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Björkö Samhällsförening 
håller årsmöte 

 
Onsdag 1 april kl. 18.30 i Västergårds By 

 

I år är det ett väldigt viktigt årsmöte! 
I år ska vi besluta om hur 

Björkö Samhällsförening ska organiseras 
för framtiden – 

och då är JUST DU väldigt viktig! 
 

Välkommen! 
Medlemsavgiften 100:-/hushåll/år 

Betalar du till PG: 4395551-7  
eller Swish 1232632180 



 

 
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
För Björkö Samhällsförening - BSF 
Verksamhetsåret 2019 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande medlemmar: 
Helena Larsson, ordförande. Peter Domini, vice ordförande. Anna Wijk, kassör 
Övriga ledamöter: Sara Almroth, Angelica Andreasson, Bengt Berndtzén, Margareta 
Börjesson, 
Kenneth Carlsson, Pernilla Eng, Pelle Fast och Bernt Jacobs 
    
     Under verksamhetsåret har styrelsen, förutom årsmötet, haft 6 protokollförda 
styrelsemöten. Protokollen läggs ut på vår hemsida www.bohus-bjorko.nu, där vi presenterar 
föreningen och Björkö i övrigt. Vi använder också Facebook-sidan Björkö Samhällsförening 
och tidningen Björkö-Nytt som kommunikationsväg till medlemmar och andra intresserade. 
Björkö-Nytt läggs även ut i kommunhuset, turistbyrån, på kommunbibliotek och andra 
kommunala lokaler. För Torslandabor finns den även några dagar på ICA Maxi. Både hemsidan 
och Facebook-sidan är välbesökta och Björkö-Nytt är mycket uppskattad. 
     Björkö Samhällsföreningen är remissorgan för kommunens verksamheter och vi deltar i 
kommunens informations- och dialogmöten med öråden och håller oss därigenom, för 
Björköbornas del, underrättade om kommunens arbete. 
     Föreningen har påverkats av startandet av Björkö Samverkan-aktiviteterna. Inriktningen på 
dessa två verksamheter överlappar ofta. Björkö Samhällsförening är en förening för alla 
Björköbor och betalande medlemmar, Björkö Samverkan är däremot ett paraplyorgan som 
omfattar samtliga föreningar och kyrkor, och även stödjer företag och besöksnäringen på ön. 
Flera av de ärenden som Björkö Samhällsförening historiskt har skött är också de som Björkö 
Samverkan nu startat fokus-/ eller projektgrupper för, vilket inneburit att Björkö Samhälls-
förenings styrelse inte har behövt ha så många styrelsemöten. 
 
Ärenden som behandlades i styrelsen under året var: 

• Trafikfrågor. Fortfarande har vi bevakat kommunens arbete med färjeterminalen 
Grönevik. Här kvarstår bekymmer med trafiksäkerheten när det gäller utrymme för 
gångtrafikanter och cyklister och färjekö kontra mötande trafik. Vi trycker också på för 
att få utökade cykelparkeringar under tak och bättre belysning.  

• Området för branden 2018 blev både sorgligt att titta på och många gånger farligt att 
vistas i, med mycket krossat glas och annat skräp och avbrunna buskar och rotvältor. 
Därför tog föreningen kontakt med kommunansvariga för att försöka hitta en lösning på 
problemet. Kommunen föreslog att en förening fick en ersättning för städning om man 
kunde samla frivilliga att städa upp skräpet. För att ta rätt på buskar och liknande, skulle 
kommunen skicka sin naturvårdargrupp. Björkö Samhällsförening tog på sig att samla 
totalt ett 20-tal björköbor som städade av bergen. Nu väntar vi på kommunens åtagande. 

• Leder och stigar. Björkö Samverkans Outdoor-grupp har tagit över anläggande och 
skötsel av de nya stigarna, men Strömskärsleden har Björkö Samhällsförening 
engagerat sig i. Där har vi nu kunnat avsluta leden med trappor ner till Trollvik. Leden 
har även justerats när det gällde förkomna målade stenar och en handledstång skall 



 

 
 

också sättas upp vid spångarna. De beredvilliga snickarna Bengt Berndtzén och Bernt 
Jacobs har även tillverkat nya bord-bänkar till utsiktsplatserna längs Promenaden. 

• Tennisbana. Vi har, genom Johan Almroth och IFK Björkö, försökt få till en 
tennisbana någonstans på ön, men än har vi inte lyckats hitta något lämpligt område. 

• Nyårsfyrverkeri på Björkö. Arbetsgruppen för fyrverkeriet avslutade sitt arbete i år. 
Där hade Björkö Samhällsförening en representant. Vi har försökt få nya deltagare till 
gruppen, samtidigt som vi har funderat på lämpligheten att genomföra ett fyrverkeri när 
man ser till miljöaspekten. Efter flera upprop förstod vi att det var läge att göra ett 
uppehåll från och med i år. 

• Världens Barn på Björkö. Styrelsen har haft en representant i arbetsgruppen för 
Världens barn. Under året har gruppen återigen genomfört både marschalltändning, 
”Vasalopp” och höstinsamling. 

• Vid årets påskfirande serverade föreningen korv och kaffe vid Valen, som en 
uppskattning till alla som kämpar med bygget av vår påskefyr och städningen efteråt. 
Det är andra året föreningen genomförde detta och vi hoppas det kan fortsätta. 

