandringen föddes tanken hos August Gustafsson att det skulle vara bra
med en telefon på Björkö. På våren reste han till Göteborg och uppvaktade myndigheterna. Han
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mötte förståelse från alla håll. Men anläggningskostnaderna skulle bli dyra, då det måste dras en
sjökabel mellan Björkö och Kalvsund. Men landstingen och hushållningssällskapet lovade att
hjälpa till med den kostnaden. Däremot skulle öborna själva stå för hyran 200 kronor/år.
Nu återstod det värsta, att få björköborna med på projektet. August Gustafsson mötte
hårdnackat motstånd. Fiskarbefolkningen kunde inte begripa vad de skulle med dylika
nymodigheter. Bönderna däremot trodde att jordbruket skulle bli förstört med stolpar i åkrarna.
Till slut godkändes kontraktet och avgiften skulle betalas av vadlagen. Det fanns fem vadlag
med 20 man i varje och det blev två kronor per man och år.
Hösten 1896, när all skörd var bärgad, påbörjades anläggningen. Först sattes pålarna på
bergsklackar eller dikesrenar, inte en enda påle i åkrarna. Ändstationen för telefonin placerades
i tamburen i Jobs hem, som fick tjänstgöra
som talhytt. Apparaten var en lång väggmodell
med hör- och tallur i ett stycke.
När telefonen var installerad reste August
Gustavsson till Kalvsund och ringde hem till
Björkö och kunde på det sättet veta att
telefonin fungerade. August bad att få tala med
sina barn för att de skulle vänja sig vid
telefonen. Det var barnen i familjen
Gustafssons hem (huset där Jan-Erik Johnsson
bor idag) som skulle ansvara för telefonen när
inte fadern var hemma. Öborna vågade sig inte
i närheten av den mystiska apparaten, än mindre vågade de tala i den.
Telefonen kallades Rikstelefonen och det kostade 20 öre för samtal till Göteborg. Icke
delägare fick dessutom betala 10 öre i apparathyra och den 10 öringen gick till familjen
Gustafsson. Vid budskickning fick familjen 25 öre. Kontraktet var på fem år och när de
kontraktet gick ut vägrade många av öborna att teckna nytt. August Gustafson tog då över
kontraktet själv.
I sjutton år hade Gustafsson öns enda telefon. Det skulle dröja till 1913 tills det blev
telestation, växel och flera abonnenter på Björkö.
Björkö hembygdsförenin,g Carina Larsson
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Vi är nu i slutet av hösten, en höst som då
och då bjuder på fantastiska dagar, som
verkligen inbjuder till härlig utevistelse där
man kan njuta av både lek på lekplatsen och naturens härliga förvandling. Vad är
egentligen bättre på hösten än att en solig dag hoppa och leka i en härlig lövhög? En
lövhög som prasslar så där fantastiskt och erbjuder en underbar färgprakt.
Hösten erbjuder ju något för alla, tycker man bättre om att mysa inne är ju dagarna då stormarna
viner och regnet öser ner som gjorda för det! De där dagarna när man knappast tror att huset ska
stå kvar och då vågorna i hamnen erbjuder ett otroligt skådespel - de dagarna är ju perfekta för
att leka, pussla och mysa inne! Spela spel, rita och pyssla, eller kanske bygga en fantastisk koja
med en filt över soffbordet. När stormen sen bedarrat är det otroligt befriande att gå ut och
hoppa i vattenpölarna.
Nu när jag skriver om hösten är vintern så sakta på intågande. Och vem vet, kanske blir det
lite snö att leka i? Det är bara att hoppas på det!
Året som gått har rullat på i bra Björkö-Barns-anda. Vi har erbjudit familjegympa på lördagar
och strandleksaker i tre badvikar, haft två familjedagar på lekplatsen då vi hjälpts åt att hålla
den fin och inbjudande och under sommaren klippte vi gräset på fotbollsplanen utanför
lekplatsen. Äggjakten, loppisen och pumpajakten är årets stora händelser och de blev välbesökta
evenemang, som alla nu är tradition. Bli inte förvånade om dessa evenemang dyker upp även
nästa år.
För 2017 återstår bara för oss i Björkö-barnen att meddela att Tomten har lovat att tanka upp
båten och styra till oss här på Björkö. Söndagen den 10 december klockan 12 kommer han till
hamnen så alla barn får komma och lämna sin önskelista. Missa inte det!
Avslutningsvis vill vi tacka alla medlemmar för året som gått!
Är du intresserad av att bli en del av vår styrelse eller på annat sätt engagera dig i vårt arbete för
barnen här på Björkö är du varmt välkommen till vårt årsmöte måndagen den 29 januari
klockan 18.30 i båtklubbens lokal.
Allt arbete i föreningen sker ideellt. Tycker du att det vi gör för alla barn är bra? Bli gärna
medlem för 150kr/år och familj. Swisha medlemsavgiften till vårt swishnummer 1234 132858
eller sätt in pengarna på Björkö-Barnens plusgirokonto 61 08 22 -9 och skriv barnet/barnens
namn på meddelanderaden eller vem bidraget kommer från om du är stödmedlem. Besök gärna
vår hemsida www.bjorkobarnen.se eller vår Facebook-grupp ”Björköbarnen” för aktuell
information.
God jul och gott nytt år!
önskar styrelsen

