
Protokoll Björkö Samhällsförening 

Styrelsemöte onsdag 16/5, kl. 18.00, Båtklubbens lokal 

 
 

1. Mötet öppnas 
  

2. Närvarande  
 

Närvarande: Pernilla Eng, Helena Larsson, Bernt Jacobs, Peter Domini, Peter Hohlfält, Sara 

Almroth, Angelica Matsson, Bengt Berndtzén, Owe Gissleholm, Emelie Werme 

 

Ej närvarande: Christine Ostwald, Anna Wijk. 

 

3. Sekreterare för mötet  
Peter Hohlfält 

 

4. Dagordning  
Godkändes 

 

5. Föregående mötes protokoll  
Godkändes 

 

6. Skrivelser 
Till föreningen: 
 
Ärendelistor kommunala nämnder: 

Inget specifikt att diskutera 

 

Kallelse till Ö-rådsmöte 22:e maj.  

Helena kommer att delta. Önskvärt om fler från styrelsen deltar. 

 

Från föreningen 
Inget  

 

7. Rapporter 
 

a) Trafikfrågor 

Owe har för samhällsföreningens räkning träffat kommunen i samband med ny tillfällig 

trafikchef (Thomas Wijk). På agendan: 

a. Påtalande om räcke vid Skarviksvägen GC-bana där NCC kommer att åtgärda 

inom kort 

b.  Västergårdsvägen/Lyckebovägen kommer att åtgärdas efter fibernedläggning  

c. Skarpa svängen innan ICA kommer att fyllas ut 

d. Gröneviks situation kommer att tas upp på Ö-rådet. Kommunen kommer att 

kontakta Västtrafik omgående ang flytt av busshållplats 

 



b) Seniorboende / BID 

Peter D. rapporterade från möte hållet 15:e maj med intressenter runt BID-process (Business 

Improvement District) för att ytterligare skapa en gemensam vision och mål runt Björkö. 

Mötet landade i att tanken finns om att starta en separat förening för kommande drivningen av 

processen. Planer för seniorboende/förskola finns kring området där Björkdungens föräldra-

kooperativ ligger (Björkö 1:294) och en fråga är om ÖFAB är intresserade av att sälja denna 

fastighet. 

http://www.ockero.se/naringslivarbete/foretagslots/markochlokaler.4.67d4fcf613888e0c5091

509.html 

 

c) Städdag 

Städdagen förlöpte väl med 23 deltagare och det blev väldigt fint efter detta. 

 

d) Röjning vid Grönevik 

Bernt har tittat på området och kommer att röja av det. 

 

e) Leden Gröna Äng-Trollvik 

Samhällsföreningen kommer märka ut bl.a. slingan Gröna Äng-Trollvik med färgade stenar.  

 

f) Tankar om marknadsföring 

Gruppen kommer att göra en brainstorming inför nästkommande möte hur vi ytterligare når ut 

med information för Samhällsföreningen. 

 

8. Björkö-Nytt – hemsida – facebook-sidor 
Nästa nummer av Björkönytt kommer troligen i början av juni, 2-3:e. 

Webbsidan görs om fullständigt och bl.a. så kommer ny hemadress användas med .nu istället 

för .se. Mötet godkände att betala för att få detta arbete gjort på rätt sätt. 

 

9.  Övriga frågor 
Vi enades om att lägga starttid för mötena till kl 18.00. Utvecklar vi arbetet i arbetsgrupper 

kan vi kanske minska ner antalet rena styrelsemöten, men risken är att man tappar 

kontinuiteten i styrelsearbetet. Men arbetsgruppen för marknadsföring kommer att starta 

direkt och vi har ett styrelsemöte till innan sommaren, så kan vi utvärdera därefter. 

 

 

10. Nästa möte. 
Nästa möte blir 13/6. Vi provar då med start 18.00 i Båtklubbens lokal 

 

11. Mötet avslutas 
 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

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

Sekreterare Peter Hohlfält   Ordförande Helena Larsson  

http://www.ockero.se/naringslivarbete/foretagslots/markochlokaler.4.67d4fcf613888e0c5091509.html
http://www.ockero.se/naringslivarbete/foretagslots/markochlokaler.4.67d4fcf613888e0c5091509.html

