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www.bjorkohalsocenter.se
Christina 073-0605999

info@bjorkohalsocenter.se

Se hemsidan
info.bjorkohalsocenter.se

Varmt välkomna!

Nyhet!
Laserbehandling för husdjur.
Privat träning i Callanetics.

En hälsning från ordföranden                         
 
     Käraste läsare!  
Efter att ha sammanställt materialet i denna tidning, 
frågar jag mig: Vad finns det mer att tillägga…..! 
Nu har jag gjort Björkö-Nytt i sju år, 27 tidningar! Ofta 
har jag tänkt att ”nu får jag nog inte ihop material till 
en tidning”,  men varje gång blir jag lika överraskad. 
Och denna gång kan jag säga att jag hade verkligen 
börjat fundera över om det intensiva och digitala 
samhället kanske inte har utrymme för ett litet lokalt blad längre. Vi kommunicerar och 
informerar med nya verktyg och de lokala frågorna snurrar iväg längs andra kanaler.  
     Men jag är så fascinerad och överraskad över det digra material som har flutit in till mig. 
Och som vanligt: Det bjuds på engagemang, välvilja, glädje, idérikedom, specialkunskap och 
gemenskap.  
Tack, alla ni som bidragit med texter och bilder, ni har hjälpt mig att skapa en tidning som jag 
är stolt över att få räcka över till er läsare! 
     Något mer handfast har jag väl ändå att förmedla. I Björkö Samhällsförening har vi haft 
några speciella fokus: Som vi har berättat om tidigare, så har vi snart avslutat arbetet med att 
lägga ut Strömskärsleden hela vägen från Seaside till Trollvik. Kvar att åtgärda nu är ledstänger 
på spångarna, så man inte behöver känna sig som lindansare när man trippar fram där.  
     Och så måste vi tyvärr meddela att frågan om tennisbana på Björkö nu är lagd på is, 
eftersom vi inte har kunnat hitta en lämplig plats för denna verksamhet. Vi får väl se om vi kan 
hitta en ny öppning? 
     Vi har också haft en årslång och enträgen kommunikation med kommunen för att få till en 
röjning i bergen efter branden 2018. Som ni har kunnat läsa på Facebook så har vi nu fått 
igenom någon typ av fifty-fifty, dvs vi får själva (mot en liten ersättning) städa bort glas och 
annat skräp som har kommit i dagern, men istället hoppas vi att kommunen gör verklighet i att 
såga ner och forsla bort avbrända och redan röjda träd och buskar.  
      
Björkö Samhällsförening tillhör gruppen Öråd i kommunen. Varje bebodd ö i kommunen har 
sitt eget öråd, som fungerar som övergripande kontakt med kommunen. Begreppet Öråd 
formaliserades för ca 15 år sedan, de senaste åren har kontakterna dock fungerat sämre och nu i 
november genomfördes en Workshop för att  
diskutera fram om man ska fortsätta och, i så fall, i  
vilken form. Det visade sig att alla deltagare ansåg  
att samarbetsformen ska finnas kvar, men kanske i  
en effektivare form.  
     Beträffande Björkö Samhällsförenings roll i  
förhållande till Björkö Samverkan, så förstår vi att  
detta inte är helt tydligt. Vi kommer därför att  
diskutera detta framöver och återkomma.  
 
Därmed vill jag önska er alla läsare både på, 
och utanför, Björkö en riktigt fin helgperiod  
och ett lyckligt 2020! 
     Helena Larsson, ordförande 
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Nytt från hamnen 

Hur kan vi gemensamt förbättra Björkö Hamn? 

     Hur kan vi förbättra kommunikationen om vad som görs och planeras i Hamnen? Hur kan vi 
förbättra miljöarbetet? Hur kan vi öka demokratin? Hur kan vi bäst ta vara på den kompetens 
och det engagemang som finns i och utanför nuvarande hamnförening och hur kan den tillvara-
tas i arbetsgrupper och projekt? Ska det vara obligatoriskt att vara medlem i hamnföreningen 
om man är kund (har båt, sjöbod eller byggnad) i hamnen – som exempelvis Donsö och Knippla 
infört? 
     Inte minst framtidsfrågorna är superviktigt att 
vi får en bred uppslutning och idébank kring – 
Hur gör vi etableringar på Ishuskajen mer 
attraktiva - skulle en bro mellan Ishuskajen och 
Skeppshandelssidan hjälpa till? Hur skall den i så 
fall se ut och finansieras? Hur möjliggör vi att 
hamnen är attraktiv även när sommaren är förbi– 
så att de kommersiella verksamheterna i hamnen 
kan vara livskraftiga året runt? 
 
Kom på vårt öppna informationsmöte – och bidra med din åsikt om hur vi tillsammans 
kan kroka arm och samverka för att göra hamnen ännu mer attraktiv för både Björköbor 
och besökare. Vi samlas kl. 16 den 8 december i Hemvärnsgården/Båtklubbens lokal! 
Kom gärna med förbättringsförslag!  
     Bengt Olausson, ordförande 
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Björkö Samverkan 
     Vår stora, gemensamma satsning för att utveckla Björkö fortsätter. Arbetsgruppen hade en 
givande samling i början av november där vi fick rapporter från alla projektgrupper och kan se 
många spännande satsningar för utveckling av vårt gemensamma liv på ön. Andreas Beutler, 
Plan- bygg- och miljöchef i kommunen, ser många möjligheter till ett samarbete genom 
Planprojektgruppen. Peter Kihlman, Runan AB, hjälper oss med ”framtidens informations-
vägar” – att, med hjälp av sk QR-cod, snabbt och enkelt bjuda in till allt vad Björkö har att 
erbjuda och ge information från föreningar, kyrkor och företag. 
     Dessutom börjar vi forma föreningens organisation och strax kommer ni att få information 
om att en ideell förening, med styrelse och stadgar har bildats! 
Besöksnäringsgruppen, Kulturgruppen och Outdoor-gruppen rapporterade om sina aktiviteter 
och vi kände alla att ”nu är det spännande att verka på Björkö”! 
Läs här vidare respektive projektgrupps ”senaste nytt”: 
 

