
Protokoll Björkö samhällsförening 

Styrelsemöte onsdag 6/12, kl. 18.30, Kyrkans förskola 

1. Mötet öppnas 

 

2. Närvarande  

 

Pernilla Eng, Helena Larsson, Bernt Jacobs, Peter Domini, Peter Hohlfält, Cecilia 

Lännerbo, Anna Wijk, Ove Gissleholm, Bengt Berndtzén 

 

3. Sekreterare för mötet - Peter Hohlfält 

 

4. Dagordning – Godkändes 

 

5. Föregående mötes protokoll – Godkändes 

 

6. Skrivelser 

Till föreningen 

Ärende till senaste Kommunstyrelse: 

Läget ekonomiskt för kommunen är pressat. 

Ev. Strategiskt markköp av kyrkans mark vid Tabor för kommande översiktsplan. 

 

Skrivelse ang återbruk vid tippen på Björkö inlämnat och rekommendationen från 

Samhällsföreningen är att detta lämnas in som ett medborgarförslag. Ett sådant förslag 

ställer sig styrelsen positivt till ifall det lämnas in. 

 

Från föreningen 

Skrivelse kommer att skickas till kommunen beträffande kompensation för fastighet 

drabbat av GC-led utmed Bäckevägen.  

 

7.  Rapporter 

 

A/trafiksäkerhetsvandringen 

Trafiksäkerhetsvandringen på Björkö torsdagen 9/11, följande noterades: 

  
Trafiköversynen av säkerheten på våra vägar genomfördes av kommun-tjänstemän ihop med 

Konsulter med inriktning på trafiksäkerhet och i samband med frivilliga Björköbor, inbjudan 

skickades ut på Bohus-Björkö anslagstavla på Facebook. 

Trafiksäkerhetsvandringen är en del av medborgarlöftet 2017. 

  

Uppslutningen vara ganska bra(det var lika många kommuntjänstemän som vi på Björkö ca 12st) 

Tjänstemännen var väldigt engagerade och förstod och höll med om våra synpunkter nedan. 

  

Trafiksäkerhetspunkter och förslag på förbättringar som togs upp var: 

*Problem med hög hastighet på Mossvägen och även svag/dålig belysning, förslag fartgupp eller 

liknande. 

*Skarviksvägen/hamnbacken lurigt/svårt att se runt hörnet vid muren(Vid Anna-Lena och Joakim). 

*Utfarten från Västergårdsvägen nere vid hamnen/Skarviksvägen (Höger-regeln som ej följs) och att 

det är 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 fanns förslagen att ha 

Fordonstrafik förbjuden under denna tid, förslagen om enkelriktning eller fartgupp. 

*Skarviksvägen mellan ICA och den skarpa svängen, där är det stor höjd-skillnad mellan väg och 

vägren som behöver åtgärdas, förslag om att göra en gångbana mellan ICA den skarpa svängen, 

alltså inte bara åtgärda nivåskillnaden. Även förslag att förbättra problemet där med exempelvis en 

midja. 

*Kyrkvägen/Västergårdsvägen(Mittemot Sture o Lola Eliasson), skapa en avlämnings-parkering för 

barn till skola och fritids( det finns mycket plats för denna typen av parkering och marken är 

kommunens 

* Nya Busshållplatsen på Skarviksvägen, cyklar och gående blir nu  hänvisad 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) , där går vägbanan och GC-banan 

ihop utan någon avskiljare, förslag om ett skyddsräcke. 

* Korsningen Ekvägen/Konvaljvägen och trottoaren Ekvägen vid fotbollsplanen, förslag om att 

förlänga den nuvarande cykelbanan där trottoaren är nu. (Högersidan när man kör in mot 

fotbollsplanen) 

*Skarviksvägen vid 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, försök att titta över era barns cykelbelysningar. 

 

B/Informationsmöte med ö-råd 

Samhällsföreningen hade frågat om den ”Markanvisningstävling” för området vid 

Vitsippevägen på Björkö. Vi fick svar att många exploatörer är intresserade. Just nu 

diskuteras detaljer kring om marken ska detaljplaneläggas först eller inte. 

 

Öckerö Fastighets AB´s VD Hans Andreasson berättade om pågående och kommande projekt 

för bolaget. 

Information angående skola Björkö.  

Projektansvarige Torben Ferm informerade att: 

Öckerö kommun vill upphandla en leverantör som utifrån behovsbeskrivning Björkö förskola 

och skola 2016 

• köper tomten där skolan är avsedd att byggas 

• river befintliga byggnader 

• tillhandahåller evakueringslokaler under rivning och byggproduktion 

• projekterar och uppför en skola för 300 elever för årskurs 1-9, som är färdigställd för 

ibruktagande till skolstarten HT 2020 

• förvaltar och ansvarar för driften av fastigheten 

Behovsbeskrivning: 

• Skapa långsiktig lösning för skollokalfrågan som förbereder för en framtida 

expansion upp till 300 elever med en ny huvudbyggnad för grundskola, 

förskoleklass och fritidshem, 6-16 år 



• Västergård är den plats där den kommunala förskolan och skolan även 

fortsättningsvis skall vara belägen. Friyta för barn skall prioriteras till förmån för 

parkering. 

• Skapa en central mötesplats för alla boende på Björkö där skolans lokaler med 

fördel samordnas med funktioner riktade till allmänheten, såsom café, 

samlingslokal, bibliotek och möteslokaler 

• Restaurang och tillagningskök finns i huvudbyggnaden 

 

C/Swisch-konto 

Föreningen har skaffat swischkonto 1232632180. Kontot går bl.a. att användas för att betala 

in medlemskapet på 100kr per år och hushåll. Märk med namn. 

 

D/Översiktsplan Öckerö 2040 

Samrådsmöten hållna på Öckerö/Hönö 

11/1 kommer samrådsmöte hållas på Björkö. Presentation av översiktsplanen för hela 

kommunen. 

 

E/Orienteringkarta/löparspår 

Utarbetande av slingor pågår och förslag kommer att tas med markägare för ok. 

 

F/Förslag på placering av tennisbana 

Samhällsföreningen tipsar om ny placering till Johan Almroth söder om gymnastiksalen 

 

8. Björkö-Nytt – hemsida – facebook-sidor  

Byte av leverantör för hemsidan kommer att göras. 

 

Föreningen utreder tryckerimöjligheter för Björkönytt framöver pga kostnadsskäl. 

 

9. Övriga frågor 

 

Kyrkans förskola har föreslagits att läggas ner och möte om detta inom kyrkan inom kort. 

 

Västerhavsveckan kommer att hållas med ”SEAFOODFESTIVAL” 4-5/8 på trålplan 

arrangerat av hamnföreningen med samarbete med BjörköMusicSociety m.fl. 

 

 

10. Nästa möte  

17/1 nästa möte med start 18:30 

 

 

11.  Mötet avslutas 

 

 

 

Vid protokollet:    Justeras: 

 

 

-------------------------------    ------------------------------- 

Vice sekreterare Peter Hohlfält   Helena Larsson 


