
 
 

Björkö samhällsförening  

 
Styrelsemöte onsdag den 13 juni 2018 kl. 18.00, Björkö hamn  

 
Närvarande:  
Sara Almroth 
Bengt Berndtzén,  
Pernilla Eng 
Owe Gissleholm 
Bernt Jakobs 
Helena Larsson (ordförande) 
Emelie Werme (protokollförare)  
Anna Wijk 
 

  
 

1. Helena Larsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

 

2. Emelie Werme utses till mötessekreterare.  

 

3. Dagordningen godkänns.  

 

4. Helena Larsson redogör för protokollet från föregående styrelsemöte, som godkänns.  

 

5. Helena Larsson redogör för ärendelistan inför Öckerö kommunfullmäktiges möte den 14 

juni 2018. Av intresse noteras att översiktsplanen ska beslutas, att skolungdomar ska få 

kostnadsfria busskort under sommaren och att ”Vision Öckerö” ska diskuteras.  

 

6. Helena Larsson uppger att protokollet från senaste örådsmötet har publicerats.  

 

7. Samhällsföreningens ansvar med anledning av ikraftträdandet av 

Dataskyddsförordningen, GDPR, diskuteras. Anna Wijk uppger att samhällsföreningen 

har en mycket begränsad mängd personuppgifter lagrade. Anna Wijk meddelar även att 

samhällsföreningen inte har kvar några personuppgifter från tidigare verksamhetsår. Det 

beslutas att information om hur samhällsföreningen hanterar personuppgifter ska tas med 



i nästa nummer av Björkönytt och att sådan information även ska publiceras på 

hemsidan.   

 

8. Idéer om marknadsföring av Björkö diskuteras.  

 

9. Owe Gissleholm rapporterar från senaste samtalet med kommunens trafiksansvarige 

angående trafiksituationen på Björkö. Denne har meddelat att asfalteringsarbeten, bl.a. för 

att återställa vägar som påverkats av fiberdragningen, är beställda. Bolaget NCC ska 

utföra arbetena och en plan för dessa väntas inom kort. Owe Gissleholm uppger vidare 

att räcket vid fotbollsplanen ska åtgärdas under vecka 25 eller 26 2018.  

 

10. Sara Almroth m.fl. informerar om att stenmålningsaktiviteten gick bra och att den var 
uppskattad. Det bestäms att Pernilla Eng tar ansvar för att resterande stenar målas. 
Stenarna transporteras därefter till aktuella badvikar. En promenad med utläggning av 
stenarna planeras till någon gång under sommaren.  

 

11. Frågor om hur Björkönytt och samhällsföreningens hemsida kan se ut framöver 
diskuteras.  

 

12. Seafoodfestivalen och samhällsföreningens medverkan vid denna behandlas. Det beslutas 
att fortsatta idéer i denna fråga får diskuteras i sommar.  

 

13. En politikerträff inför valet i september 2018 diskuteras. Det beslutas att 
samhällsföreningen inte kommer att anordna en sådan aktivitet.  

 

14. Utdelningen av senaste Björkönytt. Samtliga mötesdeltagare uppger att utdelningen 
fungerade väl. Frågan om hur båtgäster får del av tidningen diskuteras.  

 

15. Helena Larsson uppger att presentkort till Peter Kihlman och Åsa Albinsson, som tack 
för deras insatser, har köpts in.  

 

16. Nästa möte äger rum den 22 augusti 2018.  
 
  
        
.................................................                                      ................................................. 
Emelie Werme                                                                  Justeras Helena Larsson 
  