Björkös vackra markerade leder! 
Positivitet, trevliga ord och gott bemötande längs lederna och i samhället har gjort Björkö ännu 
trevligare och socialt givande. 
Efter att vi blivit klara med att markera ut de vackra slingorna/lederna på Björkö har det kommit 
väldigt mycket positiva ord från Björköbor och besökare. Här är några exempel: 
”Vi har gått flera leder och är mycket nöjda, ett stort plus för Björkö”, säger Lars och Kerstin 
Wallin, Halmstad 
”Vi går på lederna ofta och går på ställen vi aldrig varit på innan. Trevligt” säger Björkö-bo 
”Vilken fin blandning av natur, skog och klippor”, säger ”Älvängen” 
”Wow, vilka fina leder” säger Paolo, Hönö 
  
Flera små grupper från Öckerö, Hönö och även Torslanda har använt lederna och tycker mycket 
om dem. 
Visit Öckerö har varit på plats några gånger och tycker Björkö har en fantastisk miljö och natur. 
Lokalbladet har varit i kontakt med oss och vill skriva om Björkö Trail, (Björkö Trail är en 
grupp som ordnar motionslopp, såsom Björkö runt och Björkö toppar, varje år) 
     Owe Gissleholm 
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     I början av november hade vi möte med ca 15 deltagare från företag och föreningar med 
anknytning till besöksnäringen, där vi diskuterade hur säsongen 2019 varit.
Känslan från deltagarna på mötet är att vi fått en ökning av besökare, både med båt, husbil samt 
bil/cykel till oss. Även mycket positiva stämmor om motionsslingorna och de aktiviteter som 
skapats tack vare slingorna.
     Utbudet i hamnen har ökat och det gör att besökaren passar på att spendera lite extra tid hos 
oss och flertalet av gästerna kommer säkert också tillbaka tack vare detta.
Vi pratade om saker som kan utvecklas och kom då fram till att Trivselvärdar i hamnen är något 
vi ska ta tag i och försöka få till, samt att få ordning på sophantering/miljöstation för våra gäster 
som besöker oss. Tydligare skyltning och trevlig belysning i området, speciellt kring sjöbodarna 
på ishuskajen, är också förslag som kom upp.  
     Det var många kreativa och positiva diskussioner så kvällen gick snabbt  Vissa delar togs det 
tag i direkt, bl.a arbetet med ett gemensamt digitalt skyltfönster för våra företag, föreningar och 
organisationer. Grundtanken är att det ska vara enkelt för både oss björköbor och våra besökare 
att veta vad som händer framöver på Björkö.
     Johan Karlsson och Jens Kosterhed
 

     Björkö myllrar av kultur och skapandekraft. Inom Björkö Samverkan vill vi hjälpa dessa 
krafter att få utrymme att växa. Vi tolkar 
begreppet kultur i sin allra bredaste form: 
konst, musik, scenkonst, litteratur, film, 
kulturhistoria m m.  
     Flera föreningar verkar redan för att lyfta 
kulturen inom sina egna områden. Exempel 
på detta är Björkö Music Society, 
kyrkomusiken, hembygdsföreningen, 
Galleri Siljans Bod och En trappa upp.  
 
De här krafterna har startat med en vilja att skapa en plattform för likasinnade, intresserade av 
exempelvis musik, konst och kulturhistoria.  
Inom samverkansgruppen vill vi vara ett nav för alla dessa krafter. Vår ambition är också att 
hitta och lyfta nya idéer som ännu inte har hittat sitt sammanhang. Vi vill medverka till att 
synliggöra och tillgängliggöra kulturen både för björköbor och för besökare. 
     Eva Rosengren 
 

     Initialt arbetade gruppen intensivt med att skriva ihop ett gemensamt granskningsyttrande till 
kommunen angående detaljplanen för Björkö centrum (Skarviksskolan). Dessutom bjöds vi in 
till ett par avstämningsmöten med kommunens planhandläggare för att diskutera våra 
synpunkter och möjligheter till förbättringar av planförslaget. Detta gemensamma arbete ledde 
bland annat fram till en ny gång- och cykelväg som ska leda i rak riktning från Mossvägen, 
bakom gamla skolan, anslutning till gångvägen mellan Solhagens förskola och Björkdungen 
och vidare i en förlängning mellan kyrkan och prästbostaden för att ansluta till parkeringen vid 
gymnastikhallen. 
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     Detaljplanen har nu blivit antagen och arbete pågår med bygglovhandlingar. Kommunen 
planerar att bygga ut gång- och cykelbanan i samband med att området byggs ut med bostäder i 
övrigt. Plangruppen är mycket nöjda med resultatet avseende gång- och cykelvägen och tror att 
den kommer få stor betydelse för barns trygga väg till både skola och fritidsaktiviteter i 
framtiden.  
     Fortsättningsvis håller plangruppen god kontakt med 
kommunens Plan- bygg- och miljöchef Andreas Beutler 
för att bevaka fortsatt arbete med den fördjupade 
översiktsplanen för Björkö som beräknas komma igång 
igen någon gång efter årsskiftet. Arbetet har pågått 
under flera år och flera av er undrar säkert vad som 
blivit av det arbete som gjorts under Fokus Björkö-
arbetet samt den workshop som hölls i samband med 
samrådet av FÖP:en. Kommunen har dessvärre haft 
svårt att prioritera planen, men nu är det äntligen på 
gång.  
     Vi i plangruppen är inbjudna att delta i det fortsatta 
arbetet och kommer bevaka så att det arbete som 
tidigare gjorts följs upp och bearbetas vidare. Mer om 
detta får vi berätta i kommande nummer av Björkö-Nytt.  
     Som en undergrupp till plangruppen har det även påbörjats ett intensivt arbete med att 
försöka få till en minneslund på Björkö. Detta har länge varit önskvärt och nu är det en grupp 
som bevakar frågan och för diskussioner med kommunen och kyrkogårdsstyrelsen.  
Är du också intresserad av att driva plan- och byggfrågor med oss? Välkommen att höra av dig! 
     Ida Brogren, Anna Törnqvist, Hasse Olofsson, Sara Almroth, Lars-Gösta Alsterberg 
 
