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En hälsning från ordföranden 
 

Mina vänner!  

Nu startar det! Nu kommer den allt ljusare perioden av 

året och det blir lättare och friare att leva.  

Vi kan förhoppningsvis lägga mer tid utomhus och 

planera för trädgårdsarbeten, förbättringsarbeten på 

huset, promenader med fika och fågelsång, och göra  

utflykter.  

Det är också tid för nytt verksamhetsår för många av 

våra föreningar. De stackars valberedarna i föreningarna 

har bråda tider – och möter kanske varandra när de 

korsar varandras vägar på jakt efter aktiva björköbor att 

värva för alla de programidéer som man önskar sätta i 

verket under kommande arbetsår! 

Här i tidningen ser ni vad Björkö har att erbjuda och vad 

som redan har hänt. Det är fantastiskt vilken lust och kraft som finns här. Jag hade varit glad  

om ni läste igenom Verksamhetsberättelsen för Samhällsföreningen, för vi i styrelsen vill ju så 

gärna att alla medlemmar, alla på ön, ska förstå vad vi lägger vår kraft på under verksamhets-

året. Notera också Inbjudan/kallelsen till vårt årsmöte 28 mars. Vi har förhoppning om att kunna 

erbjuda något lite extra på mötet, vid sidan av förhandlingarna. 

Och så hoppas vi på en härlig gemenskap vid Påskelden, då vi också i år räknar med att ha 

servering med varm korv och fika. Kom med då! 

     Vårhälsningar, Helena Larsson, ordförande 

 

 

FESKEBOA PÅ BJÖRKÖ
Färsk Fisk, skaldjur, kallskuret, catering & veckans lunch för 

takeaway m.m

Öppettider 
Torsdag11-16
Fredag 10-18
Lördag 10-14 

Strandsjövägen 5, 47537 Bohus-Björkö
Tel: 031-929292

Gilla 'feskeboa på björkö' på facebook för öppettider,erbjudanden
m.m
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Björkö Samhällsförening  

håller årsmöte 

Torsdag 28 mars kl. 18.30 i Västergårds By 

 

Förutom sedvanliga årsmötesärenden 

planerar vi att bjuda lite extra fest! 

 

Välkomna! 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
För Björkö Samhällsförening - BSF 
Verksamhetsåret 2018 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande medlemmar: 

Helena Larsson, ordförande. Peter Domini, vice ordförande. Anna Wijk, kassör. Peter Hohlfält, 

sekreterare. Övriga ledamöter: Sara Almroth, Bengt Berntdzén, Pernilla Eng, Owe Gissleholm, 

Bernt Jacobs, Angelica Mattson, Christine Ostwald och Emelie Werme. 

 

Under verksamhetsåret har styrelsen, förutom årsmötet, haft 7 protokollförda styrelsemöten. 

Protokollen läggs ut på vår hemsida www.bohus-bjorko.se, där vi presenterar föreningen och 

Björkö i övrigt. Vi använder också Facebook-sidan Björkö Samhällsförening och tidningen 

Björkö-Nytt som kommunikationsväg till medlemmar och andra intresserade. Björkö-Nytt 

läggs även ut i kommunhuset, turistbyrån, på kommunbibliotek och andra kommunala lokaler. 

För Torslandabor läggs den även ut på ICA Maxi. Både hemsidan och Facebook-sidan är 

välbesökta och Björkö-Nytt är mycket uppskattad. 

Föreningen är remissorgan för kommunens verksamheter och vi deltar i kommunens 

informations- och dialogmöten med öråden och håller oss därigenom, för Björköbornas del, 

underrättade om kommunens arbete. 

     Styrelsearbetet utvecklades under året i en lite annan form än tidigare, så att vi hade färre 

rena styrelsemöten och istället bildade arbetsutskott, som arbetade parallellt med marknads-

föring och natur-/outdoor, som redovisade sitt arbete på styrelsemöten. Dessutom utvecklade  

vi ett samarbete med Björkö Hamnförening m fl i projektet Björkö Tillsammans.  

 

Ärenden som behandlades i styrelsen under året var: 

     Trafikfrågor. Fortfarande bevakar vi  kommunens arbete med färjeterminalen Grönevik. 

Här kvarstår bekymmer med trafiksäkerheten när det gäller utrymme för gångtrafikanter och 

cyklister och färjekö kontra mötande trafik. Vi trycker på för att få utökade cykelparkeringar 

under tak och bättre belysning. Vi har också bevakat förändringen av p-platser vid Framnäs  

för att säkerställa pendel-parkering för Björköbor. 

Föreningen har också tryckt på för att få dåliga 

vägbitar i samhället upprustade och asfalterade. 

     Leder/stigar. Nu är Strömskärsleden färdig och 

döpt. Från SeaSide tar man sig än så länge till 

Klarvik på rösad led och med trappor och spångar. 

Tillsammans med Världens Barn-gruppen skapade 

vi ett event där öns barn kunde välja en sten, måla 

den och lägga ut den för vägledning över bergen. 

Tanken är nu att sträckningen av leden ska gå ända 

till Trollvik. Till leden har det tagits fram 

informationstavlor med karta, i samarbete med 

Björkö Hamn.  

     Styrelsens arbetsutskott ”Outdoor” har börjat 

planera för att öppna/rusta upp stigar som löper i 

naturområdena. Förhoppningen är att samla alla 

föreningar och grupper som har intresse av 

aktiviteter ute i naturen för att skapa fler möjlig-

heter till ”event” både för Björköbor och besökare.  
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     Mer och mer utvecklas nu på Björkö samarbetsprojekt mellan alla olika, engagerade 

föreningar och grupper. Sådant samarbete väntar vi oss mycket av.  