• Städdagen. Styrelsen diskuterar varje år hur vi ska locka fler Björköbor att engagera 
sig i städdagen. Det är också en sed att bevara, för att hålla vägar och grönområden 
skräp-fria och göra något för det gemensamma samhället och i god gemenskap. I år 
genomfördes den som ett event ihop med ”Håll Sverige rent” och Sveriges 
Naturskyddsförening. Det var ett välbesökt event med flera roliga aktiviteter, såsom 
skräp-tävlingar och lotterier, samt varm korv och fika. Vi ska försöka köra denna 
aktivitet även kommande år, och förhoppningsvis samarrangera med fler föreningar. 

• Bildprojektor. När föreningar har årsmöte och andra aktiviteter i Västergårds by, så 
saknar vi teknik för bildvisning t ex. Samhällsföreningen har nu fått möjlighet att köpa 
över en projektor som man kan låna. 

• Föreningen har förnyat sin hemsida och adressen slutar numera på ”.nu”, dvs bohus-
bjorko.nu. Den har också fått ett helt nytt utseende, men innehåller fortfarande lika 
mycket intressant Björkö-information. 

• Bygget av en Ny skola på Björkö har startat och vi följer det med stort intresse. 
Förhoppningsvis tas den i bruk till vårterminen 2021. 

• Slutligen vill vi tacka stegfaddrarna Per Alexandersson, Jerker Knutsson, Hans 
Olofsson och Bernt Jacobs, samt bänkfaddrarna Björkö Hembygdsförening, Ulla 
Hallqvist/Kenneth Carlsson, Madeleine Persson och Ingela Solbräcke för deras ansvar 
och engagemang till allas bästa! 

 
     Björkö Samhällsförening har hela Björkö-samhället som sitt arbetsområde. Styrelsen lägger 
stor möda på att göra det gemensamma livet på Björkö trivsamt och fungerande. Eftersom de 
insatser vi gör skall komma alla björköbor tillgodo är det också viktigt att alla björköbor är 
medlemmar i samhällsföreningen och betalar medlemsavgift.  
     I föreningens arbete välkomnar vi alla Björköbor som engagerar sig för ett väl fungerande 
samhälle och en trivsam miljö. Varje insats, liten eller stor, är mycket uppskattad och innebär 
att vi har en ö att glädjas över och att stolt kunna visa upp för besökare! 
Därför, ett varmt tack till alla medlemmar och medaktörer för ett givande år. Vi hoppas nu att 
också kommande styrelse får uppleva samma positiva och givande arbete! 
 
Bohus Björkö, 31 december 2019 
Styrelsen för Björkö Samhällsförening  



 

 
 

En hälsning från ordföranden 
 
Käraste läsare! 
 
     Ska vi prata ”vinterväder” här också? Nej, det är väl inte mycket lönt, det är bara att sucka 
och göra det bästa av det. Vi får väl se om vi kommer att få skotta snö innan ”vintern” är över. 
     Men, skämt åsido, så tänker jag att ”vad tacksam jag är som får bo i ett sådant samhälle som 
Björkö – när jag får ständiga påminnelser om svårigheter runt om i världen!” Björkö samhälle 
är precis lagom stort – det är tillräckligt stort för att rymma alla dessa fantastiska personer, som 
tar tag i saker, är positiva och kreativa, och denna härliga miljö att leva i och få kraft och 
inspiration ifrån. Och det är tillräckligt litet för att vi ska kunna se och nå varandra, och inte 
villa bort oss i skogen!  
     Som vanligt, när jag sätter samman denna tidning, 
så imponeras jag över alla aktiviteter och 
verksamhetsgrupper som finns här. Men jag får 
också tanken att ”har vi verkligen så många personer 
som kan ställa upp och arbeta i de olika grupperna?” 
Och då kommer jag in på lite allvarliga frågor: 
     Flera av föreningarna kallar nu till sina årsmöten 
såhär på våren och valberedarna får ett drygt arbete 
att hitta nya ledamöter. Björkö Samhällsföreningen 
är i samma sits. Vi behöver dessutom hitta en ny kassör och det är en väldigt betydelsefull post. 
     Samhällsföreningen är ju just vad namnet säger: en total-förening för Björkö-samhället. Vi 
har hittills tagit oss an alla de sorters frågor för vårt gemensamma liv på Björkö. För detta har vi 
kallat alla boende på ön som medlemmar och tackat för (den lilla och nästan symboliska) 
medlemsavgiften, som vi har använt för samhällets bästa. 
     I och med framväxten av Björkö Samverkan, som är en ”paraply-verksamhet” för hela 
Björkö, och som omfattar alla intresserade föreningar, kyrkor, företag, hantverkare mm, så har 
frågor som legat i Samhällsföreningens verksamhet flyttats över till nya projektgrupper. Detta är 
också en följd av det ”moderna livet”. Människor vill oftast inte längre binda upp sig i en 
föreningsstyrelse för några år, utan vill ”ge järnet” under en kort period, för något man brinner 
för. 
     Men vi ser, i Samhällsföreningens styrelse, att därmed har vi inte längre så många ärenden 
att arbeta med och har därför börjat diskutera någon typ av samordning med Björkö Samverkan. 
Eftersom Björkö Samverkan just nu måste formalisera sig som en organisation, så har vi 
diskuterat att lägga samman Samhällsföreningens organisationsnummer och stadgar mm med 
Björkö Samverkan. 
Men fortfarande är vi ju beroende av att ha kvar våra medlemmar, som inte är medlemmar i en 
specifik intresseförening, utan just medlemmar i Björkö-samhället. 
    Dessa, i vårt tycke, stora och viktiga frågor måste vi dryfta på vårt årsmöte och därför vädjar 
vi till just dig att komma med på vårt årsmöte den 1 april – se separat kallelse. Beslutar sedan 
årsmötet att organisera om Björkö Samhällsförening, så krävs det ytterligare ett medlemsmöte 
för det beslutet och det får vi bestämma senare. 
     Ja, ni är ju vana vid att jag skriver många ord – men sällan har mina ord varit viktigare för 
Björkö Samhällsförening är denna gång. Men det hindrar ju inte att jag lägger på några till - och 
önskar oss alla på Björkö en härlig, livfull och blomstrande vår! 
     Helena Larsson 