Vi fick också en härlig text från Daniel Norlander från Hönö, aktiv i Björkö Trail: 
 
     Owe Gissleholm har jobbat hårt med slingorna på Björkö. Henrik Dittmer o jag kör Björkö 
Trail, där vi ju började en häftig resa med ”Björkö runt” för fem år sedan, då var det bara 
Henrik och jag. 
2019 var vi och cirka 150 tokar till som sprang 
runt ön... våra inlägg når 10 000-tals personer 
utanför Björkö som vi hoppas hittar ut till ön.  
Nästa lördag (16 november) testar vi nu också 
ett riktigt trail-lopp på Björkö för första gången. 
Vi tror på cirka 50 anmälda.... 
     Ur allt detta växte idén och drivkraft till 
”Björkö slingor” som vi ju invigde i somras 
genom att springa runt allihopa... 
 
Vet du hur det började? 
Henrik är från Björkö jag från Hönö. Vi har 
alltid dividerat om vilken ö som är störst. Vi 
bestämde att vi springer runt öarna för att mäta. 
Vi har aldrig kommit till Hönö utan fastnade på 
Björkö! 
     Daniel
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Turistambassadörer från Göteborg & Co på lyckat Björköbesök  
 
     Sandra Osberg från Öckerö Besöks- och Näringslivsenhet / Visit Öckerö bjöd ut sina 
kollegor från Göteborg, som informerar turistintresserade om resmål i och strax utanför 
Göteborg.  
     Först lite tankar hur vi inom Björkö Samverkan 
resonerar: 
Inom turistbranschen tänker man, förutom kring ”Äta, 
Bo och Göra”, på tre delar som ökar besöksanledningar.    

1) Naturen 
2) Kulturen 
3) Måltiden  

 
När dessa överlappas på en plats, så bildas en så kallad ”sweet spot” som kan översättas med en 
”skön plats” eller mera byråkratiskt ”optimalt med besöksanledningar”. 
     Vi på Björkö är ju ”välsignade” med både en rik kultur och oerhörd vacker natur. Så vad vi 
kan behöva göra är att synliggöra det som redan finns och kanske ”paketera” detta så att det blir 
tillgängligt för både björköbor och besökare utifrån. Det härliga med Björkö är, som sagt, att det 
mesta redan finns och därmed handlar det om en äkthet i det vi gör – och inget konstruerat. Men 
”synliggörandet” är viktigt. Vi ser ju att de nya naturstigarna, som nu är markerade och 
skyltade, har skapat en mycket högre frekvens av motionärer ute i spåren än tidigare.  
Siljans Bod är ju också ett utmärkt exempel på hur synliggörandet av de lokala konstnärerna har 
skapat ett större intresse och glädje kring skapandet.  
Det finns separata artiklar kring Outdoor- och Kulturgruppens arbete här i tidningen.  
Tillbaka till besöket: 
 
Kulturen  
     Vi startade med ett besök på Hembygdsföreningen, där vi bjöds på kaffe och fick träffa 
tisdagsgruppen som jobbar med att dokumentera gamla fotografier - både att identifiera 
personerna på bilderna och att samla bilder för den ”husbok” som håller på att produceras.  
     Vi besökte Siljans Bod och Sven berättade om tankarna kring huset och vi informerade om 
all musikverksamhet som finns på ön och BMS inflyttning i Hemvärnsgården, med ambitionen 
att göra Björkö känt som ”musikens ö”. 
     Därefter gjordes en rundvandring och vi fick en berättelse om Ishusets tillkomst och 
utveckling, samt ett besök hos Skeppshandeln och Björkö Sealodge som - om man ”sträcker 
begreppet kultur” lite - gott kan inkluderas i denna. 
 
Naturen 
     Naturupplevelsen startade med en 
promenad till Kolvik och när man kommer 
ner till Annas vita hus och ängarna öppnar sig, 
nästan som Österlen, då blev turistdamerna 
helt hänförda! 
     Efter att ha fotat Svantes tjärade eka med 
Kolvik fyr i bakgrunden gick vi Strömskärs-
leden mot hamnen och återigen blev man 
hänförd vid utsiktsplatsen - gamla 
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minstationen - där man ser från Marstrands fästning i norr till Göteborgs infart i söder! 
Vi visade också Owe Gissleholms fina film om lederna när vi var i Siljans bod. 

 
Måltiden 

Maria Lysell från Feskeboa bjöd på rykande varm 
fisksoppa, som åter hänförde sällskapet. Dessa personer 
åker ju kusten upp och ner och besöker de flesta 
matställen, men alla var överens om att Feskeboas 
fisksoppa slog alla andra på fingrarna! 
 
