
Protokoll Björkö samhällsförening, BSF 
Styrelsemöte onsdag 20 februari 2019, kl. 18.00, SeaSide 
 

 

1/ Mötet öppnas 

 

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

Pernilla Eng, Peter Domini, Sara Almroth, Owe Gissleholm,  

Ej närvarande – Peter Hohlfält, Anna Wijk, Emelie Werme, Christin Ostwald  

Närvarande adjungerad: Magnus Larsson 

 

3/ Sekreterare – Sara Almroth 

 

4/ Dagordning - godkännes 

 

5/ Föregående mötesprotokoll - godkännes 

 

6/ Skrivelser  

a/ Till föreningen 

Inget 

 

b/ Från föreningen 

Granskningsyttrande inskickat avseende Detaljplan för bostäder norr om Skarviksvägen, 
Björkö1:305 och 1:294.  
Svar inskickat till kommunen angående placering av vindkraftverk. Kommunen har 
därefter beslutat att ompröva placeringen.  

 

7/ Rapporter 

a/ BID - Samverkansprojekt 

Projektet har startats och arbete pågår med att leta representanter från de olika föreningarna. 

Magnus har fått uppdraget att jobba vidare med projektets hemsida. 3 arbetsgrupper har 

startats, Plangrupp, Outdoorgrupp och Kommunikationsgrupp. På projektets hemsida ska 

kalendern aktiveras. Presentation av projektet i nästa nr av Björkönytt. Nästa BID-möte ej 

bokat. 

 

b/ Informationsmöte Ö-råd 19/2 

Ingen representant från Björkö.  

 

c/ Världens barn 

Den 17 februari var det marschalltändning i hamnen. Ca 50-60 pers kom. 

Vasaloppsevent den 3/3. Frågesport med 9 kontroller med frågor om Vasaloppet, start vid 

”Sälen”, blåbärssoppa vid IFK Björkös klubbhus och målgång utanför Feskeboa.  

 

d/ Trafikfrågor 

Cykelställ vid Grönevik; Helena har skickat vidare svar från Ingalill Siljat. Hon är inte längre 

kontaktperson för frågan, oklart vem som är.  

Problemet med att folk kör över heldragen linje vid färjeläget är ej löst.  



e/ Leden Klarvik-Trollvik 

Kontakt har inte tagits med Ingemar Alexandersson, markägaren, angående sista biten mot 

Trollvik. Fortsatt hantering av frågan senare i vår.  

Hänvisningssten ska målas av Sonja André.  

 

f/ Tankar om marknadsföring - ljusskylt 

Owe har fått uppgifter om kostnader för elanslutning, tot ca 40 000 kr exkl. ljusskylt.  
Det har kommit till vår kännedom att kommunen har bekostat ljusskylten på Hönö.  
Ljusskylten kan vara kanal ut för Samverkansprojektet och på mötet beslutas att vi 
tycker att frågan bör hanteras i samverkansprojektet snarare än i BSF. Owe och Peter H 
fortsätter hantera frågan.  
Kommunen har en ljusskylt på Burö som inte används, någon undersöker om den kan 
användas här.  
 
g/ Ny skola på Björkö 
En arbetsgrupp ska bildas, där representanter från skolan och byggentreprenören ska 
vara med.  
 

8/ Björkönytt - hemsida - Facebook  

Nästa Björkönytt kommer levereras 28/2 och behöver delas ut fredag 1/3 eller senast lördag 

2/3! 

Domänen bohusbjorko.se ägs av Niklas Lindén. Denna sida skulle kunna göras tillgänglig för 

BSF, men eftersom det dröjer så har istället en ny sida skapats med adressen:  

bohus-bjorko.nu 

Peter D ser till att allt gammalt material från gamla hemsidan flyttas över till denna nya. 

Förslag: styrelsemedlemmarna i BSF ska gå en kurs i publicering i WordPress i samverkan 

med Studieförbundet Vuxenskolan.  

 

9/ Årsmötet 28/3 

I nästa nr av Björkönytt finns en annons som utlovar festligt inslag på årsmötet. Det är 

Kulturskolans elever som kommer att underhålla. Helena stämmer av program med Tommy 

Tillander och Angelica hjälper till att marknadsföra detta. Det finns trottoarpratare som vi kan 

låna för att sätta upp anslag.  

Årsmötet hålls i Västergårds by kl 18.30 den 28/3. Alla i styrelsen tar med en kanna 

kaffe! 

Peter H fixar bildspel för att visa upp det gångna årets aktiviteter.  

Bengt kollar om vi kan låna IFK´s projektor.  

Inget mer styrelsemöte före årsmötet.  

Valberedningen har meddelat att 2 av 3 kommer att lämna sitt uppdrag. Årsmötet ska besluta 

om ny valberedning.  

 

10/ Övriga frågor 

Vi ser ett behov av att bestämma ett namn på Samverkansprojektet, detta tas med till 
nästa samverkansmöte.  
 
Finns intresse att ta fram en Björkö-tröja? Denna fråga tas vidare till 
samverkansgruppen.  
 

11/ Nästa möte 28e mars årsmöte i Västergårds by kl. 18:30   



12/ Mötet avslutas 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

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

Sekr. Sara Almroth   Ordf. Helena Larsson  