Så, t ex utvecklas nu, efter inspiration från ett internationellt koncept som kallas BID (Business 

Improvement District) något som vi på Björkö kallar ”Björkö Samverkan”. Det har startat i 

Björkö Hamnförening och vänder sig nu till alla intresserade föreningar, församlingar och 

lokala företag och har som mål att skapa ett hållbart, kreativt samhälle. 

     I denna anda fortsätter t ex Johan Almroth, i Samhällsföreningens namn att undersöka 

möjligheten att i samarbete med IFK Björkö att skapa en tennisbana någonstans på ön.  

     Samhällsföreningen ingår ju, tillsammans med föreningar och kyrkor också i genomförandet 

av nyårsfyrverkeriet. Nu har detta glatt Björköbor med gäster och Hälsö- och Kalvsundsbor 

ända sedan Millennieskiftet! 

     Vi var även med i genomförandet av årets Seafood-festival, som blev mycket välbesökt och 

uppskattad. 

     Vid årets påskfirande serverades korv och kaffe på Valen, för att stödja alla som kämpar 

med bygget av vår påskefyr och städningen efteråt. Detta ska förhoppningsvis bli en tradition 

som vi värnar om. 

     Styrelsen diskuterar varje år hur vi ska locka fler Björköbor att engagera sig i Städdagen. 

Det är också en sed att bevara, för att hålla vägar och grönområden skräp-fria och göra något för 

det gemensamma samhället och i god gemenskap. Vi vet att det är flera verksamheter som har 

arbets- och städdagar och eventuellt kan vi skapa ett samarbete även här! 

     Under året fick vi information om att beslut hade tagits av kommunen att lämna ut uppdraget 

att bygga en ny skola på Björkö. Däremot har inget ännu hänt när det gäller vår önskan om en 

Minneslund på Björkö. Båda ärendena kommer vi har bevaka under kommande period. 

     Det är svårt att lämna en verksamhetsrapport för detta året, utan att nämna branden som 

chockade vårt samhälle i slutet av sommaren. Men, som en summering, kan man nog säga att 

det blev en uppvisning i osjälviskt arbete och engagemang och lyckligtvis blev det inte några 

dramatiska skador. Istället har vi Björköbor fått en gemensam upplevelse och historisk 

märkpunkt för alla tider. Förhoppningsvis har vi också fått en och annan påminnelse om vad 

man kan behöva för säkerhetsinsatser och att det lugna livet kan förändras på ett ögonblick.  

Samhällsföreningen har framfört sitt tack till alla som på olika sätt bidrog till den lyckliga 

utgången och även lämnat en sammanställning över erfarenheter från händelsen till 

Krisledningen i kommunen. 

     Slutligen vill vi tacka stegfaddrarna Per Alexandersson, Jerker Knutsson, Jan Boström, 

Hans Olofsson och Bernt Jacobs, samt bänkfaddrarna Björkö Hembygdsförening, Ulla 

Hallqvist/Kenneth Carlsson, Madeleine Persson och Ingela Solbräcke för deras omsorg och 

arbete! 

     Björkö Samhällsförening har hela Björkö-samhället som sitt arbetsområde. Styrelsen lägger 

stor möda på att göra det gemensamma livet på Björkö trivsamt och fungerande. Eftersom de 

insatser vi gör skall komma alla björköbor tillgodo är det också viktigt att alla björköbor är 

medlemmar i samhällsföreningen och betalar medlemsavgift.  

I föreningens arbete välkomnar vi alla björköbor som engagerar sig för ett väl fungerande 

samhälle och en trivsam miljö. Varje insats, liten eller stor, är mycket uppskattad och innebär att 

vi har en ö att glädjas över och att stolt kunna visa upp för besökare! 

     Därför, ett varmt tack till alla medlemmar och medaktörer för ett givande år. Vi hoppas nu 

att också kommande styrelse får uppleva samma positiva och givande arbete! 

     Bohus Björkö, 31 december 2018,       

     Styrelsen för Björkö Samhällsförening       
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Nytt från Hamnen 

 
Vi hoppas att vi tillsammans kan göra 2019 till ännu ett bra år för Björkö Hamn! 

 

Hamnkapten är som tidigare Kenneth Kyldahl, som nås på mobil 0768-653857 eller  

e-post hamnkapten@bjorkohamn.se 

Åsa Albinsson är vår nya ekonomiansvariga och sköter bl.a. bokföring, fakturering och 

utbetalningar, men kommer också att ha hand om köer och viss marknadsföring.  

Kontakt: ekonomi@bjorkohamn.se Tel 0768-65 38 63.  Vi tackar Eva Tillrooth för en fantastisk 

insats under sina många år som tidigare ekonomiansvarig och önskar en god pensionärstillvaro! 

Styrelsen har under 2018 bestått av följande ledamöter: Bengt Olausson (ordf), Lars-Gösta 

Alsterberg (v.ordf och kassör), Thomas Andersson, Leif Bengtsson, Göran Carlsson, Gunilla 

Murnieks och Peter Domini (sekr). Suppleanter var: Hans Olofsson, Patrik Törnqvist,  Anna-

Lena Helling, Ingmar Alexandersson, Mats Johansson, Olle Lindmark samt Sverker 

Alexandersson. 

Om du har några frågor eller synpunkter som rör hamnen, så kan du kontakta oss i styrelsen 

direkt eller via vår e-postadress info@bjorkohamn.se 

 

BOKA REDAN NU VÅR-ARBETSDAGEN LÖRDAGEN 13 APRIL KL 0900. 

Det finns gott om arbetsuppgifter och genom att ställa upp bidrar du till att hålla nere våra 

kostnader och därmed också din båtplatsavgift. Det skapar också en fantastisk sammanhållning i 

hamnen. 

 

Arbetet med hamnens utveckling fortsätter. 

