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En hälsning från ordföranden 
     
 Ojojoj, min kära vän, vad det händer mycket på Björkö nu! I rättvisans namn bör jag förstås 
börja med naturen – det är lika magiskt och förunderligt varje år: Tänk att allt kommer om och 
spricker ut, igen! Fast att det såg både torrt och förbränt ut efter den extrema sommaren och 
hösten förra året! Tänk att det har kommit en massa nya lamm, igen! Och tänk att vi alldeles 
snart kommer att beklaga oss över att vi inte hann njuta så som vi egentligen hade velat, när 
sommarens intensiva tid tar oss i sitt grepp, igen! 
     Och här i tidningen radas det upp den ena aktiviteten och möjligheten efter den andra. 
Vandringar, gym och rodd, hantverk och musikupplevelser, föreningsevent och 
företagsverksamhet!  
     Särskilt vill jag peka på två saker: Dels det stora projektet Björkö Samverkan, som bjuder in 
oss alla att delta i Björkös gemensamma utveckling i olika riktningar. Detta är något som vi, 
som nu startat upp och dragit upp riktlinjerna under en tid, tror väldigt mycket på.  
Läs här hur vi tänker oss fortsättningen. 
     Det andra jag ber dig ta del av är funderingarna kring fortsättningen för det uppskattade 
nyårsfyrverkeriet. Här står vi nu i en brytpunkt som jag beskriver i artikeln – hur ska vi gå 
vidare? 
     Detta, och mycket mer kan du fördjupa dig i, i denna fullmatade sommartidning, när du 
njuter av en förhoppningsvis riktigt skön, händelserik och lycklig sommar! 
     Helena Larsson, ordförande Björkö Samhällsförening  

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

Sommar öppet  
Vecka 22-24 

Torsdag11-16 Fredag10-18 Lördag 10-14 
Vecka 25 

 Onsdag-Torsdag11-18 
Vecka 26-27 

 Onsdag-Torsdag 11-18, Fredag 10-18 Lördag 10-14  
Vecka 28-31 

 Tisdag-Torsdag 11-18, Fredag10-18, Lördag 10-14 
Vecka 32 

Onsdag-Torsdag 11-18, Fredag 10-18 Lördag 10-14  
Vecka 33-34 

 Torsdag11-18,Fredag10-18,Lördag 10-14 
Välkomna till oss i Boa 

	
Strandsjövägen 5, 47537 Bohus-Björkö 

Tel: 031-929292 
Gilla 'feskeboa på björkö' på facebook för öppettider, erbjudanden m.m  

	
 

 

 
 
 
Nytt från hamnen 
 
Sommaren närmar sig alltmer, trots att vi haft en annorlunda vår med varmt i april och kyligare 
maj. Vi hoppas att det skall bli en varm och solig sommar med mycket liv och rörelse i vår 
hamn. Vi kan redan nu se att husbilssäsongen kommit igång och snart kommer även våra 
båtgäster. 
 
Sedan förra "Björkö-Nytt" har vi haft ordinarie årsstämma och valt följande styrelse:  
Lars-Gösta Alsterberg, Peter Domini, Göran Carlsson, Leif Bengtsson, Thomas Andersson, 
Gunilla Murnieks och Bengt Olausson. 
Till suppleanter valdes: Hans Olofsson, Anna-Lena Helling, Ingmar Alexandersson, Mats 
Johansson, Olle Lindmark, Patrik Törnqvist och Jens Kosterhed.  
Sedan stämman har Anna-Lena och Gunilla valt att lämna styrelsen. 
     
Den 13 april hade vi arbetsdag i hamnen där ca 70 deltagare ställde upp. Vi fick gjort en mängd 
arbeten och hade enormt trevligt. Båtklubben stod som vanligt för förtäringen. Stort tack till 
alla. Vi byggde en ny utsiktsplats för våra gäster, nödutgång från andra våningen på Siljans 
Bod, en del arbeten med fiskebåtskajen, reparerade vågbrytaren i Holmesundet och mycket 
arbete med uppsnyggning i hamnen. 
     
 Vi håller på att färdigställa en ny sjösättningsramp för mindre båtar. Med dykarhjälp har vi 
kontrollerat flytbryggan i gästhamnen och vi har installerat WI-FI-nät i hela hamnen. 
Tillsammans med kommunen har vi upprättat en ny miljöplan där fisket och 
fritidsverksamheten har olika krav. 
Till sist önskar vi från Björkö Hamn en skön sommar med många trevliga arrangemang och 
händelser i våra hamnkvarter.  
      Hamnstyrelsen  
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Björkö Samverkan 
 
Arbetsgruppen för Samverkan-projektet på Björkö har träffats flera gånger sedan starten i 
höstas och nu har vi skapat en form för samverkan mellan olika aktörer på ön. Vi bjuder nu in 
alla föreningar, kyrkorna och näringsidkare, bland annat genom vår gemensamma web-sida, 
björkösamverkan.com, där alla deltagare kan lägga in informationer och berättelser ifrån sin 
verksamhet. Där ska också finnas möjlighet att länka till den egna hemsidan, men det är framför 
allt meningen att den gemensamma web-sidan ska vara ”Björkös öppna port” till alla aktiviteter 
och en kommunikationsväg för alla aktörer på Björkö. 
 
I vårt arbete har vi även bildat projektgrupper som kan samla intresserade till olika projekt som 
är betydelsefulla för att utveckla det gemensamma livet på ön. Projekten är menade att vara 
korta och intensiva, för att deltagarna ska orka engagera sig och kunna se nyttan med sin insats. 
 
Grupperna är:  
”Outdoor-gruppen”, ett arbete som innebär att vi använder de stora naturområden som vi har 
på ön och med varsam röjning ta tillbaka alla stigar som historiskt har funnits och som lockar 
till löpning, promenader och biking bland annat; 
”Plan-gruppen”, bevakar kommunens planarbete och eftersträvar en konstruktiv och varsam 
utbyggnad av Björkösamhället, där vi lyssnar in björköbornas behov och aspekter; 
”Vision/mål-gruppen”, som ska formulera en vision för vart vi vill nå med samverkansarbetet; 
”Kultur-gruppen”, är tänkt att samla tankar och idéer för att ta tillvara den kreativa kraft som 
finns på ön, kanske även med referens till vår kulturhistoria; 
”Kommunikations-gruppen” har en viktig roll i att hjälpa Björköborna att skapa öppna 
kommunikationsvägar så att deras arbete kan bli tillgängligt för alla intresserade; 
”Företags-gruppen” hoppas vi mycket på, som ett nav för alla näringsidkare på ön. Här kan vi 
visa på den kraft och kompetens som finns här och som kanske även kan förmeras genom att vi 
känner till varandra; 
”Finansiering/organisation” blir den grupp som bevakar våra möjligheter att skaffa resurser 
till hela projektet och se till att vi lägger ner vår energi och vårt arbete på rätt saker. 
 
