
!  !
Protokoll fört vid styrelsemöte måndagen 17 aug 2017 18.30, Båtklubbens lokal i 
hamnen. !
1) Mötet öppnades av ordföranden !
2) Närvarande 
Helena Larsson, Peter Domini, Owe Gissleholm, Bengt Berndtzén, Bernt Jacobs, Jerker Knutsson, 
Pernilla Eng, Anna Wijk, Peter Holtfält, Cecilia Lännerbo 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. 
Inga !
          Från föreningen 
Inga  !
7) Rapporter 
      a) Tennisbana på Björkö: Vissa boende ifrågasätter tillvägagångssättet av anläggande av tennis   
bana. Beslutat är att BSF står för offertkostnader vilket skall meddelas Johan.   !
      
      b) Tillgänglighet leder är klart tack vare Bernt och Bengt. Måla stenar diskuteras och Ove före-
slår blå färg som man använt för ledmärkning på Rörö. B & B föreslår schablonmålning av marke-
ringen på berget för att få riktningen tydlig. Ledstänger utmed lederna diskuteras och beslutas sedan 
att ej uppföras i Kolvik och Klarvik, då ansvarskonsekvenserna växer på oönskat sätt. Dock beslutas 
om ett handstöd vid Suddevik som Tomas Axelsson kan sätta upp. !



c) Orienteringskarta, arbetet fortsätter med revidering och samarbete med Göteborgs orienter-
ingsförening. Kostnadsuppgifter undersöks av Peter H som också kartlagt ett antal trailerleder  
på Björkö som berör många markägare. Markägare kontaktas och ev. en liten notis i Björkö 
nytt om arbetet. !

d) Kanadagässens avföring på stränderna bla Tors holme bekymrar. Per Olof Holgersson kan ev. 
skjuta av antalet, men vi ska tala med J-E Bäck på kommunen. Frågan tas med till Örådet. !

e) Bänkar längs färjevägen behöver kompletteras i närheten av återvinningsplatsen och Helena 
tar upp detta med kommunen då bänken behöver vara stabil och ha armstöd. !

f) Orosanmälningar under sommaren har noterats med en del nattliga aktiviteter på olika håll. 
En enkel notis om observationen i Björkö nytt men inga ”pekpinnar”. !

g) Trafikfrågor planeras tas upp med Urban Olsson på kommunen då det blivit mycket 
”trassligt” vid Grönevik i och med sidbyte av fotgängare på färjan. Hela Grönevik är planaer-
ad för motsatsen och nu blir det mycket korsningar över bilarnas färdväg av fotgängare som 
skall till bilar eller cyklar och även buss då hållplatsen är på parkeringssidan fortsatt. De enda 
som nu kommer på ”rätt” sida är de som gående/cyklande skall vidare med Personfärjan vid 
Framnäs. Tyvärr finns ej avsatt plats för den transporten söder om bilköerna. Ytterligare prob-
lem är att cyklister och bilar som vill parkera innan ombordstigning behöver färdas mot 
trafiken en lite längre sträcka (beroende på hur lång bilkön till färjan är). !

8) Björkö-Nytt  
Helena jobbar och allt är nästa klart. Distribution planeras till 1 sept till postlådor. !
9) Övriga frågor. Fiber på ön: Allt lär vara nedgrävt på ön och vid Huvudet kommer ledningarna lig-
ga i luften pga mycket ytligt berg utmed dragningen av fibern. Detta har skett i samarbete med Bernt 
Jacobs för bästa lösning. !
10) Nästa möte 
Onsdagen 13 september kl 18.30, Båtklubbens lokaler.  !
11) Mötet avslutas 
  
  
.................................................                                      ................................................. 
Sekreterare, Christin Ostwald                                          Justeras, Helena Larsson 
 


