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En hälsning från ordföranden 
 
Kära läsare av Björkö-Nytt! 
Det drar ihop sig till juletid – kanske vinter också, vem vet! Man har blivit lite skeptisk efter 
året som gått. Det har inte varit någon ordning på väderleken alls, tycker jag. Jag har tänkt att 
”nu blir det nog bara varmare och varmare”, men så såg jag bilder från senaste vintern och kom 
ihåg att det var ju en väldig snövinter också. Ja, inte här på Björkö, men i stora delar av landet 
var det ju höga snödrivor och trafikproblem. Och så blev det ju så himla varmt och torrt under 
sommarhalvåret, och sedan fortsatte värmen till sena hösten! Tyvärr måste vi nog bereda oss på 
ändrade vädertyper och förstå att vi har ansträngt vår kära jord mer än vi borde och planera för 
andra livsförutsättningar. 
 
Den dramatiska branden vi hade på Björkö hade ju faktiskt samma orsak som bränderna i 
Kalifornien. Också där har det ju varit långvarig och djup torka och starka vindar som är 
orsakade av ett förändrat klimat. Och när man följer den katastrofen inser man hur otroligt 
lyckliga vi ska vara på Björkö, som inte fick större skador! Också i Kalifornien berättar man om 
en fantastisk insats från människor i närområdet. Det är gott att veta att människor har lätt till en 
hjälpande hand och välvilligt sinne! 
Det leder ju också, har vi märkt, till en gemenskap i samhället som jag hoppas att vi kan få 
fortsätta att känna länge! 
 
Och när det gäller ”gemenskap i  samhället” kommer jag då in på Björkö Samhällsförenings 
arbete. 
För mig som ordförande är det 
jättespännande att få arbeta med en 
styrelse som är väldigt engagerad, 
med ”nya grepp” för verksamheten:  
Vi vill arbeta aktivt för att göra 
föreningens inriktning och arbete mer 
känt och självklart för björköborna. 
Vi har förnyat vår Facebook-sida för 
att hålla igång informationen. Vi har 
idéer om att sätta upp en ljus-
anslagstavla vid färjeläget där vi, och 
andra föreningar och företag, kan 
lägga ut aktuell information och 
annonser. Vi har ju redan skapat den ”strandnära” Strömskärsleden mellan SeaSide och Klarvik, 
med stenar som riktmärken och som är målade av barn i förskolorna och andra. Där kommer vi 
nu utveckla den leden vidare till Trollvik. (Ja, jag vet att bilden visar Suddevik och inget annat!) 
Tennisbanan, som vi har försökt få till ett tag, kan kanske äntligen bli verklighet i samband med 
IFK´s uppgradering av fotbollsplanen. Och dessutom samarbetar vi i BID-projektet, som 
Hamnföreningen och andra intressenter är involverade i. Här kommer vi att ha ett projektmöte i 
december och då hoppas vi få en form för arbetet och återkommer med information. I denna 
tidning ser ni också att vi har börjat ha med oss barnen på Björkö som ”skribenter” i Björkö-
Nytt! 
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Ytterligare en sak som jag skulle vilja informera om, är frågan om ”vårdmottagning” på Björkö 
av något slag:  
I kommunen (med ca 12.000 invånare) finns redan två vårdcentraler och beräkningen för 
”listade patienter” säger att det täcker gott och väl behovet. Från början hade ju Björkö tillgång 
till ”båtdoktor” som tillhörde Öckerö Vårdcentral, som sedan fortsatte med mottagning på 
Björkö, när den funktionen togs bort. Men vårdcentralerna på Öckerö och Hönö har sedan dess 
delat upp öarna mellan sig och det är Hönö Vårdcentral som tecknar nya Björköbor på sin lista. 
Det är också så att väldigt många Björköbor har listat sig i t ex Torslanda, och då får inte öarnas 
vårdcentraler motsvarande ersättning för listade patienter. Vårdcentraler är självständiga 
verksamheter, som bestämmer om sin verksamhet utifrån sin ekonomiska tilldelning grundad på 
antal listade patienter. De beslutar om ”filial” utifrån sin verksamhet och ekonomi. En filial 
måste också ha trygg koppling till en etablerad vårdcentral, med tillgång till laboratorium mm. 
I Björkö Samhällsförening kommer vi dock inte att lämna denna fråga, utan vi fortsätter att 
undersöka möjligheterna för någon typ av läkarmottagning på ön. 
 
Så! Det var mycket information innan ni ens har öppnat 
tidningen för att ta del av alla ”härligheter” som bjuds i vinter 
på vår ö. Jag önskar er nu en riktigt fin helgperiod – och så 
håller vi tummarna för att det blir ”lagom gott väder”! 
Hälsningar 

Helena Larsson, ordförande 
      
     
       
 
 

Nytt från hamnen 
Summeringen av sommaren 2018 visar att antalet besökare i hamnen har slagit alla tidigare 
rekord. Vi har haft ca 2300 båtgästnätter och ca 2500 husbilsnätter. Det blev alltså återigen en 
fördubbling av antalet husbilar jämfört med året innan. Nästa år har vi återigen besök av en 
husbilsklubb. 
 

