
Protokoll nr 3 

BSSF Björkö Samhälls- och Samverkansförening  
 
Styrelsemöte måndag 8 november 2021, 18.00 Björkö Skola 

 
 
1) Mötet öppnades av ordförande som även hälsade alla välkomna 

 

2) Närvarande: Berndt Jacobs, Lars-Gösta Alsterberg, Ida Brogren, Johan Karlsson, Owe 

Gissleholm, Helena Larsson, Pelle Fast och Anna Törnqvist. Frånvarande: Niklas Fahlén 

men han hade sänt in mail med information och synpunkter gällande 4a-c som det togs 

hänsyn till under mötet. 

 

3) Dagordningen godkändes 

 

4) Actionpunkter redovisades och diskuterades  

a) Lars-Gösta redovisade ekonomi- och administrationsgruppens arbete med frågorna 

kring budget 2021 och 2022 samt prognos för bokslut 2021. Detta material kommer 

även att presenteras på kommande medlemsmöte 22 nov. Gruppen kommer fortsätta 

med arbetet att finna lösning för begreppet medlem och kommande medlemsregister 

inför år 2022.  

b) Namnbyte av flera busshållplatser på Björkö genomförs inom kort. Björkö fick gehör 

för alla önskningar utan ”Björkö skola” (gamla posten) vilken kommer heta 

”Bäckevägen”.  

c) De fyra P-platser vid Framnäs som föreningen trott var reserverade för Björköbor som 

pendelparkeringar är inte det enligt kommunen. De är till för alla som behöver stå där. 

Förslaget är att de ändå märks upp så de syns och kan användas. Tex med 

”Besöksparkering 12 h”. Helena förankrar det med kommunen. 

d) Beslut att fullfölja ändringsförslaget av medlemsbegreppet § 13 i de nya stadgarna på 

kommande medlemsmöte i enlighet med den text som beslutades på årsstämman så 

att det sedan är klara nya stadgar om de röstas igenom på kommande 

medlemsmöte.  

  

5) Diskussion fördes kring lokalanvändning i Västergårds by. Bakstugan är igång och 

används. Björkö Yoga har visat intresse av del av lokalen. De som väver verkar i 

dagsläget inte vilja flytta vävstolarna dit. Flera förslag på möjliga intressenter 

diskuterades. Beslut togs om att som steg 1 ta reda på fakta angående hur mycket 



lokalhyra Öfab behöver för att hyra ut lokalen och om det går att använda ytan där de 

idag förvarar gamla bambas köksutrustning. Lars - Gösta följer upp med Öfab. 

 

6) Medlemsmöte kommer genomföras 22/11 för samgåendet mellan Björkö 

Samhällsförening och Björkö Samverkan till ”Björkö Samhälls-och samverkansförening”. 

Beslut att inför det mötet även bjuda in trafikverkets utredare Patrik Benrick för 

presentation av Åtgärdsvalstudien angående förbindelse till Hisingen.  

 

7) Outdoorgruppen berättade om händelser inom projekt med nya spångar och stigar.  

 

8) Beslut att lägga ner mailfunktion knuten till hemsidan bohus-bjorko.nu, hos Svenska 

Domäner och att ta reda på vad vi har för andra abonnemang samt att skapa en ny 

mailadress för föreningen så att vi inte använder privata mailadresser. Johan ansvarar. 

 

9) Helena visade på tips på arbetssätt som styrelsen kan ta med sig. Materialet kom från 

webbseminarier från Grant Thornton. Beslut att ta med oss dessa tips in i år 2022 och 

utvärdera vilka föreningen ska implementera. Helena ser till att det följs upp.  

 

10) Björkö-Nytt släpps i december. Det blir årets andra upplaga av tidningen. År 2021 ligger 

annonskostnaden kvar på samma nivå som tidigare år. Beslut att styrelsen utvärderar ev. 

justering av annonseringskostnaden inför första numret av Björkö Nytt år 2022.  

 
11) Som övrig fråga meddelades att kommunen och hyresvärden för Björkö Skola bjudit in 

Björkös invånare till Öppet hus på skolan tisdag 23 nov kl 16-18 vilket föreningen 

beslutade att synliggöra på Facebook. Fick även in en fråga till styrelsen om önskan att 

starta en projektgrupp för belysning av slingan. Intressenter för projektet verkar ha funnit 

varandra via Facebook och dragit igång utvärdering av möjligheten. 

 
12) Nästa möte är medlemsmötet måndag 22 november och styrelsemöte 9 dec kl 18.  

 

13)  Mötet avslutades  

 
 

Björkö 2021-11-24 

 

Vid ”pennan”    Justerare: 

_________________________  ________________________ 

Anna Törnqvist   Helena Larsson 