 
 
 

 
Till måltiden räknas ju också dryck, så det 
passade ju väldigt bra att Jonas Barlind kunde 
visa och berätta om sitt bryggeri i sin 
nyöppnade lokal i Ishuset. Denna berättelse och 
smakprov var också mycket imponerande. 
     Vi visade också Seaside och berättade om 
alla events som händer där och samverkan med 
BMS. 
 

 
 

 
På Björkö bor en mamma och hennes 
dotter. Mammans och dotterns ålder  

är tillsammans 66 år.  
Mammans ålder är densamma som 

dotterns, men med siffrorna omvänt.  
Hur gamla är de? 

Lycka till! 
 

Facit hittar du längre fram i tidningen 
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Björkö Roddklubb 
 
     Under 2019 har ett gäng glada motionärer utgjort stommen i Björkö Roddklubb. Efter vårens 
inomhusträning var alla väl rustade för sommarsäsongen som, förutom två träningspass i 
veckan, präglades av såväl Västerhavsveckan på Björkö som Sekelskiftesdagarna på Marstrand. 
Vid båda dessa tillfällen erbjöds ”prova-på-rodd” för hugade spekulanter.  
      
     Trots regn och hård 
blåst under Marstrands-
helgen den 16-18 augusti, 
var det många besökare 
som ville prova på att ro  
vår och de andra klubbar-
nas båtar. Dessutom 
säkrades en hedervärd 
tredjeplats i söndagens 
roddtävling!   
 
     Som värdig avslutning på utomhussäsongen rodde vi så runt hela Björkö i strålande 
sensommarväder den 8 september. 
 
     Sedan slutet av samma månad har roddklubbens som vanligt anordnat inomhusträning i 
idrottshallen. Eftersom tiderna i hallen dock är hårt eftertraktade, har klubben tvingats lämna 
den sedvanliga tisdagstiden till annan verksamhet. I stället söker vi temporära lösningar under 
dessa kvällar. Kontakta gärna styrelsen styrelsen@bjorkoroddklubb.se om du vill veta mer.  
 
 
 

Årets träningstider är alltså: 
 
 
Tisdagar (tillfälliga speciallösningar) 
Gympa 
Torsdagar klockan 19.00 Step up och 
styrkegympa samtidigt 
Lördagar 14.30 ”Cross fit”-liknande träning  
 
Ytterligare information finner ni i Björkö 
Roddklubbs Facebook-grupp och på vår 
hemsida www.bjorkoroddklubb.se 
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BMS Flyttar in i Hemvärnsgården! 
 
 

Nu är det klart! Björkö Music Society tar den 1 Januari 2020 över som hyresgäster av  
“Hemvärnsgården” efter Båtklubben som tidigare haft hand om lokalerna. 
 

Vi kommer att anpassa delar av lokalen till 
musikverksamhet och inreda en permanent 
replokal. Björkös ideella föreningar kommer 
även fortsättningsvis att kunna låna möteslokal 
genom vår försorg och vi kommer även att 
ansvara för uthyrning av hela eller delar av 
lokalen till privata eller kommersiella 
tillställningar.  
Bokning sker via 
bokning@bjorkomusicociety.se. 

 
     Vi ser fram emot att få fylla "Klubben" med musik och ungdomar. I våra planer finns, 
förutom en replokal, en samlingsplats för ungdomar, kursverksamheter, musikkvällar mm. Vi är 
tacksamma för att Hamnstyrelsen gett vår unga förening förtroendet att få förvalta denna 
kulturfastighet och kommer under januari att påbörja en invändig omdaning. Tack till Janne och 
Cissi som gav oss möjligheten att starta upp verksamheten i gamla skolan. Tack till David och 
Seaside för samarbetet och alla musiker och gäster på våra musikkvällar som bidragit till att vi 
nu vågar ta steget till en större lokal och en större verksamhet. 
     Håll utkik efter information om invigningsfest för "Klubben" och missa inte vårens BMS 
Live!-kvällar på Seaside i februari, mars och april. 
 
David Sjölander, ordförande Björkö Music Society 
ordforande@bjorkomusicsociety.se 
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Pigg 108-åring lever upp året om 
 
     ”Vad ska vi göra nu?” undrade vi när Galleri Siljans Bod slog igen portarna för säsongen den 
15 september. Efter en fantastisk första säsong visste vi att vi inte ville låta den fina boden stå 
tom hela långa vintern.  
     Galleri Siljans Bod slog upp portarna i påskas. Vi är 26 konstnärer och kreatörer som med 
gemensamma krafter har restaurerat boden, fyllt den med våra alster och turats om att bemanna 
boden från april till september. Vi är så tacksamma för det stora intresset både från björköbor 
och öns besökare. Det har varit en fröjd att uppleva glädjen över våra alster och se björköbor ta 
med sina besök ner till oss som en självklar del i att visa upp Björkö. Nu håller galleriverk-
samheten stängt tills vi öppnar igen på påskafton 2020.  
     En trappa upp händer alltid något intressant  
På Björkö myllrar det ju av kunskap, kreativitet och konstnärskap året runt – inte bara på 
sommaren. Därför har vi startat En trappa upp i Siljans Bod. Ungefär en gång i månaden från 
oktober till mars samlas vi kring en aktivitet på andra våningen i boden. Här händer det alltid 
något kul och intressant.  

 
     Den första kvällen i oktober En trappa upp berättade Leif Bengtsson – sparrad av flera 
besökare med egna minnen – om det gamla Björkö och sedan visade Anna-Lena Helling sin 
film om det småskaliga och kustnära fiskets vardag och utmaningar. Publiken var allt från 17 
till 86 år, vilket vi tolkar som att Björkös kulturhistoria är intressant för alla åldrar. Från lokalt 
fokus gick vi över till globalt. Kvällen i november fick vi besök av Christer Fridén, som 
berättade om sitt spännande liv som Sveriges Radios utrikeskorre på olika platser i världen.  
     Under sina drygt 100 år har Siljans Bod varit både trankokeri och fiskebod – nu har den 
blivit en konst- och kulturbod. På somrarna fylld med konst, konsthantverk och annat kreativt. 
På vintrarna fylld med kultur och trevlig samvaro.  
 
