FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR BJÖRKÖ
Sammanställning av synpunkter rörande Barn- och äldreperspektivet.
Deltagare: Helena Larsson och Emma Rudäng, Christel Olbonius, Rolf Samuelsson
och Anna Olsson.

Säkra vägar och kommunikationer
Gruppen har enats om att, om det ska ske en utbyggnad av Björkö samhälle, liten eller stor,
så krävs att man först och främst skapar ett säkert vägnät inklusive GC leder och förbättrade
kommunikationer, på Björkö, inom Öckerö kommun och till fastlandet.
För barn och äldre är säkra vägar och kommunikationer av största vikt. Det är lämpligt att
plocka fram underlaget från den ”trygghetsvandring” som gjordes på Björkö för några år
sedan. Där beskrivs t ex den trafikfarliga miljön där Västergårdsvägen och Skarviksvägen
möts i hamnen, men också den trafikfarliga delen av Skarviksvägen. Man bör också planera
in en gångbana längs Västergårdsvägen, i och med att den nya skolan har skapat en ny
trafikmiljö där. Vi förordar också den tänkta GC-leden från Mossvägen, vid sidan av ny
bebyggelse efter fd Skarviksskolan och förbi Björkö Kyrka och nya skolan ner till GC-leden
längs Bäckevägen.
Fysisk aktivitet
Det är viktigt att det skapas platser för fysisk aktivitet för alla åldrar. Det utegym som
skapades av Björkö Samhällsförening ska ha förutsättningar att fortsatt vara välbesökt, både
av vuxna och barn. Nuvarande lekplats, som sköts av Björköbarnen, är väletablerad, väl
fungerande och ligger bra till i samhället. Blir det en utbyggnad söderut, kan man definitivt
tänka sig ytterligare en lekplats. För äldre finns idag en boulebana, vid ytterligare utbyggnad
kanske man kan skapa ytterligare någon. Idrottsområdet, som idag är IFK Björkös
fotbollsplan bör byggas ut för att också ge utrymme för andra typer av idrott.
Björkö skolas idrottshall ska vara tillgänglig för andra än elever när skoldagen är över.
Skolan bygger ju nu ett fint aktivitetsområde på skolgården och när det inte är skoldag kan
det säkert vara roligt för barn att leka där.
Att Björkö har så mycket levande naturområden bör också utnyttjas som fritidsområden och
bör därför hållas tillgängliga, utan onödiga avgränsningar, vid ny exploatering. Föreningslivet
på ön ska stödjas. Där erbjuds varierande aktiviteter för olika åldersgrupper, både idrott och
kultur, men också annan social gemenskap.
Björkö, med god tillgång till badplatser bör nu utökas med tillgänglighetsanpassad kommunal
badplats, med handikapparkering.

Tillgängliga lokaler
För både barn och äldre är det viktigt att det finns flera, varierande och lämpliga lokaler att
utnyttja. Den nybyggda Björkö Skola har flera lokaler i olika storlek, som är tillgängligt för
Björköbor att låna/hyra. Hamnens lilla lokal granne med BMS-lokalen finns och IFK och
kyrkorna kan, i viss utsträckning, ha lokaler att hyra ut. ÖFABs fastighet Västergårds by är nu
tomställd och det vore bra om den blir kvar under ett antal år, och kan fylla det stora behov
som Björköbor och föreningsliv har av sådana lokaler. Västergårds by skulle kunna fungera
som den sociala träffpunkt som saknas på ön, med möjligheter till olika aktiviteter. Man
måste då också hitta en ”huvudman” vid uthyrning, helst utan kostnad, eller till låg hyra.

Boende för äldre och tillgång till vård
När den Fördjupade Översiktsplanen nu har ambitionen att täcka in olika behov av boende
måste man givetvis ha med tanken att äldre ska kunna lämna en stor, svårskött fastighet för
att välja ett lättare boende. Tanken är då att dessa fastigheter ska gå över till unga familjer
med barn. Därför borde det vara naturligt att det byggs lägenheter anpassade för äldre och
då lämpligen s k Trygghetsboenden. Detta är också vad Öckerö kommun poängterar i sina
målbeskrivningar på olika nivåer. Att äldre på Björkö ska kunna bo kvar på sin hemö så
länge som möjligt och med vårdstöd från den kommunala vården och omsorgen har också
konstaterats vara en kommunekonomiskt och personaleffektiv lösning. I Björkö Samverkans
pågående diskussioner med kommunen finns ett sådant tänk med för Centrala Björkö. I en
framtid, med fler invånare på ön, kan man kanske utveckla ett äldreboende också?
Äldre ska kunna bo och röra sig tryggt i det centrala samhället och det ska finnas platser,
både ute och inne, där man bekvämt kan träffas.
Att Björkö, efter lång väntan, äntligen har fått en läkarmottagning/vårdinrättning är mycket
välkommet. Det gäller dock att en sådan verksamhet får allt stöd för att kunna fortsätta sin
verksamhet och helst utvecklas vidare! Med större befolkningsunderlag bör det också finnas
MVC och BVC på Björkö.
*****************************************

Mindre utbyggnad av Björkö: 50-100 nya bostäder
Säkra vägar och kommunikationer bör alltså snarast byggas ut, även om bebyggelsen inte
blir så omfattande. Skulle Västergårdsvägen och Skarviksvägen inom centrala samhället
kunna bli enkelriktade? Den föreslagna GC-leden från Mossen, över centrala Björkö och
vidare förbi Björkö Kyrka och Björkö Skola ska anläggas. Tillfartsväg till nya områden kräver
förmodligen ett stort ingrepp i naturen, med behov av sprängning i berg. Behöver den
nuvarande lekplatsen flyttas, så ska ny placeras i lugn och trafikskyddad miljö.
Med fler invånare och då också fler ungdomar, kan det bli aktuellt att bygga t ex en skateboardanläggning. Idrottsområdet bör ges utrymme för att innehålla också andra aktiviteter.
Även i andra samhällsfunktioner krävs en uppgradering från dagens situation.
En återvinningstation bör anläggas närmare det centrala samhället, för att tillmötesgå äldre
och andra som har svårt att ta sig till södra Björkö med sådant material.

Medelstor utbyggnad av Björkö: 150-250 nya bostäder
Vad som sagts om säkra vägar och kommunikationer gäller förstås i än högre grad vid större
utbyggnad. Nu krävs absolut utbyggnad av GC-vägar i hela samhället.
För att vi ska klara kapaciteten i Björkö Skola krävs nu att förskolan flyttar därifrån och då
måste man skapa nya enheter, kanske ska man ta tillbaka enheten Solhagen. Björkö kyrkas
förskola Skattgömman kanske kan återetableras? Vårdenhet, ev. även innehållande MVC
och BVC ska inrättas.

Stor utbyggnad av Björkö: 250-500 nya bostäder
För en stor utbyggnad bör man reservera mark för ett äldreboende, liksom för en förskola
söderut på ön. Nu ska hela södra Björkö trafikanpassas.
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