Sommarens fantastiska semesterväder 
har också bidragit till flera besökare, 
vilket också innebär  att de näringsidkare 
som finns i på Björkö får mera att göra 
 
Hamnföreningen firade detta år 90 år, 
med en hamnfest som gick i havets 
tecken och med musik från våra lokala 
musiker. Denna fest blev trots den stora 
störningen med branden på Björkö 
synnerligen lyckad. Vi åter-kommer 
senare om denna hamnfest skall vara ett 
återkommande arrangemang. 
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Björköslöjdarna med flera hälsar Er hjärtligt välkomna 
till den traditionella julmarknaden på Björkö. 

Det perfekta tillfället att fixa alla julklapparna!

Söndagen 9 december kl. 11–16 
i Båtklubbens lokaler, Björkö hamn.

Björkö-Barnens tomte kommer på besök kl. 14. 
Levande julmusik med bl.a. Björkö Music Society. 

Självklart finns det hembakat adventsfika och grillkorv
eller varför inte passa på att boka julbrunch på Seaside.

Varmt välkomna!

Hemtrevlig skärgårdsmiljö med goda pizzor,
olika fräscha sallader, kebabrätter samt annan
god mat.
Dessutom har vi fullständiga rättigheter och kaffe 
med god dessert till.
All mat går att beställa för avhämtning på
tel 031-92 93 83. Sista beställningen 15 minuter 
innan stängning.    www.bjorko-pizzeria.se

Öppet:  Måndag - Torsdag 12.00 - 20.00,  Fredag - Lördag 12.00 - 21.30
Söndag 12.00 - 20.00

Hamnföreningen har, förutom sin styrelse, också olika arbetsgrupper som förbereder beslut i 
styrelsen. Nytt för i år är att vi infört en miljögrupp där vi jobbar med att göra hamnen så 
miljövänlig det bara går. Vår strävan är också att få med företagare i gästhamnsgruppen. 
Till sist vill vi från hamnens sida önska alla en riktig GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR. 
Det blir även i år ett Nyårsfyrverkeri så glöm inte att fylla insamlingsbössorna eller swisha till 
detta. 
För Björkö hamn, Bengt Olausson 
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IFK Björkö 
 
Fotbollsskolan var som 
vanligt en succé både för de 
yngsta och de lite äldre 
barnen. Alla kämpade på 
under veckan och deltog 
med liv och lust. 
Avslutningen gick i glädjens 
tecken med hurrarop och 
hejaramsor från både barn 
och föräldrar.  
 

 
     Inför midsommar sattes lotteritälten upp dagen före som vanligt, och under natten blåste de 
sönder, som vanligt…, men med en i det närmaste mirakulös insats från drygt 20 frivilliga var 
tälten lagade och resta igen (ordentligt förstärkta) på mindre än en timme på midsommar-
aftonens förmiddag. Tack alla som hjälpte till! 
     Själva firandet på eftermiddagen bjöd för ovanlighetens skull på väldigt fint väder och detta 
lockade en massa besökare till Björkövallen (ca 550 vuxna som löste entré) för att dansa runt 
stången till musik av Krister Schiöler, Daniel Carlsson och skönsång av Alice Mattsson. Det 
spelades på chokladhjulet, fiskades i dammen och fikades på verandan. Traditionsenligt 
(numera) delades också årets pris från Carl-Erik Svenssons minnesfond ut och i år var det 
Johnny Olsson som belönades. 
 
Björködagen 

När det är Björködagen då ska solen skina. Så också när portarna slog upp för årets upplaga, 
solen sken och det var varmt! Förutom det numera traditionella hoppslottet hade man i år satsat 
på en helt ny attraktion, en mekanisk tjur. 
Tyvärr skrämde nog vädret bort en del, det var 
helt enkelt för varmt för att kämpa med tjuren, 
men de tappra som ändå försökte bjöd på många 
glada skratt.  
     Som vanligt erbjöds det också hamburgare 
för hungriga magar, lotterier med fina vinster 
för de lyckosamma, och fantastiska hembakta 
kakor och bakverk i cafétältet. Dagens aktivite-
ter avslutades med det olidligt spännande (och 
olidligt sega) Ankracet.  
     Björködagen blev sedan Björkökväll och i 
den tropiska sommarvärmen bjöds det först 
svensk VM-match på storbild innan cover-
bandet mp3 underhöll på Seasides brygga till 
långt in på natten. 
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Boulecupen 