Vill du vara med? 
Har du idéer om vem som kan framträda En trappa 
upp? Vi lyssnar gärna på spännande berättelser, 
musik, poesi, ser på film – alla idéer är välkomna.  
Hör av dig till: 
Eva Rosengren, 070-662 76 65 
Anna-Lena Helling, 070-750 93 30
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Samlingsplats för ungdomar på Björkö 
 
     Vill du vara med och skapa en samlingsplats för Björkös ungdomar, varannan fredag kväll? 
Lokaler och utrustning finns, så nu behövs en resurspool av vuxna för att vi skall kunna komma 
igång! 
     Björkös ungdomar behöver en bra plats att mötas och hänga på, speciellt under vintern när 
det är mörkt och kallt ute. En plats där alla är välkomna och får vara sig själva. 
     Din uppgift som “vuxennärvarande” blir att under några timmar, ett par kvällar om året (om 
vi blir några stycken) tillsammans med en annan vuxen, ansvara för att öppna upp lokalen, 
breda mackor, koka kaffe/the/oboy och finnas tillhands om något skulle hända eller om någon 
vill prata. Du kommer också att ha en lista med namn och telefonnummer till andra som kan 
hjälpa till vid behov. I övrigt behöver du bara finnas där. 
     Tillsammans med våra ungdomar kan vi skapa den “fritidsgård” våra ungdomar vill ha. På 
vår egen ö. Med enkla medel. I egen regi. 
 
     Att engagera sig i våra ungdomar är att engagera sig i framtiden och bredda sitt 
kontaktnät på ön. 
 
     Du kan vara i 20 års åldern, mitt i livet eller pensionär. Har du ett hjärta för Björkö, 
ungdomar och kan breda mackor så tveka inte att kontakta någon av oss för att anmäla ditt 
intresse, så återkommer vi med information om nästa steg. 
     Björkö Music Society & Equmeniakyrkan Bohus-Björkö 
 

David Sjölander,                                             Emma Rudäng 
ordforande@bjorkomusicsociety.se     emma.rudang@gmail.com  

eller 0722-521333 
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Slutet gott … 
Ännu ett år kan snart läggas till historien och vi ser tillbaka på året som gått  
med viss saknad, men vi ser också fram emot ett nytt spännande år med många 
förändringar. Vi satsar på en större omgörning av hela anläggningen under 2020 
med alla de utmaningar och problem det kommer att medföra, men också den 
glädje och gemenskap som alltid präglar arbete och samvaro i IFK Björkö.  

 
Björkövallen en året-runt-anläggning 
     Planerna för ut- och ombyggnad av Björkövallen under 2020 till att bli en året-runt-
anläggning går vidare. I satsningen ingår en allmän upprustning av området med planteringar, 
umgänges-ytor och en lekplats, tillgänglighetsanpassning av både Björkövallen och klubbhuset, 
samt som kronan på verket en konstgräsplan. Dessutom blir det en ny parkeringsplats samt 
tillgänglighetsanpassad parkering i direkt anslutning till klubbhusets entré. 
     Finansieringen, som har varit den stora nöten att knäcka hittills, ser ut att ha kommit en bra 
bit på väg, då föreningen i oktober beviljades 479.000 kronor från Leader Södra Bohuslän som 
en del av finansieringen av projektet. Dock är inte hela projektet finansierat än och vi jobbar 
vidare med ansökningar till olika fonder och stiftelser, bla. Allmänna arvsfonden, men det är 
mycket arbete och vi tar gärna emot hjälp. Så alla ni som har kontakter, kunskaper eller andra 
resurser som kan hjälpa oss att få in det sista av de medel som krävs, får gärna höra av sig till 
vår ordförande Malin Sandström eller någon annan i styrelsen, kontaktuppgifter finns på 
hemsidan, www.ifkbjorko.nu. 
 
Ungdomarna 
     Bragden i Färgelanda - Guldet kom hem till Björkö igen! 
     Våra ungdomar har som vanligt representerat Björkö med både stolthet och framgång i 
allehanda turneringar och cuper. Men det var några år sedan IFK Björkö P-00 och HönöBjörkö  
F-99 vann Färgelanda Cup, men i somras var det dags för nästa generation lovande 
fotbollsspelare från Björkö att kliva upp på prispallen och ta emot guldpokalen... 
     Det var en fantastisk insats från hela 
laget, som kämpade i regnet och gyttjan 
på Färgelandas fotbollsplaner som 
ledde fram till att man till sist stod där 
med guldmedaljerna om halsen.  
(läs mer om matcherna på ifkbjorko.nu 
och F07/08:s lagsida) 
Ett stort grattis till hela gänget! 
     När slutsignalen har ljudit på 
Björkövallen tar våra badmintonung-
domar över stafettpinnen och fortsätter 
visa upp vår vackra ö från dess bästa 
sida. Dock har vi sett en markant 
nedgång i antalet barn och ungdomar 
som spelar badminton i hallen så är det någon därute som har missat att verksamheten är i full 
gång så är det bara att kika in på vår hemsida ifkbjorko.nu och leta sig fram till 
badmintonsektionens sida där man hittar träningstider och kontaktpersoner. Det finns tider för 
alla, både vuxna och barn, nybörjare såväl som mer erfarna.   
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A-laget 
     En händelserik säsong för vårt a-lag slutade med en åttonde plats i div 4B. Arbetet inför 
kommande säsong är på god väg och ledarstaben är redan klar. Vi ser fram emot en spännande 
säsong 2020 med ett fullsatt Björkövallen. Slutligen vill vi passa på att rikta ett stort ”Grattis! 
och Lycka till!” till våra grannar på Öckerö som spelar i div.3 nästa säsong.  
 
