
 
 
Protokoll fört vid möte i styrelsen för Björkö Samhällsförening den 11/1 2017 
 

§1  Mötet öppnas 
Ordförande Helena Larsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

§2  
 

Närvarande 
Helena Larsson, Bengt Berndtzén, Pernilla Eng, Kenneth Franzén, Owe Gissleholm, 
Bernt Jacobs, Jerker Knutsson, Cecilia Lännerbo och Anna Wijk  

§3 Information till valberedningen 
Anna Karin Björkman och Ulla Hallqvist besökte mötet och fick information om vilka val 
som behöver göras på kommande årsmöte. 
 

§4  Till sekreterare valdes Bengt Berndtzén 

 

§5 Dagordningen godkändes  
 
 

§6 
 

Föregående mötes protokoll 
Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll. 

§7 a) Skrivelser till föreningen: 
    Ärendelistor kommunala nämnder – inget att notera 
    Svar från Tanja Barrett, Kommunen, om Naturguiden – den justering som vi ville ha 
    när det gäller vandringsleden har hon gjort. 
    Dessutom div tidningar och julhälsningar 
 
b) Skrivelser från föreningen: 
     Inga 

 

§8 Rapporter 

 
a. Nyårsfyrverkeriet.  

Trots besvärligt väder blev årets fyrverkeri som vanligt fantastiskt. Ett stort tack till 
David Peter. Årets fyrverkeri gick på ca 30.000. En specifik rapport kommer när 
fyrverkerikommittén har sammanställt allt. Det överskott som kan finnas ska sparas till 
2020 års jubileumsfyrverkeri. Man kan också notera att det är märkbart mycket mindre 
fyrverkerier på ön i övrigt och att man värdesätter att det görs ett samlat fyrverkeri med 
tillfälle för Björköbor att komma samman på nyårsnatten i hamnen.   
Fyrverkerikommittén kommer att lämna ett tack till David Peter för hans arbete. 
 

b. Tennisbana 
  

Johan Almroth har nu samlat ihop erforderliga dokument för att söka pengar i olika 
fonder. 

 
 



c. Arbetsgrupp för minneslund 
Brev med ansökan, undertecknat av representanter för båda kyrkorna och Björkö 
Samhällsförening har skickats till Öckerö kyrkogårdsutskott. 
 

d. Utegym 
Jerker kunde rapportera att ideella krafter, med honom som arbetsledare, nu har fått 
stora delar av utegymmet klart. Det har redan använts av flera. 
 

e. Spången i Kolvik 
I stormen Urd i nyårshelgen steg vattenståndet så mycket att spången lossnade från 
sina fästen. Bernt, Bengt m fl har gjort en första säkring av spången och ytterligare 
arbeten måste till när vädret är bättre. 
 

f. Trafikfrågor 
Owe fortsätter att bevaka planeringen av hållplatsbygge vid Västergårds by och 
Skarviksvägen. 

 
g. Skolfrågor - inga 

 

§9 Översiktsplan FÖP 
Kommunen kommer att genomföra ett ”Öppet Hus” på SeaSide lördag 10-14, med två 
presentationstillfällen och möjlighet till frågor. 
BSF är remissinstans och vi ska svara på samrådet före 3/2. 
Vårt remissmaterial har cirkulerat i styrelsen för information. 
 

§10 Årsmötet 
Vi planerar årsmötet till 5/4 eller 6/4. Helena frågar Samhällsbyggnadschef Urban 
Olsson om han kan komma som gästtalare och vi bestämmer dag efter när han kan. 
Valberedningen är nu också informerad och mera detaljer bestämmer vi på senare 
möte. 
 

§11 Övriga frågor 
Man har sett kadaver från slaktade djur i markerna, inte långt från stigar. Man räknar 
väl med att vilda djur tar hand om det, men det kan ställa till det för t ex rastande 
hundar. Cecilia kontaktar berörda och ber dem gräva ner, eller slänga det långt från 
stigarna. 
 
Gull-Maj Brodén har frågat om hon kan få hjälp med att grusa av stigen utanför hennes 
tomt, som används av många. Vi undersöker om vi kan hjälpa till. 
Det hade varit värdefullt om det kunde finnas en grupp av herrar som kunde gå 
samman och göra sådana jobb. Vi frågar runt och lägger in en fråga på Facebook 
också. 

 

§10  
 

Nästa möte 
Bestämdes till 22 februari. 

§12  
 

Mötet avslutas 
 

 

_____________________                    ________________________ 
Sekreterare Bengt Berndtzén                   Justeras. Helena Larsson, ordf. 

  

 