Detta är de  grupper som vi redan har börjat planera för, men det är också meningen att en 
grupp kan uppstå så snart någon eller några personer ser ett behov av att köra ett projekt, under 
kortare   

 
 

eller längre tid, och som har ett nytt fokus. Grupper och projekt ska alltså kunna uppstå och 
avslutas helt efter behov. 
 
Visst låter detta väl spännande! Visst är det helt i Björkös anda! 
Söndagen den 16 juni kommer vi att ha ett stor-möte klockan 19 på Seaside, där vi hoppas att 
riktigt många med Björkö-hjärta möter upp och får veta mer, och vara med när vi startar upp 
verksamheten i större skala. 
Välkomna in i gänget! 
     Arbetsgruppen för Björkö Samverkan 
*********************************** 

 
	

1. Vad	har	man	framför	sig	men	ändå	inte	kan	se?	
2. Vad	kastar	man	överbord	även	inomhus?	 
3. Vilken	råtta	äter	inte	ost?	 
4. Vilken	gubbe	ser	man	sällan	på	vintern?	 
5. Vem	går	upp	varje	morgon	utan	att	ha	sovit	en	blund?	 
6. Vilken	gris	kan	man	stoppa	in	hel	i	munnen?	 
7. Vad	har	fyra	ben,	en	rygg,	men	ingen	kropp?	 
8. Vad	blir	blötare	och	blötare	ju	mer	man	torkar?	 
9. Vad	är	det	för	likhet	mellan	en	fiskare	och	en	baby?	 
Lycka	till!		
Facit	hittar	du	längre	fram	i	Björkö-Nytt 

Björkö

Trevlig 
sommar!

PS! Öppettider  
> se vår facebook/hemsida!
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Sommar med IFK Björkö 
 

Fotbollsskola och fotbollslekis 
Som vanligt blir det fotbollsskola och fotbollslekis på Björkövallen veckan 
före midsommar. Arrangemanget pågår 17 – 20 juni med fotbollsträning och 
andra kul aktiviteter från 9.00 på morgonen till 15.00 på eftermiddagen för 
barn födda 2006–2012. Senare på eftermiddagen kör vi som vanligt 
fotbollslekis för de lite yngre barnen (födda 2013–2016), som mellan 16.30 
och 17.30 får komma och leka fotboll med våra ledare. 

 
Midsommar 
Sommaren kommer till Björkö den 21 juni. Då firar vi traditionsenlig midsommar på sommar-
gröna Björkövallen. Men midsommarfirandet inleds redan dagen före, i direkt anslutning till 
avslutningen i fotbollsskolan samlar vi in löv och blommor och klär midsommarstången vid 
fotbollsplanen.  

 
Från klockan 16.00 på mid-
sommarafton har IFK som 
vanligt beställt fint väder och 
då reser vi först stången innan 
vi dansar, leker, sjunger, 
prövar lyckan i fiskdamm eller 
lotterier, och fikar. Hela ön är 
på fotbollsplanen, gammal 
som ung. 
 
 
 

 
Björködagen 
Den 6 juli är det dags för Björködagen. IFK Björkös stora barn- och familjedag börjar kl. 11.00 
nere i hamnen. Det blir aktiviteter för barnen, lotterier, musikunderhållning, servering med 
hembakt, och som avslutning det fantastiskt spännande ankracet. 
På kvällen blir det sedan fest för de lite äldre på Restaurang Seaside från kl. 20 med 
coverbandet MP3. 
 
Boulecupen 
Den 3 augusti är det årets höjdpunkt för bouleentusiaster från när och fjärran, Björkö Boulecup! 
Ett 50-tal lag gör upp om den åtråvärda trofén med start kl. 11.00. Nygrillade burgare och andra 
enklare rätter kan köpas på plats och självklart har vi också vegetariska alternativ. 
 
För mer information om aktiviteter, starttider, anmälningsdatum, och annat, hänvisar vi till vår 
hemsida www.ifkbjorko.nu, vår Facebooksida www.facebook.com/ifkbjorko. 
 
A-laget  
I konkurrens med ett antal andra klubbar lyckades IFK Björkö i januari knyta Marko Babic till 
föreningen som ny huvudtränare. Marko kom till Sverige från Serbien 2015 för provspel med   

 
 

Gefle IF men stannade kvar efter att ha mött Agneta och kärleken. De senaste 2,5 åren har 
Marko tränat Semberija i div 4A.  
Vår nya tränare är en väldigt ödmjuk person men samtidigt otroligt ambitiös och älskar att 
jobba med och utveckla unga spelare och han ser i framtiden ett IFK Björkö som inte bara 
utvecklar Björkös egna ungdomar utan också lockar unga spelare från andra klubbar i 
närområdet till den gröna ön för att utvecklas som fotbollsspelare och människor. Fokuset på att 
utveckla unga spelare syns också på A-truppen som har en 
snittålder på ca 22 år, och det handlar om lika delar skolning i 
fotbollstänk och taktik som i uppförande och kamratanda. 
 
Marko svarar så här på frågan om vilka intryck han har av 
IFK Björkö och spelarna hittills: 
  - Jag märkte ganska snabbt att Björkö är en fantastiskt väl-
organiserad förening där alla vet sin roll och tränaren enbart är 
ansvarig för träningar och matcher, det är inte så många klubbar 
ens i div 3 som har så bra organisation som Björkö. Och redan 
efter bara några träningar kändes det som att jag varit i Björkö 
flera år. Vi klickade fenomenalt och det var stort förtroende från 
båda sidor redan efter första träningsmatchen. Vi litar på 
varandra och vi njuter på varje träning. 
Hur ser du på din och lagets utveckling framöver? 
  - Vi är ett blandat lag av både yngre och äldre, rutinerade spelare, och jag har ett lag som 
lyssnar och vill utvecklas och jag trivs fantastiskt med killarna.  
  - Man ser tydligt vid varje träningsmatch att killarna växer och blir bättre. Jag gillar att 
arbeta med och utveckla unga killar och det är då extra kul att vi till exempel i premiärmatchen 
mot Askim hade 10 av 16 spelare födda mellan 1999 och 2001 och för en förening som inte har 
ett juniorlag och en väldigt liten ungdomsverksamhet är detta mycket bra.  
  - Vi är på rätt väg, vi har bra närvaro på träningarna, vi tränar proffsigt, vi spelar en attraktiv 
fotboll och de unga spelarna tar mer och mer ansvar. Vi ska inte heller glömma dom som varit 
lite längre i föreningen Jimmy, Jack, Acke, Ridley, Haglund, Oskar, Fredrik mfl. De är viktiga 
förebilder för de yngre killarna. 
Derbyt mot Öckerö IF närmar sig, vad har du för förväntningar och tankar kring den 
matchen? 
  - När jag träffade styrelsen första gången frågade jag om föreningen har nåt mål i år och på 
vilken plats vi ska hamna i tabellen. Svaret blev ”vilken plats som helst före Öckerö”. 
  - Men jag har stor respekt för Öckerö, de har kommit långt och har en tydlig spelidé med ett 
fint spel med korta passningar och djupledslöpningar och en trupp med många egna ungdomar 
som växer varje år. Det kommer säkert bli en bra match och jag tror att snart kommer både vi 
och Öckerö att tävla om första platsen i Divison 4B. 
 