MixCupen 
     2019 var året då Björkö MixCup kom tillbaka efter att ha legat i malpåse några år. 
Lördagsmorgonen den 14:e september fylldes Björkövallen med både fotbollslag, åskådare och 
bakluckeloppis, så det var full fart på alla håll denna soliga men blåsiga dag. 
     Matcherna drog igång med 8 lag indelade i 2 grupper. I grupp 1 var det full fart från start och 
mycket offensiv fotboll hela vägen. 45 mål, varav 33 spelmål, lyckades de 4 lagen få ihop på 
sina 6 matcher. Lagen i grupp B var lite mer försvarsinriktade och lyckades inte få ihop mer än 
12 mål på sina 6 matcher. 
     FC Björkö vann grupp 1 före Team Veteranerna och från grupp 2 gick Gott & Blandat och 
Team Trollvik vidare till semifinal. Segrare i hela turneringen blev sedan Gott & Blandat efter 
seger mot FC Björkö med 7-3 i finalen. Nova Svanström i Gott & Blandat och Joakim 
Wikström i FC Björkö utsågs till turneringens lirare, stort grattis till er båda! 
     Mixcupenorganisationen (tävlingsledning, speaker, caféansvariga, grillmästare, domar-
ansvariga och alla övriga som hjälpte till) tackar för sig och riktar ett stort tack till alla 
ungdomsdomare som gjorde en stabil och rättvis insats i matcherna.  
På återseende i MixCupen 2020! 
 
… och Gott slut! 
     Så här i slutet på året vill IFK Björkö också passa på att tacka alla som har varit med och 
bidragit till ännu ett fantastiskt år. Sponsorer, föräldrar, medlemmar, åskådare, fotbollsung-
domar, besökare på våra arrangemang, a-lagsspelare, alla frivilliga som hjälper till med våra 
arrangemang, supporterklubben Björkis, och styrelsen. 
Tack för ett fantastiskt 2019 och vi ses 2020! 
 
ROSA BANDET 

 
Också i år kunde vi genomföra en poängpromenad  
för detta goda syfte. Denna gången fick vi in 17.299 kronor 
i promenadavgift, insamling och lotterier!  
 
Stort tack, alla som engagerade sig, deltog och bidrog till 
insamlingen! 

 Linda Andersson 
 

 
Facit till Elfasts kluring:                                  
Det finns tre rätta svar:                                    
51 och 15 år.  42 och 24 år.  Och 60 och 6 år. 
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Boviks seglarskola 
     Ännu en sommar vid Boviks Seglarskola har nått sitt slut. Sommarens läger har varit 
fantastiska och vi tackar alla för denna sommar. 
 
För mig är kanske ändå det mest fantastiska när elever i årskurs 5 och 6 från Backegårdsskolan i 
Bergsjön kommer på lägerskola, som de gjorde i september. Många av dessa elever har aldrig 
upplevt något liknande och de vill väldigt gärna komma tillbaka till Björkö. Kanske vi kan 
hjälpa dem på något sätt?  

 
Tack till er som mötte dessa elever och tack till ICA 
Nära Björkö som körde ner mjölken till oss när ett 
missförstånd gjorde att vi missade att hämta den. 
  
Nu vill jag önska er alla på Björkö en riktig God Jul 
och ett Gott Nytt År, så ses vi nästa sommar.  
     Janne Otterström 
 

  
 
 

 
 
Här kommer hälsningar från tre häftiga och aktiva 
tjejer på Björkö: Agnes Landelius, Nova Svanström 
och Stina Knutsson. Alltid har dom något projekt på 
gång – denna gången har dom varit ute på ön och 
plockat skräp, och lyckats riktigt bra!                      
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Björkö Hembygdsförening 
 
Utställningen ”Badgäster på Björkö”, har varit mycket uppskattad och välbesökt.  
Vi har kompletterat utställningen med ytterligare bilder och mer information som vi 
fått – så för er som missat utställningen eller vill se den igen visar vi den under den 
kommande Adventsträffen den 14 december kl  11-14.00 i Björkö Is och Marin 

AB lokal på ishuskajen i Hamnen, vilken vi fått låna av Lars-Erik Alexandersson även i år! 
  
De korta videoberättelserna från Björkö – som producerades under våren i Projektet 
Hembygd 2.0. har inte bara visats på Björkö, utan även på storbild på biografen Aftonstjärnan 
i Göteborg. Filmerna kommer även att visas på ett seminarie den 22 november på Uddevalla 
museum. 
  
Bert Karlsson, Asperö och Ingvar Ingvarsson, Grötö, har skrivit böcker om sina respektive öar 
och den 9 oktober hade vi besök av författarna i Björkö hembygdsgård. De berättade om hur de 
jobbat fram sin bok. Tjugofem personer var inbjudna till denna sammankomst, som var mycket 
uppskattad. 
  
Vi vill passa på och bjuda in till trevlig gemenskap i Björkö hembygdsgård. Vi serverar kaffe 
med dopp tisdagar kl 10-12.00. Vi visar kort och samtalar om vårt fina Björkö och uppskattar 
om ni tar med egna kort som vi kan scanna in till vårt bildbibliotek. 
BHF ska samla gamla recept som senare ska sammanställas till en bok eller häfte. Har du något 
gammalt recept i dina gömmor som bidrag till boken så kontakta oss så att vi kan kopiera det. 
 