     Under 2018 har vi justerat akterfästen, förbättrat ställplatser, fortsatt montera ny el, belysning 

och vattenledning till norra piren och de nya flytbryggorna med tillbehör, påbörjat en ny 

sjösättnings/trailerramp i södra hamnen och äntligen fått SeaSide-planen fastställd. Vi har 

fräschat upp med bänkar, sittplatser och 

blomstertunnor norr om Glasskiosken! 

Dessutom firade ju Hamnföreningen sitt 90-

års jubileum med SeaFood Festival i 

kombination med Västerhavsveckan under 

Konstrundan första helgen i augusti! Mycket 

arbete, men väldigt trevligt ända fram till 

den tragiska eldsvådan på söndagsefter-

middagen! Trots allt elände denna brand 

förde med sig – så var detta ett tillfälle där 

Björköandan manifesterades genom mycket 

omtanke och handfast hjälp mellan 

Björköborna! 

     Vårt projekt ihop med Västra Götaland och Öckerö Kommun slutfördes under året och vi har 

bl.a. skapat en ökad fokus på Hållbarhet och Miljö – ”Båt på land” dvs att bara ha båten i sjön 
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när den används gav både oss och Bessekroken bidrag till bl.a sjösättningsramper. Dessutom har 

projektet skapat massor av nya kontakter bland andra hamnar – och närmare samarbete med 

Riksförbundet Svenska Gästhamnar.  

     Markområdena ”Brottet och Gamla Tippen” har ju blivit väl använda genom en fördubbling 

av antalet gästnätter med husvagn och förbättrade parkeringsmöjligheter i Brottet. Med drygt 

4.700 gästnätter (Båtar och Husbilar) är vi nu nr 4 i Kommunens statistik – efter Hönö Klåva, 

Rörö och Knippla - med en ökning på 50% jämfört med snittökningen i Kommunen på 28%!  

Bemötandet i Gästhamnen och förbättrad service – bland annat bygger vi ut WiFi-nätet och 

försöker göra det trevligare kring ställplatserna – är ett arbete vi måste fortsätta under 2019.  

Vi kan alla hjälpas åt i ”Värdskapet” för Hamnen…ett leende med ett ”välkommen!” eller 

hjälpa till med en tamp – är guld värt för trivseln! 

     Vi fortsätter vårt miljöarbete i hamnen. Använd sugtömningen för toa-avfall, ny anläggning 

är installerad. Det är förbjudet att förorena båtuppställningsplatser. Marken under båten skall 

täckas före rengöring och behandling – och använd gärna Kryssarklubbens metod ”Måla 

mindre” när du bottenmålar, så sparar du både miljö, färg och tid. Oljor, oljefilter, batterier, 

färgrester m.m. lämnas på kommunens Återvinningscentral. Har Du frågor gällande avfall, 

maila miljo@bjorkohamn.se 

Aktuell information hittar du på vår hemsida www.bjorkohamn.se  

     Med vänliga hälsningar, Hamnstyrelsen 

 

 
      

  

1. Om du har den, så vill du dela med dig av den. Om du 

delar med dig av den, så har du den inte. Vad är det?  

2. Vad blir vitare ju skitigare den blir?  

3. Vad har ingen början, inget slut och ingen mitt?  

4. Fattiga människor har det. Rika människor behöver det. 

Men äter du det så dör du. Vad är det?  

5. Jag är lång när jag är ung, men kort när jag är gammal. 

Vad är jag?  

                                                             6. Vad är så ömtåligt att det går sönder när du pratar?  

 

             Lycka till! Svar hittar du på sidan 19. 
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Björkö samverkan –  

Hur kan vi Björköbor blir ännu mer nöjda och stolta över våran ö? 

 

     Björkö är en härlig ö med fantastisk natur och engagerade invånare. Men allt som är bra kan 

ju förhoppningsvis bli ännu bättre. Det pågår ständigt ett förbättringsarbete i de flesta föreningar 

genom olika initiativ – vi tror starkt på att dessa initiativ kan bli ännu bättre genom en ökad 

samverkan mellan föreningarna. Vi står också inför många utmaningar på ön - bl.a. behov av 

boende för äldre, nedlagd distriktssköterskemottagning, interna och externa kommunikationer, 

kommunens expansionsplaner i den fördjupade översiktsplanen. 

     För att undvika risken för ett ”stuprörsbeteende”, dvs att man diskuterar och beslutar en sak i 

varje grupp för sig …och missar att samtala och samverka med andra delar (vilket ofta resul-

terar i förslag och lösningar som kanske inte alltid är fullt optimerade) så vill vi hjälpa till att 

lyfta fram goda exempel på framgång genom aktiv samverkan mellan civilsamhälle (samhälls-, 

hembygds-, idrottsföreningar, kyrkor etc.), lokala fastighetsägare och företag. samt kommun 

(både politiker och tjänstemän). 

     Vi har kommit i kontakt med en samverkansmodell som kallas BID – och som används 

flitigt i Västra Götalandsregionen, särskilt i mindre kommuner eller enskilda stadsdelar.  

I modellen utgår man från ett definierat nuläge och försöker därefter skapa en vision för vart 

man vill nå med en förändring. 

     Vi är en grupp som informerat flera föreningar, kyrkorna och kommunledning/tjänstemän 

samt medverkat i en del möten under 2018 och vi tänker nu samla ytterligare engagerade 

representanter för olika föreningar, företag, kyrkor mm. Vi vill också framförallt bjuda in 

intresserade och kompetenta personer som vill vara med och fundera/bidra till hur vi får igång 

ett bra ”visionsarbete” – så att vi styr åt rätt och önskat håll. Men vi vill också snabbt kunna 

åstadkomma lite ”verkstad” dvs att det börjar hända saker ganska snabbt. 