Kan du det här? 1+4=5 2+5=12 3+6=21 5+8=?
Lycka till!
Facit hittar du längst bak i Björkönytt!
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Vinterfågelvandring på Björkö 16 dec kl. 9.

Efter vårens succé med vårfågelvandringen så kommer jag nu att hålla en vinterfågelvandring
på Björkö. Finns det några övervintrande domherrar eller sidensvansar kvar på ön? Vem har öns
populäraste fågelbord? Vad rastar det för fåglar mellan Björkö och Hälsö?
Samling sker i hamnen utanför Skeppshandeln.
Hur vi går bestäms av väder och vind, , men är det
inte för halt kommer vi nog att röra oss över stock
och sten. Om vädret tillåter blir det också en
fikapaus, så ta med varm dryck.

Domherre, fotograf Stefan Oscarsson/N

Precis som under vårens promenad tar jag ut en
avgift som oavkortat går till Musikhjälpen, via
initiativet Skådarhjälpen. Årets tema på
Musikhjälpen är "Barn är inte till salu".
Tid: 16 dec kl. 9-ca 11
Samling: Utanför Skeppshandeln i Björkö hamn.
Kostnad: 50 kr/person
Kontakt: Kristoffer Lager, 0702-761808

Länk till Vinterfåglar inpå knuten: http://birdlife.se/sveriges-ornitologiskaforening/fagelskadning/vinterfaglar-inpa-knuten-1.0.231.1/
Kristoffer Lager

BEHöVER DU
BYGGHJÄLP?

www.vivabygg.se
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Gravstenen på Huvet, som Bernt Jakobs nu
har röjt fram, är värd ett besök!
Här får ni lite fakta från ”arkivet”
Fornlämning:
Gravsten
Ingen är begravd på denna plats, stenen är flyttad.
Framför stenen finns en rektangel av efter varandra
placerade stenar, 2 x 1,5 m, 0,2-0,3 m st.
Omgivning:
Bergsvacka med moränavlagring.
Tidigare anteckningar:
Gravstenen är flyttad hit från Öckerö kyrkogård år 1935.
Sagesman: Vera Eliasson, Björköhuvud.
Texten på stenen lyder: "Olavs Olsson från Björköhuvud,
Död den 5/11 1869, 54 år 5m. 21d.

Och, när ni ändå är besöker denna spännande udde,
så titta in i den trolska klyftan, ungefär vid ”215”
på kartan. Bilden tagen av Klas Eliasson.
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Björkö Hundklubb - det nyaste bidraget till Björkös rika föreningsliv!
Det bor en hund i ungefär vart sjunde hus på Björkö, så med hussar, mattar, dagmattar/daghussar och andra intresserade så är vi verkligen en stor grupp hundvänner på vår ö. Det är en
härligt heterogen grupp, vi skiljer oss lika mycket som våra hundar i ålder, utseende och
personlighet. Med gemensamt hundintresse som grund har nu Björkö Hundklubb bildats för att
främja möten - människor och hundar emellan! Redan idag är en Facebook-grupp igång som är
till för erfarenhets- och informationsutbyte.
Alla Björköbor med hund är välkomna att vara med, sök på ”Björkö Hundklubb” och skicka en
medlemsansökan om du är intresserad!
Tack vare ekonomiskt bidrag och markanvisning från kommunen så hoppas vi också att det
under 2018 skall finnas en fysisk mötesplats. I dagsläget är placeringen av mötesplatsen inte
helt klar, men tanken är att det blir en inhägnad yta på ca 20x50m. Samlingsplatsen är till för
okopplade möten med lek, men också för ordnad träning/utbildning. Självklart är den ingen
ersättning för härliga naturpromenader, men hundar behöver också otvungna sociala sammanhang. Det är väldigt vanligt att möten mellan kopplade hundar inte alls blir bra och vi är många
som väljer att undvika kopplade hundmöten på våra promenader. Då det är koppeltvång stor del
av året så kan det faktiskt bli så att hunden blir lite ”isolerad” om man inte har möjlighet att ha
hundträffar i trädgårdar etc.
Likt oss människor så mår hundar också gott av lite mer utmanande hjärngympa än ”bara en
promenad”. Det finns en uppsjö av träningsaktiviteter för hundar, olika typer av lydnadsträning,
nosework, rally, agility och vi är många som idag åkt till fastlandet för att kunna gå kurs med
våra hundar. Träningen ger dels stimulans och utmaning för hunden, samtidigt som den också
stärker relationen hund - hundägare. Vår förhoppning är att det framöver kan bli utbildningsträffar här på hemmaplan - med inlånade eller egna tränare - och att intresset för denna form av
aktiviteter kan spridas när det är mer synligt.
I samarbete med kommunen letar vi nu lämplig mark för hundmötesplatsen. Den bör vara
lättillgänglig för alla på ön, både yngre och äldre hundägare. Det bör finnas möjlighet att ordna
belysning så att den kan användas även den mörkare årstiden. Självklart kommer det finnas
riktlinjer för träffplatsen och det är inte aktuellt med aktiviteter under sen kväll/natt eller tidig
morgon.
Vill du vara med och
skapa Björkös nya
mötesplats?
Vi välkomnar alla
Björkös hundvänner till
Björkö Hundklubb och
hoppas på många fina
möten framöver!

