
Protokoll Björkö Samhällsförening 
Styrelsemöte tisdag 25 juni 2019, kl. 18.00, SeaSide 
 

1/ Mötet öppnas  

 

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

Anna Wijk, Pernilla Eng, Peter Domini, Sara Almroth, 

Närvarande adjungerad: Magnus Larsson 

 

3/ Sekreterare Pernilla Eng 

 

4/ Dagordning – godkännes  

 

5/ Föregående mötesprotokoll – godkännes 

 

6/ Skrivelser  

a/ Till föreningen  

Ärendelistor kommunala nämnder 

Samråd detaljplan Björkö 3:35, föreslås bli enligt plan 

Kallelse till Info-möte med öråden. Ingen representant från Björkö 

 

b/ Från föreningen  

Brev till Kommunstyrelsen ang. städning efter branden. Vi har inte fått något svar, eller 

reaktion. Vi gör nytt utskick till Gull-Britt Eide och Jan Utbult 

 

7/ Rapporter 

a/ Möte Björkö Samverkan  

Informationsmötet samlade ca 30-talet intresserade. Vi diskuterade hur återigen hur vi når 

fler. 

Magnus poängterade vikten av att vi använder Samverkans-sidan och hela tiden lägger ut 

aktiviteter. Helena kan ännu inte komma in på sidan och påminde om nyårsfyrverkeri eller 

liknande, som hon vill skapa en arbetsgrupp till. Detta ska åtgärdas. 

 

b/ Nya skolan 

Arbetsbaracker har kommit på plats och Idrottshallen håller på att renoveras. Skolmodulerna 

ska placeras på kyrkans parkering och detta har vållat ett bekymmer som nu diskuteras med 

berörda. 

 

c/ Ekonomisk rapport 

Viktigt att vi tydligt visar vad Samhällsföreningen sponsrar. Vi behöver också arbeta aktivt 

för att få fler medlemmar till vår förening. 

 

d/ Sponsring till Outdoor-lederna 

Samhällsföreningen är med och sponsrar stolpar till de olika lederna som Outdoor-gruppen 

anlagt men vi ska inte stå för alla kostnader. Vi måste ta beslut om hur vi hanterar kostnader 

som nu uppstått i Outdoor-projektet i Björkö Samverkan som har lämnats till vår kassör Anna. 

Vi ska kontakta ansvariga i Björkö Samverkan för att enas om rutiner.  

 

 



e/ Städdagen 

Mycket positiv respons, många deltagare och fina priser som flera aktörer på ön hade skänkt. 

Vi arbetar vidare på att utveckla denna dagen. 

 

f/ Påsken 

Mycket uppskattat av alla, unga och gamla som drog granar till fyren, att få en korv med bröd 

och en Festis. Detta var sponsrat av ICA Björkö och glass sponsrat av Skeppshandeln. 

 

g/ Leden Klarvik-Trollvik. Bord och bänkar längs promenaden. Bänkar och badstegar 

Leden till Trollvik börjar ta form. Bengt och Bernt bygger en trappa med räcke ner till 

Trollvik och har målade stenar som visar hur man går leden från Klarvik. Klart i slutet av juli. 

Bengt och Bernt har också tillverkat bord-bänkar till Näckrosdammen och Utsiktsberget. 

Strömskärs badstege är renoverad och klar. Bernt ansvarar. Badstegen vid bron över till Tors 

Holme har inte kommit på plats. Bernt tar hand om den också. 

 

h/ Parkering Framnäs/Grönevik 

Helena har kontaktat Inga-Lill Siljat på kommunen som meddelat att den tillfälliga skylten om 

”Förhyrd parkering” vid bussens vändslinga tas bort. Dessa platser, och ytterligare fyra platser 

på övre plan i parkeringsdäcket är nu kommunens ”fria platser”. Övriga platser i parkerings-

däcket är förhyrda.  

Helena undersöker också vad som händer med cykelparkeringen vid Grönevik. 

 

i/ Projektor från Håkan Cider 

Samhällsföreningen har köpt projektorn, som förvaras hos Bernt Jacobs. 

 

8/ Björkö-Nytt, hemsida, Facebook-sidor 

Utdelningen av tidningen fungerade bra. Peter väntar fortfarande på att träffa Peter Kihlman 

för att arbeta om hemsidan. 

 

9/ Sommarevent 

Västerhavsveckan har bara en dag på Björkö, lördagen 3/8. Planeringsarbetet pågår, men 

Samhällsföreningen är inte engagerad. Det kommer också bli en repris på ”Eftersläcknings-

festen”. 

 

10/ Övriga frågor 

Tennisbana 

Johan Almrot och representant från IFK Björkö har tillsammans träffat en entreprenör och 

diskuterat lämplig plats. Johan kontaktar kommunen för fortsatt arbete. 

 

11/ Nästa möte 

Nästa möte blir 4 september kl 18.00 på Seaside 

 

12/ Mötet avslutades 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

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

Sekr. Pernilla Eng   Ordf. Helena Larsson  