Marko Babic, 31år  
Tränare IFK Björkö 
Tidigare klubbar: IFK Radnik Bijeljina – Serbien, Premijer liga, 7 år (spelare) Austria 
Klagenfurt – Österrike, Erste Liga, 2 år (spelare) Konyaspor – Turkiet, Süper lig, 6 mån 
(spelare) KIF Semberija, 2,5 år (tränare) 
	
	



7 
 

Sommar med IFK Björkö 
 

Fotbollsskola och fotbollslekis 
Som vanligt blir det fotbollsskola och fotbollslekis på Björkövallen veckan 
före midsommar. Arrangemanget pågår 17 – 20 juni med fotbollsträning och 
andra kul aktiviteter från 9.00 på morgonen till 15.00 på eftermiddagen för 
barn födda 2006–2012. Senare på eftermiddagen kör vi som vanligt 
fotbollslekis för de lite yngre barnen (födda 2013–2016), som mellan 16.30 
och 17.30 får komma och leka fotboll med våra ledare. 

 
Midsommar 
Sommaren kommer till Björkö den 21 juni. Då firar vi traditionsenlig midsommar på sommar-
gröna Björkövallen. Men midsommarfirandet inleds redan dagen före, i direkt anslutning till 
avslutningen i fotbollsskolan samlar vi in löv och blommor och klär midsommarstången vid 
fotbollsplanen.  

 
Från klockan 16.00 på mid-
sommarafton har IFK som 
vanligt beställt fint väder och 
då reser vi först stången innan 
vi dansar, leker, sjunger, 
prövar lyckan i fiskdamm eller 
lotterier, och fikar. Hela ön är 
på fotbollsplanen, gammal 
som ung. 
 
 
 

 
Björködagen 
Den 6 juli är det dags för Björködagen. IFK Björkös stora barn- och familjedag börjar kl. 11.00 
nere i hamnen. Det blir aktiviteter för barnen, lotterier, musikunderhållning, servering med 
hembakt, och som avslutning det fantastiskt spännande ankracet. 
På kvällen blir det sedan fest för de lite äldre på Restaurang Seaside från kl. 20 med 
coverbandet MP3. 
 
Boulecupen 
Den 3 augusti är det årets höjdpunkt för bouleentusiaster från när och fjärran, Björkö Boulecup! 
Ett 50-tal lag gör upp om den åtråvärda trofén med start kl. 11.00. Nygrillade burgare och andra 
enklare rätter kan köpas på plats och självklart har vi också vegetariska alternativ. 
 
För mer information om aktiviteter, starttider, anmälningsdatum, och annat, hänvisar vi till vår 
hemsida www.ifkbjorko.nu, vår Facebooksida www.facebook.com/ifkbjorko. 
 
A-laget  
I konkurrens med ett antal andra klubbar lyckades IFK Björkö i januari knyta Marko Babic till 
föreningen som ny huvudtränare. Marko kom till Sverige från Serbien 2015 för provspel med   

 
 

Gefle IF men stannade kvar efter att ha mött Agneta och kärleken. De senaste 2,5 åren har 
Marko tränat Semberija i div 4A.  
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jobba med och utveckla unga spelare och han ser i framtiden ett IFK Björkö som inte bara 
utvecklar Björkös egna ungdomar utan också lockar unga spelare från andra klubbar i 
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fotbollstänk och taktik som i uppförande och kamratanda. 
 
Marko svarar så här på frågan om vilka intryck han har av 
IFK Björkö och spelarna hittills: 
  - Jag märkte ganska snabbt att Björkö är en fantastiskt väl-
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ens i div 3 som har så bra organisation som Björkö. Och redan 
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flera år. Vi klickade fenomenalt och det var stort förtroende från 
båda sidor redan efter första träningsmatchen. Vi litar på 
varandra och vi njuter på varje träning. 
Hur ser du på din och lagets utveckling framöver? 
  - Vi är ett blandat lag av både yngre och äldre, rutinerade spelare, och jag har ett lag som 
lyssnar och vill utvecklas och jag trivs fantastiskt med killarna.  
  - Man ser tydligt vid varje träningsmatch att killarna växer och blir bättre. Jag gillar att 
arbeta med och utveckla unga killar och det är då extra kul att vi till exempel i premiärmatchen 
mot Askim hade 10 av 16 spelare födda mellan 1999 och 2001 och för en förening som inte har 
ett juniorlag och en väldigt liten ungdomsverksamhet är detta mycket bra.  
  - Vi är på rätt väg, vi har bra närvaro på träningarna, vi tränar proffsigt, vi spelar en attraktiv 
fotboll och de unga spelarna tar mer och mer ansvar. Vi ska inte heller glömma dom som varit 
lite längre i föreningen Jimmy, Jack, Acke, Ridley, Haglund, Oskar, Fredrik mfl. De är viktiga 
förebilder för de yngre killarna. 
Derbyt mot Öckerö IF närmar sig, vad har du för förväntningar och tankar kring den 
matchen? 
  - När jag träffade styrelsen första gången frågade jag om föreningen har nåt mål i år och på 
vilken plats vi ska hamna i tabellen. Svaret blev ”vilken plats som helst före Öckerö”. 
  - Men jag har stor respekt för Öckerö, de har kommit långt och har en tydlig spelidé med ett 
fint spel med korta passningar och djupledslöpningar och en trupp med många egna ungdomar 
som växer varje år. Det kommer säkert bli en bra match och jag tror att snart kommer både vi 
och Öckerö att tävla om första platsen i Divison 4B. 
 
Marko Babic, 31år  
Tränare IFK Björkö 
Tidigare klubbar: IFK Radnik Bijeljina – Serbien, Premijer liga, 7 år (spelare) Austria 
Klagenfurt – Österrike, Erste Liga, 2 år (spelare) Konyaspor – Turkiet, Süper lig, 6 mån 
(spelare) KIF Semberija, 2,5 år (tränare) 
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Joy Gym! 
 
