Nummer 2 - Årgång 21 2020

Björkö-Nytt ges ut av
Björkö Samhällsförening.

Ansvarig utgivare:
Helena Larsson
Redaktion:
Helena Larsson och
Styrelsen för BSF
Ljungblomsvägen 18
475 37 Bohus Björkö
Tel 0708-219424
helenalarsson47@hotmail.com
Original och layout:
Helena Larsson

Material:
Medverka gärna med att skriva
artikel eller insändare.
Artiklar undertecknade av
redaktionen är uttryck för
BSF.s styrelses mening.
Redaktionen förbehåller sig
rätten att förkorta och redigera
insänt material samt avstå från
att publicera artiklar eller
insändare. För insänt material
ansvaras ej och kan återlämnas
efter överenskommelse

Bli medlem i Björkö
Samhällsförening.

Medlemsavg. 100:- hushåll.
PG: 4395551-7
Swish 1232632180
www. bohus-bjorko.se.
Mail till: samhallsforeningen@
bohus-bjorko.nu
Manusstop nästa nr 15/8
Björkö-Nytt trycks hos Stema
Specialtryck AB, Borås.:
Bilder: Sid 1, 22 o 27 Klas
Eliasson

En hälsning från ordföranden

Tänka sig! När jag sammanställde vårens tidning, för tre månader sedan, planerade vi för
Samhällsföreningens årsmöte och en eventuell organisationsförändring, eftersom vi var så
inspirerade av alla aktiviteter som vi såg för Björkösamhället framgent. Kallelsen hann inte mer
än komma ut förrän ett orosmoln i form av ett virus tornade upp sig framför oss. På tre månader
har livet och världen förändras i en sådan takt och omfattning som ingen av oss hade kunnat
föreställa sig. Och plötsligt har nya rutiner och förutsättningar blivit vardag, ”gamla” 70-åringar
måste hålla sig avskilda, får inte gå till affärer och inte träffa barn och barnbarn. Hostar man för
att man sätter i halsen, så springer folk all världens väg, man hälsar med armbågar och fötter
och resor längre bort än två timmar kan man glömma!
Men, här på Björkö kan vi ändå gå ut i underbara marker, vi kan möta människor vi känner
och har en relation till, vi kan stanna till och samtala på meters avstånd och vi får vänlig och
tillgänglig service från affärer och andra verksamheter på ön. Visst är vi priviligierade!
Och – jag vet inte om det är en fördel eller nackdel, men – vi är inte ensamma i denna situation!
Jag har alltid sagt att det är en sällsynt kraft och idérikedom här på Björkö och jag hoppas att
vi ska kunna hjälpas åt att stå ut och kämpa oss igenom svårigheter som lär komma framöver
också. Jag önskar innerligt att vi, tillsammans, ska hitta möjligheter och nya lösningar när
problemen kommer. För jag har en tro på att människor har en sådan kraft att hitta nya vägar ut
och nya innovationer – bara vi hjälps åt!
Också denna gång har jag fått ett större gensvar på mina önskningar om material till
tidningen än jag kunde ana och åter igen är varje artikel full av liv och lust. Vi fick också en
press-release från resningen av vindkraftverket vid Bessekroken, för att ansvariga där ville nå
Björköborna direkt med sin information.
Öckerö kommun har nu placerat ordentliga cykelställ vid Grönevik, belysning är också
utlovad och man väntar på samfinansiering för att bygga ut filerna vid färjeläget där. Däremot
har vi svårt att få den hjälp vi har önskat för att röja upp efter branden i bergen. Men vi har inte
gett upp ännu!
Samhällsföreningens styrelse har tagit på sig förlängt mandat, eftersom vi inte har kunnat ha
något årsmöte och vi ska diskutera vad vi kan och bör ta tag i inom vårt uppdrag framöver. Men
en badstege har redan kommit på plats och fler kommer när värmen kommer!
Därmed önskar jag alla läsare det allra bästa för sommaren, under rådande omständigheter!
Helena Larsson
Tro för all del inte att Björkö Samhällsförening har slutat att jobba!
Föreningen är i full funktion, även om vi håller oss lite på sparlåga,
Vi ska fortfarande avsluta verksamhetsåret 2019 med ett årsmöte – frågan är bara
när det kan bli av……
Och sedan tar vi tag i alla tankar och idéer om att effektivisera arbetet för
Björkös bästa.
Och Björkö-Nytt gör vi ju som vanligt, för information och gemenskap!
Därför räknar vi med dig som viktig medlem och att du betalar medlemsavgiften,
100:-/hushåll genom Plusgiro 439 55 51-7 eller Swish 1232632180.
Tack för din delaktighet!

Nytt från hamnen
Våren har kommit med mycket sol, men ibland med kalla vindar, men vissa dagar blev varma
så man fick sommarkänslan tillbaka!
Covid-19 har ju även påverkat arbetet i hamnen och arbetet i våra utökade arbetsgrupper. De
olika grupperna har hittat lite olika arbetssätt, så en del har ändå hänt och arbetet fortsätter.
Både Miljö-och Hållbarhets och Informationsgruppen ser gärna några extra deltagare! Mejla
gärna till info@bjorkohamn om ni vill vara med.
Vårens arbetsdag i hamnen genomfördes den 18 april.
Genom att vi följde Folkhälsomyndigheternas rekommendationer fick upplägget bli något
annorlunda - men trots detta blev det ett imponerande resultat.
Istället för den traditionella samlingen i starten fördelades deltagarna direkt i mindre grupper
runt om i hamnen och varje grupp hade olika fokus. Sammanlagt deltog cirka 80 personer - som
uträttade ett storartat arbete!
Vissa saker från detta upplägg tar vi med inför nästa arbetsdag och vissa saker justerar vi för att
de ska fungera ännu bättre nästa arbetsdag.
Det som gjordes under dagen var bland annat,
• städning på Tors Holme och stora delar av hamnens områden
• bryggor tvättades
• det byttes lampor och armaturer
• bryggor och kajer reparerades
• flera Y-bommar lagades och byttes ut
• två underbart fina utsiktsplatser byggdes vid den
norra ställplatsen
• bänkar och markeringar i hamnen målades fina
• en hel del nya skyltar sattes upp för att underlätta
för oss alla
• lekplatsen fräschades upp och då gungan ej blev
godkänd under besiktningen fick den tas bort under arbetsdagen, arbete med att hitta en
ersättning till denna pågår
• Kran och mastkran fick översyn och smörjdes.
Stort tack till alla inblandade!
Våra husbilsgäster har redan hittat ut och båtgästerna
börjar också fylla upp bryggorna på helgerna. Hur
utvecklingen blir i sommar vet vi ju inte säkert, men
förhoppningsvis får vi många besökare och vi arbetar
fortsatt efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att
skapa en så säker och trivsam miljö som möjligt för både
besökare och boende.
Bengt Olausson

