
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag 26 april 2017 18.30, i Båtklubbens lokal i 

hamnen. 

 

1)   

Mötet öppnades av ordföranden 

 

2)   

Närvarande 

Peter Domini, Owe Gissleholm, Bengt Berndtzén, Helena Larsson, Bernt Jacobs, Peter Hohlfält och 

Christin Ostwald. 

  

3)  

Sekreterare för mötet  

Valdes Christin Ostwald  

  

4)  

Dagordning 

Godkändes 

  

5)  

Föregående mötes protokoll   

Godkändes 

  

6)  

Skrivelser   

          Till föreningen:   

Ärendelistor kommunala nämnder. 

Ordf. rekommenderar att vi går in och läser kommunrevisionens granskningsrapport som finns i 

senaste kallelse för Barn o Utbildningsnämnden. 

Motion om avgiftsfri simskola. I nuläget ersätter kommunen förlusten vid simskoleverksamhet på 

öarna. Helena skriver ett upprop i tidningen om möjlighet till simlärarutbildning och sommarjobb för 

intresserad ungdom. 

Mail från Johan Holgersson ang returstations placering i tätorten. Frågan ligger inte hos BSF. 

Mail från kommunen. Grötö och Kalvsund har 26 april möte om p-platser vid Framnäs. Ove och 

Peter H bevakar Björkös intressen och utvecklingen. 

 

          Från föreningen 

Inga  



7)  

Rapporter 

 

a) Info från Örådet 25 april. Helena o Christin närvarade. Kommunen hade tagit till sig av 

kritiken i de senaste årens revisionsberättelser. Anteckningar från mötet ligger på 

kommunens hemsida. 

 

b) Seniorboende. Peter D presenterade fortsatta steg som han och Hans Olofsson föreslår. Oklart 

vad Björköborna i helhet vill ha/behöver. Planeras för ett workshop-möte för att samla den 

uppfattningen. Öfab planerar bygga lägenheter med hyresrätter där förskolekollektivet är 

idag. Janerik Johnsson bygger förmodligen bostadsrätter vid gamla skolan. 

 

c) Hönö öråds initiativ till frågor till kommunledning presenterades under punkt a) 

 

d) Städdagen. Ca 20 personer mötte upp, dessutom 5 hela barnfamiljer. 

 

e) Påsken. Allt fungerade väldigt bra, men dålig uppslutning av äldre vid brasvedinsamling. Idé 

om kaffe och kaka utöver korv nästa år. 

 

f) Utegym, Jerker och co har gjort ett otroligt arbete, och planerar invigning efter  

sommaren. 

 

g) Arbetsgrupp för minneslund - inget nytt. 

 

h) Trafikfrågor. Nya busshållsplatser/midjor som även är handikapp-anpassade kommer byggas 

på Bäckevägen och Skarviksvägen. Bäckevägen prioriteras. Enligt Peder Falk på kommunen 

kommer schaktning påbörjas redan i april vid Bäckevägen. Den lilla stigen över ängen 

föreslås asfalteras men ej bredare än stigen är. 

 

i) Skolfrågor – Viktigt att Björkö skolverks behovsbeskrivning tas med i projekteringen av en 

ny skola. Bevakas av Peter H. 

 

8) Årsmöte 

Det kom upp en önskan om att lägga ut våra protkoll på Facebook. Peter D. ansvarar. 

 

9)  

Björkö-Nytt  

Helena börjar nu med nästkommande nummer. Vi beslutade om justerade utdelningsområden. 

 

10)  

Övriga frågor.  

Leden Klarvik-Kålvik. Bengt, Bernt och Owe kollar behovet. 

Sponsring till bensin och material för ny spång vid Suddevik, Tomas Axelsson sköter detta. 

Fårhagar önskas stängslas så att stigar i bruk ej stängs av. Framförs av Peter H till djuransvariga 

familjer. 

 



 

11)  

Nästa möte 

Måndagen 15 maj kl 18.30, Båtklubbens lokaler.  

 

12)  

Mötet avslutas 

  

  

.................................................                                      ................................................. 

Sekreterare, Christin Ostwald                                          Justeras, Helena Larsson 

  