När Josefin Berglund flyttade med sin familj till Björkö för två år sedan var tankarna om att 
starta ett gym redan igång. Främst för att erbjuda inomhusträning inom räckhåll, men också för 
att inspirera samhället på 
Björkö. 
      ”Många behöver 
komma igång med 
träning”, sa Josefin när 
vi pratade om hennes 
resa till att bli gymägare. 
”Men det är inte alltid 
praktiskt att ta sig från 
ön för att träna inom-
hus.”  
Även om gympahallen 
fyller många funktioner, 
så är det ändå skönt för 
dom som inte tränar 
lagsport att kunna ta ett 
pass på gymmet utan att 
köra hela vägen in till Torslanda.  
     Högt upp på husfasaden hänger en skylt med namnet “Joy Gym” skrivet klart och tydligt.  
“Namnet kommer från min dotter Joy-Li. Det var väldigt svårt att bestämma oss för namn, men 
det fick bli glädjens gym kan man säga. Det kan inte bli bättre på lilla Björkö!”  
Josefin hade egentligen inte bråttom att förverkliga sin idé, men när bygget av en stor lokal 
påbörjades vid början av slingan kändes tillfället rätt att slå till.   
     Gymmet har öppet 24 timmar om dygnet. Medlemmar släpper in sig själva med hjälp av en 
nyckelbricka. Att kunna komma och gå precis när det passar är en av de största fördelarna med 
gymmet. När man kliver genom dörren så möts man av en ren, fräsch lokal med helt nya 
maskiner, stilren inredning och verkligen allt som kan önskas av en komplett gymanläggning. 
Folk samlas för att träna tillsammans och Joy Gym har blivit en mångfaldig mötesplats för alla 
Björköbor. 
     Josefin ser inga begränsningar när 
det gäller framtiden och gymmets 
potential.  
“Drömmen är att växa och bli så stor 
att vi kan erbjuda pass. Allt från 
pilates till styrketräning, något för 
alla. På det sättet kan vi nå ut till 
ännu fler.” 
     Alana da Silva	 

 

 
 

 
Nu är värmen äntligen här! Overaller och tjocka vinter-
kläder har byts ut mot kepsar och solkräm, som vi har 
längtat. Vår ärliga äggjakt var som vanligt en stor hit 
med kluriga frågor för både barn och vuxna. Det härliga 
vädret gjorde att många stannade för korvgrillning och 
lek. Tack alla som var med och gjorde dagen till en 
succé! 

 

Varje vår och höst har vi familjedag, då vi ger vår fina 
lekplats lite extra kärlek och passar på att umgås.  

Alla är välkomna, barn, vuxna, mormor, 
kompis, farbror eller kusin. Kom gärna 
förbi till höstsamlingen, den 12/10 11.00 
och hjälp till, så belönas du med härligt 
sällskap, korv och fika! 
     På tal om lekplatsen så skulle vi gärna 
vilja ha en sjöbod i form av lekstuga till 
vår fina båt. Då kommunen kommer att 
förse vår lekplats med en lekstuga först i 
mån av tid och pengar vill vi i Björkö 
Barnens styrelse göra ett försök att skaffa 

fram den på annat sätt. Därför skulle vi vilja slänga ut frågan om det finns någon som har en 
gammal (eller ny) lekstuga som de vill bli av med eller kan tänka sig att skänka till lekplatsen? 
Alla tips mottages, hör av er till någon i styrelsen eller till vår mejl: info@bjorkobarnen.se.  
     Förutom vårens familjedag den 25/5, ett hett datum för alla oss som är medlemmar i Björkö 
Barnen, har vi även haft terminsavslutning för vår familjegympa. Stort tack till alla goa med-
lemmar, vuxna och barn, som är med och gympar varje lördag, alltid lika kul! Gympan tar ett 
sommaruppehåll men är tillbaka till hösten igen för alla barn upp till 6 år. När det är dags igen 
är tanken att vi ska inleda hösten med nya fina redskap, så har ni några önskemål eller förslag 
på redskap hör gärna av er till oss på 
barngymnastik@bjorkobarnen.se. 
     Inför sommaren kommer vi att förse Klarvik, 
Timmerviken och Kolvik med strand-leksaker till 
Björkös alla barn och deras gäster. Alla får 
självklart låna leksakerna men vi ser såklart till att 
plocka in dem när vi lämnar stranden så att de inte 
kommer bort. 
     Finns det önskemål, förslag eller om någon rent 
av är sugen på att vara med och fixa nästa event, 
tveka inte att höra av er till oss i styrelsen: 
info@bjorkobarnen.se. 
Vi önskar er alla en härlig sommar! 
     Styrelsen 
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Redan i förra numret av Björkö-Nytt informerade vi om att nu är tidigare 
Fyrverkerigrupp upplöst.  
Samtidigt har det kommit reflektioner om vi ska fortsätta med denna 
aktivitet, eller kanske tänka i nya banor? 
Aspekten att det, i nuvarande klimatsituation, är olämpligt att bränna av 
fyrverkerier i denna storlek går inte att motsäga på något sätt. 
 
 

Men det finns annat som fyrverkeriet har medfört och som har ett otroligt stort värde: 
Att uppleva hur stora skaror tar sig ner till hamnen på nyårsnatten för att alla tillsammans 
välkomna det nya året kan inte nog värdesättas. Här kommer man, ur olika umgängesgrupper, 
spridda åldrar, ensamma eller flera tillsammans. På hamnplanen möts man, i glädje och 
gemenskap, ger varandra kramar och byter några vänliga ord…. Detta är rikedom för vårt 
samhälle och kan betyda mycket för någon som känner sig ensam på en kväll som står för något 
extra. Kanske är detta till och med lite unikt för Björkö? 
 
Hur kan vi åstadkomma detta på ett annat, nytt sätt, tro? 
Ska vi utveckla ett ljud- och ljusspel som ersätter ett fyrverkeri. Eller finns det en annan idé? 
Samhällsföreningen är villig att starta upp och samordna en planeringsgrupp för detta. Det kan 
också bli så att en sådan grupp har sin bästa plats i Björkö Samverkan-arbetet.  
Men idag startar projektet med att lösa nyårsfirandet 2019-2020. Så fort vi har fått gensvar från 
några intresserade startar vi, för vi har ju inte många månader på oss! 
  
Välkommen att kontakta Helena Larsson, eller någon annan i Samhällsföreningens styrelse! 
 
 
 

 

 
 

En ny inriktning för Björkö? 
 
Jag läste om ön Sark i Engelska kanalen och 
funderar nu på om vi har rätt upplägg på vår 
egen ö! 
 
