
Protokoll Björkö samhällsförening 
Styrelsemöte onsdag 16 januari 2019, kl. 18.00, SeaSide 
 

 

1/ Mötet öppnas 

 

2/ Närvarande - Helena Larsson, Christin Ostwald, Angelica Matsson, Sara Almroth, Owe 

Gissleholm, Bernt Jacobs, Berndtzén, Anna Wijk.  

Ej närvarande – Pernilla Eng, Emelie Werme, Peter Domini.  

Närvarande adjungerad: Magnus Larsson 

 

3/ Besök av valberedningen - ingen närvarande men diskussion av möjliga kandidater 

 

4/ Sekreterare - Peter Hohlfält 

 

5/ Dagordning - godkännes 

 

6/ Föregående mötesprotokoll - godkännes 

 

7/ Skrivelser  

a/ Till föreningen 

Div julkort har inkommit fr bl.a Boviks Seglarskola 

 

Ärendelista Kommunstyrelsen 

Bergagårdsskolan föreslås byggas om för ca 16MSEK. 

Kommunstyrelsen har tagit fram en Trafiksäkerhetsplan för kommunen. För Björkö kan 

noteras att man föreslår trafiksäkerhetsåtgärder vid Mossvägen-Skarviksvägen, vid 

Samsmarka och behov av busskörfält vid Grönevik, samt även förtydligande kring 

hanteringen av färjesituationen med fotgängare. 

 

Granskningshandlingar för detaljplanen för Björkö 1:305 och 1:294 

Föreningen har inget att invända mot förslaget men kommer poängtera, vid sitt svar, det 

viktiga i att det för ön totala behovet av förskoleplatser säkras. 

Föreningen ställer sig positiva till cykelbanan som är tänkt i förslaget. 

 

b/ Från föreningen 

Inget  
 

7/ Rapporter 

a/ BID - Samverkansprojekt 

Det hela har startats igång och man letar efter projektledare för anställning samt 

representanter från de olika föreningarna. 

Möte onsdag 23/1 

 

b/ Nyårsfyrverkeriet 

Trots problem med strömtillförsel på kvällen så blev fyrverkeriet mycket lyckat denna gången 

också. Tankarna om ett miljövänligare alternativ kommer Helena att skriva om i Björkö-Nytt 



och sedan får detta arbeta tills Fyrverkerikommitten träffas i september. En viktig aspekt är 

den sociala samvaron i hamnen, som vi bör arbeta för att kunna uppehålla. Den gruppen 

lämnar då arbetet och hoppas att andra tar vid. 

 

c/ Världens barn-aktiviteter 

 Man kommer att anordna event den 27:e januari med marschaller i hamnen 

 Blir även Vasalopp den första lördagen i mars 

 

d/ Trafikfrågor 

Färjesituationen - se ovan under Kommunstyrelsen. 

Vi fick besked om att cykelställ kommer fortsatt förbättras vid färjan. Helena hör med 

kommunen hur det går. 

 

e/ Marknadsföring av föreningen – ny logga för föreningen diskuterades. Alla tänker till vad 

loggan ska förmedla. Helena kontaktar Sara Lernberger. 
 

9/ Björkönytt - hemsida - Facebook  

QR-koden har fungerat bra för ökat medlemsantal 

Ett nytt sätt att använda hemsidor presenterades 

Nästa Björkönytt kommer runt första mars 

 

10/ Övriga frågor 

Strömskärsleden och skyltning 

Arbete kommer att påbörjas för anslutning ner till Trollvi 

Skyltning med karta och beskrivning på svenska/engelska kommer att sättas upp inom kort på 

alla tillfarter. Kostnaden för kartorna delas lika mellan Björkö Hamn och Samhällsföreningen. 

 

En ”Outdoorgrupp” kommer formeras under BID-projektet 

 

Digital informationstavla vid färjan 

Vi har fått ok från några berörda. Föreslagen placering vänster sida vid infarten till 

parkeringen. Fortsatt utredning görs. 
 

Ny skola på Björkö 

Samhällsföreningen har inte blivit tillfrågade som referens för byggprojektet och kommer att 

driva på för detta. 

 

Föreningens årsmöte blir den 28:e mars. Helena skriver Verksamhetsberättelse och inbjudan 

och får med det i kommande Björkö-Nytt. Alla tänker till om programpunkt för att göra mötet 

attraktivt för många Björköbor. Vi diskuterar detta på kommande styrelsemöte. 

 

11/ Nästa möte 20:e februari 18:00 På Seaside 
 

12/ Mötet avslutas 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

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

Sekr. Peter Hohlfält   Ordf. Helena Larsson  


