
Protokoll 
BSSF Björkö Samhälls- och Samverkansförening  
 
Styrelsemöte måndag 15 aug 2022, 18.30 i Björkö skola 

 

 
1. Mötet öppnades av ordförande Helena Larsson som hälsade alla välkomna.  
 
2. Närvarande fysiskt var: Berndt Jacobs, Lars-Gösta Alsterberg, Åsa 

Vernersson, Ebba Knutsson, Owe Gissleholm, Helena Larsson, Anna 
Törnqvist och Niklas Fahlén. Frånvarande: Johan Karlsson. 

 
3. Dagordningen godkändes 

 
4. Rapporter från projektgrupperna: 

Ekonomigruppen  
Det har kommit in 30.270kr i medlemsintäkter för 2022 vilket är en fördubbling av intäkt 
jämfört med 2021. Föreningen ser ut att gå med positivt resultat på drygt 18 000 kr detta år 
enligt prognostiserad budget.  
Uppföljning: Niklas kontrollerar hur stor del av de ökade medlemsintäkterna som härrör från 
ökad avgift och hur stor del som är ökat antal medlemmar.  
 
Kommunikationsgruppen  
Det nya formatet av Björkö-Nytt upplevs ha tagits emot positivt av Björköbor. UpplevBjorko 
har besökts ca 5200 gånger mellan maj och augusti. Eventlistan ca 400 gånger.  
Gunnar S. har inte hunnit starta arbetet med loggan än men vill gärna skapa den.  
Uppföljning: Owe pratar med Gunnar om när loggan kan skapas, Helena summerar hur 
många Björkö-Nytt som finns kvar efter sommaren av de 2000 ex som trycktes upp, Helena 
följer upp att en påminnelse om UpplevBjörkös eventlista läggs på anslagstavlan på 
Facebook 1-2 gånger i höst.  
 
Plan-och byggruppen  
Ansvarig planarkitekt för FÖP Björkö kommer avsluta sin anställning. FÖP beräknas klart i 
mitten/slutet av september och gruppen har blivit inbjuden att delta på förhandsvisning.  
Öfab kommer i höst att ta beslut om vilken leverantör de ska välja för bygget av 
hyresrätterna på ”centrumtomten”. Även här är gruppen inbjuden till att ta del av de olika 
alternativa gestaltningarna. Datum ej fastställd.  
 
Besöks- och företagsgruppen  
Styrelsen upplever att det varit många besökare på ön i sommar och varit bra stämning.  
  
Kulturgruppen  
Mötet för projektet ”Gör plats” är skjutet på till efter sommaren. Vi avvaktar meddelande 
om en fortsättning från Tommy T. Gällande användandet av “brottet” på Tors Holme så 
kommer kontakt tas med ansvarig för Skärhamns utescen för att se vad de skapat där. En 
förfrågan kommer även läggas ut på Björkö Anslagstavla Facebook för att fråga Björköborna 



om vad de önskar ska hända i brottet i framtiden och om någon vill driva ett önskat förslag 
till verklighet. Även Västergårdsby är igång med all planerad verksamhet. Där finns bakugn, 
keramikugn, yoga-verksamhet och bridgespelande. Lokalen i Västergårdsby är renoverad av 
hyresgästen med målning inne och delvis nya golv.   
Uppföljning: Niklas och Ebba skriver ihop texten till anslagstavlan i samråd med hamnen.                                           
  
Outdoorgruppen  
QR kod a 20 kr uppsatta längs slingorna har hittills genererat ca 1800 kr till Outdoor. Stigarna 
används väldigt mycket vilket är roligt. Padelbanan vid Bessekroken är igång.  
Uppföljning: Owe kontaktar Neils van de Voort, som är ordf. för Björkö Jakt och ber om att 
de informerar på anslagstavlan när de har jakt på ön.  
 
Vill vi ha valpresentation? 
Styrelsen enig om att det vore bra för Björkö att få hit politikerna inför valet men tiden 
knapp och det skulle kräva moderator och engagemang. Vi räknar istället med 
politikerkontakt när Översiktsplanen ska fastställas. 
 
Sophantering under sommaren. 
Det har fungerat utan soptunnor i vikarna. Har varit lite problem med tunnan vid utegymmet 
som lätt blivit full.  
Uppföljning: Bernt kontaktar kommunen om att de bör ta på sig att tömma även tunnan vid 
starten på slingan, dvs vid utegymmet.  
 
Övriga frågor 
Hyppeln har lyckats bra med sitt BID arbete. En önskan finns om att genomföra ett 
studiebesök där med styrelsen. Se mer om deras samverkan på www.hyppeln.se .    
Bysten av Evert Taube saknas från biblioteket efter utrensningen från Västergårdsby. 
Badstege vid Strömskär och den långa badstegen vid Tors Holme behöver nya faddrar.     
Uppföljning:  Bernt lägger förfrågningar om faddrar och byst på Facebook anslagstavlan.  
 
Nästa möte 
      Tisdag 20 september kl 18.30 (Troligast i bakstugan i Västergårdsby) 
 
Mötet avslutades. 
 
Bohus-Björkö 2022-08-16 
 
Sekreterare:    Justerare tillika ordförande: 
 
____________________   ___________________ 
Anna Törnqvist   Helena Larsson 

http://www.hyppeln.se/

