
Protokoll 
BSSF Björkö Samhälls- och Samverkansförening  
 

Styrelsemöte 30 nov 2022, 18.30 i Björkö skola 
 
 
1. Mötet öppnades av ordförande Helena Larsson som hälsade alla välkomna.  
 
2. Närvarande fysiskt: Johan Karlsson, Lars-Gösta Alsterberg, Åsa Vernersson,  

Ebba Knutsson, Owe Gissleholm, Helena Larsson, Anna Törnqvist, Berndt  
Jacobs och Niklas Fahlén. Närvarande digitalt: Ebba Knutsson 

 
3.  Dagordningen godkändes 
 
4.  Rapporter från projektgrupperna: 
 
Ekonomigruppen  
Inga större förändringar att rapportera sedan förra mötet.  
Niklas kontrollerar inför nästa möte hur stor del av de ökade medlemsintäkterna som härrör 
från ökad avgift och hur stor del som är p.g.a. ökat antal medlemmar.  
 
Kommunikationsgruppen  
Inför nästa nummer med Björkö-Nytt behövs marginal på 10 dagar för leveranstid. 
    
Plan-och byggruppen  
Öfab har nyss haft pressrelease gällande byggande av 38 st hyresrätter på Centrumtomten 
på Björkö. Går allt enligt plan med bygglovsansökan så räknar de med inflyttning 2024. 
Viktigt för Björkö att BSSF genom Plangruppen är med och försöker påverka kommunen att 
inte enbart fördela lägenheterna genom BoPlats Göteborg utan även förmedla vissa 
lägenheter genom förtur för Björköbor så att det genererar omflyttningar på ön. 
Plangruppen kommer även följa granskningsprocessen av fördjupad översiktsplan för Björkö. 
Den är planerad för ”visning” under vintern och det känns viktigt att planerna ställs ut på 
Björkö och inte enbart på huvudöarna. Gärna även ett stormöte.  
 
Besöks- och företagsgruppen  
Inget nytt sedan sist. 
 
Kulturgruppen  
Gällande användandet av brottet på Tors Holme så återkommer Hamnföreningen med när  
det blir aktuellt att gå ut med förfrågan till Björköbor om vad de önskar på platsen och om  
någon vill driva sådant projekt även med ev. långsiktigt underhåll. Gällande förfrågan om  
lego-rum på Västergårdsby så fungerar inte sådan verksamhet ihop med existerande 
verksamheter.  
 
Outdoorgruppen  
Spänger har fått faddrar. Det är Mikael Franzén och Anna-Lena Helling som tagit på sig 



ansvaret för spängerna mellan Kolvik och Klarvik. Inventering pågår med uppdatering om  
vilka personer som är faddrar för föreningens bänkar och badstegar. Troligast behövs steg  
bytas ut på badstegarna på Tors Holme.  
 
5.  Uppföljningspunkter Outdoorgruppen 
Påminnelse om Åsas mall. Uppföljningspunkt för varje grupp att slutföra. Inför nästa möte 
fylls den i av Outdoorgruppen så går vi igenom den på mötet. Sedan presenteras en grupp 
per möte tills alla är på plats.  
 
6.  Rapport från Örådsmöte 22 nov 
Helena och Niklas deltog. Kommunen öppnar upp 8 st nödbrunnar på Björkö. 
 
7.  Övriga frågor 
Två representanter från Föreningen Björköbarnen (Katarina och Maria) deltog på mötet en 
stund. De berättade om sin förening och sina bekymmer med att finna nya ledamöter. De 
var positiva till att inleda samverkan genom att t ex bli en ny ”grupp” inom BFFS. De tar med 
sig den frågan till sina föreningsmedlemmar. Det framkom även att Björköbarnen inte känns 
vid att de är ansvariga för underhåll av lekplatsen i hamnen vilket BSSF och Hamnföreningen 
trodde.  
Trafikfråga lyftes angående att korsningen vid ”klykan” vid delningen av 
(Skarviksvägen/Bäckevägen) har dubbla budskap i nya skyltningen. Kombination av skylt med 
att huvudled upphör och markeringar i gatan för väjningsplikt. Vad gäller? 
 
8.  Nästa möte 
      Tisdag 17 januari kl 18.30 i Björkö skola 
 
9.  Mötet avslutades. 
 
Bohus-Björkö 2023-01-09 
 
Sekreterare:    Justerare tillika ordförande: 
 
____________________   ___________________ 
Anna Törnqvist   Helena Larsson 