 

 
 

 
 
 
 

       
 
Nytt från hamnen 
 
    Vi har just nu ett 20-tal fritidsbåtar som ligger i vår hamn under vintern, isfritt och vackert 
som här är, så kunde de ju inte valt en bättre plats. Vi har även haft besök från Schweiz och 
några som låg hos oss under julhelgen. 
      
Vi hade ett mycket välbesökt 
informationsmöte i december där 
vi redogjorde för styrelsens 
förbättringsplan med särskild 
fokus på att öka och bredda 
engagemanget för vår hamn 
genom att bl.a. bjuda in 
intresserade och kompetenta 
deltagare till de olika arbets-
grupperna vi har i hamnen. 
Glädjande att nästan 40 personer 
anmält sig att delta i de olika 
grupperna eller till speciella 
projekt. Miljö-och Hållbarhets och Informationsgruppen ser gärna några extra deltagare! Maila 
gärna till info@bjorkohamn om ni vill vara med. 
     Vi medverkade i Visit Öckerö-öarnas gästhamnsmonter på Båtmässan och berättade om vad 
vi har att erbjuda av verksamheter och aktiviteter för att få fler besökare intresserade att uppleva 
det vi har att erbjuda här på ön. 
Lagom till Båtmässan lanserade vi tillsammans med Samverkan Björkö informationssidan 
”upplevbjorko.se”, som vi hoppas ska kunna bli en portal och kalender för alla oss Björköbor 
och våra gäster som besöker vår underbara ö. Här kommer alla föreningar och företag på ett 
enkelt sätt kunna informera om sina evenemang och erbjudanden, samtidigt som vi då lyfter 
varandras verksamheter och når ut till fler genom denna portal. Den är anpassad till 
mobiltelefoner och man kommer också dit via en QR kod som innehåller en gemensam 
kalender. Läs mer om detta på annan plats i tidningen! 
     Vi har planerat vårens arbetsdag till den 18 april. På arbetsdagen hade det vart trevligt om så 
många som möjligt kommer ner i hamnen, både för att hjälpa till med det arbete som ska göras 
eller bara för att umgås och ha det gott. Traditionsenlig ärtsoppa till alla som arbetat hårt under 
dagen men det ryktas även om marshmallows och korvgrillning till våra yngre samt chans att 
prova på kajakpaddling om vädret tillåter. Förhoppningsvis kommer hamnen sjuda av aktivitet 
denna soliga vårdag så välkommen ung som gammal. 
Vi vill även påminna om vårt årsmöte som är planerat till den 25april. 
     Styrelsen för Björkö Hamn 

    



 

 
 

 
Björkö Samverkan 
 
     Björkö Samverkans idé bygger på att föreningar och verksamheter krokar arm med varandra 
i frågor med gemensamt intresse, för att kunna bli mer effektiva.  
     Vi diskuterar nu om vi skall samordna vår organisation med Björkö Samhällsförening. 
Många av Samhällsföreningens frågor är ju ganska breda och därför kan en samordning inne-
bära att vi kan effektivisera våra krafter. Det krävs, i så fall, bifall från medlemmarna i båda 
föreningarna. En fördel, förutom ett nytt och kanske mer anpassat arbetssätt är ju också att 
administration och information kan samordnas. 
	
Begravningsplats på Björkö. 
     I Björkö samverkan finns en grupp på ett tiotal personer som arbetar med att undersöka 
möjligheterna med en begravningsplats på Björkö. Båda kyrkorna är representerade i gruppen. 
Denna fråga har tagits upp vid ett flertal gånger genom åren utan resultat, men efter att 
kommunen markerat ut en lämplig plats i den fördjupade översiktsplanen för Björkö, så kändes 
det intressant att pröva frågan igen.  
Alla är därmed välkomna med frågor och engagemang och att delta i gruppen. 
Kontaktperson är Marie Andréasson, mailadress: Marie.andreasson59@gmail.com      
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Björkö Kajak & Äventyr 
 
