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En hälsning från ordföranden 
 
Ännu en sommar full av aktivitet på Björkö! Detta året blev det en bättre blandning av sol och 
regn, till glädje både för människor och växtlighet. Och med alla möjligheter till upplevelser av 
olika slag har vår ö visat sin bästa sida och exempel på vad idérika och handlingskraftiga 
människor kan åstadkomma. 
 
Jag tänkte lyfta fram några speciella ”aktörer” i vårt samhälle, utan att för den skull glömma att 
det är många, många fler som bidrar till ett spännande liv på Björkö. 
En person som förtjänar att sätta ljuset på är Klas Eliasson. Klas syns ofta med kameran runt 
halsen, men samtidigt, som så ofta när det gäller fotografer, tyst agerande, lite i bakgrunden, 
men alltid med ett direkt och glatt leende. (Betecknande är att jag tyvärr inte har något foto på 
Klas – han är ju alltid själv bakom kameran!) Klas vandrar ut i markerna, tidigt i ottan och skyr 
inte regn och grådis. Så sätter han samman sina bilder i ett bildspel som han lägger ut på 
Facebook, till stor glädje för alla som inte har möjlighet att själv göra dessa promenader. Han 
finns med ”när det händer” på ön och förevigar roliga händelser. Och – inte minst – han har 

tagit som sitt uppdrag att intervjua personer på 
ön som har något att berätta för oss andra. Lugnt 
och respektfullt lyckas han fånga varje 
personlighet och intressanta berättelser. Vi 
tackar dig, Klas, för ditt arbete och ser fram 
emot fortsatta guldkorn! 
 
Och så har vi Bernt Jakobs och Bengt 
Berndtzén.  
Det är roligt att se att dom redan har fått så 
många TACK och glada tillrop för sina 
tillgänglighetsåtgärder på olika ställen på ön. Så 
det är bara för mig att sälla mig till skaran! 
Tänk, vilka möjligheter vi har fått till härliga 
promenader t ex längs Strömskärsleden, och 
vilka välgjorda arbeten dom har lämnat efter 
sig! Dessutom har dom ju snickrat ihop nya 

bord-bänkar på flera platser på norra delen av ön. Och det allra 
bästa med dessa ”herrar” är att det är aldrig motigt att få dom att ta 
tag i uppdrag. Lätt och kraftfullt jobbar dom. Bernt finns ju med 
också i en massa andra aktiviteter, med entusiasm och positivt 
sinne.  
Heder åt er, mina herrar! 
 
En annan stjärna som stigit upp på Björkö-himlen och skänkt oss 
sin strålglans är Glassboa/Jessica och Johan. Dom kommer som 
nya Björköbor och engagerar sig genast i hamnlivet på ön och 
hjälper till att marknadsföra våra aktiviteter – genom lockande 
glasserbjudanden på Facebook mm! Det här blev en höjdare!  
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Jag vill också nämna några sommaraktiviteter: Vi hade ju t ex en mycket lyckad och välbesökt 
Färjans Dag, Bouleturnering, Konstrunda och Västerhavsdag, på samma helg, allt drivet och 
genomfört med entusiaster. Tack Tomas Axelsson för att du än en gång fick in färjan Svanhild i 
hamnen, där det blev både gratis kaffe och 700 personer som dansade till Sörn´s till lång frampå 
natten. Tack Boule-sektionen av IFK Björkö, som även i år anordnade en välbesökt och festlig 
turnering, Tack alla konstnärer och konsthantverkare som öppnade upp sina hem så att vi kunde 
få konstupplevelser av mycket hög kvalitet. Ett särskilt tack till Berit Jansson med familj som 
bjöd oss på ett äkta trädgårdskafé. Och tack alla deltagare i Västerhavs(veckan)dagen. Det blev 
en mycket bred, informativ, festlig och välbesökt dag med  inriktning mot ”ett renare och 
friskare hav”. Ni är alla mycket uppskattade, ska ni veta! 
 
