
Protokoll 

Björkö samhällsförenings styrelsemöte onsdag 21/6, kl. 18.30 
Båtklubbens lokal 

1. Mötet öppnas  

2. Närvarande  
 

Pernilla Eng, Jerker Knutsson, Helena Larsson, Cecilia Lännerbo, Anna Wijk, Bernt Jacobs, 

Peter Domini, Peter Hohlfält 

3. Sekreterare för mötet - Peter Hohlfält 

4. Dagordning Godkändes 

5. Föregående mötes protokoll - Godkändes 

6. Skrivelser 

Till föreningen 
 
Ärendelistor kommunala nämnder 

Helena gick igenom ärendelistor från kommunstyrelsen 

Från föreningen 
 

Remissvar Öckerö Kretsloppspark, Inga kommentarer från föreningen. 

Kontakt tas med Thomas Wijk för förslag om möjlig "återanvändningscontainer" vid 

Återvinningscentralen Björkö för att öka återanvändningen vid centralen och därmed minskad 

miljöbelastning 

Rapporter 
 

a) Möte om tennisbana på Björkö 

 

Utredning kring tennisbana gjord av Johan Almroth och Kenneth Franzén. 

Ännu inget formellt godkännande från kommunen ang markanvisning. Oklart om bygglov 

behövs och kommunen utreder detta. 

Kostnadsuppskattning idag för en tennisbana är 400.000 SEK plus markkostnad. Vi söker 

finansiering som ett Leader-projekt. 



Samhällsföreningen ställer sig positiva till att bidra ekonomiskt i en initial fas men vill sedan 

att man bildar en förening för fortsatt ”drift” och därmed driftsansvar. 

 

b) Leden Gröna Äng – Klarvik 

 

Föreningen tackar Bernt och Bengt för den fina insatsen med anläggande av spång osv vid 

Gröna Äng-Klarvik. 

Samhällsföreningen kommer att märka upp vägen Gamla tippen-Gröna Äng-Klarvik för att 

underlätta denna för promenad. 

Föreningen driver vidare frågan att även förlänga stigen till Trollvik. 

 

c) Trafikfrågor  

 

Parkering Grönevik/Framnäs 

Kommunen har träffat avtal med Grötö/Kalvsund, där platserna kommer att delats ut på nytt 

vilket kommer att ske under hösten 2017. 

BSF kommer att driva på frågan kring lösning för att inte Framnäs pendelparkering blir full. 

 

d) Skolfrågor 

 

Stor eloge för den fina städningen av skolans omgivningar med ett stort tack till 

Predrag ”Pedja” Puharic. 

8 Ersättning till sekreterare  
Ersättning till sekreterare löses delningsmässigt vid årets slut avseende vice och ordinarie 

sekreterare enligt tidigare beslutad ersättning om X kr/år.  

9 Björkö-Nytt – hemsida – facebook-sidor  
Beslut att försöka stänga alla Björkö-Facebooksidor förutom en för att förenkla och förtydliga 

informationen från föreningen. Vi gör om utdelningsområdet vid Skuteviksvägen, 

Kvarnhällen och Boviksvägen. 

10 Övriga frågor 
Peter Hohlfält tog upp frågan kring att uppdatera den orienteringskarta (senast reviderad 1987) 

och styrelsen beslutade att gå vidare med frågan och utreda ev bidrag och kostnader kring 

detta. 

Ett förslag om att märka upp ett antal löparspår på ”trialnivå” (dvs mindre stigar för 

skogslöpning och därmed endast uppmärkning och inga aktiviteter avseende underlaget eller 

liknande) bifölls. Förslaget är grovt att finna en slinga på 2,5km, 5km resp 10km. 

 

Ett arbete kommer att göras med att röja och sätta spång ner till Suddevik. Kostnaden står 

BSF för, men arbetet görs av Tomas Axelsson och Mikael Jansson. 

 

Bänkar längs färjevägen kommer föreningen att försöka be kommunen att ersätta. 

 



För att lösa frågan kring spillning vid Tors Holme från kanadagäss så kommer föreningen 

kontakta kommunen för möjlighet att skjuta av vid lämpligt tillfälle eller på annat sätt hantera 

ev sanitär olägenhet. 

11 Nästa möte  
16/8 nästa möte efter sommaruppehåll 

12)  Mötet avslutas 
 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:    Justeras: 

 

 

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

Vice sekreterare Peter Hohlfält   Helena Larsson 