     Efter att vi båda på varsitt håll gått och funderat på om inte kajakpaddling är en motionsform 
och aktivitet som tilltalar dom flesta, så kom vi på den briljanta idén att starta Björkö Kajak & 
Äventyr tillsammans. 
     De som vill njuta av en naturnära upplevelse på havet och få en helt ny bild av vår vackra 
skärgård kan nu hyra kajaker av oss här på Björkö. Vi kommer även erbjuda vår One-way 
lösning, vilket innebär att ni som grupp har möjlighet att paddla ut och sen kunna bli hämtade 
med båt. Detta tror vi kan passa som aktivitet för kompisgänget, kickoff med jobbet eller varför 
inte som start på en möhippa ingen kommer att glömma. Vi skräddarsyr önskemålen för de som 
önskar. 
     Ni har även möjlighet att utnyttja ert Friskvårdsbidrag hos oss. Kajakpaddling är ju träning 
för kroppen och avkoppling för knoppen.  
Kontakta oss gärna för mer information. Se hemsidan eller maila info@bjorkokajak.se 
     Om vädret tillåter så kommer det finnas möjlighet att prova på kajakpaddling under 
eftermiddagen i anslutning till arbetsdagen i hamnen den 18 april. 
Titta gärna in på vår hemsida bjorkokajak.se som uppdateras under våren. 
     Johan Karlsson och Jens Kosterhed 
 

 



 

 
 

Galleri Siljans Bod laddar för ny succésäsong 
 
     Förra årets välkomna nytillskott i hamnen 
laddar nu för sin andra säsong.  
Galleri Siljans Bod nyöppnar på påskafton. 
 
     Galleri Siljans Bod drivs av ett kollektiv av 
Björkös konstnärer och kreatörer. Boden 
öppnade på påskafton förra året och fick ett 
otroligt varmt välkomnande av såväl björköbor 
som besökare. Inför årets nyöppning kommer 
det att jobbas med finputsningen. 
     – Det kommer att bli bättre belysning och 
mer bänkytor för att få plats med fler saker att sälja. Det blir också förnyelse i utbudet av konst, 
berättar Anna-Lena Helling, initiativtagare till kreatörskollektivet. 

Inför nya året tar några av medlemmarna en paus 
och andra kommer till. Ett aktivt medlemskap 
krävs: hjälpas åt med renovering av boden, turas 
om att bemanna under öppettider och dessutom 
fylla på med nya egna alster under hela 
säsongen. Medlemmarna vittnar om den stora 
glädjen att dela sjöboden med andra. 
     – Genom att få dela utställning med flera 
olika kategorier av konst, så kommer man ut till 
en större grupp besökare. Det är väldigt positivt 
att få vara en del av denna härliga skara 
kreatörer, säger Solweig Alexandersson, 
konstnär i Galleri Siljans Bod. 

 
Galleri Siljans Bod öppnar för säsongen på påskafton den 11 april. Öppettider kommer att 
annonseras. Björkös konstnärer och kreatörer önskar alla varmt välkomna 
  

Hemtrevlig skärgårdsmiljö med goda pizzor,
olika fräscha sallader, kebabrätter samt annan
god mat.
Dessutom har vi fullständiga rättigheter och kaffe 
med god dessert till.
All mat går att beställa för avhämtning på
tel 031-92 93 83. Sista beställningen 15 minuter 
innan stängning.    www.bjorko-pizzeria.se

Öppet:  Måndag - Torsdag 12.00 - 20.30,  Fredag - Lördag 12.00 - 21.30
Söndag 12.00 - 20.30



 

 
 

 
 
Klubben invigd! 
 

Björkö Music Society tog från 1: a januari över som 
hyresgäster i gamla ”hemvärnsgården”.  Ett intensivt arbete 
påbörjades genast för att omdana lokalerna till dels en rep- 
och evenemangslokal, främst för den egna verksamheten 
och dels en uppfräschad möteslokal för Björkös alla ideella 
föreningar. Målsättningen var att förvandla en grå lokal som sällan användes till en levande 
lokal fylld med musik, ungdomar och föreningsverksamhet.  
     Stor hjälp erhölls omgående från flera lokala företagare i form av RM Bygg, Nymans 
Byggnarsvård & Snickeri, Sörreds Byggvaruhus, Thuressons Elektriska, Restaurang Seaside, 
Gillholm & Staf Måleri, Björkö Skeppshandel, Bomdia, ICA Nära Björkö, Björkö Pizzeria, 
Barlind Beer samt tidigare hyresvärdarna Janne & Cissi, som alla bidrog med varor och 
material. Ett överväldigande engagemang kom även från många privatpersoner som bidrog med 
material, möbler, inventarier och inte minst eget handfast arbete. Den 1: a februari kunde så 
”Klubben” invigas med öppet hus, caféservering och ett storslaget musikprogram.   
     Kvällen innan hade dock en smygpremiär ägt rum där ett vuxennätverk använde lokalerna 
för att arrangera Björkö Fritidsgård, ett arrangemang där BMS och Equmeniakyrkan upplåter 
lokaler för öns ungdomar från årskurs 7 och uppåt. Uppslutningen var stor och lokalen fylldes 
av killar och tjejer som spelade pingis och bordshockey, kollade på film, spelade instrument, 
fikade och hängde.  
Åter till den formella invigningen. Under eftermiddagen hölls öppet hus där intresserade 
Björköbor strömmade till för att se förvandlingen av lokalen och avnjuta en god fika. Den 
iordninggjorda möteslokalen med nya konferensmöbler, soffor och TV i all ära, men det var 
nog den mattsvarta musiklokalen med tillhörande utrymmen som väckte mest uppmärksamhet 
och uppskattning.  

