
Protokoll Björkö samhällsförening 
 
Styrelsemöte onsdag 14/3, kl. 18.30, i Västergårds by 

 
1. Mötet öppnas av Helena Larsson 

 
2. Närvarande 

Jerker Knutsson, Helena Larsson, Bengt Berndtzén, Cecilia Lännerbo, Peter Domini, 
Anna Wijk, Owe Gissleholm, samt ”aspirant på plats i styrelsen” 

 
3. Sekreterare för mötet 

Valdes Jerker Knutsson 

 
4. Dagordning 

Godkändes 

 
5. Föregående mötesprotokoll 

OK 

 
6. Skrivelser 

a. Till föreningen  

Ärendelistor kommunala nämnder 
Inget särskilt som berör Björkö 
 
Anteckningar från Informationsmöte med Ö-råden 
Eftersom vi inte kunde närvara från Björkö på det mötet läste Helena upp  
anteckningarna därifrån. 
 
Samrådshandling Sjöräddningsstation Rörö 
Björkö Samhällsförening har inget att erinra mot planerna 
 
Mail till styrelsen om väderskyddet på Lilla Varholmen som inte fungerar 
Detta ingår ju i de punkterna som vi har påpekat till kommunansvariga. Helena har 
svarat avsändaren. 
 
Mail till styrelsen om ev. högtalaranläggning i Bamba. 
Detta är har vi tillskrivit ansvariga i kommunen om flera gånger.  
Avsändaren skulle själv undersöka vidare. 

 
”Nytt från Västfronten” från Boviks seglarskola 
 

b. Från föreningen  
     Inget 
 

2. Rapporter 
 

a) Trafikfrågor 
Med anledning av bl a mailet om väderskydd och att vi fortfarande inte har fått 
avskiljare mellan bil- och gångbana vid fotbollsplansinfarten mm inser vi att vi nu 
måste ta kontakt med Torslandatidningen för en insändare. Helena skriver ihop 
något. Owe går på kommunansvariga också. 

 
      



b) BID-möte i Floda  
Peter D informerade om mötet i Floda. Beslut att fråga på årsmötet om det finns 
något intresse för en studiecirkel om seniorboende. Vi kollar med Lars-Gösta 
Alsterberg om han vill komma och informera på årsmötet om BID-tankarna på Björkö 

 
c) Översiktsplan/minneslund/skola på Björkö  

Översiktsplanen kommer att beslutas om i början av sommaren. Då borde det vara 
möjligt att börja agera för en minneslund på Björkö. Frågan är vad som händer på 
”skolfronten”. Helena kontaktar Torben Ferm för mer info och kanske kan vi få en 
statusrapport angående Björkö skola på årsmötet.  
 

d) Påsken 
Samhällsföreningen står för korv mm till alla som hjälper till med fyren. 
Owe/Cecilia samordnar inköp av korv, bröd, bullar och festis, grillning och skylt. 
 

    
3. Björkö-Nytt – hemsida – facebook-sidor 

Utdelningen av tidningen fungerade bra, trots att det var tidspress. 
Betr. nytt web-avtal för hemsidan så gräver Peter D vidare. 

 
4. Årsmötet  

Anna W lämnar uppgift om kostnaderna för spångar och utegym till Helena för den 
ekonomiska redovisningen och budget 
Jerker fixar projektor. 
Alla medtar en termos med kaffe var. 
Helena fixar mazariner. 
Styrelsen träffas 18.00 för färdigställande.  
Mötet startar 18.30 den 12/4. 
 

5. Övriga frågor 
Inga 

 
6. Nästa möte 

Årsmötet 12/4 kl 18.30 
 

7. Mötet avslutas 
 
 
 
……………………………………….  ……………………………………….. 

Sekreterare: Jerker Knutsson  Justeras: Helena Larsson 
 