Så går vi mot en höst som i år blev grönare och vackrare än förra året och redan har vi väl 
”kavlat upp ärmarna” för att ta tag i alla planer och åtaganden som kommer att dyka upp 
efterhand. Jag ser fram emot att möta er alla i olika projekt och samlingar för Björkös bästa! 
     Helena Larsson 
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Nytt från hamnen 
 
Sommaren 2019, som inte levt upp till de förväntningar vi kanske 
hade vädermässigt, efter förra sommarens kanonväder, ser trots 
allt ut att ha blivit bra. 
Vi har haft besök av 2 husbilsklubbar med ca 50 bilar vid varje tillfälle. 
Alla var riktigt nöjda med sina besök och det bemötande de fick. 
 
Västerhavsveckan besökte oss 3 augusti, likaså vår bilfärja Svanhild med "Sörn´s orkester". 
Fullt med folk på kajerna. 
 
Snart börjar det bli dags att ta upp 
båtarna på land igen. Upptagningen 
börjar i september och avslutas 24 
oktober. Boka i god tid på vår 
hemsida och var observant på 
denna tid.  
Vid upptagningen skall det vara 2 
personer från båten för att hjälpa till 
med stöttor och uppallning. Senare 
lyft samlas ihop till tid som 
hamnkapten bestämmer. 
 
Det blir även i år en HÖSTARBETSDAG den 5 oktober klockan 09.00. Vi samlas som vanligt 
utanför hamnkontoret. Då kommer vi att utföra en massa arbeten inför kommande vinter. 
Vi ses, om inte förr, så då. Lägg in denna tid i er kalender redan nu. 
     För Björkö Hamn, styrelsen 
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Björkö Samverkan 
 
Det är riktigt spännande nu, att följa utvecklingen i Björkö Samverkan! 
Vi har alltså format ett antal verksamhetsgrupper med entusiastiska Björköbor som har tagit tag 
i olika delar i vårt gemensamma Björkö-liv som kan utvecklas och förbättras. Det rör sig om 
utbyggnad av kommunens mark genom t ex planarbete, röjning och anläggning av motions- och 
vandringsleder, utveckling av vårt gemensamma kulturliv och samordning och utveckling av 
besöksnäringen. 
För att få allt detta att ”rulla” på ett smidigt sätt ska vi dessutom skapa en sammanhållande 
organisation och besluta om stadgar samt en mötesplats för allt detta, där alla kan följa arbetet 
och delta på det sätt man finner bäst. 
 
Det som har hänt sedan i våras är att vi har utvecklat ett gott samarbete med kommunens plan- 
och byggenhet som nu tar ett ”omtag” när det gäller översiktsplanearbetet för Björkö. Vår 
Planprojekt-grupp kommer nu också att utökas med en projektgrupp för Minneslund på 
Björkö. 
 
Outdoor-projektets deltagare har lagt ner ett omfattande arbete på att lägga ut fem slingor på 
norra Björkö, med olika längd och väl utmärkta på karta och stolpar. Gruppen Björkö Trail 
genomförde den 1 september en heldag med invigning av slingorna och olika evenemang under 
dagen. Förhoppningen är nu att alla föreningar och andra sammanslutningar kan hitta sätt att 
utnyttja dessa slingor för sin egen verksamhet! Alla slingor och röjda markområden kommer att 
behöva ett fortsatt underhåll. Ett förslag från Björkö Samverkan är att man skapar varianter på 
sin kroppsträning genom att ta en stund eller någon dag till att röja i markerna!  
 
Kulturprojektgruppen har formerat sig och vill nu arbeta med att synliggöra olika 
kulturaktiviteter på ön, t ex Kulturträffar i Siljans bod, historiepresentationer i Hembygds-
gården, aktiviteter i och omkring Ishuset (t ex ljussättning?), olika musikarrangemang – men 
även aktiviteter för strandstädning och liknande. 
 