     Tanken är att vi ska ha en grupp intresserade representanter från alla företag, kyrkor och  

alla som känner att man vill jobba i en sådan grupp. Därefter bildar vi projektgrupper för 

speciella områden.  

De vi hittills har identifierat och börjat bemanna är en Outdoor-grupp (stigar, promenadleder, 

cykel-orienteringsleder etc.) Denna grupp är redan i gång under ledning av Owe Gissleholm. 

Plangruppen (jobbar ihop med kommunens planarkitekter bl.a.). Denna grupp är redan igång 

och har bl.a. lämnat synpunkter i samband med planarbete. T ex en gång-/cykelväg som börjar 

efter Mossebacken och sträcker sig utefter fd vandrarhemmet bort till gympahallen – för att 

säkerställa en tryggare väg för nuvarande och kommande barns väg till skolan. Dessutom är fyra 



9 

 

möten inplanerade under året med planarkitekten som nu jobbar med detaljer i den fördjupade 

översiktsplanen för Björkö som skall vara klar i december detta år. 

En Finansieringsgrupp (för att identifiera och hjälpa till med ansökning av möjliga bidrag etc.), 

i samarbete med Öckerö Kommun och Västra Götaland regionen. 

Kommunikationsgruppen (skapar och möjliggör en bra kommunikationsplattform) Vi har en 

”beta version” på Facebook https://www.facebook.com/bjorkosamverkan/ 

     Hur samverkansmodellen skulle kunna fungera kan belysas i ett exempel med fler och bättre 

röjda vandringsleder (stigar, mountainbike och orienteringsbana inkluderade). Samhälls-

föreningen driver ju denna fråga. Vi kan inkludera kommunens tjänstemän som jobbar med 

stigar och leder. Hembygdsföreningen skulle kunna bidra med intressant information om 

speciella platser utmed lederna. Kommunikationsgruppen kan hjälpa till att göra materialet 

pedagogiskt och intressant och tillgängligt digitalt. Vi kan engagera Björkös barn och ungdomar 

att producera videosnuttar om informationen och Finansieringsgruppen kan hjälpa till med att 

hitta finansieringsmöjligheter tillsammans med kommunen och Västra Götalandsregionen och 

ansöka om dessa. Detta skulle ju vara bra för Björköborna men också kunna möjliggöra att det 

kommer hit fler besökare – inte bara under sommaren – som i sin tur ökar kundunderlaget för 

öns butiker och restauranger! 

     Vi kallar det pågående arbetet för ”förankringsprocessen”, dvs det är så klart viktigt att vi får 

en bred förankring kring arbetet. Hittills har vi bland annat representanter från Samhälls-, 

Hembygds-, Idrotts- och Hamnföreningen samt Equmeniakyrkan som deltar i arbetet och de 

saker som Outdoor-, Plan- och Kommunikationsgruppen arbetar med är ju, som sagt, redan 

igång. 

     Nästa steg är att försöka samla till ett större möte under våren för ytterligare information och 

diskussion kring projekten och kommande steg för att hitta ett arbetssätt som blir hållbart och 

skapar resultat.  

     Medlemmarna i den initiala samordningsgruppen består tills vidare av Anna Törnqvist, Owe 

Gissleholm, Helena Larsson, Sara Almroth, Ida Brogren, Carina Larsson, Hans Olofsson, Peter 

Domini, Magnus Larsson, Camilla Lundqvist, Leif Larsson, Daniel Norlander, Jan-Erik 

Jonsson, Josephine Berglund, Pernilla Eng, Henrik Dittmer, Christer Zandén och Lars-Gösta 

Alsterberg.  
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IFK Björkö  
 

Vi ser som vanligt fram emot ett nytt härligt idrotts- och kamratår. Oavsett 

om du tränar och tävlar i badminton och fotboll, spelar boule under 

lättsamma former i BouleCupen, eller står vid sidan och hejar på de andra 

som deltar aktivt så är du lika viktig för IFK Björkö. Vår verksamhet bygger 

på att alla är med och vi är beroende av er allihop! 

Lika viktiga är våra sponsorer, utan era bidrag hade vi inte kunnat hålla den höga nivån på 

verksamheten och samtidigt kunnat hålla nere medlemsavgifterna, ni är en förutsättning för vår 

överlevnad som förening och vi hoppas att ni är med oss 2019 också.  

     Närmast på programmet ligger föreningens årsmöte. Alla medlemmar hälsas hjärtligt 

välkomna till Restaurang Seaside fredag den 8:e mars kl. 18.00 för att bl.a. välja ny styrelse för 

det kommande året. Efter mötet blir det lite afterwork med tillhörande trivsam musikunder-

hållning och vi bjuder alla årsmötesdeltagare som föranmält sig på afterwork-buffé, så se till att 

anmäla er till årsmötet, hör av er till Malin Sandström på mail ordforande@ifkbjorko.nu eller på 

telefon 0735-971465. 

     Och du, känner du någon som vill/borde vara med i föreningsarbetet, som styrelsemedlem 

eller i en av våra arbetsgrupper, så hör av dig till Malin om det också. 

     Under det kommande året hoppas vi ta ytterligare några rejäla kliv mot en egen konstgräs-

plan på den gamla parkeringen framför klubbhuset. Ett av stegen är den nya parkeringen som 

anlagts mellan grusplanen och Bogetvägen där vi vill att alla som ska till Björkövallen hädan-

efter parkerar, allt för att spara underlaget på grusplanen.  

När det gäller konstgräsprojektet och ekonomin så jobbar vi stenhårt för att få in pengar. Vi 

väntar inom kort svar på de ansökningar om ekonomiska bidrag som gjorts hos bl.a. kommunen 

och SISU, och det finns stora möjligheter att få ytterligare bidrag från fonder och stiftelser. Men 

det tar tid att skriva ansökningar så vi skulle behöva hjälp med detta. Tveka inte om du känner 

att du skulle kunna göra en insats och hjälpa oss fylla i blanketter. Varenda krona vi får in för 

oss ett steg närmare målet! Hör av dig till – gissa vem? - jo, vår ordförande Malin Sandström.  

