Protokoll Björkö samhällsförening
Styrelsemöte onsdag 6 november 2019, kl. 18.00, Västergårds by

1/ Mötet öppnas av Helena
2/ Närvarande - Helena Larsson, Sara Almrot, Bernt Jacobs, Bengt Berndtzén,
Anna Wijk, Pernilla Eng, Peter Domini, Pelle Fasth, Margareta Börjesson, Kenneth Carlsson
Ej närvarande – Angelica Andreasson
3/ Sekreterare – Kenneth Carlsson
4/ Dagordning – godkännes
5/ Föregående mötesprotokoll – godkännes
6/ Skrivelser
a/ Till föreningen
Ärendelista Kommunstyrelsen; Helena rapporterade att det pågår en hel del omändringar
i kommunen
Kallelse infomöte med ö-råden; Helena har bokat in mötet 12/11, Pernilla kommer med
om hon kan; BSF tycker att ö-råden skall ha möten separat och kalla in
kommunrepresentanter vid behov
b/ Från föreningen - inget

7/ Rapporter
a/ Kommunens förslag på åtgärder av brandskador
Mail från Per Karlbäck, mark- och exploateringsingenjör på kommunen som lyder:
”Upplägget blir att en förening ställer upp med 15 personer under en lördag eller söndag mellan c:a
9-15.
Endast personer över 18 år p.g.a. att det är glas och okänt skräp som kan vara en risk för ungdomar.
Arbetet sker på egen risk.
Ersättningen för arbetet blir 5.000:- till föreningen.
Tidpunkten är upp till intresserad förening. Första förening som anmäler sig får uppdraget. Anmäler
sig flera samtidigt sker lottning.
Kommunen står för arbetshandskar, sopsäckar och en container att lägga det i samt bortforsling av
skräpet i containern.
När det gäller levande och död växtlighet som inte blåser omkring så kommer kommunekologen samt
röjlaget att hantera farliga träd och annat som utgör risk för människors säkerhet.
Detta görs i egen ordning och tidpunkten beror på personalresurser. Det jag vet är att röjlaget har
flera ärenden till Björkö under hösten.”
Mötet beslutade att gå ut på FB med förfrågan och se hur många Björköbor som vill vara
med, eller om någon förening tar uppdraget. Därefter ser vi hur vi kan organisera städning.
Margareta tryckte på att det är viktigt att städningen blir gjord så fort som möjligt.

b/ Möte Samverkan Björkö 5/11
Leif Larsson har gjort ett förslag till stadgar för att kunna bilda en förening och sedan
skall det väljas en styrelse.
Vi fick information om de olika projektgruppernas arbete och det var ett positivt och
intressant möte med många olika förslag. Arbetet med en minneslund på Björkö är nu
lagt som ett projekt här.
Vi diskuterade en del olika synpunkter ang bildandet av Björkö Samverkan.
c/Nya skolan
Det flyter på
d/Stigar, Bänkar, badstegar
Bryggan vid Strömskär behöver lagas, Bernt frågar kommunen om material. Han
undersöker också vem som sköter Timmerviks stege i dagsläget. De två stegarna på
utsidan Tors Holme är hamnens ansvar. Helena kontaktar bänkfaddrar om hur skötseln av
deras bänkar ute på ön fungerar. Beslutades även att Bengt och Bernt bygger ledstänger
vid spångarna på Strömskärsleden.
e/Tennisbana
Öster om boulebanan ej längre aktuell, för detta är sk ”Allmän parkmark” och kan inte tas
i anspråk för ett specifikt ändamål.
f/Utlägg för reparation av motorsåg
Vi har fått en faktura för reparation av motorsåg. Styrelsen beslutade att den som anser
att någon av BSF:s maskiner behöver repareras skall först prata med ordf. för att få ett
godkännande.
BSF har en motorsåg och två röjsågar som nu är utspridda, vi frågar Arne, Björkö Maskin
om han kan ha dom hos sej och man hämtar ut dom där.

8/ Björkönytt - hemsida - Facebook
Material senast 15 november
Nästa Björkönytt kommer i slutet av november
9/ Övriga frågor
Inför ”Håll Sverige rent” i början av maj
Detta blir också BSFs städdag. Städgrupp består av Pernilla, Angelica, Kenneth och Ulla
Hallqvist. Vi gör en lista på vad som behöver städas, röjas, byggas, alltså mer exakt vilka
arbetsuppgifter som finns för att sedan kunna fördela dom till dom som vill hjälpa till
med att göra Björkö rent och snyggt.
Eventuellt lägger man in uppdrag att städa/röja stigar på denna dag också.

Hemvärnsgården
BMS (Björkö Music Society) tar över delar av hemvärnsgården 1 januari 2020, det skall
repareras och målas.
Det skall fortfarande vara möjligt att låna den för vissa evenemang.
Fyrverkeri
Det blir inget fyrverkeri på nyårsafton.

10/ Nästa möte – 15 januari, 2020 kl. 18:00
11/ Mötet avslutas
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