Projektgruppen för Besöksnäring har startat och vill arbeta med att fördjupa och bredda 
besöksnäringen med t ex inventering av turistbäddplatser, kombinationen företag/föreningar när 
det gäller events, men också kanske sätt att synliggöra intervjufilmerna som Klas Eliasson har 
gjort till Facebook.  
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Två kvinnor plockar äpplen på Björkö. 
”Om du ger mig två av dina äpplen, så har 
jag lika många som du”, sa den ena kvinnan 
till den andra. 
”Om du ger mig två av dina äpplen, så har 
jag dubbelt så många som du”, svarade den 
andre. 
Hur många äpplen hade kvinnorna var? 
Lycka till! 

Facit hittar du längre fram i tidningen 
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Sommar, sommar, sommar… 
 
Å vad vore väl en sommar på Björkö utan IFK:s fotbollsskola? Nej, ingenting. 
Så precis som det ska vara drog fotbollsskolan igång måndag morgon veckan 
före midsommar och ca 80 barn och ungdomar, den äldsta 12 och den yngsta 3 

år, höll sedan på ända till sen torsdag eftermiddag. Det var skott på mål, skott utanför mål och 
en hel massa annat kul däremellan, tillsammans med våra uppskattade ledare Hilda, Julia, 
Alexander, Alec, Noel och Gustav. Som vanligt ett arrangemang som var mycket uppskattat av 
alla barn och ungdomar som var med. 
Stort tack till Ica Nära Björkö som bjöd på all frukt som fotbollsspelarna stoppade i sig under 
veckan! 
 

Midsommar 
Ett midsommarfirande gör ingen sommar men utan traditions-
enligt firande på Björkövallen är det nog många som hade känt 
sig snuvade på en viktig ingrediens för att den rätta sommar-
känslan ska infinna sig. Stångresning och dans till levande 
musik, Krister Schiöler på 
dragspel och Daniel Karlsson på 
gitarr, under ledning av Björkös 
egen ”Mister midsommar” Stefan 
Granstav, gav den rätta feelingen 
och i övrigt en skön mix av 
lotterier, fiskdamm, chokladhjul 
och goa människor som fröjdade 
sig i det ”vackra” sommarvädret 
och svängde de lurviga runt 

midsommarstången.  
Årets vinnare av Carl-Erik Svenssons minnesfonds stipendium 
presenterades också vid midsommarfirandet och det blev i år Ulf 
Wigerud som på detta vis tackades för sitt stora engagemang och 
arbete för IFK Björkö. 
 
Björködagen 
Vädergudarna valde i år att fullständigt 
ignorera det faktum att Björködagen alltid ska 
vara solig. Istället östes det på med allt vad 
regn som fanns. Men de tappra föräldrar och 
ungdomar som skötte lottstånd, servering och 
hoppslott gjorde vad de kunde för att våra 
besökare skulle trivas (och lyckades). Och 
mellan varven kunde man gömma sig undan 
regnet i serveringstältet. 
Lagom till kvällens inomhusaktiviteter 
klarnade det upp och det bjöds en skön 
sommarkväll som inramning till Björködagens 



 

8 
 

vuxenavdelning. Tillsammans med David och hans eminenta kollegor på restaurang Seaside 
(ingen nämnd, ingen glömd), bandet Mp3 och våra fantastiska gäster blev det en härlig kväll 
med både sång, dans och lite annat. 
 
Boulecupen 
Tjugofemte upplagan av Björkö Boule Cup 
spelades den 3 augusti och som vanligt under 
dessa 25 år, var det strålande sol. Även detta 
jubileumsår var anmälningslistan fulltecknad 
och 63 lag kom till start (det 64 laget tog fel 
färja och hamnade tyvärr på Hönö och kom sen 
aldrig till rätta igen…). Cupens grundare Martin 
Lindberg öppningstalade på årets upplaga innan 
han sen ställde upp sig för spel. 
En skön blandning av tävlings- och kamratanda, 
med både gliringar och goda råd, har alltid 
präglat vår boulecup och så också i år. 
Matcherna flöt på i ett behagligt tempo i det 
sköna vädret och en bit in i turneringen bjöds också musikalisk underhållning av Flakmoppe-
bandet från Björkö Music Society.  