För 18:e gången spelades Boulecupen på 
Björkö den 1:a Lördagen i Augusti.  
Nytt för i år var att tävlingsledningen 
hade infört B-slutspel, vilket innebar mer 
spel, spänning och gemenskap för alla 
lagen. Som vanligt var cupen fulltecknad 
och 64 lag gjorde upp om den fina 
vandringspokalen samt andra fina priser 
skänkta av våra sponsorer. 
Lördagens väder var ännu en gång på vår 
sida. Perfekt Bouleväder, lite svalare än 
tidigare i sommar. 
    Gruppspelet bjöd på många jämna härliga matcher och när slutspelen kom igång blev B-
finalen en ren Björkö angelägenhet mellan lag Bjarne/Lillian och lag Brogren/Edgren, 
spännande kamp där Bjarne/Lillian gick segrande ur. 
A-slutspelet var en kamp från första till sista klot och ledde fram till en final mellan lag 
Lena/Leif och lag Tomas/Carina som slog ut titelförsvararna i 8-delen. 
Finalen blev en tät kamp, där lagen följdes åt och oftast bara vann omgången med en poäng.  
Till slut stod Tomas/ Carina som segrare! 
I segertalet tackade vinnarna för en fin arrangerad turnering och lovade komma tillbaka för att 
försvara titeln. Grattis än en gång till segern! 
     Ett stort tack till våra sponsorer som hjälper oss att skapa en bra cup! 
Restaurang Seaside, Björkö Pizzeria, Björkö Skeppshandel,  Barlind Beer och 
Björkö BryggYoga. Ett stort tack också till Malin Sandström som p.g.a grillförbudet stod och 
lagade mat till cafét hela fredagen och till alla andra som på något sätt varit med i Cupen, 
tillsammans skapar vi! Väl mött igen 2019! 
  
A-laget 

Oavgjort borta mot Öckerö 
och seger i hemmaderbyt 
tillsammans med i övrigt 
ganska blandade resultat 
gjorde att serien var mer 
spännande än nödvändigt 
inför sista matchen där 
förutsättningarna var klara. 
Ta poäng borta mot 
Mölndal om man skulle 
spela division 4 fotboll även 
2019. Efter en heroisk insats 
stod det 1-1 på 
resultattavlan och därmed 
blir det nya spännande derbyn mot Öckerö att se fram emot även nästa år!  
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Ungdomslagen 

Våra ungdomar har som vanligt representerat Björkö med både stolthet och framgång i alle-
handa turneringar och cuper både i närområdet och längre bort. Och när fotbollarna stuvas 
undan i förråden för vinteruppehåll så plockas nät och racketar fram och våra badminton-
ungdomar tar över stafettpinnen och fortsätter visa upp vår vackra ö från dess bästa sida, 
människorna! 
 
Konstgräsplanen 

Arbetet går vidare med vårt konstgräsprojekt. Som ett första steg har anläggningsarbetet med en 
ny parkering dragits igång öster om anläggningen. Man jobbar också hårt för att lösa finansier-
ingen av konstgräsplanen då detta är en betydande investering för föreningen. Finns det idéer, 
sponsorer eller driftiga personer som vill delta i arbetet så är det bara att höra av sig till 
ordförande Malin Sandström eller någon annan i styrelsen, kontaktuppgifter finns på hemsidan, 
www.ifkbjorko.nu.  
För att spara vår grusplan inför omläggningsarbetet med konstgräs har man valt att stänga av 
den för parkering av bilar tills vidare. 
 
Gott slut! 
Så här i slutet på året vill IFK Björkö också passa på att tacka alla som har gjort verksamheten 
möjlig. Sponsorer, föräldrar, fotbollsungdomar, a-lagsspelare, alla frivilliga som hjälper till med 
våra arrangemang, Björkis, och styrelsen. 
Tack för ett fantastiskt 2018 och vi ser fram emot att ses även 2019! 
 

 

 
 
  

Julöppet
Torsdag	20	december	11-16
Fredag	21	december		10-18
Lördag	22	december		10-14
Söndag	23	december	10-13	

Sista		beställningsdag		inför	jul	15	december		

Nyårsöppet
Måndag	31	december	10-13

Sista	beställningsdag	inför	nyår	23	december	

Stängt	januari	
1/1-23/1-2019
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Alla hundvänner som bor eller har anknytning till Björkö är välkomna med!  
Klubbmedlemskapet kostar 150kr per hushåll/år och betalning sker via BG 5265-8697 eller 
Swish 1230875617. Gå gärna med i Facebook-gruppen ”Björkö Hundklubb”. Där finns mer 

information om aktiviteter för hundar/hundvänner och där delar vi tips och bilder! 
Björkö Hundklubbs styrelse nås enklast via mail - styrelsenbhk@gmail.com.

Björkö Hundklubbs första verksamhetsår har varit fyllt med praktiskt idéellt arbete. 
Markröj, eldning, stängsling, snickeri och montering. Nu är det nästan klart! 

Tillsammans har vi skapat en inhägnad mötesplats med öppen lek/träningsvänlig 
grönyta och vackert skogsparti. Med grillplats för fikat, agilityhinder och ett 
förvaringsskjul. Snart färdigställs enkel belysning för den mörkare årstiden.  