Björkö Hundklubb

PS! Två lästips!
Om hunden som friskvårdshjälp - www.expressen.se/halsoliv/darfor-blir-du-frisk-av-din-hund--se-listan
Om kopplade hundmöten - http://blogg.agria.se/fredriksteen/2014/02/24/ett-langt-inlagg-om-hundmoten/
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Björkös fantastiska nyårsfyrverkeri!
Tänk att David Peter har lovat ge oss ett
fyrverkeri på nyårsafton igen!
Ur miljösynpunkt är det viktigt att vi
håller nere mängden fyrverkerier, därför
är det förstås bättre att vi kör ett stort, som
gläder alla och inte kör flera privata.
Observera att fyrverkeriet är helt och
hållet Björkös eget – det anordnas av
föreningarna på ön och insamlingen sker
på frivillig väg och är därför helt beroende av att företag och privatpersoner bidrar
genom att lägga pengar i bössor som kommer att finnas utställda på ön. Du kan också
skicka in pengar på Björkö Kyrkostiftelses Bankgiro nr 5478-0473, eller swisha sitt
bidrag på nr 1231239250. (märk ditt bidrag med ”Fyrverkeri”).
Hälsningar, Fyrverkerikommittén

När julen närmar sig blir det högt tryck i näthandeln och i år kan du hämta paket ifrån
alla de tre största fraktbolagen på Björkö!
Ica Nära Björkö är ombud för DB Schenker och Björkö Skeppshandel är ombud för DHL
och Postnord.
Vi vill gärna att det skall gå snabbt och smidigt att lämna ut era paket och behöver därför
er hjälp med två saker:
När ert paket kommit till ön så får ni en avisering, antingen ett SMS eller en postavi, med
en kod. Var beredd att ange detta nummer när du kommer.
Som ombud kan vi inte söka fram ert paket via namn eller personnummer, utan det är
detta nummer som hjälper oss hitta paketet på ett effektivt sätt.
Vi behöver också en giltigt legitimation. Är du bud för någon annan, så behövs bådas
legitimation.
Om det har gått en tid och ditt paket borde vara framme, men det inte kommit någon
avisering så är det bäst att eftersöka ditt paket via respektive fraktbolags kundservice
eller via den som du har beställt ifrån.
Välkomna och God Helg önskar vi på Ica Nära Björkö och Björkö Skeppshandel!
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ROSA BANDET
Också i år kunde vi genomföra en poängpromenad för detta goda
syfte. Denna gången fick vi in ännu mera: 19.500 kronor i
promenad-avgift, insamling och lotterier! Dessutom såldes även
”rosa” produkter” till ett värde av 2.300 kronor, som går till
Bröstcancerföreningen Johanna i Göteborg.
Stort tack, alla som engagerade sig, deltog och bidrog till
insamlingen!
Linda Andersson

Björköslöjdarna med flera hälsar Er hjärtligt välkomna
till den traditionella julmarknaden på Björkö.
Det perfekta tillfället att fixa alla julklapparna!

Söndagen 10 december kl. 11–16
Hemvärnsgården, Björkö hamn.
Björkö-Barnens tomte kommer på besök kl. 12.
Det bjuds på levande julmusik.
Självklart finns det hembakat adventsfika att köpa
eller varför inte passa på att boka julbrunch på Seaside.