 

Det sportsliga...  

A-laget 

Satsar friskt inför det nya 

året med en skön blandning 

av gammalt och nytt blod 

både på planen och vid 

sidan av. Vi kan lova 

många spännande matcher 

på Björkövallen och en 

massa gott snack i pausen 

på verandan. Följ killarna i 

våra sociala medier när du 

inte kan vara på plats själv. 

Ungdomsfotbollen 

Det blir som vanligt både 

poolspel och seriematcher på Björkövallen under året när våra yngre spelare är igång. Så håll 

utkik efter information på hemsidor och i sociala medier så att ni inte missar detta. 

 



12 

 

Badminton 

Våra badmintonungdomar är i full gång och säsongen börjar närma sig sitt slut. Det har svettats 

och servats i hallen hela vintern och våra tjejer och killar har varit ute och tävlat runt omkring i 

regionen, med varierande framgång men alltid som goda ambassadörer för IFK och vårt Björkö. 

 

Andra viktiga IFK-händelser under året  

Fotbollsskola 

Som vanligt veckan före midsommar så kommer det att vimla av unga fotbollsentusiaster på 

Björkövallen. Det blir träning och en massa annat kul när årets fotbollsskola går av stapeln.  

 

Midsommar 

Traditionellt midsommarfirande på Björkövallen. Dans runt midsommarstången, tombolor, 

kräfthjul och fiskdamm, en folkfest helt enkelt! 

 

Björködagen 

Årets stora fest på Björkö som 

vanligt första lördagen i juli. 

Håll utkik i sociala medier 

eller på en anslagstavla nära 

dig när det börjar närma sig. 

 

BouleCupen 

I augusti kommer entusiaster 

från när och fjärran för att 

tävla i den ädlaste av franska 

sporter.  

Festligt! Folkligt! BouleCup! 

 

 

 

 

Mer om dessa händelser och övriga 

arrangemang och idrottsliga händelser på och 

omkring Björkövallen och IFK Björkö dyker 

upp i kommande nummer av Björkö-Nytt och 

naturligtvis löpande i våra sociala medier. 

 

Till sist...  

Ett stort tack till er alla som fyllde 2018 med 

glädje och fantastiska upplevelser. Ingen nämnd 

och ingen glömd, men utan er alla blir allting 

väldigt mycket tråkigare och vi ser fram emot 

att ses igen med nya möjligheter och 

utmaningar.  

Varmt välkomna till 2019! 
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Galleri Siljans Bod öppnar till påsk 
 

På långfredagen den 19 april slås dörrarna upp till Galleri Siljans Bod. I hjärtat av 

hamnen har ett kollektiv av Björkös kreativa krafter skapat ett utflyktsmål för konst- och 

konsthantverksintresserade öbor och besökare.  

 

Galleri Siljans Bod utgörs av en samling 

björköbor och andra med stark anknyt-

ning till ön. Konstnärer, hantverkare, 

författare och andra skapande männi-

skor. Under ett och ett halvt år har 

verksamhetens idé och utformning 

skapats genom möten och samtal – och 

under 2019 har lokalen fått en passande 

utformning. En rad arbetsgrupper med 

olika uppgifter har jobbat för att få allt 

att fungera.  

– Vår ambition är att göra så lite åverkan 

som möjligt på den fina gamla sjöboden 

utan istället inreda den som om den 

alltid har sett ut så, säger initiativtagaren Anna-Lena Helling.  

 

Öppet helger och semesterveckor 

Medlemmarna går samman för att hjälpas åt med försäljningen av alster och turas om att 

bemanna boden. Siljans Bod kommer hålla öppet några timmar på lördagar och söndagar under 

sommarhalvåret och alla dagar i veckan under de sex intensiva semesterveckorna.  

Utställarna väljer själva vad de vill sälja i Galleri Siljans Bod, vilket betyder att det kommer att 

finnas ett brett utbud av föremål.  

 

Vill du vara med?  

Om du ägnar dig åt kreativt skapande och 

tycker att det verkar roligt att vara med, kan 

du anmäla ditt intresse till någon i gruppen. 

Du kommer med så snart plats finns. Har du  

tid över och skulle tycka att det vore kul att 

bemanna lokalen, får du också gärna höra av 

dig.  

– Vi tror att Siljans Bod kommer att bli ett 

favorithäng för de som promenerar i 

hamnen, säger Anna-Lena. Det kommer att 

bli konstvåg och julmarknad varje dag nere i 

hamnen framöver! 

 

Vill du veta mer? Kontakta: 

Anna-Lena Helling 

070-750 93 30 
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Björkö Hembygdsförening  
 

Björkö hembygdsförening 

hade 30 årsjubileum och 

julmarknad den 8:e decem-

ber 2018. Även då hade vi 

förmånen att få vara i Lars-

Erik Alexandersson lokal 

Björkö Is och Marin. Där 

visades fotoutställning om Björkö 

Hembygdsförening under 30 år och 

samtidigt visades gamla foton, filmer 

på Björkö-bor som levde och arbetade 

på vår ö. Det var ett trevligt samkväm 

runt bordet och många unga och äldre 

personer tittade, pratade, kunde byta 

tankar och minnen från gången tid. Det serverades kaffe och skinksmörgåsar, 

försäljning av almanackor och det fanns även lotterier med fina vinster. 

Besökare under dagen 117 styck, fantastiskt!  
 

Välkomna den 23 februari kl 14.00 då BHF har årsmöte i Västergårdsby, 

vi informerar om aktiviteter och händelser under åren i Björkö 

hembygdsförening.  