Men det har inte bara varit arbete! 
Det har också varit ett år med mysiga hundpromenader, invigning och  
varje söndag kl 15.00 under hösten har det varit hundträff i ”klubben”.  
Tack alla som på olika sätt och engagerat sig! / BHKs styrelse

2018 - ETT HÄRLIGT HUNDÅR!
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Björkö Hembygdsförening  
 

Björkö Hembygdsförening firar 30-årsjubileum 
År 1988 bildades en förening som skulle tillvarata det gamla småskolehusets lokaler 
på Kolviksvägen. Det blev Björkö Hembygdsförening i Öckerö kommun.  
 
30 år har gått och vi firar detta när vi har julöppet den 8 december kl 11.00 - 14.00 i 
lokalerna hos Björkö Is & Marin. 
Som vanligt har vi kaffe, 

skinksmörgås och en pepparkaka att njuta av 
medan vi visar lokala bilder och filmer.  
Lotteriet med bagebrövinster kan väl vara 
populärt inför julen, men vi har fler lotterier 
med fina vinster. Utställningen blir till ett försök 
att presentera Björkö Hembygdsförening och 
visa vad som har hänt under dessa 30 åren som 
gått.  
Vi önskar alla som stödjer oss som medlemmar 
välkomna, men även alla som är intresserade av vad som hänt under åren och ännu inte är 
medlemmar. Kom och drick en kopp kaffe med julmacka! 
     Styrelsen 
 

 
Björkö Roddklubb 
 
Efter en spännande sommar har mörkret börjat lägga sig, lugnet har 

återkommit till vår ö och roddklubbens inomhusträning har dragit igång. Under sommaren var 
motionslaget mycket aktivt i det fina vädret och fick dessutom tillskott av nya trevliga roddare. 
Klubben arrangerade prova på-rodd under Björködagen och Seafood-festivalen. Under 
festivalen hölls också ett framgångsrikt lotteri med fina vinster. 
     Senare i augusti begav sig några glada medlemmar till Marstrand för att delta i 
roddevenemangen under Sekelskiftesdagarna. Trots ostadigt väder var det många besökare som 
provade på att ro i vår och de andra klubbarnas båtar. Vi fick möjlighet att umgås med varandra 
och andra roddare och vi deltog i det stora racet ut mot öppet vatten. Nu diskuteras i 10-huggar-
kretsar att placera SM under sekelskiftesdagarna i Marstrand varje år. 
     Under senare delen av sommaren har det dykt upp en låda med roddklubbens namn på i 
hamnen, där åror och andra tillbehör till vårt skepp Unnavinn förvaras. Tack till målar-Klas som 
tog rollen som snickar-Klas. 
 

Kom till idrottshallen för att umgås och hålla formen: 
Tisdagsgympa klockan 20.00 
Step up och styrkegympa samtidigt på torsdagar klockan 19.00 
Cross fit på lördagar 14.45, och ofta något tillfälle till utomhus. 

 
Mer info om tider och avgifter finns i Björkö Roddklubbs Facebook-grupp. 
Roddklubbens hemsida har adressen www.bjorkoroddklubb.se 
Ni kan också kontakta oss på mejladressen styrelsen@bjorkoroddklubb.se. 
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Barn på Björkö 
 
 
 
Björkö Samhällsförening tycker att även våra barn och ungdomar på Björkö skall få vara med i 
Björkönytt. 
Rasmus 11 år har ställt frågor till andra barn på Björkö. 
 

1. Vad	tycker	du	var	bäst	med	sommaren	2018?	
2. Vad	gillar	du	att	göra	mest	på	fritiden?	
3. Vad	gillar	du	för	spel	mest?	

 

 

 

 

																		Lukas	12	år 																				Nicklas	11	år                         Sebastian	10	år 

1. Det var väldigt varmt och                1. Väldigt varmt och härligt     1. Varmt och skönt med 
    skönt. Sommaren kom tidigt.        mycket bad. 
  
2. Hänga med kompisar, bada               2. Spela dator och sällskapsspel.  2. Umgås med familjen. 
    spela hockey, cykla mountainbike. 
  
3. Fortnite, Farming simulator              3. Fortnite och Den försvunna  3. The Game of life och  
    Med andra ord, Ticket to ride.                  diamanten.      Fortnite. 
 

*****************************************
 

  
 
Kan du Orterna? 

1.Here Sneezed Duck 2. Pennybridge 3. Birch Island 4. Charles 
town 5. Wring the Neck of 6. Crown of Country 7. Thunders 
Harbour 8. Oh yes 9. Knowland 10. Crowd 11. Bay of 
Eagleshield 12. Newbridge 13. Maid Yes 14. Whatstone  
15. East of Healthy 16. Smallpants 17. Rivergoal  
18. Livelongtime 19. Housemill 20. Castle of Friends  
21. Healthy Village Mountain 22. Nobay 23. Rapidsground  
24. Speakagainst 25. Live it 26. Castle of Threesmile  

 
Lycka till! Facit hittar du längre bak i Björkö Nytt.
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Skepp ohoj! 
Vi är så innerligt glada och tacksamma att vi tack vare många generösa bidrag redan har fått 
båten på plats och att den redan nu kan glädja barnen!  