 
I B-slutspelet ångade Brogren/Edgren på och tog sig 
hela vägen till final, motståndarna blev 
Edgren/Brogren. En ren familjeangelägenhet med ett 
dam- och ett herrlag. I A-finalen ställdes det nygamla 
paret Anne-Marie/Jörgen mot ungdomarna 
Henrik/Marcus. 
Båda finalerna spelades samtidigt och B-finalen 
böljade fram och tillbaka men till slut gjorde herrarna 
ett avgörande ryck som ledde till vinst. I A-finalen 
tog Anne-Marie och Jörgen tidigt ledningen med 5-0 
och alla trodde att saken var klar. Men Henrik och 
Marcus ville annat och visade att ungdomlig 
entusiasm ibland slår erfarenhet och rutin, de 
plockade fram ett mästerligt spel och gick segrande 
ur kampen. 
  
Ett stort tack till Cupgeneralen Tobias Wigerud som 
styrde 25 åringen i hamn, till alla som hjälpte till med 
att bygga och plocka bort banorna, till er som skötte  

serveringen och framför allt till alla våra entusiastiska deltagare från när och fjärran. 
 
Tack också till våra sponsorer, Restaurang Seaside, Barlind Beer, Björkö Skeppshandel, Björkö 
Pizzeria, Salty Badbyxor, Volition Studios, ICA Maxi Torslanda och Volvo Museum. 
  
Varmt välkomna tillbaka första lördagen i augusti 2020! 
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Vilken sommar vi haft, med massor av bad och soliga dagar! Hoppas alla barn som besökt 
stränderna har nyttjat de leksaker som vi i Björköbarnen ser till att ställa dit varje år. När 
stranden inte lägre lockar och vädret blir busigare kommer vi att ta in leksakerna för att kunna 
spara dem till nästa sommar. På lekplatsen kommer vi såklart att se till att det finns gott om 
leksaker, men hör gärna av er om ni saknar något till info@bjorkobarnen.se 
 
Även om sommaren är härlig så finns det massor av saker att se fram emot för alla Björköbarn! 
 
Familjegympa: 
Den efterlängtade starten äger rum den 15/9 för alla intresserade familjer. Det enda som krävs 
för att delta är att ni anmäler er till barngymnastik@bjorkobarnen.se  samt att ni är medlemmar i 
Björköbarnen. Det blir ni genom att betala in medlemsavgiften på 150kr/ familj till föreningen, 
se inbetalningsinformation längst ner i denna artikel. 
     Några små ändringar har dock skett när det kommer till gympan. Vi har tidigare haft en 
åldersgräns på 2-6 år, vilket vi nu ändrat till barn upp till 6 år. Det innebär att även de minsta, 
ofta småsyskonen till våra gymnaster kan delta, men självklar under föräldrarnas uppsyn. Vi vill 
också understryka den övre gränsen på upp till 6 år eftersom familjegympan är avsedd för de 
yngsta barnen. Följer ett storasyskon eller annat äldre barn med så är det endast för att hjälpa de 
yngre barnen att ha en kul timma! 
     Målsman ansvarar som vanligt för sina egna barn och barnen får inte lämnas utan vuxen på 
gymnastiken. Samling sker kl.10.15 i gymnastikhallen vid skolan. Vi börjar med att gemensamt 
plocka fram vad vi ska använda, klockan 10.30-11.30 gympar vi tillsammans och vid 11.30 
avrundar vi med att gemensamt hjälpas åt att plocka undan det material som använts. 
Man binder inte upp sig utan kommer de lördagar man kan och vill. 
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Familjedag: 
Alla är välkomna till lekplatsen på Klövervägen den 12/10 kl 11.00! Vi samlas på lekplatsen för 
att rå om vår kära lekplats och samtidigt får vi ett ypperligt tillfälle att umgås med vår egna och 
andras familjer. Björköbarnen bjuder på korv med bröd, saft och kakor. Inställt vid busväder, 
vilket vi i så fall uppdaterar i vårt Facebook-evenemang. 
 
Pumpajakt: 
Årets pumpajakt äger rum den 1/11 med start vid pumpstationen/kaveldunsvägen. Medtag 
ficklampa för att lättare hitta pumporna utmed slingan. I målgång bjuds något varmt att dricka 
och något att fika. Inställt vid busväder. Mer info när det närmar sig i vårt Facebook-evenemang 
och på Björkös anslagstavlor. 
 