Styrelseordförande Björkö Hamnförening

Björkö Hembygdsförening
Vi, liksom många andra föreningar, har beslutat att ställa in
samtliga aktiviteter under sommaren på grund av Covid-19.
Hoppas att landets hälsotillstånd är bättre i september, då vi planerar att starta våra
tisdagsträffar igen.

Styrelsen önskar alla en trevlig sommar

Vid Björkö Hembygdsförenings första styrelsemöte efter årsmötet beslöts att årets utställning
skulle handla om ”Affärer förr” utifrån fakta och texter från det häfte som gavs ut av föreningen
2008. Med corona-pandemin och krav på social distans omkullkastades dessa planer.
Istället har en utställning tagits fram som går att se
på https://bjorko-hembygdsforening.webnode.se/
Klicka på ”Projekt” så hittar du utställningen där.
Här följer ett litet utdrag ur den.
”Kalebes”
Kaleb Vallentin Karlsson var fiskare men fick ont i
benet och slutade med fisket på 1920-talet. Han
startade istället en speceriaffär i källarplanet på
nuvarande Strandsjövägen 16 där Hilda Svensson
tidigare hade haft sin affär.
Kaleb utvecklade verksamheten och köpte sedan ett
hus med nuvarande adress Skarviksvägen 30 och
flyttade över speceriaffären dit. Kalebs döttrar
arbetade i affären men han hade även andra
anställda.
Maina Palbratt, dotter till Kaleb berättar:
Efter skolans slut – när jag var 13 år – fick jag
börja att hjälpa till i pappas affär. Först som
springtös och till att väga upp varor. Nästan allt
var ju i lös vikt på den tiden. Så småningom fick
jag börja att expediera.
Så småningom fick min tvillingsyster Harriet
och jag hela ansvaret för affären. Min pappa
gick ut på fiske igen för att få ekonomin att
bättre gå ihop.
Det var inte lätt för de sex affärer som fanns på
ön, att få så mycket över för var och en, att det
skulle räcka att försörja en stor familj och dess
uppehälle.
(Hämtat ur Hembygdsprojekt 1984)

Det fanns telefon i affären och Kaleb höll
genom den kontakt med fiskebåtarna och
kunde sätta upp lappar vid affären om hur
stora fångsterna hade varit.
Affären avvecklades 1942.
Fotografier på affärer från Björkö förr
kan ses på Hembygdsföreningens tavla
på hamnkontoret.

IFK Björkö nådens år 2020
Inskränkningarna i vår vardag fortsätter och ännu ser vi inget slut på pandemin
och de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av Corona-viruset.
För IFK Björkös del har det inneburit att A-laget inte får spela några matcher
och att vi har infört begränsningar vid våra ungdomsarrangemang på antalet
människor (funktionärer/åskådare/föräldrar) som får närvara. Vi organiserar även om Fotbollsskolan för att begränsa antalet barn och vi ställer in det traditionella midsommarfirandet på
Björkövallen.
Detta får ekonomiska konsekvenser för oss som förening. Utan A-lagsmatcher och med
kraftigt begränsade ungdomsarrangemang får vi inga intäkter från matchentréer eller kiosk- och
caféförsäljning och tillsammans med neddragningar av fotbollsskolan och inställt
midsommarfirande räknar vi med uteblivna intäkter på i runda slängar 70.000 kronor. Lägger vi
sedan till att vi förmodligen också kommer att få ställa in Björködagen så är det nästan 100.000
kronor vi tappar i intäkter. Detta kommer att innebära stora problem för IFK Björkö, vi kommer
att få svårt att betala våra räkningar och det kan på sikt rentav äventyra hela vår existens.
För att kompensera för detta har vi bett våra medlemmar och övriga
Björköbor om hjälp och glädjande nog är det många som har hörsammat vår
vädjan och valt att bli stödmedlemmar, men vi har plats för många fler i vår
gemenskap, så gå in på vår hemsida så hittar ni mer information om hur ni kan
stödja vår verksamhet i dessa tider www.ifkbjorko.nu.

Men inte allt är mörker…
Det finns ljusglimtar i tunneln trots allt. För parallellt med Corona-restriktioner och
karantänsamhälle har nu första spadtaget tagits för vår nya konstgräsplan som ska ligga bredvid
gräsplanen på den ”gamla” parkeringen. Det kommer bli en 7-mannaplan med belysning som
möjliggör träning och matcher året om. Utöver själva konstgräsplanen planeras också en
lekplats och sociala ytor med bänkar och bord där barn och vuxna kan umgås även vid sidan av
fotbollsplanen och göra Björkövallen till en naturlig knutpunkt för alla Björköbor.
Vän av ordning undrar såklart hur vi kan köra igång ett sådant projekt samtidigt som vi säger
att föreningen blöder ekonomiskt och att vår existens är hotad? Men det är ganska enkelt,
konstgräsprojektet har pågått i det tysta i många år och man har jobbat uteslutande med att fixa
finansieringen. Det togs nämligen tidigt ett beslut i styrelsen att vi inte skulle äventyra
föreningens ekonomi genom dyra lån och dylikt bara för att få till en konstgräsplan, istället
skulle hela projektkostnaden lösas med hjälp av externa finansiärer. Och inte förrän vi hade
finansieringen i hamn tryckte vi på start-knappen och satte igång själva genomförandefasen av
projektet. Vilket råkade sammanfalla med ett visst virus…