 
Det var föreningens prioritering det här året, att göra 
lekplatsen mer inbjudande och att det skulle finnas 
något nytt där. Målsättningen var att båten skulle 
komma till våren, men alla bidrag möjliggjorde att 
båten kunde komma på plats redan för flera veckor 
sedan. 

 
När lekplatsen inspekterades togs beslut att båda 
lekstugorna var i så dåligt skick att Kommunen tog 
bort dem, till våren kommer det att komma en ny som 
kommunen bygger efter våra önskemål, så vi hoppas 
att även den blir ett uppskattat tillskott till vår fina 
lekplats.  

 
Nu lackar det mot jul och vi ser både 
bakåt och framåt.  
Sommaren bjöd garanterat på många 
härliga bad. Vi i Björkö-Barnen gläds åt 
att alla låneleksaker i Kolvik, Klarvik 
och Timmervik använts av många barn. 
Leksakerna har vi samlat in för vintern 
och vi kommer att lägga ut fina och 
fräscha leksaker även nästa sommar.  
På vår familjedag under hösten rustade 
vi lekplatsen inför vintern och stängde 
vårt skötrum, alla medlemmar har 
tillgång till det från våren igen.  
 

Som traditionen bjuder arrangerade vi även i år en Pumpajakt vid Halloween. Många barn 
vågade sig ut i mörkret och jagade pumpor. De lyckliga vinnarna har underrättats och hämtat 
sina priser.   
 
Under hösten har den omtyckta Familjegympan i Idrottshallen fortsatt precis som de senaste 
åren och den kommer att fortsätta även under våren, se kommande anslag och håll koll på vår 
Facebooksida för mer information om när det drar igång till våren. För att vara med på 
gympan räcker det att man är medlem i Björkö-Barnen. Maila till info@bjorkobarnen.se om ni 
vill vara med. 
 

Vi vill rikta ett särskilt STORT TACK 
till följande  personer och företag som 
sponsrat med 1000 kr eller mer; 

v Hagberg och Hansson Fiske AB 

v Eva Ungerfält 
v Sjöboa Vandrarhem och Björkö 

redovisnings AB 
v Björkö Pizzeria Hb 
v RM ON-SITE Service AB 
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Det sista som händer från föreningen för det här året är att vi har haft kontakt med tomten och… 
Tomten har lovat att komma hit till oss på julmarknaden den 9 december. Det tycker vi är 
jättebra!! Då får alla barn chansen att lämna sin önskelista direkt till honom.  
 
2019 inleder vi med att ha årsmöte den 14 januari klockan 18.30 i Båthuset, då hälsar vi 
alla intresserade varmt välkomna! 
 
Besök gärna vår hemsida www.bjorkobarnen.se eller vår Facebook-grupp ”Björköbarnen” för 
att se vad vi har på gång!  
Allt arbete i föreningen sker ideellt. Tycker du att det vi gör för alla barn är bra? Bli gärna 
medlem för 150kr/år och familj. Swisha medlemsavgiften till 1234 132858 eller sätt in 
pengarna på Björkö-Barnens plusgirokonto 61 08 22 -9 och skriv barnet/barnens namn på 
meddelanderaden eller vem bidraget kommer från om du är stödmedlem.  

  

NNuu  ååtteerrssttåårr  bbaarraa  fföörr  oossss  aatttt  öönnsskkaa  aallllaa  hhäärrlliiggaa  bbaarrnn  oocchh  ffaammiilljjeerr  

eenn  rriikkttiiggtt  GGOODD  JJUULL  oocchh  eetttt  ffaannttaassttiisskktt  hhäärrlliiggtt  22001199!!  
Väl mött hälsar vi i Björkö-barnens styrelse. 

 
 
 

Björkö Music Society – BMS 
som verkar för att främja musik- och kulturlivet på 
Björkö och för att ge unga musiker möjlighet att 
repa och uppträda i nya miljöer, har äntligen fått 
tag på en lokal! 
Föreningen har tillsvidare fått nyttja rum i f d 
Skarviksskolan och har via gåvor och utlån av 
instrument utrustat en komplett replokal med 
ljudanläggning, trummor, bas, keyboard och gitarr. 
 
 
 

Den 9 december hålls Öppet Hus kl. 13-16, där alla kan 
komma och titta, lyssna och prova instrument.  
Vi bjuder på fika! 
Medlemskap för aktiv ungdom (upp till 18 år) är endast 
100 kr/år. Följ föreningen på Facebook för information 
om vårt medlemskap och kommande arrangemang. 
     David Sjölander,  
     ordförande Björkö Music Society 
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Boviks Seglarskola  
vill gärna önska alla på Björkö en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År. Vi känner 
oss alltid lika välkomna oavsett var vi 
kommer ifrån, Björkö, Göteborg, 
Stockholm, Malmö, Norrland, Tyskland, 
Spanien m m. Och ni på Björkö är 
självklart alltid välkomna att besöka oss i 
Bovik. 
Det var ett tag sedan vi hade en riktig 
vinter, därför blir det en sommarbild från 
Bovik denna gång. 
Besök gärna vår hemsida www.usfvast.se 
Vi ses igen nästa år! 
Med vänliga hälsningar 
     Janne Otterström 
 
 
 
Björkös fantastiska nyårsfyrverkeri!  
 
