
 
 

Protokoll Björkö samhällsförening 

Styrelsemöte onsdag 7/10 18.30 Skutan 
 

1) Mötet öppnas av Helena. 

 

2) Närvarande: Helena Larsson, Pernilla Eng, Anna Wijk, Bernt Jacobs, Bengt Berndtzen, 
Pelle Fast och Sara Almroth 

inbjudna, Lars-Gösta Alsterberg, Owe Gissleholm och (fram till punkt 6b) Hasse Olofsson. 

 

3) Sekreterare för mötet Sara Almroth 

 

4) Dagordning godkändes. 

 

5) Föregående mötes protokoll godkändes.  

 

6) Skrivelser 

 a) Till föreningen 

 Ärendelista Kommunstyrelsens möte 29 september med punkter av intresse: Förslag om 
förändrad organisation Kultur och fritid, Arbetsordning för ö-samråden 2020 och 
Planprioriteringslista 

 

b) Från föreningen  

Skrivelse till ÖFABs styrelse från BSF och Plangruppen, Björkö Samverkan, om 
markförsäljning centrala Björkö, med bl a Björkdungen (föräldrakooperativa förskolan). 
 
Hasse Olofsson redogjorde för pågående arbete och diskussion med ÖFAB efter att vi skickat 
in vår skrivelse.  
Detta område har länge pekats ut som lämpligt för seniorboende. Plangruppen, Björkö 
Samverkan har nu skrivit ihop en rad kriterier som man önskar ska beaktas när ÖFAB ska 
sälja tomten, så att inte enbart priset blir avgörande. Innehållet i brevet som skickats och 
kriterierna som ska skickas in till ÖFAB utgår ifrån synpunkter som kommit fram i samband 
med Björköbornas arbete i fokusgrupper och det tidigare arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen för Björkö. Frågan bordlades på ÖFABs senaste styrelsemöte och brevet med 
kriterierna kommer att överlämnas till ÖFAB på möte 14/10 och BSF står som avsändare.  
 
 
Örådens skrivelse till kommunen om ny arbetsform för örådsmöten.  
Kommunen har sammanställt förslag till arbetsordning för örådsmötena med kommunen. 
Där finns ingen punkt om örådens roll som remissinstans, varför öråden lämnat en skrivelse. 
Det planeras nu ett möte med kommunen i frågan för få en överenskommelse. 
 

 



 
 

7) Rapporter  

a) Sommaren 2020: Mycket aktivitet i de olika grupperna inom Björkö Samverkan. Lederna 
och aktiviteterna är väldigt uppskattade. BMS har startat upp verksamhet igen och Siljans 
Bod har fungerat väl. 

b) Röjning efter brandskador: Ny organisation i kommunen. Tidigare löften om att 
kommunen skulle hjälpa till med återstående röjning gäller inte. Kommunen anser att de 
gjort klart sin del.  

c) Utegymmet upprustat: BSF delfinansierat med 5119 kr, kommunen står för resten. Skylt 
ska sättas upp för att upplysa om att utegymet är finansierat av BSF och Öckerö kommun, 
Parkering vid utegymet behöver ordnas. Det finns möjlighet att anordna vid kilen vid 
reningsverket men kommunen är inte villiga att bidra till detta.  

d) Badstegar och bänkar: Strömskärsstegen är reparerad. Bengt/Bernt kollar om dom kan 
göra något åt bord-bänken vid Skjutbanan. 

e) Cykelparkering vid Grönevik är klar och breddning av vägen pågår.  

f) Ekonomisk rapport 2020: Bara 68 betalande medlemmar i föreningen i år! Nystart för att 
få bättre uppslutning när BSF och Björkö Samverkan slås ihop.  

 

8) Årsmöte 2020 ska hållas 18 november, kallelse ska skrivas och delas ut i brevlådor 1 
månad innan. Anmälan till årsmötet ska göras för att vi ska veta att vi klarar begränsningen 
till max 50 personer.   

 

9) Övriga frågor 

QR-kod tas fram för att förenkla inbetalning av medlemsavgift.  

 

10) Nästa möte är föreningens årsmöte 18 november.  

 

11) Mötet avslutas  

 

 

……………………………………………………….  ……………………………………………………. 

Sara Almroth, sekreterare   Helena Larsson, justerare 

 