Dagen till ära var lokalen extra utrustad med 
avancerad ljusteknik och rökmaskin. Hugo 
Barlind, som fått sin DJ utbildning via Björkö 
Music Society, visade upp sina färdigheter och 
programchefen Johan Lundqvist och konferencier 
Ylwa Åberg presenterade en kavalkad av lokala 
artister som bjöd på musik från tidigare BMS 
Live!-kvällar. Killar och tjejer från 4 till 69 år 
bjöd på allt från Ted Gärdestad och Bruce 
Springsteen till Beatles och Avicii. Totalt deltog 
35 personer på scenen i olika konstellationer. 
 

     Undertecknad fick möjligheten att i ett invigningstal berätta historien bakom föreningen och 
tacka alla sponsorer och privatpersoner för insatserna innan bandet, under folkets jubel och 
trumpetfanfar, klipptes och Klubben var invigd. I minglet delades många fina minnen av vad 
som hänt i lokalerna under alla år, samtidigt som uppskattning för omdaningen strömmade in. 
     Att sticka ut hakan och säga att man skall göra något för öns ungdomar, det lokala kulturlivet 
och samhället förpliktigar. Man får ögonen på sig. Förväntningar stiger. Krav ställs. 
 



 

 
 

Vi är mycket glada och 
stolta över vad vi 
åstadkommit sedan vi 
startade Björkö Music 
Society 2016, men inget 
hade varit möjligt utan 
stödet från Björköborna 
som deltagit på våra 
evenemang, betalat 
inträden och 
medlemskap, gett oss 
uppskattning och kärlek 
och nu också aktivt 
bidragit till den fina lokal 
vi tillsammans kan vara 
stolta över.   

 
Vill du veta mer om föreningen eller boka möteslokalen?  
Gå in på www.bjorkomusicsociety.se eller kontakta oss på 
info@bjorkomusicsociety.se. 
     För Björkö Music Society  
     David Sjölander, ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFEESSKKEEBBOOAA  PPÅÅ  BBJJÖÖRRKKÖÖ
Färsk Fisk, skaldjur, kallskuret, catering & veckans lunch för takeaway m.m

Strandsjövägen 5, 47537 Bohus-Björkö
Tel: 031-929292

Gilla 'feskeboa på björkö' på facebook för öppettider, erbjudanden m.m 



 

 
 

På Björkö har Sander, Linnéa och Astrid samlat 
tomburkar. De pantar tomburkarna på ICA Nära 
Björkö och lägger alla pengarna i en ask. De tänker 
dela förtjänsten lika, alltså en tredjedel var. 
Medan Sander och Linnéa tittar på TV, tar Astrid 
sin tredjedel av pengarna och går hem. 
När Linnéa sedan reser sig från TV:n för att ta sin 
del, har hon inte märkt att Astrid redan har tagit sin 
del. Hon tror att alla pengarna är kvar och tar 

därför en tredjedel av de pengar som finns kvar. 
När Sander till sist hämtar sin del, så tror han också att de pengar som är kvar är alla pengar 
de tjänat. Han tar därför också en tredjedel. Kvar i asken är därefter 8 kr. 
 
a) Hur mycket pengar har de totalt pantat burkar för? 
b) Hur mycket pengar tog var och en? 
 
Lycka till! 
Facit hittar du längre fram i Björkö-Nytt 
 
 
 
VARFÖR SKA DU KÖPA MAJBLOMMOR PÅ BJÖRKÖ?  
 
     ”Majblomman” är en ideell barnrättsorganisation som arbetar för att motverka 
barnfattigdomen i Sverige. Insamlingen går till barn som lever i ekonomisk utsatthet. 
Pengarna från Majblomme-försäljningen går tillbaka till barnen i form 
av till exempel ekonomiska bidrag till bland annat kläder, skor, 
glasögon, fritidsaktiviteter, sommar/vinter aktiviteter mm. 
Pengarna från försäljningen i Öckerö kommun stannar kvar hos oss. 
     Behovet i kommunen är stort, så pengarna är mycket välkomna, 
konstaterar den lokala Majblomme-kommittén. Hur många barn som 
kan få hjälp beror på hur många majblommor som sålts genom den 
lokala Majblomme-föreningen. 
     – Det är ett viktigt arbete. Om vi inte får sålt några majblommor, kan vi inte hjälpa barn i 
Öckerö kommun, konstaterar ordförande i Majblommans lokala förening i Öckerö kommun, 
Lena Arvidsson. Man kan söka bidrag hos den lokala Majblomme-kommittén som fattar beslut 
vem i kommunen som får detta bidrag. 
 
Du som köper en majblomma kan stolt bära den som ett kvitto på att du hjälper utsatta barn! 
     För Majblommekommittén  
     Lena Arvidsson, mobil 0706-490304 
 
 
 



 

 
 

 

	

RETREAT I EQUMENIAKYRKAN / SKUTAN 
 

”Det som ger hoppet liv” 10-11 april 
 

Långfredag kl 18 – påskafton kl 18. 
 
Övningar i lyssnande och medveten uppmärksamhet; 
i stillhet och i rörelse, inomhus och utomhus. 
 
Läs gärna Lars Björklunds bok ”Det som ger hoppet liv” i förväg. 
Finns hos Din Bok bl.a. (Inget krav för att få vara med.) 
 
Ledare: P-O Dalnäs, dans- & rörelsepedagog.  
Lena Sollerman, pastor/samtalsterapeut. 
 
Enkelt boende i vandrarhemmet Skutan. Kostnad: 1.000 kr inkl mat och logi. 
Anmälan och frågor: lena@sollerman.se, 0708-972524	



 

 
 

Nytt år och ett fantastiskt år! 
 