Kostnaden för den nya ”året-runt-anläggningen” kommer att landa på drygt 1,3 miljoner och i
dagsläget har vi tre huvudsakliga finansiärer i projektet:
UEFA Hattrick/SvFF - 300 000 kronor
Västsvenska idrottsförbundet - 400 000 kronor
LEADER Södra Bohuslän/Jordbruksverket - 480 000 kronor
Dessa bidrag är öronmärkta för att finansiera den nya anläggningen, markarbete, maskiner,
konstgräs, miljöåtgärder och stängsel. För att hålla koll på att pengarna används till rätt saker
kontrollerar våra bidragsgivare både fakturor och inspekterar själva anläggningen när den är
färdigställd. Först då betalar till exempel SvFF ut de sista 50 % procenten av sitt bidrag.
Bygget är igång
Gårda Johan håller i entreprenaden och arbetet körde igång den 13 maj med schakt- och
dräneringsarbeten. Arbetet kommer sedan stå still några veckor innan stängselarbetet tar vid och
om allt går enligt plan börjar man sedan rulla ut konstgräsmattan i slutet av juli. Om allt går
enligt planerna så blir det invigning med pompa och ståt den 1:a september!
Detta innebär att hela området kring den "gamla" grusplanen är en byggarbetsplats och det är
förbjudet tillträde, föräldrar, prata gärna med era barn om detta och påpeka vikten av att de för
sin egen säkerhets skull respekterar avspärrningarna!
Vi söker dock efter fler bidragsgivare/finansiärer för ytterligare ekonomiskt tillskott och vi
har dragit igång en försäljningskampanj där vem som helst kan stötta konstgräsprojektet genom
att köpa en eller flera kvadratmeter konstgräs. Mer information om detta finns på vår hemsida –
www.ifkbjorko.nu.
Styrelsen för IFK Björkö

FESKEBOA PÅ BJÖRKÖ
Färsk Fisk, skaldjur, kallskuret, catering & veckans lunch för takeaway m.m
Sommar ppet
Vecka 22-24
Torsdag11-15 Fredag10-18 Lrdag 10-14
Vecka 25 midsommar veckan
Onsdag-Torsdag10-18
Vecka 26-28
Onsdag-Torsdag 11-18, Fredag 10-18 Lrdag 10-14
Vecka 29-31
Tisdag-Torsdag 11-18, Fredag10-18, Lrdag 10-14
Vecka 32
Onsdag-Torsdag 11-18, Fredag 10-18 Lrdag 10-14
Vecka 33-34
Torsdag11-18,Fredag10-18,Lrdag 10-14

Strandsjövägen 5, 47537 Bohus-Björkö
Tel: 031-929292
Gilla 'feskeboa på björkö' på facebook för öppettider, erbjudanden m.m

Våren är äntligen här på riktigt, även om vintern gjorde kort comeback den 12 maj. Man blev
lite förvånad när snöflingor plötsligt började yra utanför fönstret. Hur som helst har overaller
och tjocka vinterkläder bytts ut mot kepsar och solkräm, som vi har längtat.
Så här års gläds man alltid åt vårens intåg och i dessa konstiga tider känns det mer än vanligt.
Tyvärr kunde vi inte genomföra vår populära äggjakt på traditionsenligt vis, med gemensam
grill och påskkärringar vid start och mål. Men även om vi inte kunde samlas som vanligt ville
vi ändå genomföra äggjakten på något sätt. Det blev kluriga frågor för såväl barn som vuxna
och det var härligt att se alla svarstalonger i lådan vid målgången vid dagens slut. Vi fick
dessutom ta del av många fina utklädnader via bilder på Facebook så TACK alla som var med
och gjorde dagen till en succé!

Varje vår och höst har vi familjedag då vi ger vår fina lekplats lite extra kärlek och passar på att
umgås. Vårens dag fick vi tyvärr ställa in men styrelsen träffades den 16 maj för att ”vårstäda”
lekplatsen och samtidigt fylla på med MASSOR av nya leksaker inför sommaren. Nu hoppas vi
bara att sommaren bjuder på riktigt härligt väder så dagarna fylls av härlig utelek från morgon
till kväll.
Inför sommaren kommer vi att förse Klarvik, Timmerviken och Kolvik med strandleksaker till
Björkös alla barn och deras gäster. Alla får självklart låna leksakerna men se till att lägga
tillbaka dem i lådorna när ni lämnar stranden så att de inte kommer bort.

Vad gäller kommande event och terminsstart för vår familjegympa är det svårt just nu att veta
hur det kommer att bli. Vi kommer att lägga ut information på vår Facebook-sida när det närmar
sig så håll utkik: https://www.facebook.com/bjorkobarnen
Finns det önskemål, förslag eller om någon rent av är sugen på att vara med och fixa nästa
event, tveka inte att höra av er till oss i styrelsen: info@bjorkobarnen.se
Vi önskar er alla en härlig sommar!
Styrelsen

Björkö Roddklubb
Under den gångna inomhussäsongen har Björkö
Roddklubbs medlemmar varit aktiva med bland annat
gympa, styrketräning, Step Up, och CF, men nu ser vi
förstås fram emot en sommarsäsong ute i friska luften!
Längtar ni också, efter denna märkliga vår, efter härlig
motion ute i det fria? I så fall är ni hjärtligt välkomna,
när vi inom kort får vår kära roddbåt i sjön. Vi hoppas
att alla, såväl gamla som nya medlemmar, ska
(åter)upptäcka tjusningen med att kombinera frisk luft
och motion med underbar natur och härlig gemenskap.
I nuläget lutar det åt träning kvällstid 2-3 gånger i
veckan men mer definitiva träningstider kommer att
annonseras så fort vi sätter igång.
Vi kommer att annonsera om de definitiva tiderna på
Björkö Roddklubbs Facebook-grupp och vår hemsida www.bjorkoroddklubb.se. Ni kan också
kontakta oss på mejladressen styrelsen@bjorkoroddklubb.se.

