
 

 

 

 

Protokoll Björkö Samhällsförening  
fört vid styrelsemöte i måndagen 15 maj 2017 18.30, på bryggan i hamnen. 

 

1) Mötet öppnades av ordföranden 

 

2) Närvarande 

Helena Larsson, Peter Domini, Owe Gissleholm, Bengt Berndtzén, Bernt Jacobs och  

Christin Ostwald. 

  

3) Sekreterare för mötet  

Valdes Christin Ostwald  

  

4) Dagordning 

Godkändes 

  

5) Föregående mötes protokoll   

Godkändes 

  

6) Skrivelser   

          Till föreningen:   

Ärendelistor kommunala nämnder. 

Ordf. informerar om kommunens planlista med statusbeskrivning. Seaside har beslut om byggna-
tion av en permanent byggnad på den av kommunen arrenderade marken. 
Det finns en motion om enskilda duschbås i kommunens idrottshallar som nu behandlas i Barn- och 
Utbildningsnämnden. 
 
Överenskommelse med kultur o fritid om skötsel av badplatser mm  
Protokoll från mote om p-platser vid Framnäs 26/4 

 

          Från föreningen 

Inga  
 

7) Rapporter 
a) Seniorboende 

Kommunen har en Markanvisningstävling för området granne med Solhem och vi beslutade 
att avvakta med aktiviteter tills vi vet vad detta innebär. 
 

b) Möte”Människovärde i fokus” 27/4  
Gäst Barbro Lenner Axelsson. Samhällsföreningen och kyrkorna på ön delar på kostnaden 
och vår del blir 1900 kronor. 
 
 

 



 

 

c) Trafikfrågor 
Arbetet är i full gång vid busshållplatsen vid skolan. Senare kommer man att starta byggna-
tion av anpassad hållplats på Skarviksvägen/Björkvägen också. 
 

           Kabelnedgrävningens stora ingrepp oroar medlemmar och enl Christer Lövgren, affärsom- 
           rådeschef på Öckerö fiber grävs små spår när underlaget så tillåter men när det är grövre  
           material under asfalten blir ingreppen större. Detta asfalteras igen kontinuerligt minst en 
           gång per etapp. Första av fyra etapper är klar nu v 23. 

 
d) Skolfrågor  

Inget nytt. 
 

e) Leden Gröna äng -Trollvik  
Bengt och Bernt har mätt att 40 m spång åtgår och behov av bärhjälp av material behövs till 
lördag 20 maj kl 11. De räknar med att bygga när materialet är på plats. 

 

8) Björkö-Nytt  

Helena jobbar för att tidningen ska komma ut 2 juni. Avisering för utdelning kommer på mail och då 
finns tidningarna att hämta i hamnboa. 
 

9) Övriga frågor.  
Inga 

 

10) Nästa möte 

Onsdagen 21 juni kl 18.30, Båtklubbens lokaler.  

 

11) Mötet avslutas 

  

  

.................................................                                      ................................................. 

Sekreterare, Christin Ostwald                                          Justeras, Helena Larsson 

  