Sark är, precis som Jersey och Guernsey, ”crown 
dependency” till Storbritannien. Därmed har den, med 
sina 500 invånare, egen parlamentarisk församling 
och egna domstolar. Församlingen sammanträder tre 
gånger om året i skolhuset och består av de 40 
jordägarna och 12 av de av det övriga folket valda 
företrädare.  
Bilar är förbjudna, men man tillåter traktorer och har 
även sin egen dynasti. Länge regerades ön med fast hand av den legendariska Dame of Sark, 
som 1974 efterträddes av sin son Michael Beaumont. Han fick titeln ”seigneur” efter att ha 
lovat den brittiska drottningen tro och ära. Han knäböjde framför henne, sträckte ut händerna 
tills hon fattade dem, och lova henne trohet på franska. Han har nyligen efterträtts av sin son 
Christopher. 
När Sarks parlament sammanträder i skolhuset är denne seigneur bara en bland jämlikar, trots 
att han uppbär en höna per skorsten i skatt och en trettondedel av värdet av alla transaktioner i 
fast egendom. Han är också den ende på ön som har rätt att hålla sig med duvor och ha hundar 
av honkön. 
För sitt örike betalar han varje år ett arrende på 1,79 pund till Buckingham Palace, en summa 
som har varit densamma sedan Helier de Carteret år 1565 slog sig ned på ön. Han måste då lova 
Elisabeth I att förutom arrendesumman hålla minst 40 beväpnade män för öns försvar. De 
Carteret delade därför ut land till 40 familjer på villkor att de byggde ett hus och ställde en man 
med ammunition och musköt till förfogande. En plikt som åligger dessa familjen än idag. 
I kyrkan har öns seigneur sin självskrivna plats på första bänk. Därefter följer de 40 jordägande 
familjerna, vars överhuvuden sitter på kuddar med familjevapnen och gårdsnamn som Pomme 
de Chien, La Rondelliere och Petit Dixcart inbroderade. 
En lag från 1611 tillåter fortfarande en man att slå sin hustru förutsatt att inget blodvite uppstår 
och skilsmässor är bara tillåtna efter det att en av parterna varit borta från ön i ett år. Lagarnas 
efterlevnad övervakas av en konstapel och en vice konstapel, som båda utses för detta 
deltidsarbete på två år, vilket innebär att de flesta män någon gång under sitt liv tjänstgör som 
polis. 
Även skattesystemet på Sark saknar motstycke. Inkomstskatter existerar inte. Statsintäkterna 
kommer istället via tullar och skatt på ”synlig förmögenhet”. Efter en rundgång på ön gör varje 
år en särskild skattekommission en uppskattning över invånarnas förmögenhetsläge och taxerar 
sedan ut skatt därefter. När t ex ägarna till ett av öns hotell i början av 2000-talet köpte en ny 
dyr mountainbike höjdes hans skatt omedelbart från 300 till 600 pund. (1 pund är ungefär 11 kr) 
Som extraknäck sitter öborna i styrelserna till olika på Sark baserade brevlådeföretag. De 400 
vuxna invånarna innehar sammanlagt inte mindre än 15.000 styrelseuppdrag. Arvodena brukar 
ligga kring 30 pund per år och kallas för fickpengar. 
Ön kan bara nås via en båtresa som tar 45 minuter från Guernsey. På söndagarna är emellertid 
denna trafik inställd. Då vill sarkborna vara ostörda! 
     Helena Larsson 

creo
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Fyrverkerigrupp upplöst.  
Samtidigt har det kommit reflektioner om vi ska fortsätta med denna 
aktivitet, eller kanske tänka i nya banor? 
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lovat den brittiska drottningen tro och ära. Han knäböjde framför henne, sträckte ut händerna 
tills hon fattade dem, och lova henne trohet på franska. Han har nyligen efterträtts av sin son 
Christopher. 
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Elisabeth I att förutom arrendesumman hålla minst 40 beväpnade män för öns försvar. De 
Carteret delade därför ut land till 40 familjer på villkor att de byggde ett hus och ställde en man 
med ammunition och musköt till förfogande. En plikt som åligger dessa familjen än idag. 
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deltidsarbete på två år, vilket innebär att de flesta män någon gång under sitt liv tjänstgör som 
polis. 
Även skattesystemet på Sark saknar motstycke. Inkomstskatter existerar inte. Statsintäkterna 
kommer istället via tullar och skatt på ”synlig förmögenhet”. Efter en rundgång på ön gör varje 
år en särskild skattekommission en uppskattning över invånarnas förmögenhetsläge och taxerar 
sedan ut skatt därefter. När t ex ägarna till ett av öns hotell i början av 2000-talet köpte en ny 
dyr mountainbike höjdes hans skatt omedelbart från 300 till 600 pund. (1 pund är ungefär 11 kr) 
Som extraknäck sitter öborna i styrelserna till olika på Sark baserade brevlådeföretag. De 400 
vuxna invånarna innehar sammanlagt inte mindre än 15.000 styrelseuppdrag. Arvodena brukar 
ligga kring 30 pund per år och kallas för fickpengar. 
Ön kan bara nås via en båtresa som tar 45 minuter från Guernsey. På söndagarna är emellertid 
denna trafik inställd. Då vill sarkborna vara ostörda! 
     Helena Larsson 
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Blomstervandring på Björkö 
 
Vi tittar på både vanliga och rara växter och ser om det blivit någon förändring sedan 
förra året. 
Vi ses vid skjutbanan söndagen den 9 juni kl 
13.00 

Ta gärna med fika! 
 

Välkomna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Björkö Hembygdsförening 

Välkomna till Björkö Hembygdsförening Kolviksvägen 3. 
Vi kommer ha öppet hus mellan kl 14.00-17.00 lördagar fr o m 29 juni t o m 10 
augusti. Den 20 juli kl 14.00-17.00 firar vi Äggostens dag i vår hembygdsgård. 
Vi tar även emot beställningar på äggost, priset är 250 kr styck och beställningen 
görs till Ritha Nodesjö mobilnummer 0731-574880. 
Hamnfestivalen den 3-4 augusti kommer vi att deltaga i. 
 

 
Temat för året, ”Badgäster på Björkö”, 
kommer att visas under hela sommaren och 
här ses vi några smakprov på utställningen. 
 
Martin och Dina Samuelsson bjuder sina 
badgäster på kaffe med dopp i sin trädgård, 
vilket ser mycket inbjudande ut. 
 
 

Två badgästfamiljer som ska på utflykt i en vacker 
träbåt. Familjen Orrhult, Nisse med fru Solveig, 
döttrarna Solbritt och Gunilla. Solbritt står och 
lutar sig mot båtmasten och idag berättar hon:  
”Jag minns efter kriget när Pappa Nisse, Sven 
Rydell och Knut Haraldsson gick runt på Björkö 
och knackade dörr och bad om 2,50 kr för att 
starta föreningen Björkö Badgästförening. Det 
lyckades och det resulterade i simskola i Timmer-
vik/Trollvik, dansbana och midsommarfirande i 
två dagar”.  
 