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

Björkö Music Society
Knappt hade invigningsyran kring nya Klubben lagt sig förrän vi, precis som alla andra, fick
anpassa oss till förutsättningarna i dessa coronatider.
Vi har valt att tillsvidare ställa in våra BMS Live! kvällar på Seaside, inte arrangera några större
event på Klubben och skjuta vår sponsorfest på framtiden. När förutsättningarna ändras hoppas
vi återigen kunna bjuda på musik och kultur!
Replokalen i Klubben har dock varit öppen för medlemmarna och nyttjas regelbundet av ett
antal aktiva band och konstellationer. Vi har under våren även kört två nya utbildningar. Vår
första utbildning var som bekant DJ kursen hösten 2019 och nu genomförs en Singer Songwriter kurs med 7 tjejer mellan 14-17 år. Under ledning av Ylwa Åberg, Jonas Fagersson och
Karolina Larsson har tjejerna lärt sig grunderna i låtskrivande, analyserat texter och tillsammans
skrivit ett antal låtar varav den första nyligen släpptes på nätet. Det är fantastiskt att se
engagemanget, kreativiteten och talangen i detta gäng och vi hoppas snart kunna låta dem visa
upp sitt arbete i en större sammanhang. Vi provkör just nu även en basutbildning under ledning
av Niclas Lernberger.

Under våren har vi investerat i ett modernt medlemsregister och har äntligen kunnat skicka ut
digitala medlemskort till våra medlemmar och supporters och kommer att kunna nå dem med
direktinformation vid kommande evenemang mm. Vill du bli medlem eller stödja oss som
supporter? Besök www.bjorkomusicsociety.se
Ta hand om varandra där ute och följ gärna vår verksamhet på Facebook.
David Sjölander, Ordförande, Björkö Music Society

Björkö Minigolf
En kall vinterdag för sex år sedan hämtade vi
Hönögolfens risiga minigolfbana som var till
salu. Med släpkärror och snälla vänner
hämtade vi skeva, mögliga banor och trista
rostiga hinder. ”Minigolf, såå 80-tal, ingen
spelar minigolf nu” sa Conny. Sedan dess
har vi bytt ut allt utom ramarna och ersatt
med ny plywood, filt och så har vi byggt nya
golfhinder med Björköprofil.
Förra sommaren blev vi Sveriges enda 14hålsbana med tillskotten Seaside och Barlind. I år ligger även Svanhild förtöjd i inre hamnen.
Vi försöker hålla banorna rena och grusfria, för att slippa skämmas över den unika placeringen i
centrum som golfen fått. Vi har regelbundet använt vattenpass för att slippa diskussioner om att
det var banans fel att det inte gick så bra för förloraren. Flera Björköföretag har sponsrat sitt
eget hinder för att komma med på banan.
2020 har vi nya öppettider och nytt uthyrningssätt. För att hindra det eländiga viruset från att
spridas, finns i år klubba, boll och protokoll i en låda på golfbanan. Priset är både sänkt och höjt
för enkelhetens skull. Via QR i Swish-appen får du koden till hänglåset. Om det krånglar, ring
våra telnummer som finns på lådan. Om vi jobbar och inte kan svara, smsa – ta en promenad i
hamnen så hör vi av oss så snart vi kan. Gäster från länder utan swish kan ringa oss, så hittar vi
en lösning. I lådan har vi handsprit, torkypapper och, när det går att köpa, även plasthandskar.
Det går att köpa årskort även i år, bara ring någon av oss.
Minigolf är en bra aktivitet för alla åldrar och ger ett hälsosamt avstånd till andra. I år kan
morgonpigga treåringar spela med sin pappa klockan 06.30, och kvällspigga ungdomar i alla
åldrar, spela till kl 23.00, när det ska vara tyst i hamnen. Hoppas på spännande matcher även i
år! Det är en glädje att höra ”Hole in one!” hojtas i hamnen.
Joakim och Anna-Lena

Bra information på
upplevbjorko.se
upplevbjorko.se har som uppgift att ge alla
boende och besökare på Björkö en genväg till
lokal information.
Sidan är speciellt framtagen för att enkelt
användas i mobilen och uppdateras löpande.
Alla eldsjälar, föreningar och företag på Björkö är
välkomna att utveckla sidan ytterligare med bra
information. Läs mer om kostnadsfritt deltagande
på: https://upplevbjorko.se/manual