     Styrelsen Björkö Hembygdsförening 

 

 

 

Björkö Roddklubb 
 

Roddklubbens styrelse behöver nya krafter! 

En ny säsong närmar sig och roddklubben håller årsmöte på SeaSide den 23 mars klockan 

17.00. Vi i den nuvarande styrelsen har gjort allt vi kan för att sköta om föreningen, driva 

verksamheten och komma med nya friska idéer som kan intressera klubbens medlemmar.  

Men nu kommer flera av oss att avgå efter fullgjord tid och då behövs det nya krafter som 

tillsammans med de som sitter kvar sedan tidigare tar över stafettpinnen. 

 

Roddklubben är en viktig del av livet på Björkö och 10-huggarrodden hör till skärgårdens 

traditioner. Förutom rodd på sommaren erbjuder vi olika motionsalternativ som step-up, 

cirkelträning, crossfit och taichi under vintern. Det här vill vi fortsätta med, och då behövs det 

engagemang.  

 

Motioner till årsmötet lämnas in senast tre veckor i förväg. Sedan vill vi gärna se många av er 

på mötet och höra era åsikter. Och så behöver vi några nya medlemmar i styrelsen. Har du 

möjlighet att engagera dig? 

 

Det går bra att höra av sig till styrelsen på mejladressen: styrelsen@bjorkoroddklubb.se 
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Upp med racket annars skjuter vi!  
 

Alla är välkomna till badminton på Björkö.  

 

Måndag klockan 18.00 till 19.30 går Elina,11 år och Smilla,11 år 

på badminton. Vår tränare Roland blåser och då är det uppvärm-

ning. Man behöver värma upp så att man inte sträcker något och 

för att mjuka upp kroppen.  

Uppvärmningen är rolig för man får springa mycket och det är mycket skratt. Efter 

uppvärmningen blåser Roland och då börjar vi och slå slag mot varandra. Det är roligt att spela 

med varandra och vi skrattar mycket även när man gör fel. Man blir bättre och bättre efter varje 

träning. Man  rör sig mycket på plan och man ska  hålla koll på bollen. Man behöver inte känna 

sig dålig för alla är kompis med alla. Alla behöver 

inte vara lika bra och  man lär sig av varandra. När 

vi går hem är vi trötta men på ett bra sätt. 

 

Alla är välkomna till badminton  på Björkö. 

Om ni är intresserade kom då till idrottshallen vid 

skolan  på måndag. 

Om ni inte har några rack så får man låna där.  

Man kan spela badminton från  åk 3. 

Åk 3 går till badmintonen kl 17.00 -18.00. 

Åk 4 - 5 går till badmintonen kl 18.00-19.30. 

Åk 6-8 går till badminton kl 19.30-21.00. 

     Elina Mattsson & Smilla Wergeni 

 

 

Välkommen! 

Till ett dygns Pilgrimsretreat i Skutan, Equmeniakyrkan. 

Fredag 12e kl 18 – lördag 13e april kl 18. 

 

Tema: 

Hela livet är relation. 

Ett dygns meditatiion, i stillhet och rörelse. 

Vi låter tystnaden omsluta och bära oss, 

möts ibland i varsamma samtal. 

 

Vi lever enkelt, sover i egen säng men delar rum med någon eller 

några, hjälps åt i samband med måltiderna. 

Vandrar, dansar cirkeldans, sitter oss till sinnesro. 

 

Kostnad: 500 kr. 

Frågor och info: P-O Dalnäs 076-8613407 eller 

Lena Sollerman 070-8972524. 

Anmälan: lena@sollerman.se 
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En eloge till Björkö! 
     I över 30 år har Björköföräldrar sett till att vi har fina lekplatser, dans och hinderbanor i 

gymnastikhallen för de små (dessa aktiviteter roar inte bara barnen!). Det ordnas varje år med 

pumpajakt och äggjakt, leksaker finns för alla på våra badplatser samt lekplatser och föräldrar 

har i åratal sett till att vi har en gemenskap och aktiviteter för våra barns bästa.  

     Björkö är en underbar plats på jorden att få växa upp på och det är även härligt att se 

sammanhållningen i samhället.  Förutom allt kul vi gör för barnen på ön så finns det, för att 

nämna några få, ett utbud av minigolf, djur att besöka, fotboll, samhällsförening, goda 

matställen och Pjonken med blåsippor. Det sägs dessutom ryktesvägen att är man född på 

Björkö så kan man spela badminton. Tacka Roland och gänget för det! 

Välkomna att joina oss i Björköbarnen! 

 

BARNGYMNASTIK/Familjegympa: Lördagar i gymnastikhallen kl 10.15-11.30. 

Maila anmälan till: barngymnastik@bjorkobarnen.se och betala in medlemsavgift på 150kr/ 

familj till Björköbarnens förening. Swishnummer 1234 132858  

Barnen måste vara tillsammans med förälder/ansvarig vuxen - alla barn är välkomna upp till  

ca 6 år. Vi plockar fram samt städar gemensamt undan redskap och madrasser.  

25/5 är vår sista lördag för våren. Påskafton 20/4, har vi uppehåll. 

  

Varmt välkomna på ÄGGJAKT i påsk:  

Långfredagen den 19/4 kl. 14-14.30 

Starten går vid gamla pumpstationen/slingan Kaveldunsvägen. Kom gärna utklädd!  

 

FAMILJEDAG: samling på lekplatsen den 25/5 kl. 11-13  

Vi hjälps åt att rusta för en rolig och fin lekplats. Ju fler vi blir desto lättare och roligare blir 

arbetet! Lekplatsen ska vara en härlig plats att vara på för alla barn och familjer.  

När sommaren sedan närmar sig och badtemperaturen stiger kommer vi att göra fint på 

badplatserna med leksaker som alla barn får leka med.  