Vi står inför ett mycket spännande år med IFK Björkö. Kanske det mest 
spännande och omvälvande året sedan klubben fick sin egen anläggning på 
Björkövallen. Det är nämligen i år vi äntligen sätter spaden i marken och 
inleder arbetet med att göra om Björkövallen till en åter-runt-anläggning.  

     Vi ska i år börja uppgradera Vallen med en konstgräsplan så att vi kan träna och spela fotboll 
året runt på Björkö och i samband med detta kommer vi också att se över och upprusta och 
utveckla resten av anläggningen. Björkövallen kommer att bli mer tillgänglig för alla och 
erbjuda möjligheter till fritidsaktiviteter även för de som inte spelar fotboll. IFK Björkö tar 
ytterligare ett steg emot att bli hela öns förening. 
     Mer om planerna för året-runt-anläggningen och det kommande arbetet med detta 
presenterar vi i samband med föreningens årsmöte fredagen den 13 mars på Seaside, då vi kör 
Kick-off för konstgräsplanen och en kort information om arbetet som ligger framför oss. Då 
finns också möjlighet att anmäla intresse för att delta i arbetet när vi nu går från planeringsfas 
till genomförande. Så har du kunskaper, erfarenheter, kontakter eller bara ett brinnande intresse 
för konstgräsplaner och anläggningsutveckling så är du hjärtligt välkommen att komma ner och 
vara med! 
 
A-laget 
Ett kort samtal med lagkapten Jimmy Olausson.  
     Lagkapten Jimmy Olausson blickar ut över konstgräsplanen 
på ett stormigt Rosenhill en sen måndagskväll i februari. 
Björkösonen gör sin sjunde säsong i de gröna eleganterna trots att 
det som vanligt fanns många andra klubbar som jagade hans 
signatur. 
- Försäsongen är igång med två fotbollspass och ett fyspass i 
veckan, hur känns formen? 
- Som vanligt efter en lång ledighet från fotbollen så är det 
ganska ringrostigt på planen på de flesta sätt, det tar lite tid innan 
man kommer in i det igen. Det är bara att jobba på och fysen gör oss bara gott. Själv har jag kört 
hårt i gymmet och har satt nytt personbästa i bänkpress. 
- Inför säsongen har IFK Björkö verkligen växlat upp både på ledarsidan och på spelarfronten, 
vad säger du om nya ledarna Patrik Lännholm och Mikael Albertsson? 
- Riktigt kul verkligen! Både Patrik och Albertsson har många redan haft som tränare tidigare i 
Torslanda och de känner därmed större delen av laget, och det ser jag bara som positivt. Det 
känns skönt att man vet var man har varandra redan från början och att både ledare och spelare 
vet vad man har att jobba med. Lika kul är det att vi även förstärkt truppen med bland annat 
Pontus Johansson och Erik Alexandersson som är två ruskiga värvningar, båda två kommer från 
högre divisioner och känner de flesta i laget vilket kommer höja nivån både på planen och 
utanför! 
- Vad har ni i laget för målsättning med säsongen och vad har du för egna målsättningar? 
- Efter flera år av fiaskoplaceringar i serien kommer målet vara att ligga bland topplagen, vilket 
vi borde göra med den trupp vi har för tillfället. Sen är det dags att bucklan kommer hem till ön 
igen efter några år på vift! För egen del handlar det om att hjälpa laget till så många poäng som 
möjligt samt att vinna cupen igen. 
- Vem har överraskat mest på dig hittills samt vem blir säsongens publikfavorit? 



 

 
 

- Publikfavorit brukar väl landa på Jack Olsson men ska det vara relaterat till fotboll så tror jag 
många kommer uppskatta Alexanderssons maskineri på mittfältet eller Pontus försvarsspel i 
backlinjen. 
- Vad är det som gör att IFK Björkö är kända för sin fina stämning i laget/föreningen? 
- Jag tror att det beror på att det är sådan go’ känsla runt omkring IFK Björkö! Alla känner alla 
och de som är engagerade i föreningen är öppna och visar mycket, väldigt mycket, hjärta för 
klubben som självklart smittar av sig! 
- Vad tror du om konstgräset som är på ingång, vad kommer det att betyda för klubben? 
- Det kommer såklart betyda mycket för klubben på alla sätt. Alla lagen kommer få bättre 
träningsmöjligheter och självklart blir det en fördel att kunna förbereda sig lite bättre inför 
bortamatcher. Skulle gräset inte vara speldugligt är det även skönt att ha ett annat alternativ, 
därför blir det ett stort plus för hela föreningen! 
 
Björkis 

Björkis är IFK Björkös supporterklubb som huvudsakligen stöttar 
ungdomsfotbollen och badminton, men även A-laget och anläggningen på 
Björkövallen. Björkis styrelse består av fem personer, Lena Karlsson, Birgitta 
Oleniusson, Ingela Andersson, Eva Granstav, och Ralf Johnsson. Björkis 
intäkter kommer från medlemsavgifter, sponsorer, samt kräfthjul och lotterier 
vid olika event vid jul, påsk och midsommar. 

Om man vill ha ett bidrag till sitt lag från supporterklubben Björkis skickar man ett mail till 
bjorkis001@gmail.com och beskriver sitt önskemål, hur mycket pengar man behöver och vad 
de ska användas till. 
     Vill man bli medlem i Björkis och stötta deras arbete med IFK Björkös ungdomar så kostar 
det 75 kronor per år och man kan swisha medlemsavgiften till 1235458229 eller sätta in den på 
plusgiro 412526-6. 
 