Håll Björkö Hembygdsförening levande genom att söka medlemskap. Avgiften är  
200 kr/hushåll eller 150 kr/person, postgiro 668315, eller swish 1233887569. 
Besök vår webbadress: bjorko-hembygdsforening.webnode.se  
Vi har mycket intressant att visa och informera Er om  
under sommaren. 
 
Har du något som du vill bidraga med till utställningen,  
berättelse eller foto, tar vi tacksamt emot detta.   
Välkomna.! 
    Styrelsen 
 
	
	
	

Facit	till	Elfasts	Kluring:		
1. Båda	vill	ha	napp.		
2. Framtiden		
3. Duken		
4. Dammråttan		
5. Jordgubben		
6. Solen		
7. Polkagrisen		
8. Stolen		
9. Handduken		
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Kolviksbadet
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badet
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9
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13

19

17

16
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21

22

2324

25

26

2728
Utsiktsplats

30
31

Mot fastlandet/
Lilla Varholmen

Mot Öckerö

18

10

5
1

33

BJÖRKÖ 
GÄSTHAMN

Marina

Marina

8

6
732

14

34

K ARTA AV BOHUS-BJÖRKÖ

15

1 Restaurang Seaside
2 Pizzeria Björkö
3 Björkö Hälsocenter/Pensionat Vilan
4 Björkö Cykeluthyrning
5 Glassboa
6 Vandrarhemmet Sjöboa
7 ICA Nära Björkö
8 Skeppshandeln
9 Björkö Is & Marin
10 Fiskeboa
11 Waterfront Event
12 Salong Marie-Louise
13 Bessekrokens marina
14 Hamnklippet
15 Mini-golf

16 Återvinningsstation  
17 Solhem camping 
 (Göteborgs Dövas Förening)  
18 Gris-, får- & hönsuppfödning  
19 Fotbollsplan (IFK Björkö)  
20 Naturistcamping  
21 Seglarskola (Ungdoms-
 förbundet Sveriges Flotta)  
22 Scoutkåren Tor  
23 Missionskyrkan/
 Vandrarhemmet Skutan  
24 Svenska kyrkan  
25 Lekplats (Björkö-Barnen)  
26 Kanotuthyrning 
 (Friluftsfrämjandet)  
27 Bibliotek  
28 Skola/Gymnastiksal  
29 Siljans bod, konstnärskollektiv  
30 Bastu (Björkö Badförening)  
31 Berits Keramik  
32 Systrarna Elfast, konstnärinnor.  
33  Björkö hembygdsförening
34  M Design, smyckesdesign

NYHET!  Strömskärsleden

Strömskärsleden
NYHET!
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Vandring till norra Björkö 
 
I Skarvikshamnen börjar vår vandring mot Bovik. Du går Västergårdsvägen med en vandring i 
genuin skärgårdsmiljö. Vid avfartsvägen Kolviksvägen kan du uppe på berget se Björkö 
Hembygdsgård (öppettider anslås vid backen).  Om du inte väljer denna avstickare fortsätter du 
Västergårdsvägen fram. Du kommer då till en korsning med Bäckevägen. Fortsätt rakt fram 
med riktning mot Bovik. Du skall svänga vänster när du kommer till vägskylten Bovik. Går du 
upp för backen där, möter du en parkeringsplats för ca 8 bilar och därefter en bom som du går 
förbi och har nu kommit till ett av öns vackraste skogs- och naturområden. Vill du vila dig finns 
det en bänk på krönet. 
 
Sedan kan du gå vidare i nedförslutet och kommer till 
vandringsleden ”Promenaden”, eller Skjutbanestigen i 
dagligt tal. Detta är en led som Björkö Samhällsförening 
anlade 2008 i ett s.k. EU/Terra et Mare-projekt. Den är 
till största delen lagd på en historisk utmarksväg. Man 
kan sedan fortsätta på en väg som militären anlade, ända 
till det gamla fiskesamhället Bovik. Utefter leden finns 
informationstavlor med intressanta berättelser om 
området. Färdas man med rullstol eller bred barnvagn 
stoppas man tyvärr av två bommar vid militärens 
område efter Svarte Mosse 
 
I början av leden träffar du på Näckrosdammarna, fyra till antalet och med både ovanliga 
grodor och salamandrar. På höjden finns bord och bänkar för en stund vila och utsikt.  

 
I slutet av den anlagda leden ligger Skjutbanan. 
Här upplever du, främst på försommaren, en 
särskilt rik flora med flera rödlistade växter, liksom 
rödlistade fjärilar. 
Stanna upp och njut av den ljuvliga, barnvänliga 
badviken. Kanske tar du dig ett dopp innan du går 
vidare. 
 

Nu ändras naturen en del och blir öppnare och bergigare. När du vandrat uppför en brant backe 
kommer du till en ny upplevelse om du tar dig tid att gå upp till Röseberget (54 m.ö.h.) och 
skådar ut över Öckerööarna. Det kan vara svårt att urskilja alla tio öarna, men du får ändå en 
uppfattning om hur vacker skärgården är. 
 
Ta dig sedan ner igen till stigen som leder dig 
vidare till en sjö som kallas Svarte Mosse. Detta är 
en anlagd sjö, som fungerade som vattenreservoar 
för militärens försvarsanläggning, som fram till 
1990-talet omfattade hela norra Björkö.  
Det finns all anledning att stanna upp och njuta av 
stillheten i en miljö som gör att man undrar om 
man verkligen är på en ”karg skärgårdsö”! 

creo
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Nu är du snart framme i Bovik, där du ser öns 
äldsta hus (1700-talet), där kung Gustaf III lär ha 
varit gäst.  
Det är svårt att förstå att Bovik, denna lugna 
stillsamma plats, en gång var ett livfullt samhälle 
med sjudande verksamhet under sillfiske-
perioderna. 
 
Vill du inte gå samma vandring åt motsatt håll, så 
tar du den asfalterade bilvägen tillbaka till 
samhället! 
 

Vandring till östra Björkö 
 
Vill du vandra Timmerviksslingan, så går du från hamnen upp mot ICA och fortsätter till 
korsningen Skarviksvägen-Bäckevägen. Ta dig över Bäckevägen och ner på Kaveldunsvägen. 
Här ligger några industrifastigheter, samt öns utegym, och här börjar vägen till Timmerviken. 
Denna led tar dig genom ett betagande vackert naturskogsområde, på våren fullt med blåsippor, 
vitsippor och gullvivor och ett rikt fågelliv! Området var en gång sjöbotten och man kan ta sig 
ner till strandlinjen på ett par ställen och möta små idylliska hamnar med bryggor och sjöbodar. 
 
