
Protokoll Björkö Samhällsförening 
Styrelsemöte onsdag 21/2, kl. 17.30, Västergårds by 
 

1. Mötet öppnas  
  

2. Närvarande 
Helena Larsson, Bernt Jacobs, Bengt Berndtzén, Peter Hohlfält, Cecilia 
Lännerbo och Ove Gissleholm 
 
 

3. Sekreterare för mötet - Peter Hohlfält 
 

4. Dagordning godkändes 
 

5. Föregående mötes protokoll godkändes 
 

6. Skrivelser 
a) Till föreningen 

Ärenden till kommunala nämnder; 
Inget specifikt att rapportera 
 

b) Från föreningen 
Inget 

 
7. Rapporter 

a) Möte med företrädare för BID Björkö 21/2 
Lars-Gösta Alsterberg, Anna Törnqvist och Ingmar Alexandersson redogjorde 
för deras arbete kring BID (Business Improwment District). Processen handlar 
grovt om att arbeta mera lokalt med utvecklingsfrågor inom ramen för Björkös 
intressen där man gemensamt med föreningar, näringsidkare osv går samman 
och driver en enad linje runt en vision för Björkö. Arbetssättet har provats i bl.a 
Floda och på Skaftö i närzonen med gott resultat, samt utomlands på ett flertal 
ställen  

 
b) Ö-rådsmötet 20/2 
Ingen från Björkö hade möjlighet att delta, men kommunen kommer att lägga 
ut anteckningar från mötet på nätet. 

 
c) Trafikfrågor 
Sensorer för övergångsstället vid färjan har justerat av Owe Gissleholm, 
eftersom kommunen inte åtgärdat. 
Samhällsföreningen kommer att begära in svar på samtliga påpekanden från  
Trafiksäkerhetsvandringen. 

 
 

8. Björkö-Nytt – hemsida – facebook-sidor  
Björkönytt levereras till ön 2/3 för vidare distribution på ön. Tidningen behöver 
delas ut så fort det är möjligt då det är flera annonsörer som har 
datum ”kopplade” till tidningen. 



 
9. Årsmötet och Verksamhetsberättelse 

Helena har bjudit in kommunchefen, Gull-Britt Eide, att komma och presentera 
sig och berätta om sina planer för Öckerö kommun. Datum för årsmötet blir 
torsdagen den 12 april, i Västergårds by. Inbjudan och Verksamhetsberättelse 
kommer att finnas i kommande Björkö-Nytt. Styrelsen har fått förslag till 
Verksamhetsberättelse för att informera sig om skrivningen. Specifik planering 
gör på nästa styrelsemöte. 

 
10. Övriga frågor 

 
Vi har fått en ny bänk från kommunen, utplacerad vid svängen innan 
återvinningsstationen 
 
Vi har även fått nya steg till badstegarna på Tors Holme. Janne Boström 
ansvarar för stegarna. 
 
På påsk i samband med påskefyren kommer föreningen att servera korv m.m. 
 

11. Nästa möte  
Bestämdes till 14 mars. 
 

12. Mötet avslutas 
 

 
 
 
 
Vid protokollet:    Justeras: 
 
 
-------------------------------    ------------------------------- 
Vice sekreterare Peter Hohlfält   Helena Larsson 