Är du intresserad av att bli en del av vår 
styrelse eller på annat sätt engagera dig i vårt 
arbete för barnen här på Björkö är du varmt 
välkommen att vara en aktiv del i 
Björköbarnen. Kontakta styrelsen eller håll 
ögon öppna efter datum för nästa årsmöte. Vi 
behöver alltid nya och taggade styrelse-
medlemmar! 
 
Kom ihåg: Allt arbete i föreningen sker ideellt. 
Tycker du att det vi gör för alla barn är bra? Bli 
gärna medlem för 150kr/år och familj. Swisha 
medlemsavgiften till vårt swishnummer 1234 
132858 eller sätt in pengarna på Björkö-Barnens 
plusgirokonto 61 08 22 -9 och skriv barnet/barnens namn på meddelanderaden eller vem 
bidraget kommer från om du är stödmedlem. Besök gärna vår hemsida www.bjorkobarnen.se 
eller vår Facebook-grupp ”Björköbarnen” aktuell information. 
 
En härlig höst! 
Önskar styrelsen  
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Björkö Roddklubb 
 

 
Trots växlande väderlek, och dito deltagarantal, 
har motionslaget i sommar varit väldigt aktivt och 
oftast kommit ut på havet två gånger i veckan. 
Klubben arrangerade en välbesökt prova på-rodd 
under Västerhavsveckan. I skrivande stund 
planerar dessutom några glada medlemmar att 
bege sig till Marstrand för att delta i roddevene-
mangen under Sekelskiftesdagarna. Vi hoppas att 
många besökare kommer att vilja prova på att ro i 
vår och de andra klubbarnas båtar.  
 
Därefter börjar väl sommaren så smått lida mot 
sitt slut och det blir dags för roddklubbens 
inomhusträning. Vik därför gärna följande dagar 
för att umgås och hålla formen: 
 
Tisdagar klockan 20.00 (eventuellt kl 19) Gympa 
Torsdagar klockan 19.00 Step up och 
styrkegympa samtidigt 
Lördagar 14.45 ”Cross fit”-liknande träning  
 
Vi kommer att annonsera om terminsstart och definitiva tider på Björkö Roddklubbs Facebook-
grupp och vår hemsida www.bjorkoroddklubb.se. Ni kan också kontakta oss på mejladressen 
styrelsen@bjorkoroddklubb.se. 
   
    

 
 
Årets Rosa Bandet-promenad 
går av stapeln söndagen den 6 oktober. 
Startar gör du mellan klockan 13 och 15  
vid Mossvägens busshållplats. 
Välkommen! 
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Skall vi fortsätta 
med det 
gemensamma 
nyårsfirandet på 
Björkö? 

 
 
 
Om vi ska ha ett nyårsfirande som tidigare 
år måste vi: 

• Samla en arbetsgrupp (förmodligen 
som en projektgrupp inom Björkö 
Samverkan) 

• Bestämma vilken typ av firande vi 
ska ha 

• Starta planeringsarbetet så snart 
som möjligt under hösten. 

• Ni som är intresserade, kontakta 
Helena Larsson, eller någon annan 
inom Björkö Samverkan 
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Björkö Hembygdsförening 

 
Sommarens Hembygdstema har varit ”Badgäster på Björkö”. Utställningen blev 
mycket populär – över 500 personer kom och tittade - dels på Äggostens dag och 
dels under lördagen på Västerhavsveckan! Förutom roliga och minnesväckande 
bilder från Badgästfamiljer visades också prov på korta videofilmer som producerats 
av barn och seniorer i samarbete under våren i Projektet Hembygd 2.0! 
  

Du vet väl om att vi gärna kopierar dina gamla bilder som du tror kan ha allmänintresse!  
Vi samlas på tisdagar kl. 10-12 i vår hembygdsgård under hösten och våren, med början den  
3 september, för att arbeta med dessa foton och med släktforskning. Dessa tillställningar är 
mycket trevliga – vi delar minnen och dricker kaffe! Alla är välkomna till hembygdsgården och 
vi är, som sagt, tacksamma om ni har med er något/några gamla fotografier som vi kan skanna 
in och arkivera digitalt. En berättelse som framförs till oss är också värdefullt för vår historia. 
  
