
Protokoll Björkö Samhällsförening 

Styrelsemöte onsdag 17/1 2018 kl. 18.30, Västergårds by 
 
1. Mötet öppnas 

Ordförande Helena Larsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Närvarande 

Anna Wijk, Owe Gissleholm, Cecilia Lännerbo, Bengt Berndtzén, Bernt Jacobs, Helena 

Larsson. 

Närvarande för information om BID-projekt för Björkö Hamn och samhälle var Lars-Gösta 

Alsterberg från hamnstyrelsen. 

Närvarande från Valberedningen för inhämtande av förslag till styrelsemedlemmar var Ulla 

Hallqvist. 

 

3. Sekreterare för mötet 

Bernt Jacobs valdes till mötessekreterare 

 

4. Dagordning 

Dagordningen godkändes i sin helhet. 

 

5. Föregående mötes protokoll 

Godkändes 

 

6. Information från/till gäster 

 

a) Lars-Gösta Alsterberg redogjorde för BID, modell för samverkan mellan kommun, 

föreningsliv, näringsliv och civilsamhälle m.m. Intressanta tankegångar för framtiden som 

styrelsen för BSF ställer sig positiv till. 

 

b) Ulla Hallqvist informerades att i tur att avgå i styrelsen är Jerker Knutsson, Cecilia 

Lännerbo och Anna Wijk, samt att vi behöver ett fyllnadsval som inte blev gjort förra året. 

Ulla fick dessutom förslag på ett antal nya kandidater som skall tillfrågas. 

 

7.Skrivelser 

 

a) till föreningen 

          Ur ärendelista till Kommunstyrelsen fanns inget akut att informera om 

          Tidningen Vi skärgårdsbor och julhälsning från Boviks seglarskola lämnades för 

          information till styrelsen 

          Styrelsen hade också fått besked från Länsstyrelsen om att vi inte får projektpengar 

         därifrån till en tennisbana på Björkö. 

 

b) från föreningen 

          Mail till Samhällsbyggnadsenheten om trafikfara vid övergångsstället vid Framnäs.  

          (Ordförande uttryckte även en uppfattning om att samhällsbyggnadsförvaltningen visar 

          en tröghet och brist på engagemang i bl.a. en viktig trafiksäkerhetsfråga.) 

 

 



8. Rapporter 

 

a) Samrådsmöte om Översiktsplan 2040 Öckerö kommun. 

Mötet diskuterade intryck från mötet där översiktsplanen drogs i Equmeniakyrkan. Vi enades 

om att inget påtagligt har ändrats efter den fördjupade översiktsplanens samråd för Björkö. 

Helena skriver ihop ett svar till kommunen efter godkännande av styrelsen. 

 

b) Förslag från Björkö Hamn om samarbete i projekt. 

    Punkten behandlades under punkt 6 a). 

 

c) Två förslag på placering av tennisbana diskuterades: ovanför Missionskyrkan, eller intill 

nya industribyggnaden vid Kilen. Johan Almroth tittar på förslagen och vi avvaktar 

fortsättningen. 

 

 9. Björkö-Nytt, hemsida mm 

 

Helena informerade om att kontakt med ny tryckare av Björkönytt tagits. Vi inväntar offert. 

Ordförande informerade också om arbetet med nytt web-avtal för hemsidan. 

 

10. Övriga frågor 

 

Flera uttryckte sin tacksamhet för att tippen nu sköts så väl. Förslag om att vi skriver ett tack i 

nästa Björkö-Nytt. 

Vi ska också tacka David Peter i tidningen för ett fantastiskt nyårsfyrverkeri i år också! 

 

Bernt informerade om att Världens Barn-aktivitet kommer att vara 28/1 med 

marschalltändning i hamnen och andra aktiviteter därefter. Man kan bidra med kostnaden för 

marschaller privat. Insamling kommer att ske på olika platser på ön. 

 

Vi ska också börja planera för påsken. Kanske genomför vi korvgrillning och kaffeservering i 

samband med bygget av fyren i år också, eftersom det blev så uppskattat. 

 

Owe meddelade att han har fått besked om att skydds-staket kommer att sättas upp på GC-

leden där den går ihop med vägbanan nära fotbollsplan. 

 

11. Nästa möte 

Bestämdes till 21/2 kl. 18:30 – lokal meddelas senare 

 

12. Mötet avslutas 

 

 

Vid protokollet:    Justeras: 

 

 

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

Vice sekreterare Bernt Jakobs   Helena Larsson 


