
Protokoll Björkö samhällsförening 
Styrelsemöte onsdag 10 april 2019, kl. 18.00, SeaSide 
 

1/ Mötet öppnas med att nya styrelsemedlemmar hälsas välkomna 
 

2/ Närvarande - Helena Larsson, Angelica Matsson, Bernt Jacobs, Bengt Berndtzén, 

Anna Wijk, Pernilla Eng, Peter Domini, Pelle Fasth, Margareta Börjesson, Kenneth Carlsson 

Ej närvarande - Sara Almroth, 

Närvarande adjungerad: Magnus Larsson 
 

3/ Sekreterare – Kenneth Carlsson 
 

4/ Dagordning – godkännes med tillägg av; 6/avgår ur styrelsen 
 

5/ Föregående mötesprotokoll – godkännes 
 

6/ Avgår ur styrelsen – Magnus Larsson avgår ur styrelsen då han ej är mantalsskriven 

på Björkö, kallas vid behov in som adjungerad 
 

7/ Skrivelser  

a/ Till föreningen  
 

Ärendelista Kommunstyrelsen  
 

Mail från medlem 

Bord vid Näckrosdammen sönder, även vid högsta berget – svar se 8/d 

Fråga om flaggning på högsta berget och Samhällsföreningens städdag 
 

b/ Från föreningen - inget 
 

8/ Rapporter 

a/ Möte med Björkö hamnförening  

Rapport om eventuellt bygge av övernattningsrum och hygienanläggning i hamnen 

Enbart hygienanläggningen utreds vidare 
 

b/ Möte Samverkan Björkö 2/4 

Gruppen för Samverkan Björkö träffades med representanter från olika föreningar, 

företag, kyrkor osv för att förbereda ett stormöte i början av maj 
 

En studiecirkel i ”Word-press” kommer att startas, alla välkomna 
 

c/Världens barn - aktiviteter 

Bernt rapporterade om aktiviteterna under vintern som föll väl ut 

Inga aktiviteter planerade förrän till hösten 
 

d/Leden Klarvik-Trollvik 

Det skall först vara ett möte med Ingemar Alexandersson för att exakt bestämma var 

leden skall dras sedan kommer material att inköpas, ok att köpa in detta 

Då kommer det även att göras nya bord för utplacering vid Näckrosdammen och högsta 

berget. 

Betr. Flaggning på högsta berget så är det inget Samhällsföreningen vet något om 



Vi svarar frågeställaren 
 

e/Marknadsföring av föreningen 

Vad förväntar sej medlemmarna att BSF skall engagera sej i och vilka frågor skall vi driva 
 

Ljusskylt vid färjan lämnas till Samverkan Björkö att driva 
 

Funderar på vad som möjligtvis kan ersätta nyårsfyrverkeriet för att fortsätta den fina 

traditionen med att samla folk vid tolvslaget. Detta blir nog också en fråga för Samverkan 

Björkö 

Ev. informerar vi också om att bänkar och badstegar är vårt ansvar, men vi har faddrar för 

detta 
 

9/ Björkönytt - hemsida - Facebook  

Peter Kihlman och Peter Domini skall ta bort den gamla hemsidan och skapa en ny 

(www.bohus-bjorko.nu) 
 

Nästa Björkönytt kommer runt första juni 
 

10/ Årsmötet – inga uppdrag från årsmötet 
 

11/ Övriga frågor 

Städning efter branden 

Margareta Börjesson efterlyser städning från kommunen 
 

BSF skriver till kommunstyrelsen 
 

Vi frågar även Torslanda Tidning om dom vill komma ut och göra ett reportage om hur 

dåligt kommunen skött arbetet med att röja och städa 
 

Påsken 

BSF kommer även i år att stå i hamnen och bjuda våra ungdomar som bygger påskefyren 

på varm korv 
 

Städdag 

Städdag blir i år 4 maj. Angelica skapar ett Facebook-inlägg 
 

Röjning Skarviksvägen 

Om man vet var det skall och bör röjas kan det anmälas till kommunens app 
 

Ny skola på Björkö 

Förarbete pågår 
 

Inköp av projektor 

Beslutades att köpa en projektor av Håkan Cider, kostnad 500:- 
 

12/ Nästa möte - 14 maj 18:00 På Seaside eller Skattgömman 
 

13/ Mötet avslutas 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

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

Sekr. Kenneth Carlsson   Ordf. Helena Larsson  