Vid Adventsträffen den 14 december kommer det att serveras kaffe/kaka/skinksmörgåsar.  
Vi kommer att ha försäljning av BHFs almanackor, Svens julkort, lotterier med fina vinster och 
sist men inte minst ett ”bagebrölotteri”. 
Välkomna! 
     Styrelsen Björkö hembygdsförening 
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   Nu har höstmörkret verkligen letat sig hit och dagarna bli allt kallare. Vad snabbt det gått, året 
börjar lida mot sitt slut. Det går snabbt när man har roligt brukar man ju säga.  
     Vad roligt att så många kom och gick årets pumpajakt. En mysig stund som uppskattas av 
många.  
     Härligt att se att Björkös fina lekplats används flitigt även under kallare delen av året. Vi vill 
även ge ett stort tack till alla familjer som kom och hjälpte oss att städa iordning lekplatsen för 
vintern.  
     Familjegympans avslutning för terminen med diplomutdelning är den 14/12,  
med samling kl. 10.15  
     Under årets julmarknad 7:e december i båtklubbens lokaler får alla barn komma och träffa 
tomten och lämna sin önskelista. Mer info när det närmar sig i vårt facebook-evenemang och på 
Björkös anslagstavlor.  
     Just nu söker vi nya styrelsemedlemmar till 2020, för att kunna fortsätta bedriva Björkö-
barnens aktiviteter. Se det som en chans att lära känna nya barn och föräldrar, ha roligt på vägen 
och anordna roligheter för Björkös barn. Kontakta styrelsen eller håll ögonen öppna efter datum 
för nästa årsmöte då alla intresserade är välkomna!  
     Allt arbete i föreningen sker ideellt. Tycker du vårt arbete för barnen är bra? Bli gärna 
medlem för 150 kr/ år och familj. Swisha medlemsavgiften till vårt swishnummer 1234 132858 
eller sätt in pengarna på Björkö-Barnens plusgirokonto 61 08 22 -9 och skriv barnets/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” 
för aktuell information.  
Vi önskar er en fortsatt härlig höst!  
     Björköbarnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvinnornas Samtalsgrupp 
fortsätter, förstås! 

Välkomna; gamla och nya. 

Vi möts och samtalar utifrån en gemensam bok. 
Varannan vecka ungefär, åtta onsdagar. 

Start den 8 januari kl 19-20.30. i Equmeniakyrkan 
Tacksam för anmälan: lena@sollerman.se 

eller mobil 0708972524. 
 

Lena Sollerman 
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Västerhavsveckan 2019 på 
Björkö 
 
Västerhavsveckan är en årligt 
återkommande temavecka för att 
uppmärksamma havets betydelse och 
öka intresset för havsmiljöfrågor. 
Västerhavsveckan genomfördes första 
gången 2008 och har växt i antalet 
aktiviteter och den geografiska 
spridningen. I år fanns det 100 
arrangörer som bjöd på över 1000 
aktiviteter från Landskrona i söder till 
Strömstad i norr. 
 
Björkö var med för femte gången med ett digert program som speglade årets tema "se, känna, 
lukta, höra, smaka". På kajen vid trålplan lagades det fisk på arter som vi kanske inte normalt 
hittar i butiken för att visa att det finns mer än torsk och makrill som kan vara utmärkta 
matfiskar.  

Fiskebåten Wijkland hade "öppen båt" för de 
som ville veta mer om modernt och hållbart 
fiske. Nedskräpningen runt våra kuster är ett 
alltid aktuellt ämne, speciellt har plast 
uppmärksammats och Öckerö Naturskydds-
förening visade upp hur det kan se ut, och 
vad vi kan göra åt det. 
 
I en sjöbod fanns det möjlighet att sitta ner 
och lyssna på spännande och mystiska 
berättelser om havet, dess invånare och 
sjöfarare. Det fanns också möjlighet att själv 
pröva på hur det är att ro en stor båt, eller att 
segla runt i hamnen - allt fossilfritt! 

 
På universitets forskningsfartyg R/V Skagerak fanns flera forskare som presenterade olika 
projekt med anknytning till havsmiljön. Vi fick lära oss hur viktiga ålgräsängarna är för den 
biologiska mångfalden och som barnkammare för fiskar, vilken påverkan bryggor och hamnar 
kan ha i grunda vikar, och vilka alternativ det finns. På temat "höra" fanns det också möjlighet 
att lyssna på hur det låter under ytan, och diskutera vilken påverkan det har på fiskar och marina 
däggdjur. Fritidsbåtars miljöpåverkan lyftes fram i Havsmiljöinstitutets rapport och det fanns 
tillfälle att fråga och diskutera hur vi som båtägare kan agera för att minska vår påverkan på 
miljön. Det visades också upp hur modern teknik kan användas för att övervaka den marina 
miljön.  
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Ombord kunde man också "känna" på djur i 
klappakvariet. Sjöborrar, olika arter sjöstjärnor, 
djur som tillhör gruppen nässeldjur, musslor 
lockade till närkontakt. Men burken med levande 
klängmaneter, en art som har rapporterats under 
sommaren från flera lokaler och som bränns 
rejält, avnjöts bäst på håll. Det fanns också 
levande blåskrabbor i en burk, en främmande 
invasiv art som sprider sig utmed kusten och som 
kan ha stor påverkan lokalt. Krabbfiskare fick lära 
sig att se skillnad mellan den och den vanliga 
strandkrabban, med uppmaningen att inte kasta 
tillbaks blåskrabban i sjön. 

 
Runt Västerhavsveckan fanns många andra aktiviteter som, i samspel med det fina vädret, 
lockade många besökare till hamnen. Vi hoppas kunna komma tillbaks nästa år med ett lika 
intressant och späckat program! 
     Per Sundberg, för arbetsgruppen "Västerhavsveckan 2019 på Björkö" 
  

Björkö

God Jul å Gott  Nytt  År         

önskar Erik med medarbetare.