Tack alla Ni som besöker Björkö Hembygdsförening under våra aktiviteter och på internet.     
Vi tackar speciellt Lars-Erik Alexandersson, Tomas Johannesson,  
Stefan Gillholm, Gert Knutsson och Jessica Ovik & Johan Karlsson  
som har sponsrat vår förening under våren och sommaren med lokal, 
material och arbete. 
     Styrelsen 
     Björkö hembygdsförening 
 
 

 

                 FESKEBOA PÅ BJÖRKÖ       
Färsk Fisk, skaldjur, kallskuret, catering & veckans lunch för takeaway m.m 

Öppettider i höst 
Torsdag 11-16 
Fredag 10-18 
Lördag 10-14 

Ni har väl inte missat att vi gör catering?  
Olika festfat med både fisk och kött 

Vi har Två lunchrätter för takeaway varje vecka 
 

Välkomna till oss i Boa 

 
Strandsjövägen 5, 47537 Bohus-Björkö 

Tel: 031-929292 
Gilla 'feskeboa på björkö' på facebook för öppettider,erbjudanden m.m  



 

14 
 

 
 



 

15 
 

Apropå alla stigarbeten på Björkö…. 

Ingen har väl missat att så många av våra gamla stigar och leder på ön nu har röjts fram och 
gjorts tillgängliga, till glädje för gammal och ung, besökare och ursprungsbor. Ett innerligt tack 
till alla som lagt sitt engagemang, kunnighet, tid och kraft på ett stort arbete! 
 
Jag gick en dag ”Skjutbanestigen”, eller ”Promenaden” och drog mig till minnes det omfattande 
arbete som gjordes för mer än tio år sedan, för att den skulle bli den självklara vandringsled som 
den numera är. 
Tänkte att det kunde vara intressant att göra en uppdatering av det arbetet: 
 
Redan på 90-talet såg jag att den stig, som jag med glädje hade gått sedan jag kom till Björkö på 
70-talet, nu hade vuxit igen och fått väldiga vattenskador. Partier som vittnade om odlingar och 
kreatursdrift, med stengärdesgårdar och odlingslyckor, syntes nästan inte längre. 
Därför startade vi i Björkö Samhällsförening ett projekt som finansierades genom sk EU-bidrag.  
Vi fick ett ekonomiskt ”material-bidrag”, men då krävdes istället ett dubbelt så stort värde i 
form av ”mankraft”. 
 
Materialbidraget gick till att ersätta Gert 
Knutsson för det imponerande och skickliga 
arbete han fick lägga ner på att anlägga 
stigen och, inte minst, leda undan vattendrag 
som hade skadat markpartier.  

 
Vi fick med oss flera entusiastiska 
Björköbor och gav oss ut för att röja undan 
träd och sly. Först tog jag kontakt med alla 
markägare, både för att få deras tillåtelse av 
rensa i markerna, men också för att samla 
historiska berättelser som kunde ”ge liv och 
färg” åt vårt projekt och beskriva varför vi 
gjorde denna upprustning.  

När stigen väl hade fått sin form placerade 
vi ut några riktningsskyltar där det 
behövdes och det tillverkades även 
informationstavlor på fyra ställen, där man 
kan läsa lite ”kuriosa” om naturen och 
historien längs stigen. Tomas Johannesson 
snickrade ihop både bord-bänkar och 
vilobänkar, på olika platser. Flera av dessa 
har nu ersatts med nya, som byggts av 
Bengt Berndtzén och Bernt Jakobs. Gert 
råkade dessutom, till vår glädje, hitta 
grindstolparna som nu markerar entrén vid 
Boviksvägen. Dessutom lade han ner extra 
tid på att röja upp hela strandpartiet och 
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tillgängliggöra den fina 
badstranden vid Ryds Bovik, som 
helt hade vuxit igen. Projektet 
avslutades år 2008. 
När man har varit med om ett 
sådant projekt, som dessutom 
blivit så bra och så utnyttjat, så 
känner man att det var väl värt 
arbetet, även om det många 
gånger var slitsamt. Jag förstår att 
den nya ”Outdoor-gruppen” 
känner sig nöjda med sitt arbete 
och räknar med att det ska 
uppskattas på samma sätt! 
      Helena Larsson 
     Björkö Samhällsförening 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Facit till Elfasts Kluring: 
Kvinnorna på Björkö hade 
10 respektive 14 äpplen. 