Vandring till norra Björkö
I Skarvikshamnen börjar vår vandring mot Bovik. Du går Västergårdsvägen med en vandring i
genuin skärgårdsmiljö. Vid avfartsvägen Kolviksvägen kan du uppe på berget se Björkö
Hembygdsgård (öppettider anslås vid backen). Om du inte väljer denna avstickare fortsätter du
Västergårdsvägen fram. Du kommer då till en korsning med Bäckevägen. Fortsätt rakt fram
med riktning mot Bovik. Du skall svänga vänster när du kommer till vägskylten Bovik. Går du
upp för backen där, möter du en parkeringsplats för ca 8 bilar och därefter en bom som du går
förbi och har nu kommit till ett av öns vackraste skogs- och naturområden. Vill du vila dig finns
det en bänk på krönet.
Sedan kan du gå vidare i nedförslutet och kommer till
vandringsleden ”Promenaden”, eller Skjutbanestigen i
dagligt tal. Detta är en led som Björkö Samhällsförening
anlade 2008 i ett s.k. EU/Terra et Mare-projekt. Den är
till största delen lagd på en historisk utmarksväg. Man
kan sedan fortsätta på en väg som militären anlade, ända
till det gamla fiskesamhället Bovik. Utefter leden finns
informationstavlor med intressanta berättelser om
området. Färdas man med rullstol eller bred barnvagn
stoppas man tyvärr av två bommar vid militärens
område efter Svarte Mosse
I början av leden träffar du på Näckrosdammarna, fyra till antalet och med både ovanliga
grodor och salamandrar. På höjden finns bord och bänkar för en stund vila och utsikt.
I slutet av den anlagda leden ligger Skjutbanan.
Här upplever du, främst på försommaren, en
särskilt rik flora med flera rödlistade växter, liksom
rödlistade fjärilar.
Stanna upp och njut av den ljuvliga, barnvänliga
badviken. Kanske tar du dig ett dopp innan du går
vidare.
Nu ändras naturen en del och blir öppnare och bergigare. När du vandrat uppför en brant backe
kommer du till en ny upplevelse om du tar dig tid att gå upp till Röseberget (54 m.ö.h.) och
skådar ut över Öckerööarna. Det kan vara svårt att urskilja alla tio öarna, men du får ändå en
uppfattning om hur vacker skärgården är.
Ta dig sedan ner igen till stigen som leder dig
vidare till en sjö som kallas Svarte Mosse. Detta är
en anlagd sjö, som fungerade som vattenreservoar
för militärens försvarsanläggning, som fram till
1990-talet omfattade hela norra Björkö.
Det finns all anledning att stanna upp och njuta av
stillheten i en miljö som gör att man undrar om
man verkligen är på en ”karg skärgårdsö”!

Nu är du snart framme i Bovik, där du ser öns
äldsta hus (1700-talet), där kung Gustaf III lär ha
varit gäst.
Det är svårt att förstå att Bovik, denna lugna
stillsamma plats, en gång var ett livfullt samhälle
med sjudande verksamhet under sillfiskeperioderna.
Vill du inte gå samma vandring åt motsatt håll, så
tar du den asfalterade bilvägen tillbaka till
samhället!

Vandring till östra Björkö
Vill du vandra Timmerviksslingan, så går du från hamnen upp mot ICA och fortsätter till
korsningen Skarviksvägen-Bäckevägen. Ta dig över Bäckevägen och ner på Kaveldunsvägen.
Här ligger några industrifastigheter, samt öns utegym, och här börjar vägen till Timmerviken.
Denna led tar dig genom ett betagande vackert naturskogsområde, på våren fullt med blåsippor,
vitsippor och gullvivor och ett rikt fågelliv! Området var en gång sjöbotten och man kan ta sig
ner till strandlinjen på ett par ställen och möta små
idylliska hamnar med bryggor och sjöbodar.
Längs denna led anlades sommaren 2013 en Pilgrimsled
i form av stenar som följer biskop emeritius, Martin
Lönnerbo´s ”Frälsarkransen”. Leden lades ut under
ledning av en grupp ur kyrkorna på Björkö. Material till
vandringen kan man köpa i Skeppshandeln.
När skogen ljusnar kommer du fram till Timmerviken, en
mycket omtyckt badplats på östra sidan av ön. Detta är en ovanlig miljö med ö- och
bergsformationer som bildar ett fantasieggande landskap.
Följer du skyltningen har du nu en härligt uppfriskande motionsslinga framför dig.
Du kan svänga av vid första skylten till Samhället och komma ut i närheten av Missionskyrkan.
Fortsätter du, kommer du förbi en stugby som tillhör
Göteborgs Friluftsförening. Därefter kan du ta vägen
tillbaka till samhället och kommer fram vid
Västergårdsvägen.
Du kan också ta åt höger vid parkeringsplatsen och
vandra, utan hänvisningsskyltar, till Björkö Huvud.
Här är historisk mark. Öns första bebyggelse låg här.
Här finns också rester efter ett sjudande liv under
sillperioderna. Efter ”Huvet” bär vandringen uppåt i
tallskogen och tillbaka till samhället.

Vandring längs
Strömskärsleden
Under år 2018 anlade Samhällsföreningen
den härliga leden längs med västsidan av
ön.
Den tar sig från Björkö hamn med Seasideområdet, i början med en grusad led, men
senare innebär den att man får ta sig över
klippor och skrevor för att först nå Kålvik
och därefter Klarviks badplats, därefter
längs ytterligare en märkt led över en höjd
till Trollvik. Från Trollvik går man en
vacker väg tillbaka till samhället.
Föreningen genomförde ett event, där vi
samlade in stenar som yngre Björköbarn
fick dekorera efter eget tycke och sedan
lades stenarna ut på klipporna för att leda
vandrare till de bästa ställena att gå. Vi har
också byggt spångar och trappor där det
behövs så att man tar sig fram smidigt.
Notera dock att leden inte är anpassad för
rörelsehindrade.

Trevlig
sommar!

PS! Öppettider
sida!
> se vår facebook/hem

Björkö

På nästan hela norra ön finns utmärkta leder – välj en lämplig färg
och upplev dem på det bästa sättet för dig!

Alla 5 slingorna har sin startpunkt vid Utegymmet (Se hänvisning Motionscentralen vid
Kaveldunsvägen). De har de olika sträckningarna på 1,6 5 8 9 och 11km.
1,6 och 9 km är väldigt gåvänliga medan de andra slingorna är lite mer kuperade och i skog.
Ta gärna en tur och ha en trevlig stund på någon av stigarna.
Vi är jätteglada att kunna erbjuda alla Björköbor, barn som vuxna, samt besökande att kunna ta
del av vår fina ö.
Med vänlig hälsning,
Björkö Outdoor

Björkö erbjuder många härliga badplatser
Klarvik
Detta är Björkös enda kommunala badplats.
Du når den från Västergårdsvägen, där
Klarviksvägen går in (Skyltat).
Här möts du av bryggor, sandstrand och toalett.