Mer info om höstens aktiviteter kommer i senare nummer av Björkö-Nytt. 

 

Har ni idéer eller tankar om vad vi kan ha för aktiviteter med våra små eller vill ni vara med i 

styrelsen - hör gärna av er till oss i Styrelsen via Facebooksidan eller vår mail: 

Lisa Kilvik (ordf.), Emma Karlsson, Sofia Mattsson, Linda Olausson, Lilly Andreasson, Johan 

Kilvik, Emmelie Wallin, Erica Beutler, Andreas Beutler, Maria Andersson, Sandra Elfast och 

Eddie Karlberg. 

 

Betal info: Swisha medlemsavgiften till 1234 132858 eller sätt in pengarna på Björkö-Barnens 

plusgirokonto 61 08 22 -9 och ange barnet/barnens namn eller vem bidraget kommer från om 

du är stödmedlem. Håll dig uppdaterad om vad som händer genom att kika in på vår 

hemsida www.bjorkobarnen.se eller vår Facebook-grupp ”Björköbarnen”.  

     En härlig vår önskar vi i Styrelsen! 
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Björkös fantastiska nyårsfyrverkeri!  
 

Fyrverkeriet 2018 blev som tidigare år en dramatisk föreställning och en viktig händelse på 

Björkö. Kanske blev detta även avslutning på en tradition som tog sin början vid Millennie-

skiftet, alltså för nästan 20 år sedan. Fantastiska David Peter har flaggat för att han kanske inte 

arrangerar ett fyrverkeri mer, åtminstone inte personligen. 

     Som vanligt hade vi vädret emot oss – och så, 

lagom till avfyrning, lättade de tjocka molnlagren och 

fyrverkeriet kunde upplevas i all som ståtlighet! 

     Fyrverkerikommittén, som har verkat under alla år, 

med representanter för Båtklubben, Hamnföreningen, 

IFK Björkö, Samhällsföreningen, Equmeniakyrkan 

och Svenska Kyrkan, anförda av Bengt Knutsson har 

också bestämt sig för att lämna uppdraget. 

     Det har kommit förslag på att iscensätta ett annat 

evenemang; t ex en ljus-/ljudföreställning i hamnen. 

För en sak är vi alla eniga om: Nyårsfyrverkeriet är en 

ovärderlig aktivitet på nyårsnatten!  

     Att uppleva mängderna av björköbor och besökare som strömmar ner och samlas i hamnen, 

minglar och önskar Gott Nytt År och omfattar alla – unga och gamla, ensamma och sällskap. 

Att man dessutom har valt att hellre lägga fyrverkeripengarna i den gemensamma kassan än att 

skjuta av pjäser lite här och var tackar särskilt alla djur på ön för! 

Men – så har vi miljöaspekten och den kan vi ju inte bortse från längre…. 

Därför lämnar vi nu till er alla att fundera på hur vi ska fixa en fest som är mindre skadlig. Hör 

gärna av er till oss i Samhällsföreningen, eller till någon annan från fd Fyrverkerikommittén! 

 

I detta sammanhang vill vi också skicka ett särskilt tack till frikostiga sponsorerna: 

Per Alexandersson, Utveckling med IT, ICA Björkö, Skeppshandeln, Carlssons Mekaniska, 

Hembygdsföreningen och Roddklubben samt ett flertal privata givare. Och ett alldeles 

särskilt tack till Britta Edefors, Hälsö, Hälsö Vänner samt Björkö Maskin. 
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Boviks Seglarskola 
I mars börjar vi på Boviks Seglarskola 

att göra i ordning lägeranläggning och 

båtar inför sommaren. Lördagarna 23 

mars och 6 april samlas vi i Bovik 

klockan 11. Vill du hänga på är du 

hjärtligt välkommen! Vi bjuder på en 

enklare lunch och trevlig gemenskap. 

Bra väder har vi oftast på våra 

jobbardagar, så vi kan nästan lova sol 

dessa två lördagar. Ingen föranmälan 

behövs. 

  

Med vänliga hälsningar 

JANNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är Vår! 

 

Musikalisk vårfest i Equmeniakyrkan! 

Sång & instrumentalister, 

klassisk musik & jazz & allsång. 

 

Boka in: 

söndag den 5 maj kl 19. 

 

Entréavgift 100 kr inkl. förfriskningar i pausen. 

Pengarna går till inköpet av nya flygeln. 

 

Välkommen! 
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Missa inte årets vasalopp på Björkö!   
 

 

Söndagen den 3 mars går årets Vasalopp för Världens Barn av stapeln på Björkö! 

 

Precis som förra året går starten kl. 16:00-16:30 från Sälen (vid ångbåtsbryggan). Loppet är en 

poängpromenad med 9 frågor, en för varje mil i Vasaloppet! Den snitslade banan går från 

hamnen mot fotbollsplanen. Där kommer snälla blåbärsdamer och herrar att vänta i svängen 

ovanför klubblokalen för att bjuda alla tävlande på värmande soppa.  

 

Vasaloppet avslutas ju som ni vet i Mora och på Björkö ligger detta på kajen vid Feskeboa.  

Håll utkik efter den fina moraklockan! Startavgiften är 100:- per familj och 50:- per vuxen och 

pengarna går oavkortat till insamlingen för Världens Barn.  

 

Vi ser fram emot ett härligt lopp!  

 

Glada vinterhälsningar, 

Världens barn-kommittén  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Svar till Elfasts kluring:  

1. En hemlighet. 2. En griffeltavla. 3. En munk 4. Ingenting. 5. Ett stearinljus. 6. Tystnaden 
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SeaSide laddar inför 
våren, detta är vad vi 
gör för Björköborna. 
 
