
Protokoll Björkö samhällsförening 
fört vid styrelsemöte onsdag 18/10, kl. 18.30, SeaSide 
 
 

1. Mötet öppnas  
 

2. Närvarande  
Pernilla Eng, Jerker Knutsson, Helena Larsson, Bernt Jacobs, Bengt Berndtzén, 
Peter Domini och Christine Ostwald 
 

3. Sekreterare för mötet  
Christine Ostwald 
 

4. Dagordning  
Godkändes 
 

5. Föregående mötes protokoll  
Godkändes 
 

6. Skrivelser 
Till föreningen 
Ärendelistor kommunala nämnder 
 
Helena gick igenom ärendelistor för kommunstyrelsen. 
Processen med upphandling för en ny skola på Björkö har startat. Se särskild punkt 
nedan. 
Vi tittade också på den gällande planprioriteringslistan för kommunen, där den 
fördjupade översiktsplanen för Björkö finns med för antagande första kvartalet 2018. 
Likaså är plan för SeaSide och utveckling av Björkö Hamn, samt Flerbostadshus 
Gamla Vandrarhemmet lagt för antagande första kvartalet 2018. 
 
Från föreningen 
Inga specifika ärenden 
 

7. Rapporter 
a) Trafikförbättringar Grönevik/Framnäs – möte med Samhällsbyggnadschef Urban 

Olsson 
Bengt, Bernt, Owe och Helena mötte Urban vid färjeläget och tittade på området 
och förutsättningarna för en bättre trafikmiljö. Urban tog med sig våra förslag men 
det kan ta tid att åtgärda. Förbättring av GC-bana, bättre cykelparkering, 
snedställda p-platser, breddad nedfart som rymmer en buss/körfil och flytt av 
väntkur diskuterades. Urban informerade att större färja skall sättas in och bättre 
busslinjer på fastlandet har redan införts. 
 
Extra trafikfråga uppstod på styrelsemötet. Vid trafiksäkerhetsarbetet vid avfarten 
mot fotbollsplanen har man dragit vägen in på GC-leden. Vi anser att detta blivit 
en trafikfara, t ex för cyklande skolbarn i höstmörkret. Helena kontaktar Urban om 
detta. 

 
 

b) Samrådsmöte SeaSide om planförslag Centrala Björkö, samt planer på 
Seniorboende. 
Peter D. rapporterade att BSF bör skriva till kommunen om planeringen av 
området innan beslut fattas om vem som får uppdraget att bygga. Det finns 



byggbolag med resursstyrka som kan vara intresserade. Många oklarheter 
kvarstår och Peter undersöker vidare. 
 

c) Kommunens propå om ”Ny skola på Björkö”. 
ÖFAB har inte resurser att bygga inom rimlig tid. Därför har vi fått frågan om vi 
accepterar att kommunen går ut med anbud till andra aktörer. BSF har informerat 
Björkö Skolverk som trycker på att det viktigaste är att behovsutredningen som 
gjorts, följs och kommunen menar att inget förändrar den delen. Vi svarar 
kommunen detta. 
 

d) Världens barn-aktiviteter på Björkö 
Bernt rapporterade att man fick in närmare 100.000 kr och allt förlöpte fint och 
trevligt. Vinnare i år blev en norrlandskommun som hade stöd av en miljondonator. 
Bernt fortsätter att representera BSF i Världens Barn-kommittén. 
 

e) Orienteringskarta 
Eftersom Peter H. inte var med vid mötet så skjuter vi på denna fråga. 
 

f) Swisch-konto för föreningen 
Anna har nu ordnat med ett konto för föreningen och vi kommer att informera om 
numret på olika sätt och hoppas därmed få fler att betala in medlemsavgift och 
dela engagemanget för föreningens arbete. 
 

g) Extra utlägg för naturvård 
Styrelsen godkände ytterligare tillköp av material till spången i Suddevik. 
Vi gladdes också åt den upprustning och ”försköning” som skett i Suddeviks-
området. 
 

h) Singel på Gull-Majs stig 
BSF har betalat och Bernt har levererat material till stigen. Gull-Maj Broden har 
sedan fått hjälp av Ola Eliasson att lägga ut materialet och gjort stigen lätt att 
använda igen. 
 

i) Omtag för tennisbana 
Johan Almroth har lagt ner mycket möda på att få fram en lämplig plats för en 
tennisbana på Björkö. Men ännu har vi inte hittat den bästa platsen och Johan har 
pausat kontakterna med Leader. Vi hoppas dock fortfarande att vi får fram något. 
 

 
8. Björkö-Nytt – hemsida – facebook-sidor 

På vår hemsida www.bohus-bjorko.se hittar man både kallelser till styrelsemöten, alla 
protokoll – även tidigare år – och allmän information om ön och styrelsens arbete. 
Vi kommer att informera på FB när nytt protokoll är ute. 
Peter D. letar fortfarande efter administratören till den FB-sida som inte är igång, för 
att kunna stänga den. 
 

9. Övriga frågor 
Arbetsmaterialet för den nya översiktsplanen för kommunen finns på kommunens 
hemsida. Samhällsföreningen är remissinstans och bör få den tillskickad. Helena 
följer upp. I tidigare översiktsplan fanns ett större område på nordöstra Björkö som 
ett ”framtida planområde”, men det är mycket mindre i Fördjupad översiktsplan för 
Björkö, som nu skall antas. Det finns anledning att kolla detta. 
 
Mars-april 2018 börjar asfaltering av en del vägar på Björkö i upprustningssyfte. 
 



Tjörns kommun informerar om ett nytt sätt att planera seniorboende under hösten. Vi 
är intresserade av att besöka dem. Peter D. undersöker. 
 

10. Nästa möte 
15/11 – men förmodligen inte i Båtklubben. Info kommer med kallelsen! 
 

11. Mötet avslutas 
 

 
 
 
 
Vid protokollet:    Justeras: 
 
 
-------------------------------    ------------------------------- 
Vice sekreterare Christine Ostwald   Helena Larsson 


