
 
 

Protokoll Björkö samhällsförening  
 
fört vid styrelsemöte i onsdag 15 mars 2017 kl. 18.30, Båtklubbens lokal i hamnen.  
  
 
  
1)   
Mötet öppnades av ordföranden 
 
2)   
Närvarande 
Peter Domini, Kenneth Franzén, Owe Gissleholm, Cecilia Lännerbo, Bengt Berndtsén, 
Helena Larsson, Anna Wijk och Bernt Jacobs. 
  
3)  
Sekreterare för mötet  
Valdes Cecilia Lännerbo  
  
4)  
Dagordning 
Godkändes 
  
5)  
Föregående mötes protokoll   
Godkändes 
  
6)  
Skrivelser   
          Till föreningen:   
Ärendelistor kommunala nämnder  
          Från föreningen 
Inga 
  
  
7)  
Rapporter 
 

a) Möte om ”ny skola på Björkö” med kommunrepresentanter hålls 20/3 i 
Skutan. Ingen dagordning, öppet möte med frågor. Arne Lernhag, Göran Olsson Liberalerna 
och Roberto Settergren Kd kommer ifrån kommunen. Representanter från Björkö skolverk 
och Samhällsföreningen kommer också att delta. 
   

b) Möte med Hönö öråd 27/2. Kenneth Franzén och Bernt Jacobs 
representerade Björkö. Stort missnöje från andra öar hur kommunen driver vissa frågor. 
Likaså stort missnöje från Öckerö och Hönö gällande byggnationerna av Hedenskolan och 
Brattebergsskolan. Nytt möte i början på april. 
  



c) Utegym, börjar bli färdigt. Blir fantastiskt fint och Jerker och co har gjort ett 
otroligt arbete. 
  

d) Arbetsgrupp för minneslund - inget nytt. 
 

e) Seniorboende Det finns ett förslag på att använda marken vid 
distriktssköterskan och marken vid de 2 förskolorna. En förskola skulle kunna flyttas mittemot 
Samsmarka så minskas samtidigt trafiken i centrala samhället. En av förskolorna är i mycket 
dåligt skick i dagsläget. Mer information kommer på årsmötet 5:e april. 
 

f) Trafikfrågor. Nya busshållsplatser/midjor som även är handikapp-anpassade 
kommer byggas på Bäckevägen och Skarviksvägen. Bäckevägen prioriteras. Enligt Peder 
Falk på kommunen kommer schaktning påbörjas redan i april vid Bäckevägen. Detta tack 
vare att Owe Gissleholm har tryckt på kommunen. 
Sedan planeras för säker busshållplats vid Skarviksvägen efter sommaren och dessutom 
kommer man senare att göra trafiksäkerhetsåtgärder vid korsningen Ekvägen/Skarviksvägen 
 

g) Skolfrågor – vi avvaktar och ser vad mötet med politikerna ger. 
 
 
8)  
Björkö-Nytt  
Utdelningen av vårnumret fungerade bra. 
         
9)  
Årsmöte 
Mötet hålls 5 april i Västergårds by.  Anna har avslutat ekonomin för året och lämnat material 
till revisorerna. Vi enades om att budget fortfarande ska innehålla kostnader för miljövård. En 
del kostnader kan komma att ligga kvar för utegym och ev. tennisbana. Vi kommer också att 
räkna in överförda pengar från tidigare Seniorboendeföreningen.  
Var och en i styrelsen tar med en kanna kaffe. Helena fixar kaffebröd. Jerker tar med bild-
kanon. Urban Olsson kommer från kommunen. Vi skall särskilt bjuda in aktiva från Björkö 
Skolverk och Björköbarnen. 
 
10)  
Övriga frågor.   
Städdag på Björkö lördag den 8 april. Samling som vanligt vid gamla Skarviksskolan kl 
10.00.  
 
Arne Molander kommer att sätta i öglor i berget vid påskefyren för att kunna säkra upp den 
med hjälp av vajrar. Dessutom planerar vi korvgrillning när fyren byggs. 
 
Betr. Singel till "Gull-majs stig” så har Ola Eliasson erbjudit sig att köra ut det. Vi vet ännu 
inte var vi ska få materialet ifrån, men Samhällsföreningen kommer att stå för kostnaderna.  
 
Planering av leden Klarvik-Kolvik kommer att ske under våren. Bernt, Bengt och Owe håller i 
detta och meddelar övriga med mail när man bestämt dag. 
 
Tips! Gå gärna in på Björkö Hembygdsförenings hemsida och läs. Fantastisk fin och 
informativ. 
 
11)  
Nästa möte 
Årsmötet i Västergårdsby 5 april kl 18.30, där vi sedan planerar nästkommande möte.  
 



 
 
12)  
Mötet avslutas 
  
  
.................................................                                      ................................................. 
Sekreterare, Cecilia Lännerbo                                             Justeras, Helena Larsson 
  