Årsmöte IFK Björkö 
     Så är det dags för IFK Björkös årsmöte. Vi kopierar förra årets succékoncept med möte, mat 
och musik och hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna till restaurang Seaside fredagen den 
13 mars.  
     Årsmötet börjar kl. 17.30 och ni får gärna 
komma en stund innan, så att vi hinner med 
att registrera närvaro och hitta sittplatser till 
alla. Efter årsmötet blir det information om 
arbetet med den nya året-runt-anläggningen 
och konstgräsplanen, innan vi drar oss ut i 
restaurangen för en bit mat med musik och 
quiz med Halvslaget. 
     IFK Björkö bjuder på mat till alla som 
föranmäler att ni kommer på årsmötet, maila 
i så fall ditt namn till ordförande Malin 
Sandström på ordforande@ifkbjorko.nu. 
     Styrelsen 
 
Facit till Elfasts Kluring: 
a) 27 kr.      b) 9, 6, 4 kr. 



 

 
 

Björkö Hembygdsförening 
 
     Den 14 december 2019 hade BHF Adventsträff i Lars-Erik Alexanderssons lokal  
i hamnen. Vi visade gamla foton, film på Björkö-bor och på gamla hus. Nya 
berättelser fick vi av besökande, vilket gav ett stort mervärde för oss. Vi hade 
servering, försäljning av almanackor, julkort och det fanns lotterier med fina vinster.  
Vi tackar alla besökare till Adventsträffen (ca 180 st) och tack alla som skänkt gåvor   

                 till BHF. 
     Under våren arbetar vi med våra studiecirklar. Tisdagar kl 10-12.00 är det inventering av 
foton som är en trevlig aktivitet och som inbjuder till härlig gemenskap. Samtidigt försöker vi 
engagera medlemmar som berättar för oss om något speciellt. Den 14 januari berättade Claes 
Lager om ”Bångebo” på Björkö och detta var mycket intressant och den 18 februari kommer 
Lars Jägersvärd att berätta om fyrar i vårt kustband. Varje tisdag eftermiddag arbetas det med 
inventering och dokumentering av hus på Björkö och namn på människorna som bott i husen. 
     Vävstugan på vår övervåning används kontinuerligt. En ny studiecirkel har startat, ”Kvitter” 
ca tio kvinnor som sjunger gamla och nya visor som bara inte får glömmas bort.  
Kvitter kommer att ha sitt första framträdande under våren.    
     För att vara aktiv i vår förening behöver man inte ingå i styrelsen - som exempel 
kan nämnas Klas Eliasson, som inte bara dokumenterar vår ö med bilder, utan även 
filmar gamla björköbor när de berättar om gamla tider. Vi önskar få kontakt med 
någon eller några som är duktiga på dokumentation. Vi har många olika föremål 
och bilder som behöver registreras på ett sökbart sätt. 
    Styrelsen 
  

Första kassen

*

Ord pris
3 dagar, 4 personer

Fi� s 
även som 
laktosfri

k        
439 kr

 299k        

*Gäller för nya abonnemangs-kunder vid hämtning i butik.

En kasse kvalitetstid.
Råvaror och recept för hela familjen i en färdig matkasse på ica.se/bjorko

Björkö



 

 
 

      Enligt kalendern har nu vintern gjort sitt, även om det inte blev mycket till vinter i år. Några 
åk med pulkan och en snögubbe eller två vill man ju gärna få varje vinter. Oavsett väder hoppas 
vi att ni har fått en riktigt härlig start på året. 
     Nu är mars här och vi går mot ljusare tider. Äntligen kan vi ana att våren sakta är i 
antågande. Ju skönare vädret blir desto mer inbjuder det till härlig utelek och vistelse i vår 
fantastiska natur. 
     Björkö-barnen inledde året med årsmöte. Årets styrelse består av Lisa Kilvik (ordförande), 
Elin Oleniusson, Sofia Mattsson, Linda Olausson, Maria Andersson, Amanda Gullstrand, Jonna 
Anderson, Lilly Andreasson, Annika Knüver och Johan Kilvik. Vi är en engagerad grupp som 
laddat för ett härligt Björkö-barns år. 
     Barngymnastiken är redan igång, till påsk väntar äggjakt och senare under våren bjuder vi in 
till familjedag på lekplatsen. Vi kommer som vanligt jobba för att lekplatsen förblir en rolig och 
välskött plats och till sommaren när badtemperaturen stiger kommer vi att rusta badplatserna 
med leksaker som alla barn får leka med. 
     Nyfiken på barngymnastiken? Gymnastiken har varit igång sedan januari men ni är varmt 
välkomna att hoppa på när ni vill. Det enda som krävs för att delta är 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. 
Gymnastiken riktar sig till barn i åldern 2–6 år, barn och vuxna gympar tillsammans, målsman 
ansvarar för egna barn och barnen får inte lämnas 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 små och stora tillsammans och vid 11.30 avrundar vi med att 
avsluta och gemensamt hjälps vi åt att plocka undan det material som använts. 
Uppehåll: påskafton 11/4 och sista tillfället för våren: 16/5 
     Vårens evenemang ÄGGJAKT – Långfredagen 
10/4 Start kl. 14-14:30 Start vid gamla pumpsta-
tionen/slingan på Kaveldunsvägen. Välkommen att 
leta bokstäver och gå tipspromenaden (både barn- och 
vuxenfrågor). Framme i Timmerviken blir det grill, ta 
med egen korv att grilla. Kom gärna utklädd! Inställt 
vid busväder! Håll utkik på Facebook om du är 
osäker. 
     FAMILJEDAG PÅ LEKPLATSEN – 16/5 kl. 
11:00 Vi hjälps åt att fixa i ordning vår fina lekplats. 
Björköbarnen bjuder på korv med bröd, kakor och 
saft. Vill man ha kaffe får man ta med det själv. 
Välkommen med hela familjen, släkt och vänner! 
Inställt vid busväder! Håll utkik på Facebook om du 
är osäker. 
     Allt arbete i föreningen sker ideellt. Tycker du att 
det vi gör för alla barn är bra? Bli gärna medlem för 
150 kronor/år och familj. Om man inte har egna barn i 
passande ålder kan man ändå bidra genom att bli 