 

Kvinnornas Samtalsgrupp 
börjar snart igen. -Välkommen! 

 
   Både du som varit med tidigare och du som är intresserad av att  
   vara med i en trygg samtalsgemenskap. Vet ännu inte vilken bok vi 
   ska läsa och ha som utgångspunkt; finns så mycket spännande att  
   ta del av.  
        Vi möts i Equmeniakyrkan följande onsdagar 
        kl 19-20.30: 
        11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11,  4/12, 18/12. 
 
Hälsar så gott, 
Lena Sollerman - Anmälan: 0708-972524 
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Björkö Outdoor – välkomna ut i vår härliga natur! 

Nu finns möjlighet att ta sig ut på flera vackra motionsslingor på norra delen av ön. Vi har 
skapat 5 slingor, som alla har sin början vid Utegymmet och har olika sträckningar på 1.6, 5, 8, 
9 och 11 km. 

1.6 och 9 km är väldigt gåvänliga, medan de andra 
slingorna är lite mer kuperade och i skog. Ta er gärna 
en tur och ha en trevlig stund på någon av stigarna, 
som är väl skyltade. 

Vi tackar Outdoor-gruppen inom Björkö Samverkan 
för ett fantastiskt arbete, sponsrat av Agneta 
Andersson "Hamnklippet", Bessekrokens Marina,  
Alexanderssons Fastigheter,  Per Alexandersson, 
Björkö Hamn, Björkö Pizzeria, Björkö Samhälls-
förening, Björkö Skeppshandel, Björkö Ventila-
tionstjänst, Brashuset Sverige AB, Brogren Snickeri, 
Gillholm & Staf Måleri AB, ICA Nära Björkö, RM 
Bygg, Resturang Seaside, Tommy Nilsson TNH 
snickeri samt Markägarna 
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Galleri Siljans Bod 
Konst och konsthantverk på Björkö 
 
Tack för det varma välkomnandet! 

 
Vilken rivstart! Galleri Siljans Bod tackar alla underbara besökare 
för den här säsongen. Vi är så glada för det fina välkomnandet och 
känner oss redan som en självklar del av Björkö hamn.  
Sommarens rekord i antal besökare var den 4 augusti, då 268 
personer besökte boden.   
Boden stängs för säsongen 
efter den 15 september och 
öppnar åter till våren. Vi 
önskar alla ett fint 
vinterhalvår och varmt 
välkomna åter!  
 
Galleri Siljans Bod –  
26 kreatörer på Björkö 

 
 
