
Protokoll Björkö samhällsförening 
fört vid styrelsemöte onsdag 13/9, kl. 18.30, Båtklubbens lokal hamnen 
 
 

1. Mötet öppnas  
 

2. Närvarande  
Pernilla Eng, Jerker Knutsson, Helena Larsson, Bernt Jacobs, Bengt Berndtzén, 
Peter Domini, Owe Gissleholm och 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 för kommunstyrelsen. 
Fullmäktige har haft uppe ärende om duschväggar i kommunens gymnastiksalar och 
ställt sig positiva till detta. 
Organisationen för natur, anläggning och park är ändrad. Se kommunens hemsida. 
Ett medborgarförslag om en hundrastgård på Björkö har inkommit och godkänts. 
Kommer att anläggas bakom Trollvi Byggs lokaler. 
Kommunen kommer att kalla till samrådsmöte avseende ”Centrala Björkö” -  området 
Skarviksskolan-Björkdungens Föräldrakooperativ, Björkö 1:305 samt 1:129. 
Samhällsföreningen har tagit ett initiativ till ett möte för diskussion kring seniorboende, 
pedagogisk verksamhet m.m. enligt ovan. 
Ändringar runt HVB-hem Björköbo se kommunens hemsida 
 
Från föreningen 
Inga specifika ärenden 
 

7. Rapporter 
a) Informationsmöte öråd 

Ny kommunchef och ekonomichef presenterade sig. 
Arbetet med ny översiktsplan för hela kommunen är igång. Inom kort kommer 
handlingar att lämnas ut för samråd. 
Samhällsföreningen hade lämnat in fråga om hur man ska komma tillrätta med 
nedskräpningen från kanadagäss, men fick inget svar under mötet. Senare har 
kommunen informerat om att man ska ta tag i frågan. 
 

b) Tillgänglighet leder 
Spång i Klarvik har nu förankrats i berget med hjälp av Arne Molander. Tomas 
Axelsson och Mikael Jansson har försett spången i Suddevik med handled och vi 
har material för att sätta upp handled i Kolvik och Klarvik också.  
 
 
 



c) Orienteringskarta/trailleder 
Arbete pågår med att se över möjligheterna för att skapa en ny orienteringskarta 
för öns norra delar. Förslag på sträckningar finns framme för möjliga löparslingor. 
Markägare kommer att kontaktas och idén är inte att något skall anläggas utan 
snarast nyttjas befintliga stigar för löpning enligt ”trailmodell”. 
 

d) Utegymmet 
Invigning bordläggs tills vidare. Samhällsföreningen kommer att driva utegymmet i 
egen regi även framöver och skyltning kommer att ske för att presentera gymmet 
utifrån ett driftsperspektiv för att uppmuntra medlemskap i föreningen. 
 

e) Bänkar längs färjevägen 
Bänken halvvägs färjan kommer att åtgärdas. 
 

f) Trafikfrågor 
Samhällsföreningen kommer även fortsättningsvis agera runt parkeringsfrågan 
och trafikfrågan runt färjan. Representant från kommunen kommer att närvara vid 
uppsatt möte i samband med nästa styrelsemöte för samhällsföreningen. 

 
8. Björkö-Nytt – hemsida – facebook-sidor 

Fortsatt arbete med att försöka stänga alla BSFs Facebooksidor förutom en, för att 
förenkla och förtydliga informationen från föreningen. 
 
Föreningen kommer att se över leverantör för leverans av Björkö-Nytt. Vi ska 
presentera allt vad Samhällsföreningen gör och står bakom på ön i kommande tidning, 
för att marknadsföra föreningen. 
 

9. Övriga frågor 
Föreningen kommer att utreda och ev skaffa swish 
 

10. Nästa möte 
11/10 nästa möte med start 17:30 borta vid färjan! 
 

11. Mötet avslutas 
 

 
 
 
 
Vid protokollet:    Justeras: 
 
 
-------------------------------    ------------------------------- 
Vice sekreterare Peter Hohlfält   Helena Larsson 