Varmt välkomna!
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Ett starkt resultat för årets insamling till Världens Barn
Året lider mot sitt slut och vi i Björkös Världens Barn-kommitté blickar tillbaka på ett år
fyllt av engagemang, påhittighet och goda resultat för barnen. Varmt tack till alla er som på
olika vis har bidragit till Björkös fantastiska årsresultat som landade på 94 688 kronor. För hela
Öckerö Kommun blev resultatet otroliga 1 004 487 kronor och vår kommun kom på femte plats
i kommunkampen.
En liten resumé av året som gått:
Vi inledde året med att tända marschaller
i hamnen. Den fantastiska Världens Barnsymbolen lyste i mörkret och hela
aktiviteten filmades med hjälp av en
drönare. Du har väl inte missat filmen?
Sök på "världens barn bohus-björkö" på
youtube, titta och njut!
Vi fortsatte under våren med att sälja
fika i hamnen när den nya el-färjan
visades upp och när sommaren närmade
sig gick vi en fågelvandring med
Kristoffer Lager, oj vad vi fick lära oss
mycket!
Den 30 september hade vi vår fina hamnfest där vi sålde många lotter och fika och hade
fiskdamm och ansiktsmålning för barnen. Björkdungens förskola var med och sålde hantverk
och hemlagade muffins och David Sjölander och hans son spelade och sjöng fint för oss.

I oktober höll Kirsi Ulvinen Andersson två väl
uppskattade yogapass i Båtklubbens lokal.
Våra kyrkor har haft både auktion och en fin
Bachkonsert där kollekten gick till Världens Barn.
Avslutningsvis samlade vi in pengar på våra färjor, med fin hjälp av våra konfirmander!
Ännu en gång, varmt tack till alla er som engagerat er, skänkt gåvor och bidragit på olika vis.
Ett särskilt tack till alla våra fina företagare och konstnärer som skänkt gåvor till vårt handlahemma-lotteri. Alla insatser och stöd gör skillnad för barnen!
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Våra fina företagare:
Björkö Hälsocenter
SeaSide
Ica Nära Björkö
Björkö Skeppshandel
Hamnklippet
Marie-Louise Salong
Barbros fotvård
Björkö pizzeria
FiskeBoa
Björkö Is o Marin

Våra fantastiska
konstnärer:
Katarina Elfast
Tina Elfast
Gunnel Skugghall
Berit Jansson
Eva-Karin Wallin
Laila Alexandersson

Nästa gång vi ses blir på Björköslöjdarnas Julmarknad
den 10 december, där vi kommer att finnas med ett
jullotteri med fina vinster.
Vi ser mycket fram emot nästa år och inleder Världens
Barn-året i januari med en ny stämningsfull ljuständning i
hamnen. Håll utkik på facebook och anslagstavlan för fler
datum och detaljer inom kort!

Sökes!
Vill du vara med och
engagera dig för världens
barn? Vi söker fler
medlemmar till kommittén.
Hör gärna av dig till Ulla om
du är intresserad!
Tfn: 0738-03 23 63

Varma julhälsningar från Björkö Världens Bar-kommitté
Medverkande: Björkö Kyrka, Equmeniakyrkan Björkö,
IFK Björkö, Björkö Samhällsförening, Röda korset, Björkö båtklubb mfl.

hittar du på ICA Nära Björkö

Tack för i år och god jul!

Önskar Erik med personal!
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Björkö

Destination Öckerö - framtidens maritima turism
Hur kan vi utveckla Björkö hamn till en hållbar gästhamn som möter den framtida turisten?
Det är frågan vi ställer oss i den studie som Björkö hamnförening fått bidrag till att genomföra.
På Björkö är hamnen navet och den naturliga mötesplatsen för såväl boende som besökare. Ett
levande kustsamhälle är en konkurrensfördel - det attraherar både boende och besökare - men
det förutsätter att samhällena är just levande.
Studien ska identifiera vilka förutsättningar det finns för att möta de förändringar som kan
komma i besöksnäringen i Göteborgs norra skärgård och för att utveckla fritidsbåthamnarna i
Öckerö kommun på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Studien kommer att
ligga till grund för en diskussion om den framtida utvecklingen av Öckerö kommuns
gästhamnar.
Vilka förutsättningar finns för att ta emot fler besökare? Vad behövs för att befintliga
företag kan utvecklas? Vad kan vi göra för att den
framtida turismen blir hållbar?
Frida Ramberg och Gunilla Fransson Bangura arbetar
tillsammans med delar av hamnens styrelse med studien
och har börjat med att göra djupintervjuer med befintliga
företag i hamnområdet. Några fokusgrupper inom
specifika områden har initierats.
Har du idéer och tankar om hur Björkö skulle kunna
utvecklas till en hållbar turistdestination? Hur ser vi på en
utveckling med fler besökare, samtidigt som Björkös
speciella karaktär bevaras? Vill du ingå i någon av de
fokusgrupper som planeras? Kontakta Gunilla, på
gunilla@projektateljen.se eller Frida, på
frida.ramberg@hotmail.com om du vill medverka.
Gamla kvarnen på Kvarnhällen, Björkö