Längs denna led anlades sommaren 2013 en Pilgrimsled 
i form av stenar som följer biskop emeritius, Martin 
Lönnerbo´s ”Frälsarkransen”. Leden lades ut under 
ledning av en grupp ur kyrkorna på Björkö. Material till 
vandringen kan man köpa i Skeppshandeln. 
 
När skogen ljusnar kommer du fram till Timmerviken, en 
mycket omtyckt badplats på östra sidan av ön. Detta är en 
ovanlig miljö med ö- och bergsformationer som bildar ett 
fantasieggande landskap. 
 
Följer du skyltningen har du nu en härligt uppfriskande motionsslinga framför dig.  
Du kan svänga av vid första skylten till Samhället och komma ut i närheten av Missionskyrkan. 
 
Fortsätter du, kommer du förbi en stugby som tillhör Göteborgs Friluftsförening. Därefter kan 
du ta vägen tillbaka till samhället och kommer fram vid Västergårdsvägen. 

 
Du kan också ta åt höger vid parkeringsplatsen och vandra, 
utan hänvisningsskyltar, till Björkö Huvud.  
Här är historisk mark. Öns första bebyggelse låg här. Här 
finns också rester efter ett sjudande liv under sillperioderna. 
Efter ”Huvet” bär vandringen uppåt i tallskogen och tillbaka 
till samhället! 
 

 

 
 

Vandring längs 
Strömskärsleden 
 
Under år 2018 har Samhällsföreningen 
färdigställt den härliga leden längs med 
västsidan av ön.  
Den tar sig nu från Björkö hamn med 
Seaside-området, i början med en grusad 
led, men senare innebär den att man får ta 
sig över klippor och skrevor för att först nå 
Kålvik och därefter Klarviks badplats. 
Redan i sommar lär vi ha leden klar fram 
till Trollvik.  
Föreningen genomförde ett event där vi 
samlade in stenar som yngre Björköbarn 
fick dekorera efter eget tycke och sedan 
lades stenarna ut på klipporna för att leda 
vandrare till de bästa ställena att gå. Vi har 
också byggt spångar och trappor där det 
behövs för att tar sig fram smidigt. Notera 
dock att leden inte är anpassad för 
rörelsehindrade. 
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Björkö erbjuder många härliga badplatser 
 
 
Klarvik 
Detta är Björkös enda kommunala badplats. 
Du når den från Västergårdsvägen, där 
Klarviksvägen går in (Skyltat). 
Här möts du av bryggor, sandstrand och toalett.  
 
 
 
Tors Holme 
Följer du innerhamnen söderut längs Strandsjövägen, 
kommer du till en brygga som leder över till Tors 
Holme, eller Skarviks Holme som den egentligen 
heter. Här finns flera badstegar, men endast klippor. 
Här finns inget bad för små barn. 
 
 
Timmervik 
Följ vägvisningen för vandring till Östra Björkö och 
promenera Timmerviksslingan till badplatsen på 
östra sidan av ön. Du hittar här spännande vikar och 
klippor och det finns även grunda vikar. Här kan du 
simma ut från trappa och klippor, men bottnen är 
mera dyig. 
 
 
Kolvik 
Följer du Västergårdsvägen från hamnen finner du, 
efter ca 500 m. skylten Kolviksvägen till vänster. Den 
leder, efter en stunds fin vandring, till en badplats med 
långgrund vik med både sandstrand och klippor. 
 
 
 
 
Gröna Äng 
Utefter hela strandlinjen norrut från Restaurang 
Seaside har du härliga möjligheter att bada från både 
klippor och badstege. En liten skyddad grund badvik 
finns också lite längre fram på stigen. 
 
 
 

 

 
 

 
Göteborgs Friluftsförening 
 
Göteborgs Friluftsförening, som har sin verksamhet i Timmerviken på norra delen av ön, har 
funnits på Bohus Björkö sedan 1938 då området inköptes av grundarna. 
Vi är en ideell förening där 
medlemmarna själva sköter 
området. 
 
Att vara naturist innebär att sola 
och bada utan badkläder. 
Här finns gemensam storstuga, 
två uthyrningsstugor, vedeldad 
bastu och ett antal privata 
stugor. Vi har ett trettiotal fasta 
platser för husvagnar. Vi har 
även ett par gästplatser. 
 
Vi är ca 130 medlemmar, samt 
ett stort antal besökare som 
gärna återkommer år efter år för 
att sola, bada och träffa nya och 
gamla vänner.  
Speciellt för barnfamiljer är det ett paradis, då området hålls fritt från skräp och fimpar som 
man kan finna på allmänna badplatser. Vi välkomnar familjer och par. Hundar är däremot inte 
välkomna under säsong. 
 
Den kommentaren som är vanligast är: "Men jag hade ingen aning om att det fanns  
ett sånt här ställe!" 
För frågor och mer information hänvisas till hemsidan 
www.gbgfriluft.se  eller till mig, Iréne Ströman Rosén, mobil 0704156815  

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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Detta händer på Seaside i sommar 
 
6	juni		 Nationaldagsfirande	med	Hellmans	Drengar		
7	juni		 Hellmans	Drengar		
8	juni		 Seglarfest	
14	juni		 Sommarfest	med	Pipistrello	och	Tre	drag	
21	juni		 Midsommarafton	Stängt	
22	juni		 Midsommardagen	öppet	från	17.00	
	
11	juli		 Allsång	på	Björkö	
12	juli		 Jamie	Meyer	
18	juli		 Allsång	på	Björkö	
19	juli		 Nyfiken	gul	
25	juli		 Allsång	på	Björkö	
26	juli		 No	tjafs	
	
1	aug.		 Allsång	på	Björkö	
8	aug.		 Allsång	på	Björkö	
15	aug.		 Allsång	på	Björkö	
16	aug.		 Kingstone	bus	stop	
 
För	mer	information	och	biljetter	-	besök	oss	på	hemsidan	
www.seasidebjorko.se	

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bohus-Björkö i Öckerö kommun 
 

Öckerö kommun 31/12 2018: 12.945 invånare Areal per ö 
 
Hönö  5.532  568 hektar 
Öckerö  3.602  398 ” 
Hälsö     620  130 ” 
Björkö  1.545  555 ” 
Knippla     295    52 ” 
Hyppeln     168    84 ” 
Rörö     244  229 ” 
Kalvsund     206    37 ” 
Fotö     637    69 ” 
Grötö       94    63 ” 
 
   Kommunens areal 25,9 km2 
   Invånare per km2: 498 st 
Antal hushåll på Björkö är cirka 600. 
Björkö är 5,5 km2 stor – till ytan kommunens näst största ö - 7,4 km lång och  
2,2 km på den bredaste delen 
 