Nu har vi snart avfyrat vårt nyårsfyrverkeri i 
20 år på Björkö. 
Fyrverkeriets ”vara eller inte vara” har 
diskuterats i kommittén. Vi är klart 
medvetna om att man, ur miljösynpunkt, 
behöver överväga detta grundligt. Men 
kommittén har ändå kommit fram till att tre 
faktorer talar för att vi genomför det 
perioden ut:  

1. Evenemanget ger oss en ovärderlig 
gemenskap när vi strålar samman 
nere i hamnen på nyårsnatten. 

2. Vår ambition är ju att alla samlar sig 
till ett enda fyrverkeri så att vi inte får en massa skjutningar överallt på ön, vilket är 
riskfyllt både för människor och djur. 

3. Vi startar nu ett arbete för att hitta en annan form av ”sprakande fest”, kanske ett 
ljusspel eller liknande. 

Fyrverkeriet är ju, som tidigare meddelats, helt och hållet Björkös eget – det anordnas av 
föreningarna på ön och insamlingen sker på frivillig väg.  
Vi är därför helt beroende av att företag och privatpersoner bidrar genom att lägga pengar i 
bössor som kommer att finnas utställda på ön. Man kan också skicka in pengar till Björkö 
Kyrkostiftelses Bankgiro nr 5478-0473, eller swisha sitt bidrag på nr 1231239250. (Märk ditt 
bidrag med ”Fyrverkeri”). 
     Hälsningar, Fyrverkerikommittén 
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Hundra år sedan spanskan tog Gottfrid  
 

     Den 7 november är det på dagen 100 år sedan Spanska sjukan tog 
min morfar Gottfrids liv. Samma dag han dör har min mormor Klara, i 
ett desperat försök att ingjuta kraft i den feberheta kroppen, berättat att 
han skall bli pappa igen. Men några timmar senare dör han, 34 år 
gammal, efter bara fyra dagars sjukdom.  
     I Sverige nådde Spanska sjukan sin kulmen hösten 1918. Epidemin 
skördade över 50 miljoner människors liv i Europa. I Sverige dog 37 
0000, mest unga och friska mellan 16 och 30 år, i det värsta utbrottet 
någonsin av en smittsam sjukdom i Sverige. Viruset kom från USA 
med soldater som skickats till Europa för att strida i första världskriget.  
     De första varningssignalerna om att en ny och farlig influensa var på 
väg, kom redan våren 1918. Under sommaren tycke man sig ha fått 
kontroll, men tidigt på hösten flammade epidemin upp igen. Och nu 
dog folk som flugor: ”Kyrkogården var som en upplöjd åker”, berättar 
ett vittne. En annan, att det ”brann ett eller flera levande ljus vid tomma 
bänkar i skolan varenda morgon under hösten.”  

     Gottfrid Alexandersson, fiskare och skeppare från Bohus-Björkö, hade varit på begravning 
veckan innan han blev sjuk. Han bar kistan med en vän, som också fått spanskan. I början av 
veckan känner han sig dålig och på lördagen dör han. Drygt ett halvår senare, sommaren 1919, 
föder Klara, 28 år, sin andra dotter, min mamma Gunborg. 
   Klara och Gottfrid träffades sen-sommaren 1912 på en konferens i Betlehemskyrkan i 
Göteborg. Gottfrid hade tagit båten från Björkö. Klara promenerade genom Slottsskogen från 
sitt föräldrahem i Kungsladugård. Båda var uppväxta i Svenska missionsförbundet och den 
efterlämnade brevväxlingen osar fromhet och gudsfruktan. I ett brev från 30 december 1912, 
inleder Klara högtidligt: ”Käre broder i Herren”. Därefter långa bibelcitat och tankar om livets 
skörhet, innan hon slappnar av och vågar skriva: ”hjärtligt tack för senast, det kändes allt lite 
tomhänt när båten gått.” Hon undertecknar med, ”Vännen Klara.” Och Gottfrids svar är lika 
försiktigt i tonen: ”Guds stora nåd”, skriver han inledningsvis, innan han tackar för i söndags. 
”Kära syster, det var en trevlig stund då jag var hos eder.” Men så händer något över nyåret:  
den 26 januari 1913 skriver Klara:  
”Älskade Gottfrid, det var oförglömliga dagar vi hade tillsammans.” Och en vecka senare 
undertecknar hon ett annat brev med ”Din egen Klara.” Under våren blir de ett kärlekspar.  
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 Året efter förlovar de sig och Klara skriver glatt: ”Min 
älskade Gubbis”, ”tack skall du ha för sist. Det kändes så 
långsamt och konstigt i halsen när du rest, men det får gå 
allting.”  
     1915 gifter de sig och ett år senare föds dottern Aina. 
Gottfrid är fiskare och därför borta långa perioder. När han 
är hemma bygger han på nya huset och våren 1918, bara ett 
halvår innan han dör, är huset klart. Även på sjön skriver 
han till Klara och berättar om sina känslor, som i brevet 
från 5 maj 1917: ”Mitt älskade gull och min hjärtevän, det 
har jag alltid känt och gör det icke minst idag. Det känns så 
underligt när en är så där ifrån varandra. Men det är då en 
förstår hur djupt en är fäst vid varandra.” 
    Och Klara svarar. Regelbundet. I ett ständigt pågående 
samtal. Och ibland hinner hon skriva några rader till 
mamma Anna inne stan och berätta om Gottfrids 
vedermödor med huset, om hans tandvärk som tvingade 
honom att stanna på landbacken några dagar. Så, den 7 november 1918, sitter hon vid sin unge 
makes sida, den man som hon haft ett intensivt samtal med sedan de träffades 1912. Hon böjer 
sig ned i ett sista försök att få kontakt. En hemlighet berättas, som en besvärjelse. Men inget är 
längre möjligt. 
     Drygt ett halvår senare föder Klara sin andra dotter om vilken hon berättade för Gottfrid, 
timmarna innan han dog. Några månader tidigare har hon erhållit slutfakturan från granitbolaget 
C.A. Kullgrens Enka i Uddevalla, för gravstenen ute på Öckerö kyrkogård. Pris för gravvård, 