Tors Holme
Följer du innerhamnen söderut längs Strandsjövägen,
kommer du till en brygga som leder över till Tors
Holme, eller Skarviks Holme som den egentligen
heter. Här finns flera badstegar, men endast klippor.
Här finns inget bad för små barn.
Timmervik
Följ vägvisningen för vandring till Östra Björkö och
promenera Timmerviksslingan till badplatsen på
östra sidan av ön. Du hittar här spännande vikar och
klippor och det finns även grunda vikar. Här kan du
simma ut från trappa och klippor, men bottnen är
mera dyig.
Kolvik
Följer du Västergårdsvägen från hamnen finner du,
efter ca 500 m. skylten Kolviksvägen till vänster. Den
leder, efter en stunds fin vandring, till en badplats med
långgrund vik med både sandstrand och klippor.

Gröna Äng
Utefter hela strandlinjen norrut från Restaurang
Seaside har du härliga möjligheter att bada från både
klippor och badstege. En liten skyddad grund badvik
finns också lite längre fram på stigen.

Galleri Siljans Bod är äntligen tillbaka
i Björkö hamn för en ny, spännande
sommar.
Här träffar du både tidigare favoriter
och nya stjärnor – alla med nya alster.
Galleri Siljans Bod drivs av ett kollektiv av Björkös
konstnärer, hantverkare och andra skapande
människor. Här hittar du allt från oljemålningar och
keramik till presentprodukter, böcker och klädesplagg.
– För mig har Siljans Bod bidragit med en härlig gemenskap och mötesplats. Jag har själv njutit
av att strosa runt och upptäcka nya godbitar varje gång jag varit i boden och nu ser jag väldigt
mycket fram emot en ny säsong av allt det här fina, säger Alexandra Falheim, en av Björkös
superkreatörer med hantverk i olika ekologiska material.
Nya medlemmar för året är Fatima Nilzén (silversmide), Janne Bengtsson (smörjor och
luffarslöjd), Kicki Nyman (träsmide) och Siri Nylén (återbruk, tvål och keramik).
– Jag tycker det är roligt att vara med i en härlig gemenskap som samlas kring kreativitet, även
om de färdiga produkterna ser väldigt olika ut, säger nye medlemmen Siri Nylén.
Galleri Siljans Bod är en kontantfri butik och tar endast emot betalning via Swish.
Virusåtgärder!
Självklart tar vi hänsyn till varandra under rådande pandemi och begränsar inledningsvis antalet
personer i boden till sex åt gången. Alla gäster ombedes sprita sina händer med handspriten som
finns utanför ingången, hålla avstånd inne i boden och i möjligaste mån låta bli att röra vid
produkter och verk som man inte planerar att köpa.
Öppettider hittar du på www.gallerisiljansbod.se.
Varmt välkommen till Galleri Siljans Bod!

Blomstervandring med Linné på Björkö
Tyvärr INSTÄLLD p.g.a. Coronavirus

Tag gärna själva en promenad – och kanske en fika? –
till skjutbanan och se om ni upptäcker några av våra
rara växter!

Hälsningar från Boviks Seglarskola våren 2020
Sommaren närmar sig och vi har genomfört några jobbardagar i vår vid Boviks Seglarskola.
Som vanligt har vädret varit otroligt bra vid dessa tillfällen och nu är vi förberedda för ännu en
fantastisk lägersommar i Bovik. Men denna sommar blir nog lite annorlunda för oss alla, med
tanke på Coronapandemin. När detta skrivs så känner vi oss trygga att genomföra våra läger och
då följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Och det finns också några platser kvar på
våra enveckorsläger i sommar. Mer om detta kan du läsa på vår hemsida: www.usfvast.se.
För min personliga del så är det mer
osäkert om jag kan vara med i sommar,
jag är ju över 70 år. Tänkte därför att
jag i stället kan bidra lite med Boviks
Seglarskolas historia.
Vi kom till Bovik 1972, då blev vi
erbjudna att hyra Björkös äldsta hus,
det som vi kallar Wärdshuset. Jag och
vår dåvarande ordförande, Carl Gustav
Fernlund, åkte ut till Björkö direkt –
och självklart tackade vi ja!
Vi började jobba en hel del på Wärdshuset och året därpå hade vi våra första sommarläger, som
sedan kom att kallas Boviks Seglarskola. I höstas blev vi kontaktade av Klas Eliasson som
intervjuade mig och Christian om seglarskolans historia. Vill du höra detta så gå in på
Facebook-gruppen ”Bohus-Björkös anslagstavla” och söker på ”Bovik”.
Även om detta är gammal historia så vill vi självklart leva vidare på Björkö, trots att årets bild
kommer från 1972 då vi för första gången fick se Wärdshuset.
Janne Otterström

Var rädd om din fritid
Kontakta RM Bygg AB

Rolf
Michael

0705-95 66 35
0735-06 06 96

www.rmbyggab.com
info@rmbyggab.com

Välkommen till Björkö Hundklubb
Björkö hundklubb är en fristående ideell förening, som har till uppgift att skapa
aktiviteter i form av medlemsträffar och friluftsaktiviteter för medlemmar och hundar.
Vi har en hundpark med agilityhinder där vi kan släppa hundar för lek och träning.
Parken ligger på vägen mot Sandvik. Tag Ekvägen från Skarviksvägen, förbi
fotbollsplanen, sen Nyponvägen och stigen ned mot Sandvik. Alla är välkomna att besöka
hundparken.
Det är gratis men självklart tar vi gärna emot en liten donation via swish, valfri summa.
Gå med i vår Facebookgrupp Björkö Hundklubb så får du se mer om våra träffar och
aktiviteter.