Du kan också kontakta Per Sundberg på per.sundberg@telia.com för mer information om
projektet. Studien skall vara avslutad i mars 2018.
Gunilla Fransson Bangura
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Folke Råghammar
Också i år har vi förlorat många betydelsefulla medlemmar av vårt Björkösamhälle. En
person som skapade sig en tydlig plats i vår gemenskap var Folke, som gärna hade
kontakt med alla. Jag fick flera små limerickar och tänkvärdheter till tidningen och jag
låter oss minnas honom än en gång med hans dikt, med hans signatur, som passar så bra
i detta sammanhang!

MINNET
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

Och så en liten

julhälsning från
”tjôtarbänken” i
Strandkassan Sverker
Kristoffersson och
Janne Eriksson!

Facit till Elfasts kluring: 34
Addera talen på raden, samt lägg till summan från föregående rad, så får du
svaret.
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Equmeniakyrkan Bohus Björkö
(fd Missionskyrkan)
Bäckevägen 31, tfn 0722 521333
Pastor Emma Rudäng

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

Fira jul och nyår i kyrkorna på Björkö
Torsdag 7/12 kl.13 En enkel Jullunch i Skutan, Equmeniakyrkan
Vi äter gott och lyssnar till jazzgruppen Gentle trombones.
Kostnad 125 kr OBS! Anmälan till Anita Larsson, senast 3/12 kl 21.00
Telefon 031-96 10 27 eller anitamossen@gmail.com
Lördag 9/12 kl.14 Julbasar i Björkö kyrka. Klockan18 Ljuståg med barnkören
Lördag 16/12 kl. 15 Julspel i Equmeniakyrkan.
Barnkören under ledning av Karolina Larsson, Lisa Lindroth, Emma Rudäng, musiker.
Söndag 17/12 kl. 17 Björkös gemensamma julsång i Equmeniakyrkan.
Ulrika Davidsson, körer från öns kyrkor, sångare.
Julafton 24/12 kl. 17 Julbön i Björkö kyrka, Christer Holmer. Sånggrupp
Julafton 24/12 kl. 23 Ord och ton i julnatten, i Equmeniakyrkan,, Lena Sollerman. Sångmedverkan
Juldagen 25/12 kl. 07 Julotta i Björkö kyrka. Christer Holmer, Björkö kyrkokör
Annandag jul 26/12 kl.11 Festmässa i Jultid, Björkö kyrka 60 år
Christer Holmer, jubileumskör, sångsolist och instrumentalister.
Nyårsafton 31/12 kl. 23 Innan tolvslaget i Björkö kyrka. Fam. Davidsson, musik
(Slut i tid till Björkös fyrverkeri)
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Nytt år i kyrkorna på Björkö
Ekumeniska böneveckan vecka 3, 2018:
Gemensam temagudstjänst 14/1 kl.11 Equmeniakyrkan
Christer Holmer, Emma Rudäng. Barnkyrka (som söndagsskola)
Kyrkorna är öppna växelvis för andakt och bön under veckan, håll utkik för affischering
Gemensam temagudstjänst 21/1 kl.11 i Björkö kyrka
Emma Rudäng, Christer Holmer
Det händer mycket mer, se församlingsblad, hemsidor och affischer
www.svenskakyrkan.se/ockero www.equmeniakyrkanbjorko.se

Den 16 oktober stängde Björköbo, Göteborgs Räddningsmissions
boende för ensamkommande.

Nu har tio killar från Björköbo fått värdfamilj, frivilligt hem
på Björkö. Stort tack till er som öppnat era hem!
Vill du vara med och stötta killarna och familjerna så har vi behov av
faddrar samt ekonomiska faddrar – du kan swisha en familj varje
månad.
Vill du veta mer?
Kontaktpersoner:
Emma Rudäng mail emma.rudang@gmail.com
Evelyn Lidebo Svenninghed
mail evelonea@gmail.com
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