ram och inskription: 742 kronor och 45 öre.  
     Efter några år säljer Klara Gottfrids hus och bygger 
ett mindre åt sig och sina döttrar på Björkö. Där bor 
hon till slutet på 30- talet, då hon säljer och lämnar ön 
dit hon flyttat för att leva med Gottfrid. När min 
mamma Gunborg flyttar in på Vasahemmets äldre-
boende i Vasastaden i Göteborg 2016, får hon en 
vårdare som berättar att han vuxit upp i ett hus på 
Björkö som visst byggdes av en kvinna vars man dött i 
spanska sjukan för många år sedan. 
 – Jaså, minsann, säger Gunborg, som nu hunnit bli 97 
år gammal. Det var min mamma. 
     Jan Lindvall                                        
	
Bild:	Klara	med	Aina	och	Gunborg	ca	1	år	efter	Gottfrids	bortgång	framför	
huset	som	blev	klart	strax	innan	han	dog.	(Lyckebovägen)	
 
 
 
 
 
 
 
 

Spanska sjukan, också kallad spanskan, 
var en ovanligt svår och dödlig form av 
influensa som spreds över hela världen i 
slutet av och strax efter första världs-
kriget. Dess ursprung är okänt. De flesta 
dödsoffren var unga vuxna, vilka i övrigt 
var vid god hälsa. I normala influensa-
epidemier är det istället barn, gamla och 
personer med försvagat immunförsvar 
som drabbas hårdast. 

Pandemin varade mellan mars 1918 och 
juni 1920 och nådde såväl Arktis som 
avlägsna öar i Stilla havet. Mellan 50 och 
100 miljoner människor dog, vilket gör 
Spanska sjukan till den pandemi som 
skördat flest liv i mänsklighetens historia 
på så kort tid. Antalet döda motsvarar 3-6 
procent av världsbefolkningen, som då 
bestod av 1,6 miljarder människor. 

Uppskattningsvis infekterades 500 
miljoner, vilket motsvarade ungefär en 
tredjedel av alla människor. Den globala 
dödligheten är inte känd men beräknas ha 
uppgått till mellan 10 och 20 procent. Av 
dem som fick diagnosen dog minst 2,5 
procent, vilket kan jämföras med mer 
normala influensaepidemier där högst 0,1 
procent dör.             Från Wikipedia 
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Världens Barn behöver dig! 

 
Välkommen till hamnplan! 

söndag den 27 januari mellan klockan 17.00- ca 18.00 
Vi tänder hundratals marschaller som skall bilda  

symbolen för Världens Barn 
 

Köp en eller flera marschaller för 50 kronor styck. 
Swisha gärna: 123 258 62 95 

 
Alla pengar går till Världens Barn 

 

	
	

Vi	bjuder	på	glödd	och	pepparkakor!	

	

Rolf 0705-95 66 35
Michael 0735-06 06 96
www.rmbyggab.com 
info@rmbyggab.com

Var rädd om din fritid
Kontakta RM Bygg AB
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Agneta Holmqvist lämnade oss efter en lång och 
envis kamp mot sin sjukdom. 
 
