
Protokoll Björkö samhällsförening 
Styrelsemöte onsdag 24 oktober, kl. 18.00, Båtklubbens 
lokaler 
 

 

 

1/ Mötet öppnas 

 

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

Pernilla Eng, Peter Domini, Bernt Jacobs, Bengt Berndtzén.  

Ej närvarande - Emelie Werme,, Christin Ostwald, Anna Wijksamt.  

Närvarande adjungerad: Magnus Larsson 

 

3/ Sekreterare - Peter Hohlfält 

 

4/ Dagordning - godkännes 

 

5/ Föregående mötesprotokoll - godkännes 

 

6/ Skrivelser  

a/ Till föreningen 

Inget specifikt från kommunala nämnder 

Kallelse till Ö-rådsmöte 13/11, där ingen kan närvara från BSF 

 

 

b/ Från föreningen 

Inget att rapportera 

 

7/ Rapporter 

a/ Informationsmöte med kommunen 11/9 

Branden på Björkö diskuterades. 

Mycket tankar på de andra öarna ang deras risker för samma incident. 

Annars inte så mycket att rapportera. 

 

b/ Chalmers "vindkraftverk på Björkö" 

En förfrågan har inkommit till kommunen om att sätta upp ett forskningskraftverk för 

Chalmers. Placering i så fall i närheten av tippen,  men än så länge har inga beslut tagits. 

 

c/ Världens Barn - aktiviteter 

Totalt har i år inkommit 80000:- under årets aktiviteter!!! 

 

d/Trafikfrågor  



Ändrade rutiner för färjan för gång- och cykeltrafikanter. Samhällsföreningen kommer att 

skicka in skrivelse ang situationen vid färjan för att återigen poängtera 

trafiksäkerhetsläget samt att även förtydliga kommunens ansvar i sammanhanget. 

Kommunens asfaltering på diverse vägar på Björkö är klar.  

 

e/ Möte om Framnäs parkering 24/9 

Samhällsföreningen kunde inte delta på mötet, men ställer sig positivt att det byggs ett 

parkeringsdäck på Framnäs. 

 

f/ Tankar om marknadsföring 

Marknadsföringsgruppen har tittat lite på möjligheterna att sätta upp en 

informationsskärm vid färjeläget som kan fungera som nav för öns föreningar. Idén är att 

föreningarna tillsammans kan visa alla intressanta och roliga saker vi gör totalt sett och 

annonsera om aktiviteter. Vi driver detta vidare i mindre grupp. 

Föreningen kommer att starta ett Instagramkonto och kommer även att utreda frågan 

kring en mer plattformsbaserad lösning av hemsidan. Detta för att knyta ihop ön 

informationsmässigt. 

Styrelsen kommer även att ta kontakt med Björkö Hembygdsförening för diskussion om 

en idé om att nyttja ungdomarna på ön ytterligare kring informationsspridning 

 

g/ BID-hamnprojekt 

BID-projektet ligger ngt på is för tillfället pga att projektstyrning från VG-regionen är 

vakant. 

 

8/ Björkönytt, hemsida, Facebooksidorna 

Björkönytt kommer efter lite vila att utkomma i ett julnummer. 

Artiklar emottages tacksamt från allmänheten med innehåll från högt till lågt. Vi ska även 

försöka skapa en ”barn- och ungdomssida”. 

Deadline är 15/11 för inkommande artiklar. 

 

9/ Övriga frågor 

 

Utvärdering av branden på Björkö 

Kommunens krisgrupp arbetar nu med att utvärdera det hela. Vi kommer att göra en 

skrivelse till kommunens utvärderingsgrupp, över erfarenheter som gjordes under 

branden. 

Kommunen har själva bl a kommit fram till att en förteckning över allmänna lokaler hade 

behövts 

 

Tennisbana på Björkö 

Diskussioner förs med kommunen och IFK Björkö med en möjlig placering i västra kanten 

av fotbollsplanen och möte planeras med kommunen. 

 

Ny skola på Björkö 



Kommunen ämnar bilda ett dotterbolag till fastighetsbolaget ÖFAB, för att kunna ta in 

offert från utomstående byggare/ägare till en ny skolbyggnad på Björkö.  

Kommunen är fortsatt ägare till marken och idrottshallen och har option på 

skolbyggnaden om den skulle komma till försäljning i en framtid. 

 

Informationsskyltar 

Ett gemensamt initiativ ang skyltar har tagits mellan hamnen och samhällsföreningen. 

Nya informationsskyltar tas nu fram och kommer att sättas upp i hamnen, Kolvik, Klarvik 

mm. Det hela kommer att utgå från Glassboa och koppla ihop våra slingor från hamnen 

till Trollvik. 

 

Björkö Music Society 

Har numera tillgång till gamla vandrarhemmet 

 

Distrikssköterskemottagning Björkö 

Det råder stort engagemang för att få till någon typ av vårdmottagning på Björkö och 

namnlistor har satts upp. 

Helena Larsson, som är engagerad i regionens Hälso- och Sjukvårdsnämnd Väster, har 

tagit upp frågan, både där och i Socialnämnden i kommunen. Kruxet är att detta är en 

verksamhetsfråga för Primärvården som är ”suveräna” att bestämma hur dom vill forma 

sin verksamhet. I kommunen har vi två vårdcentraler, och redan det är mer än vad som 

behövs för vårt invånarantal. Ytterligare ett problem är att det är Öckerö vårdcentral som 

hittills har ansvarat för mottagningen på Björkö, men det är egentligen Hönö vårdcentral 

som har ansvaret för invånarna på Björkö.  

 

10/ Nästa möte 

16/1 18:00 På Seaside 

 

11/ Mötet avslutas 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

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

Sekr. Peter Hohlfält   Ordf. Helena Larsson  