Vill du bli medlem?
Swisha 150:-, ditt namn och adress, till 123 087 56 17
Medlemsavgiften gäller alla i hushållet

QR Google Earth

Här en bön som lär vara skriven av en nunna på 1600-talet
och som Lasse Åberg återgav i sitt Vintertal i radion 2013:
”Herre, du vet bättre än jag själv att
jag håller på att åldras, och att jag en
dag ska vara gammal. Avhåll mig från
den fatala tron att jag måste yttra mig i
alla ämnen och vid alla tillfällen.
Befria mig från begäret att jag ska
ordna upp alla människors angelägenheter.
Gör mig tankfull men inte dyster,
hjälpsam men inte beskäftig.
Hjälp mig att inte repetera ändlösa detaljer, ge mig vingar som för mig till saken.
Försegla mina läppar angående mina krämpor och besvär, de tilltar och det känns allt
mer frestande att älta bekymren.
Jag vågar inte be om ett förbättrat minne, men jag ber om växande ödmjukhet och
mindre tvärsäkerhet när mitt minne inte stämmer med andras.
Lär mig den strålande läxan att jag tar fel ibland.
Låt mig få bli någorlunda angenäm, jag vill inte vara ett helgon – somliga helgon är
svåra att leva med. Men en sur åldring är något av kronan på djävulens verk.
Ge mig förmågan att se det goda i oförutsedda sammanhang och att se talanger hos
människor när man inte väntar sådant. Och kära Herre, gör mig vänlig så att jag säger
dem det jag ser. Amen.”

Bohus-Björkö i Öckerö kommun
Föreningar och kyrkor på Björkö

Vart vänder man sig?

Björkö Samhällsförening,
Helena Larsson, 0708-219424
IFK Björkö, Malin Sandström, 073-5971465
Björkis Supporterklubb, Lena Karlsson, 070-9164864
Björkö Hembygdsförening, Carina Larsson,
bjorkohembygd@gmail.com
Björköbarnen, info@bjorkobarnen.se
Björkö SMU, Emma Rudäng, 0722-521333
Björkö Missionsförsamling, 031-961709
Björkö Kyrka, Christer Holmer 0708-960151
Björkö Jakt & Viltvård, Susanne Ekdahl-Lachonius,
076-9481525
Björkö Båtklubb, I. Alexandersson, 0707-820700
Björkö Badförening, Margareta Haglund, 0763-271281
Göteborgs Friluftsförening Björkö, Iréne Ströman Rosén
irene_stroeman@hotmail.com, 070-4156815
Björkö Roddklubb, Klas Forsberg,
styrelsen@bjorkoroddklubb.se
Öckeröarnas Naturskyddsförening,
Ulla Hallqvist 073-8032363
Göteborgs Dövas förening, Solhem,
Anne-Marie Ternstedt, 0761-650828

Vid nödsituation SOS 112
Polisen direkt 0705-934081
Polisen – gruppen 010-5655193
Öckerö vårdcentral 010-4733970
Öckerö Räddningstjänst 976000
Öckerö kommun och ”Tjänsteman i
beredskap” 031-976200
Sjöräddning jourtelefon 0705-808145
Folktandvården Öckerö 010-4418680
Apoteksservice, Skeppshandeln
031-961249
Post, Björkö Skeppshandel 031-961249
Bensin, Båttillbehör, Skeppshandeln
031-961249
Livsmedel, ICA Nära Björkö 031-961022
Tidpunkten, Västtrafik 0771-414300
Bilfärja, talsvar ange Tidtabell eller
Personalen/Björköleden 0771-656565
Färjeleden Framnäs 070-601204/05
Björkö Bibliotek, Västergårds by
031-929079

Öckerö kommun 31/12 2018: 12.915 invånare

Areal per ö

Hönö
Öckerö
Hälsö
Björkö
Knippla
Hyppeln
Rörö
Kalvsund
Fotö
Grötö

568 hektar
398 ”
130 ”
555 ”
52 ”
84 ”
229 ”
37 ”
69 ”
63 ”

5.508
3.629
608
1.542
281
169
240
230
622
86

Kommunens areal 25,9 km2
Invånare per km2: 498 st

Antal hushåll på Björkö är cirka 600.
Björkö är 5,5 km2 stor – till ytan kommunens näst största ö - 7,4 km lång och
2,2 km på den bredaste delen

Lokal uthyres 108kvm

CRAMP Fastigheter har en lokal på 108 m2 ledig för
uthyrning från i höst.
Lokalen är lämplig som lager eller annan verksamhet.
Välisolerad och uppvärmd. Tillgång till vatten och
avlopp. Tillgång till gemensamt pausutrymme med kök
och toalett. Porthöjd 4m med som mest drygt 7m
takhöjd. Lokalen kan efter överenskommelse anpassas,
t ex med entresolplan eller kontor eller annat efter
önskemål. Parkeringsyta mellan port och väg. Lokalen
ligger centralt på Kaveldunsvägen 2 på Bohus-Björkö.
Vid intresse kontakta:
Michael Svanström, 0735-060696, info@rmbyggab.com
Kicki Nyman, 0706-969084, kicki@nymanssnickeri.com