Agneta var under ett antal år ledamot i Björkö 
Samhällsförenings styrelse och senare hade hon 
kvar ett lojalt intresse för föreningens aktiviteter. 
Hon fanns alltid med när vi hade arbetsdagar och 
liknande, hon var kassör under en tid och fortsatte 
handleda nya kassörer, när så behövdes. Hon hade 
kontakt med prenumeranter av Björkö-Nytt utanför 
ön och hon var föreningens representant i 
Fyrverkeri-kommittén. 

 
Förutom detta vet jag att hon var aktiv i både Björkö Båtklubb och Hamnföreningen.  
Agneta var en mycket skicklig seglare, som lika gärna seglade ensam i sin båt som tillsammans 
med andra. Agneta var en mycket lojal vän, med stor integritet. Hon höll ut i motgångarna med 
sin seglarmössa som ett trotsigt motstånd mot sjukdomen. Stort tack till dig, Agneta! 
 
 

 

Björkö

God Jul å Gott  Nytt  År         
önskar Erik med medarbetare.

Hos oss hittar 
du allt som du behöver!
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Facit Elfasts kluring: 
1.Härnösand 2. Örebro 3. Björkö  
4. Karlstad 5. Nacka 6. Landskrona 7. Oskarshamn 8. Hjo 9. Vetlanda 10. Skara  
11. Örnsköldsvik 12. Nybro 13. Möja 14. Vadstena 15. Östersund 16. Trosa 17. Åmål 18. 
Borlänge 19. Huskvarna 20. Vänersborg 21. Sundbyberg 22. Kivik 23. Forsmark 24. Motala  
25. Boden 26. Trelleborg 
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Skärgårdsjulbord med 
underhållning – 640 kr

 Fredag 30 november - MP3 Band
 Lördag 1 december  - Jamie Meyer

 Fredag 7 december - MF2 FULLBOKAT 
Lördag 8 december - Andreas Galle - Cornelis viskväll

Fredag 14 december - Nyfi ken Gul
Lördag 15 december - Nyfi ken Gul

 Jul med inspiration från havet  tillsammans med klassiska rätter  
Julbrunch - 360 kr 

Söndagar 
samt torsdag 6:e och 13:e Lucia

Jullunch - 360 kr 
Måndag  till fredag

mot förfrågan

Endast förbokning. Besök seasidebjorko.se eller 
ring 031-92 94 10 för mer information och boka bord.

tack för i år önskar 
david med personal
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Fira jul och nyår i kyrkorna på Björkö 
Lördag 8/12 kl.14 JULBAZAR, Björkö kyrka, kl.16 Auktion, kl.18 Ljuståg med barnkören   
 

Torsdag 13/12 kl.13 Jullunch i Skutan, Equmeniakyrkan 
Vi äter gott och lyssnar till sång och musik. Kostnad 125 kr  
OBS! Anmälan till Anita Larsson Senast 9 dec. Telefon 031-96 10 27 el. anitamossen@gmail.com      
 

Lördag 15/12 kl. 15 Julspel i Equmeniakyrkan.  
Barnkören under ledning av Karolina Larsson, Emma Rudäng, musiker. 
 

Söndag 16/12 kl. 17 Björkös gemensamma julsång i Björkö kyrka.  
Ulrika Davidsson, körer från öns kyrkor, sångare. 
 

JULAFTON 24/12 kl. 17 Julbön i Björkö kyrka 
Christer Holmer. Sånggrupp 
 

JULAFTON 24/12 kl. 23 Ord och ton i julnatten, i Equmeniakyrkan.                 
Emma Rudäng. Sång och musikmedverkan 
 

JULDAGEN 25/12 kl. 07 Julotta i Björkö kyrka. Christer Holmer, Björkö kyrkokör 
 

NYÅRSAFTON 31/12 kl. 23 Innan tolvslaget i Björkö kyrka.  
Fam. Davidsson, musik (Slut i tid till Björkös fyrverkeri) 
 

NYÅRSDAGEN 1/1 kl. 18 Gemensam Nyårsbön i Equmeniakyrkan 
 

TRETTONDEDAG JUL 6/1 kl. 11 Internationell Gudstjänst Equmeniakyrkan.  
Emma Rudäng, insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete 
 

TRETTONDEDAG JUL 6/1 17  ”I stjärnans tecken”, Björkö kyrka Gudstjänst med musik, Ebba 
Knutsson 
 

Ekumeniska böneveckan vecka 3 2019 
Gemensam temagudstjänst 13/1 kl.11 i Björkö kyrka, Emma Rudäng, Christer Holmer 
Kyrkorna öppna växelvis för andakt och bön under veckan, håll utkik för affischering 
 

Gemensam temagudstjänst 20/1 kl.11 i Equmeniakyrkan, Christer Holmer, Emma Rudäng.  
 

Det händer mycket mer, se församlingsblad, hemsidor och affischer. 

Björkö Kyrka 
Kyrkvägen 11,  
tel. 0708 960151 
Komminister Christer Holmer 

Equmeniakyrkan Bohus Björkö   
(fd Missionskyrkan) 
Bäckevägen 31, tfn 0722 521333  
Pastor Emma Rudäng 
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