 

 
 

stödmedlem. 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 meddelande-
raden eller vem bidraget kommer från om du är stödmedlem.  
     Håll dig uppdaterad om vad som händer genom vår Facebooksida, Björkö-Barnen. 
Vi önskar alla en härlig vår! 
Styrelsen 
 
 
Bäckar och diken på Björkö 
 
     I ett nummer av Björkö-Nytt omnämndes en gång- och cykelväg, väst till öst, från 
Skarviksvägen till Bäckevägen. Den blir inte ny som transportled, kan jag berätta. 
För exakt samma sträckning hade, under min skoltid, den öppna ”slaskebäck” mellan Mandels´ 
Harrys (fd Morgan Gillholms hus) till Skarviksvägen bakom skolan. 
Den var en ”biflod” till den stora Missionsebäcken, som rann upp i Löcka och rann ut i Kilen, 
dvs under nuvarande Bäckevägen – numera kulverterad. 
     Vi ”skolongar” använde bäcken vintertid med spark, skener och skider, till och från skolan. 
Jag klev på bäcken väst om Owe Gillholms hus, där fanns en dubbel stenbro, som ledde hem 
längs en lerig stig, till vårat på Klövervägen 4. Box 68 hette det då. 
     Största faran vid ”dylig” färd, var de ställen där andra slaskdiken anslöt. Där var sällan fruset 
och man drattade i upp till låren. Flera av mina jämnåriga har hälsat på i slaskedikena som fanns 
överallt på ön. 
     Första övergång över bäcken var 20 
meter sydost om Qvarfords. Två stenbroar 
mellan Owe Gillholms och biblioteket, en 
bro vid Sven Knutsson (Svenningsons gamla 
hus), sen några till söderöver. 
     Bäcken blev ofta översvämmad, det blev 
rena deltat ibland och vi kunde fånga spigg, 
en liten taggig fisk på 5-7 cm, kolsvarta 
blodiglar och rörmask, som bodde i rör de 
gjort av sand och vattengräs. 
      Ingemar Gillenheim 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rolf 0705-95 66 35
Michael 0735-06 06 96
www.rmbyggab.com 
info@rmbyggab.com

Var rädd om din fritid
Kontakta RM Bygg AB



 

 
 

              
 
 
 
 

 

 
Välkommen att fira påsk i kyrkorna på Björkö, många samlingar 

under stilla veckan från Palmsöndag 5 april till Påskdagen 12 april 

Lördag 21 mars kl.16 i Skutan, Equmeniakyrkan. Våffelmarknad Lotterier, våffelservering 
och auktion. Välkommen! 
 
Söndag 22 mars kl 18, Musikgudstjänst i Björkö kyrka. Vi sjunger med Maria. Damkör från 
Björkö, Ulrika Davidsson. 
 
Lördag 28 mars kl.14, i församlingshemmet Björkö kyrka. Lutherhjälps-Basar för Svenska 
kyrkans internationella arbete. Lotterier, bröd och våfflor. Välkommen! 
 
Valborg 30 april från kl.18:30, Equmeniakyrkan. Femkamp med scouterna. Program med 
sång, allsång, vårtal och vårbrasa. 
 
Torsdag 7 maj Vårlunch kl.13 i Skutan, Equmeniakyrkan 
OBS! Anmälan till Anita Larsson Senast 3 maj kl 21.00 Telefon 96 10 27, mobil: 0706-351307, 
anitamossen@gmail.com 
 
Söndag 10 maj kl 18. Musikgudstjänsti Björkö kyrka. Pianoafton med studerande vid 
Ljungskile folkhögskola. 
 
Söndag 17 maj kl 11 Musikgudstjänst i Equmeniakyrkan. Damkören Stella under ledning av 
Inga-Lill Sjönneby 
 
Söndag 17 maj kl 18, Musikgudstjänst i Björkö kyrka. Tango och Tillvarons Tankar. Gruppen 
Mango Tango och Vågspel. 
 
Torsdag 21 maj kl.11 Friluftsgudstjänst Skarviks holme (Tors holme) Emma Rudäng. Medtag 
egen fikakorg. Vid regn i Equmeniakyrkan Björkö, i så fall är flaggan hissad kl.10. 
 
6 juni kl. 15 Nationaldagsfirande i Kyrkparken, Björkö kyrka. Tal, Sång och Musik. 

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

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