Sveriges första vindkraftstorn i trä står nu klart på Björkö utanför Göteborg.
Tornet är 30 meter högt och restes av utvecklingsföretaget Modvion i början av
maj.
Träkonstruktionen är stark som stål och gör vindkraftverket klimatneutralt från start.
Redan 2022 byggs det första trätornet i kommersiell skala.
– Det här är ett stort genombrott som banar väg för nästa generations vindkraftverk. Laminerat
trä är starkare än stål vid samma vikt och genom att bygga i moduler kan vindkraftverken bli
högre. Genom att bygga i trä minskar vi dessutom koldioxidutsläppen vid tillverkningen och
lagrar i stället koldioxid i konstruktionen, säger Otto Lundman, vd på Modvion AB.
Vindkraftstornet som nu rests på Björkö är 30 meter högt och ska användas i forskningssyfte. Men redan under 2022 kommer det första trätornet i kommersiell skala att byggas.
Modvion har skrivit under avsiktsförklaringar med Varberg Energi om ett 110 meter högt torn
och med Rabbalshede Kraft om 10 torn, minst 150 meter höga.
Det 30 meter höga tornet har byggts tillsammans med Moelven på limträfabriken i
Töreboda. Träets lägre vikt och modulkonceptet gör det möjligt att bygga högre torn som kan
transporteras på allmänna vägar.
– Trä har fantastiska egenskaper och vi behöver bygga mycket mer i trä om vi ska klara
klimatmålen. För oss är det enormt inspirerande att delta i detta pilotprojekt där vi fått använda
förnyelsebart trä i en konstruktion för framställning av förnyelsebar energi, säger Johan Åhlén,
vd för Moelven Töreboda.
Vindkraftstornen i trä kan byggas till betydligt lägre kostnad än stål, vilket sänker produktionskostnaden för vindkraftselen. Den koldioxid som tas upp av träd när de växer lagras i
trätornen vilket gör att vindkraftverken är klimatneutrala redan från start.
Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum på
Chalmers är beställare av trätornet på Björkö.
– Vindkraft beräknas vara EU:s största
kraftkälla redan 2027. Med vindkrafts-torn i
trä får vi ännu klimatsmartare förnybar el att
möta klimatkrisen med, säger Ola Carlson,
föreståndare vid Svenskt Vindkraftstekniskt
Centrum och biträdande professor i förnybar
elkraftproduktion.
För ytterligare information, kontakta gärna:
Otto Lundman, Modvion AB,
0702-72 06 24, otto@modvion.com
Johan Åhlén, Moelven, 0723-71 81 89, johan.Ahlen@moelven.se
Ola Carlson, Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum, 031-772 16 37, ola.carlson@chalmers.se

Om Modvion

Göteborgsföretaget Modvion utvecklar krävande konstruktioner i laminerat trä, naturens
kolfiber för storskalig konstruktion. Träkonstruktioner möjliggör radikala utsläppsminskningar
genom att ersätta utsläppsintensiva material som stål och betong. Vindkraftstorn i trä kan
byggas till lägre kostnader än stål vilket sänker kostnaderna för vindenergi. Modulkonceptet gör

det möjligt att bygga högre torn med lägre vikt som enklare kan transporteras på allmänna
vägar. Intentionen är att tillverkning fortsatt ska ske i samarbete med Moelven Töreboda AB.
Verksamheten delfinansieras av Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen och EUprogrammet Horizon 2020 SME Instruments Phase 1.

Den blomstertid nu kommer
En av de vackraste tiderna på året på vår ö. Vädret är som det ofta är, ömsom sol och
ömsom regn och blåst. Kanske är det också så i våra liv inombords? Att vi både har
glädjeämnen, sådant vi är tacksamma för och sådant som är för tungt för oss att bära, som
vi behöver lämna ifrån oss.
Vi människor behöver varandra, inte minst i denna tid. Vi saknar att kunna träffa varandra,
ge en kram till en vän, besöka den vi saknar. Läkaren och forskaren Peter Strang skriver
”Kärlek och vänskap är grunden till allt. Bara banden till människor kan lindra
ensamheten. Människor är skapade för att leva tillsammans. Önskan om gemenskap är
genetiskt grundad och har bidragit till mänsklighetens framgång jämfört med andra djur.”
Det är omistligt att vi behöver varandra!
I denna coronatid har vi tvingats leva mer blott en dag, ett ögonblick i sänder. Egentligen
är det det enda sättet att leva, i nuet. Men vi vill gärna veta lite framåt, om jag talar för
egen del så är jag en planeringsmänniska. Stundtals kan vi tappa modet, hoppet.
Johanna Bjurenstedt Gustafsson, musiker och pastor skriver ”Hoppet kan inte dö. Även om
det dör hos dig för en stund. Det bärs upp av tron och kärleken. Av andra. Av Gud själv.”
När allt det här är över låt oss aldrig glömma vad som är viktigast - att vi får vara
tillsammans, att vi behöver varandra. Att vi är skapade till gemenskap.
Till dess får vi ta blott en dag, ett ögonblick i sänder och leva i det motsägelsefulla; att
parallellt med oro och social distansering, njuta av sommar, sol, kanske ett bad?
Emma Rudäng, pastor Equmeniakyrkan Björkö

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

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

En annorlunda Björkösommar i Öns kyrkor
Sommaren 2020 blir inte som vanliga somrar, men sommaren kommer ändå till vår vackra ö.
Midsommardagen 20 juni kl 11 Björkö Kyrka Gudstjänst för döva & hörande.
Samarbete med Göteborgs stift och Solhem. Pga rådande läge ingen tårta efteråt
Söndag 21 juni kl 18 i Björkö kyrka Gemensam Gudstjänst i midsommartid, Christer Holmer

Söndagar: Gemensam Gudstjänst kl. 10 växelvis i öns kyrkor

Start 28 juni i Equmeniakyrkan Björkö (utomhus, utanför Skutan när vädret tillåter), fram till
16 augusti Björkö kyrka
På grund av rådande situation är Nationaldagsfirandet och Sommarbazaren i Björkö kyrka samt
sommarmusiken i båda kyrkorna inställda. Björkö kyrkas årsmöte är framflyttat.
Istället inbjuder vi till:

Pilgrimsvandringar varje onsdagskväll i juli kl.19

Onsdag 1 juli, 8 juli, 15 juli, 22 juli och 29 juli kl.19
Samling på Equmeniakyrkans parkering kl.19 för vandring på ön.
På grund av rådande situation kan ändringar i programmet förekomma, läs affischering och våra
hemsidor för uppdaterad information, http://www.equmeniakyrkanbjorko.se/ och
https://www.svenskakyrkan.se/ockero
Risken för spridning av Covid-19 är i dagsläget fortsatt hög, så vi uppmanar alla med symtom
på förkylning, även lindriga, att hålla sig hemma och avstå att närvara vid samlingar. För att
undvika att bli smittad uppmanar Folkhälsomyndigheten, när tidningen gick till tryck, dig som
är 70 år och äldre att stanna hemma.

Välkomna önskar öns kyrkor

