
Protokoll Björkö samhällsförening 
Styrelsemöte onsdag 15 januari 2020, kl. 18.00, Västergårds by 
 

 

1/ Mötet öppnas av Helena 
 

2/ Närvarande - Helena Larsson, Sara Almrot, Bernt Jacobs, Bengt Berndtzén, 

Anna Wijk, , Pelle Fasth, Margareta Börjesson, Kenneth Carlsson 

Ej närvarande – Angelica Andreasson, Pernilla Eng, Peter Domini 
 

3/ Sekreterare – Kenneth Carlsson 
 

4/ Dagordning – godkännes 
 

5/ Besök av valberedning, - Valberedningen gästade oss, ligger lågt med att leta 

nya styrelsemedlemmar, se punkt 6 
 

6/Framtida verksamhet i BSF – Helena läste upp delar av verksamhetsberättelsen 

2019, konstaterade att vi haft 6 styrelsemöten, bl.a. beroende på att Björkö 

Samverkan har tagit över många ärenden från BSF. 

Vi hade ett konstruktivt resonemang ang. BSF fortsatta berättigande och kom fram till 

att vi behöver ha ett möte med adm.gruppen i Björkö Samverkan snarast. 

 

7/ Föregående mötesprotokoll – godkännes 

 

8/ Skrivelser  

a/ Till föreningen  
 

Kallelse till ö-rådsmöte 18 februari 

Kallelse till kommundialog 28 april 

 

b/ Från föreningen - inget 

 

9/ Rapporter 

a/ Världens barn-aktivitet  
 

Det var marschalltändning i hamnen 6 januari, ca 50 pers. kom 
Nästa aktivitet är ”vasaloppet” 1 mars. 
Styrelsen beslutade att det inte behövs någon repr. Från BSF i Världens barnkommittén  
 

b/ Röjning efter brandskadorna 

Det kom ca 15 pers för att hjälpa till med röjningsarbetet men fortfarande så har vi 

inte fått några pengar från kommunen (5000:-). 

 

c/Möte med Björkö samverkan 

Styrelsen beslutade att snarast få till ett möte med adm.gruppen i Björkö Samverkan.  



d/Fortifikationsverket 

Fort.verket har skickat ett avtal för norra Björkö och dom anser att vi skall betala 

2000:- för att Björköbor skall kunna utnyttja området i Bovik. 

Helena har haft kontakt med dom. Mannen som hon talade med var undrande och 

rådde oss att inte betala förrän vi har enats om ett avtal och vi har inte betalt in några 

pengar 

 

e/Nya skolan 

Det flyter på 

 

f/Stigar, bänkar/badstegar 

Bernt och Bengt bygger kanske ytterligare ett picknickbord + räcken på spängerna 

vid Klarvik och Kolvik.  
 

Jerker Knutsson blir gärna fadder för badstegen vid bron över till Tors holme 

 

g/Ev. trafikåtgärder  vid Grönevik 

Vi har uppmärksammat att det gjorts markeringar vid Grönevik, men styrelsen vet ej 

vad som är på gång 

 

10/Årsmöte 2020 

Styrelsen beslutade att årsmötet skall vara 1 april kl. 18.30 

 

11/ Björkönytt - hemsida - Facebook  

Vi fick för lite Björkö-Nytt senaste nr vilket resulterade i att några hushåll fick 

sommarens nr i sina brevlådor, vi hade beställt 1000 ex men fick 800 ex. Tryckeriet 

reglerar mellanskillnaden vid nästa tidningsleverans. 

Nytt nr kommer i början av mars 
 

Peter Kihlman håller på att jobba med att hemsidan skall bli mer lättillgänglig. Han 

kommer även att lägga in en länk i den nya besöksappen med QR-kod som är på 

gång. 

 

12/ Övriga frågor 

Röjsågar/motorsåg 

Björkö Maskin hjälper gärna till att härbärgera våra verktyg, men styrelsen beslutade 

att dom kan stå kvar hos Bosse Aronsson, Kenneth Kyldal och Tryggve Oleniusson för 

att dom är gamla och nästan utslitna 

 

13/ Nästa möte – Vi frågar Björkö Samverkan om 20 januari, 2020 kl. 18:00  
 

14/ Mötet avslutas 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

Sekr. Kenneth Carlsson   Ordf. Helena Larsson  