Föreningar och kyrkor på Björkö 

Björkö Samhällsförening,  
     Helena Larsson, 0708-219424 
IFK Björkö, Malin Sandström, 073-5971465 
Björkis Supporterklubb, Lena Karlsson, 070-9164864 
Björkö Hembygdsförening, Carina Larsson,   
     carina.scm@hotmail.com 
Björköbarnen, Lisa Kilvik, 0738-117378, 
     info@bjorkobarnen.se 
Björkö SMU, Emma Rudäng 0722-521333 
Björkö Missionsförsamling, 961709 
Björkö Kyrka, Christer Holmer 0708-960151 
Björkö Jakt & Viltvård, Susanne Ekdahl-Lachonius,    
    076-9481525 
Björkö Båtklubb, I. Alexandersson, 0707-820700 
Björkö Badförening, Margareta Haglund, 0763-271281 
Göteborgs Friluftsförening Björkö, Iréne Ströman Rosén 
   irene_stroeman@hotmail.com, 070-4156815 
Björkö Roddklubb, styrelsen@bjorkoroddklubb.se 
Öckeröarnas Naturskyddsförening,  
     Ulla Hallqvist 073-8032363 
Göteborgs Dövas förening, Solhem  
     Gull-Britt 0761-650828 

Vart vänder man sig? 

Vid nödsituation SOS 112 
Polisen direkt 0705-934081 
Polisen – gruppen 010-5655193 
Öckerö vårdcentral 010-4733970 
Öckerö Räddningstjänst 976 00 
Öckerö kommun och ”Tjänsteman i  
     beredskap” 976200 
Sjöräddning jourtelefon 0705-808145 
Folktandvården Öckerö 010-4418680 
Apoteksservice, Skeppshandeln 961249 
Post, Björkö Skeppshandel 961249 
Bensin, Båttillbehör, Skeppshandeln 
961249 
Livsmedel, ICA Nära Björkö 961022 
Tidpunkten, Västtrafik 0771-414300 
Bilfärja, talsvar ange Tidtabell eller  
      Personalen/Björköleden 0771-656565 
Färjeleden Framnäs 070-601204/05 
Björkö Bibliotek, Västergårds by 929079 
             Öppet tisd och torsd 17-19 
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Vill ni också ta det med ro?  
Välkomna till Björkö Roddklubb! 
 
Här ligger vår kära Unna Vinn och bara 
längtar efter att fyllas med nya och gamla 
roddare. 
Björkö Roddklubb erbjuder roddpass på en 
timme per gång flera gånger i veckan – 
uppdelat i motionärer/mixed, damer och 
herrar.  
     Vi tar gärna emot nya roddare och 
tillfälliga besökare på ön är också välkomna 
att greppa årorna, förslagsvis med 
motionärerna. Unga roddare är varmt 
välkomna. Kanske finns det så många att vi 
kan starta ett juniorlag? 
 
Våra ordinarie roddtider är: 
Motionärer på onsdagar kl 19.30 och söndagar kl 19.00. 
Damer på tisdagar kl 18.30 och torsdagar kl 19.30. 
Herrar på tisdagar kl 19.30 och torsdagar kl 18.30. 
Vi kan någon gång behöva ändra tiderna. Då anges det på Facebook. 
Skulle vädret tvinga oss att ställa in rodden ordnar vi en annan träningsaktivitet. 
Under sommaren ordnar vi också roddkurs för de som vill lära sig de rätta dragen. Närmare 
information kommer på Facebook och på Björkös anslagstavlor. 
     Helgen den 17-18 augusti planerar vi att delta i roddevenemanget vid folkfesten 
Sekelskiftesdagarna i Marstrand. Då behöver vi glada och gärna samtränade roddare. 
     Information om medlems- och träningsavgifter finns på hemsidan: www.bjorkoroddklubb.se 
Vi lägger löpande ut information om vad som pågår på Facebook. Sök efter Björkö Roddklubb. 
Det går också bra att kontakta styrelsen på mejladressen styrelsen@bjorkoroddklubb.se. 
 

 

 
 

Galleri Siljans Bod – Konst och konsthantverk på Björkö 
 
I hjärtat av Björkö hamn hittar du Galleri Siljans Bod. Här har ett kollektiv av öns kreativa 
krafter skapat ett utflyktsmål med närproducerad konst och konsthantverk.  
      
Galleriet är inrymt i en över hundra 
år gammal sjöbod som fått sitt namn 
av en fiskebåt. Konstnärskollektivet 
har med gemensamma krafter 
återställt och inrett boden till dagens 
galleri. Boden rymmer en mängd 
olika konstarter, stilar och material. 
Allt från oljemålningar och keramik 
till klädesplagg, böcker och present-
produkter – allt producerat av lokala 
kreatörer och konstnärer. Här har du 
möjlighet att köpa med dig en bit av 
Göteborgs skärgård. 
 
Välkommen till den röda boden vid 
Seasides parkering.  
 
Öppet: Lördag-söndag kl 11-17 
Vecka 28-31 månd.-sönd. kl 11-19 
  

Med stor passion för havet, fiske och livet kring kusten erbjuder vi dig 
som företag och privatperson en rad spännande fiske- och båtturer.

TAXIBÅT 
FISKETURER 
SÄLSAFARI 

GUIDADE TURER 

0707- 610 978       kosterhed@bjorkomarinofiske.se
www.bjorkomarinofiske.se
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Björkösommar i öns kyrkor 

 
Midsommardagen 22 juni kl 11 i Björkö Kyrka Gudstjänst för döva & hörande.  
Samarbete med Göteborgs stift och Solhem. Tårta på Solhem efteråt. 
 
Söndag 23 juni kl 18 i Equmeniakyrkan Gemensam Gudstjänst i midsommartid. 
Christer Holmer 
 
Lördag 29 juni kl.14 i Björkö Kyrkas Församlingshem Sommarbazar. 
 
Söndagar Gemensam Gudstjänst kl. 10 växelvis i öns kyrkor 
Mellan 30 juni och 18 augusti, start i Björkö kyrka 
 
Onsdagar i juli Sommarmusik kl. 19  
I Equmeniakyrkan  
3 Juli ”För kärlekens skull” Ebba Knutsson, sång och Tommy Tillander, gitarr  
10 Juli Hulegårds kapell; Manfred Hulebo, Emil Gustafsson och Josef Spång 
 
I Björkö Kyrka    
17 Juli ”Folkbarock och andra rockar” Greger Siljebo och Lukas Arvidsson, fiol och 
harmonium 
24 Juli  Duke Ellington-program med gruppen Köket; Martin Svanström med vänner  
31 Juli  Taubeprogram med Magnus Wassenius och gruppen Havton                                   
 
 

Kollekt till omkostnaderna vid musikkvällarna. Välkomna, önskar öns kyrkor 
 

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

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