Vi öppnar med ett nytt matkoncept, 
”SeaSide family dinner”, och en 
manskör på 40 personer sjunger in 
årets första bryggfest. Till sommaren 
kommer Björköborna enklare kunna 
ta sig på dagsturer till Nordöarna 
och allsången firar 10 år! 

 
Möjlighet för Björköborna att enklare ta sig mellan öarna. 
Det pratas mycket om att man vill få till bättre transporter mellan öarna. Detta kommer 
SeaSide försöka skapa förutsättningar för inför sommaren 2019. Vi kommer under sommar-
helgerna köra två fasta turer dagligen mellan SeaSides brygga och Hälsö varv. På så sätt vill vi 
göra det möjligt för Björköbor att utforska de andra öarna på dagsturer samt att boende på 
Hälsö och Nordöarna enklare skall kunna komma och besöka oss på Björkö. Det kommer finnas 
möjlighet att ta med cykel. 
Exakta tider och kostnader beror på om vi lyckas få med oss någon mer företagare eller 
organisation som vill hjälpa till att garantera turerna. Mer info kommer spridas på Björkö då 
det är klart. 
 
Nytt koncept för söndagarna, ”SeaSide family dinner” 
Fredagen den 15:e mars öppnar vi igen för helgerna. I samband med det lanserar vi också det 
vi kommer kalla ”SeaSide Family dinner”. Det är ett koncept för att förnya vår brunch. Olika 
rätter kommer serveras på rustika fat vid borden som man delar och kan prova lite av varje av. 
Till detta kommer det också finnas dryckprovningspaket. Vår ambition är att ytterligare 
förstärka känslan av ”SeaSide - familjekrogen”, vilket vi så gärna vill vara. 

 
En manskör på 40 personer kickar igång årets först bryggfest   
Årets sommarfester på SeaSide kickas igång av en manskör på 
40 personer. Att kunna erbjuda ”Hellmans drengar” som 
sjunger in nationaldagen skall bli något utöver det vanliga. De 
har under vintern gjort stor succé på Lorensbergsteatern och 
det skall bli fantastiskt spännande att se dem på vår brygga den 
6 och 7 juni. 

 
Creedens i repris och Davids favorit 
En annan kioskvältare och kanske Davids favorit är bandet ”The midnight special” som förra 
året fyllde Seaside med sin rockiga Creedens repertoar. Vi kör en repris på detta till påsk, 
fredagen den 19 april.  
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Till Björköföretagare att samlas och visa på hemmaplanens bästa 
För oss är det officiellt sommar från den 14 Juni då SeaSide 
sommarfest sprakar loss. Här finns möjlighet även för det lilla 
företaget att erbjuda stor fest åt sina kunder, leverantörer och 
anställda. Bussar hämtar ifrån stan och på SeaSides bryggor blir det 
fullt drag med Tre drag samt en smått galen Pipistrello som DJ! 

Vår önskan är att framför allt Björköföretagarna skall vilja samlas för gemensam fest och ta 
vara på möjligheten att visa upp Björkö för sina kunder. 
 
Torsdagar med Allsång som firar 10 år….. 
och Eilert så klart. 
Till sist hoppas vi på ytterligare en magisk 
sommar där Allsång på Björkö firar tio år. 
Vi är säkra på att Eilert kommer vara på 
plats och att Harald vill fira detta stort. Vi 
kör som vanligt torsdagar i juli och 
augusti. 
Stort hjärtligt välkomna! 
     David och Angelica med besättning! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

              
 

         

 

 

 

 

 

Välkommen att fira påsk i kyrkorna på Björkö 

många samlingar under stilla veckan från Palmsöndag 14 april till Påskdagen 21 april  

 

Söndag 10 mars kl.18 Gemensam Körkonsert ”Tid och evighet” i Equmeniakyrkan 

medryckande musik av Ingemar Olsson, komptrio  

 

Lördag 23 mars kl.16 i Skutan, Equmeniakyrkan. Våffelmarknad                                                                          

Lotterier, servering och auktion. Välkommen! 

 

Lördag 30 mars kl.14 i församlingshemmet Björkö Kyrka, Lutherhjälps-basar                                                       

för Svenska kyrkans internationella arbete. Lotterier, bröd och våfflor.  

 

Söndag 31 mars kl 17 i Björkö kyrka, Faurés Requiem med Björkö vokalensemble och solister. 

 

Valborg 30 april från kl.18:30  

Femkamp med scouterna, Equmeniakyrkan. Program med sång, allsång och vårtal. Vårbrasa  

 

Söndag 5 maj kl 18 Musikalisk vårfest i Equmeniakyrkan. Sång och instrumentalister, klassisk 

musik, jazz och allsång. Entré, pengarna går till inköpet av nya flygeln 

 

Torsdag 9 maj Vårlunch kl.13 i Skutan, Equmeniakyrkan  

OBS! Anmälan till Anita Larsson senast 5 maj  Kl 21.00  

Telefon 96 10 27 el anitamossen@gmail.com 

 

Söndag 12 maj kl 18 Björkö kyrka. Vivaldi i vårens tid. Gitarr och orgelkonsert 

 

Torsdag 30 maj kl.11 Friluftsgudstjänst Skarviks holme (Tors holme)  

Christer Holmer, Ulrika Davidsson. Medtag egen fikakorg. Vid regn i Björkö kyrka, i så fall är 

flaggan hissad kl.10 

 

6 juni kl. 15 Nationaldagsfirande i Kyrkparken, Björkö kyrka. Tal, sång och musik. 

Björkö Kyrka 

Kyrkvägen 11,  

tel. 0708 960151 

Komminister Christer Holmer 

Equmeniakyrkan Bohus Björkö   

(fd Missionskyrkan) 

Bäckevägen 31, tfn 0722 521333  

Pastor Emma Rudäng 