Hos oss hittar 
du allt som du behöver!
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JULMARKNAD PÅ BJÖRKÖ 
      
     Björkös konsthantverkare bjuder till traditionell julmarknad med underhållning. 
Den 7 december, mellan 11 och 16 i Hemvärnsgården i Björkö Hamn blir det Julmarknad med 
härlig julstämning med gott fika och underhållning. Strosa runt och titta på massor av fina 
klappar att lägga under granen. 
    Här finns allt från keramik till Björköpol-spel, bivaxdukar, fina julväxter, brickor med motiv, 
mjukgörande salvor, textilt hantverk och allt möjligt annat i en välfylld lokal.  
     Tomten kommer som varje år att möta barnen kl 14.00 för att ta emot deras önskelistor inför 
julen. Utanför kommer Crepe´ohoj att steka crepes med tillbehör och Glassboa säljer varmkorv 
och säsongsinspirerade glassar med mera. Glögg serveras värmd över öppen eld. Världens Barn 
lottar ut fina julkreationer. Varmt välkomna till en riktig julmarknad i Skärgården. 
 
 

 
Nej, det blir inget 
nyårsfyrverkeri 
2019

årsfy
19!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
Vi har inte fått tillräckligt många intresserade 
att ingå i en arbetsgrupp för att kunna 
arrangera ett fyrverkeri i år. Kanske kan vi 
samla en grupp för ett evenemang nästa år?
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Det har varit ett händelserikt år på Seaside, och jag vill gärna tacka alla 
besökare och engagerade för ett positivt samarbete och önska er alla 
välkomma tillbaka efter vinteruppehållet! 
(Under januari - mars har vi bara öppet för grupper.) 
David Lyckdal 

 
 
  

info@ seasidebjorko.se  
031-92 94 10

Räkor, lax och makrill direkt ur röken •  Kroglagad sill i
vår nya sill- och ostronbar •  Upplevelserätter som tillagas

och serveras av kockar-ute-hos-gästerna • Traditionellt
uppdukat julbord •  Köp till hummer och stora kräftor

direkt ur ångkokaren eller ostron ur ostronbaren.

seasidebjökö.se

13 dec Lucialunch med
 Ebba Knutsson

Kvällar på scen ca 21.00
6 dec Alla tiderz (duo)
13 dec Galle med trio
21 dec A. C. & Moonshine
  band (Count/rock)

Lör & sön 12 - 17, 390 kr
Fre 13, 20 dec 12 - 15
Övriga dagar mot förfrågan

Fre & Lör 18.30-21.00, 595 kr.
Övriga dagar mot förfrågan

Saltvattenstunnor på bryggan. 150 kr pp.
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Fira jul och nyår i kyrkorna på Björkö 

 
Lördag 7/12 kl.14 JULBASAR, Björkö kyrka, kl.16 Auktion, kl.18 Helgmålsbön med Vågspel  
 
Söndag 8/12 kl.14 Luciagudstjänst med julfest, Björkö kyrka. Juniorer o. miniorer medverkar 
 

Torsdag 12/12 kl.13 Jullunch i Skutan, Equmeniakyrkan 
Vi äter gott och lyssnar till sång och musik 
Kostnad 125 kr OBS! Anmälan till Anita Larsson Senast 8 dec. 
Telefon 031-96 10 27, 0706-351307 eller anitamossen@gmail.com    
 

Fredag 13/12 kl 19 Luciakonsert i Björkö kyrka, med Ceciliakören (Oscar Fredriks 
församling) under ledning av Jacob Bergman   
 

Söndag 15/12 15:00 JULSPEL i Equmeniakyrkan.  
Kompiskören under ledning av Karolina Larsson. Kompisbandet, musik. Emma Rudäng. 
Julfest efteråt, tomten kommer på besök 
 

Söndag 22/12 17:00 BJÖRKÖS GEMENSAMMA JULSÅNG                                                          
i Equmeniakyrkan. Ulrika Davidsson, körer från öns kyrkor, sångare. 
 

JULAFTON 24/12 17:00 Julbön i Björkö kyrka 
Christer Holmer, Ulrika Davidsson. Gabriel Davidsson, sång. 
 

JULAFTON 24/12 23:00 Ord och ton i julnatten, i Equmeniakyrkan.  
Emma Rudäng. Sång och musikmedverkan 
 

JULDAGEN 25/12 07:00 Julotta i Björkö kyrka. Christer Holmer, Ulrika Davidsson. Julkör.  
 
NYÅRSAFTON 31/12 18:00 Nyår i ord och ton. Fam. Westerberg, Holmer 

NYÅRSDAGEN 1/1 18:00 Nyårsbön i Equmeniakyrkan 

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

Equmeniakyrkan Bohus Björkö   
Bäckevägen 31,  
tfn 0722 521333  
Pastor Emma Rudäng 



 

 
 

TRETTONDEDAGSAFTON 5/1 11:00 Equmeniakyrkan. Gudstjänst med nattvard i 
trettonhelgen. Claes Lager, insamling till Equmeniakyrkans internationella mission 
 
TRETTONDEDAG JUL 6/1 17:00 Björkö kyrka Musikgudstjänst. I stjärnans tecken.  
Christer Holmer, Sören Renulf, sång, Frederic Ogéus, piano.  
 

Det händer mycket mer, se församlingsblad, hemsidor och affischer 
 

www.svenskakyrkan.se/ockero      www.equmeniakyrkanbjorko.se
 
 
 
 
 

BBjörkö Samhällsförening önskar alla läsare  
ett GOTT NYTT ÅR! 
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