 
Bad och bastu i gångna tider på Björkö 
 
     På 1930-talet drevs en badanläggning för allmänheten av Gottfrid Persson 
(Amerikanar´n) i källarplanet hemma hos honom i Mossen. Bränslebristen under 
krigsåren gjorde dock att verksamheten lades ned. 
     I början av 1943 väcktes frågan om inte Röda Korset kunde starta någon form av 
badverksamhet. På ett styrelsemöte lades ett förslag om en badstugefond och årsmötet 
beviljade 1 500 kronor till denna samma år. 
    1946 erbjöd sig Björkö Hamn att avsätta en tomt för badverksamhet - faktiskt alldeles 
intill det gamla badhuset från 1892 som fanns kvar, men för andra verksamheter, ända 
till 1980! Anslag till byggkostnader söktes hos Björkö Andelsförening, Björkö 
Brandstyrelse och Svenska Västkustfiskare Björkö, och året därpå påbörjades sedan 
bygget av en badanläggning för bastu och karbad. Den invigdes i oktober 1948 och 
kostade ca 25 000 kronor. 
    Nu kunde nöjda björköbor en gång i veckan få bada karbad och bastu, med möjlighet 
att duscha i sött eller salt vatten. Baderska/badare anställdes för 25 kronor/vecka.  
Under de två första månaderna uppgick de badande till 858 personer. Att behovet var 
stort förstår man.  Under 1949 badade 1318 män, 1220 kvinnor och 911 skolbarn. Trots 
att badverksamheten var hög ville man ändå propagera för bastubadandet, varför en 
föredragshållare från Folkbadsföreningen inbjöds. 
     I början eldades med ved och aggregaten fick bytas ut flera gånger, varför man 1961 
övergick till eluppvärmning. Kommunalt vatten och avlopp kopplades in 1963. 
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     I takt med att 
badrum byggdes i 
många hem minskade 
badfrekvensen och 
1973 började man 
diskutera att göra om 
badhuset till 
föreningslokal och ett 
par år senare hade 
byggnaden gjorts om 
till en samlingslokal 
med plats för ca 25 
personer och med fullt 
utrustat kök. Här hade 
sedan Röda Korset 

egen verksamhet, men man hyrde även ut till andra föreningar, privata fester, basarer, 
kursverksamhet mm. 
     Så fortsatte brukandet av den gamla bastun, ända fram till det nya seklet, då 
byggnaden hade blivit i ett sådant skick att en upprustning skulle bli alltför kostsam för 
Röda Kors-kretsen. Man sålde därför byggnaden till Björkö Hamn, men när det stod 
klart att den inte skulle komma att användas mer, så revs den.  
Nu finns ju, som bekant, Björkö Badförening, som byggt en bastu ute på Tors Holme. 
Se bild.                                  (Jaa, var fick jag denna texten ifrån, undrar redaktören) 
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Välkommen till kyrkorna på Björkö i höst! 

 
Ny samtalsgrupp för kvinnor varannan Onsdag start 11 september kl 19 i Equmeniakyrkan 

Ny samtalsgrupp för män varannan Onsdag start 18 september kl 19 i Björkö Kyrka. 

Sön 15 september kl. 18 i Björkö kyrka, Go Bach to Sleep. Raggsockor, filtar och kuddar till 
alla. Ett vilo- och lyssningstillfälle i nedsläckt sal med tända ljus och musik av J. S. Bach. 
Ulrika Davidsson spelar cembalo och orgel. 
 
Sön 13 oktober kl.11 Tacksägelsedagen Gemensam gudstjänst i Equmeniakyrkan 
Nya konfirmanderna hälsas välkomna. Christer Holmer, Emma Rudäng. Insamling till världens 
barn 
 
Sön 20 oktober kl.11 Gemensam FN-gudstjänst i Björkö kyrka 
 
Tis 22 oktober kl.19 Temakväll Till jordens yttersta gräns i Equmeniakyrkan, 
Linda Alexandersson, pastor och författare 
 
Sön 27 oktober kl. 18, Höstkonsert med kören Vågspel, Björkö kyrka 
 
Lör 2 november kl. 11 Alla Helgons dag, Gemensam gudstjänst med nattvard i Björkö kyrka  
Emma Rudäng och Christer Holmer.  
 
Sön 3 november kl. 17 Gemensam gudstjänst med ljuständning i Equmeniakyrkan  
I minnet bär vi dem Christer Holmer, Emma Rudäng 
 
Lör 16 november kl. 17. Jazz i Björkö kyrka. Sångerskan Hilda Cecilia, London, och 
jazzpianisten Eriko Ichio, Japan/Björkö. 
 
Se även hemsidor www.svenskakyrkan.se/ockero  samt  www.equmeniakyrkanbjorko.se 

Björkö Kyrka 
Kyrkvägen 11,  
tel. 0708 960151 
Komminister Christer Holmer 

Equmeniakyrkan Bohus Björkö   
(fd Missionskyrkan) 
Bäckevägen 31, tfn 0722 521333  
Pastor Emma Rudäng 


