
Protokoll 
BSSF Björkö Samhälls- och Samverkansförening  
 
Styrelsemöte måndag 2 maj 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, och Anna 
Törnqvist. Närvarande digitalt var Johan Karlsson och Niklas Fahlén. 

 
3. Dagordningen godkändes 

 
4. Rapporter från projektgrupperna: 

 
Ekonomigruppen redogjorde för nuläget gällande ekonomin och berättade att det hittills 

kommit in 24 720 kr i medlemsintäkter för 2022. Föreningen ser ut att gå med positivt resultat 

detta år enligt prognostiserad budget.  

Kommunikationsgruppen meddelade att de kommer påminna verksamheter om att lägga 

in kommande event i kalendern för ”UpplevBjorko”. De påminner även alla gruppansvariga i 

BSSF att skriva ihop och skicka in en presentation av gruppen som sedan ska ligga på 

BSSFs hemsida.  Där är det bra att även presentera styrelsen.  

Gällande Björkö Nytt så visades ett exempel på format av kommande tidning. För 2000 

exemplar a 20 sidor och 135 gram har föreningen fått offert på 11. 500 kr (6 % moms) vilket 

beslutades av styrelsen att anta och köpa in inför sommarnumret. Behov av att göra om 

föreningens logga lyftes och beslut togs om att Owe tillfrågar några Björköbor som är duktiga 

på grafisk design så återkopplas frågan igen på nästa möte.  

Besöks- och företagsgruppen förtydliga vilken roll BSSF spelar för föreningarna på ön.   

Plan-och byggruppen meddelade att det nu är säkerställt med Öfab att föreningen får hyra 

ut Västergårdsby i andra hand till Björkö Yoga och ideella föreningar/verksamheter.  Björkö 

Yoga står för hyran på 30.000 kr/år. Hyresavtal ska skrivas mellan Öfab och BSSF och 

mellan BSSF och Björkö Yoga (Theresa Gillholm). Det är viktigt att det står om krav på 



försäkringar och ordningsregler i avtalen. Förutom Björkö Yoga så kommer lokalen även att 

upplåtas till Bakgrupp för bakugnen och en hantverksgrupp som leds av Annie Hohlfält. 

Theresa och Annie kommer vara föreningens kontaktpersoner för verksamheterna i 

byggnaden. Teresa håller i frågor kring byggnaden och Annie i frågor kring 

innehåll/verksamheter. Fler verksamheter är välkomna att anmäla intresse av att nyttja 

lokalen till BSSFs styrelse. Önskemålet är att skapa en bra plats för alla åldrar att umgås i 

och kring. Hittills har ” Projekt Västergårdsby” drivits av Plan- och byggruppen. Nu när 

projektet går in i ett annat skede/mognadsfas så går uppföljningen av projektet vidare till 

Kulturgruppen. Ebba och Niklas och Lars-Gösta träffar tillsammans Theresa och Annie för 

överlämningen och avtalsfrågorna. Plan – och byggruppen har även haft ett digitalt möte 

med ansvarig planarkitekt på kommunen för FÖP Björkö. FÖP är klar tidigast i slutet av maj. 

Gruppen har gett återkoppling på den trafikutredning som finns som FÖP underlag. Gruppen 

har även fått se landskapsutredningen.  

Kulturgruppen meddelade att ”Gör plats” önskar skapa ett konstverk på 8 ggr 8 meter inne 

på skolgården i hörnet Kyrkvägen och Västergårdsvägen. Det är ett samarbete mellan 

Konstfack, Kulturskolan, skolbarnen och Hembygdsföreningen. Det ska spegla Björkös 

identitet, symbolisera historiken och platsen. Förslaget är en lada med sittplatser och en liten 

scen. Nästa möte är 16 juni. Ebba och Niklas följer utvecklingen.  

Outdoorgruppen meddelade att orienteringsförbundet satt upp 17 st nya ”Hitta ut” stationer 

på Björkö. Det finns nu också en förlängd orange slinga på södra Björkö. Skyltar med QR 

kod a 20 kr är uppsatta längs slingorna för valfria gåvor.  

5. Styrelsen beslutade att inte betala in medlemsavgiften på 300 kr till Bohusläns 

skärgårdsråd för 2022.  

6. Övriga frågor – Sopsäck vid Timmerviken töms inte. Styrelsen tyckte den ska tas bort 

istället för att stå överfull. Ebba hör med Jerker om han kan ta den på flakmoped. 

Oklart vem som satt ut den men ingen tömmer den och kommunen säger sig inte vilja 

tömma den. Helena stämmer även av det med kommunen, Göran, en gång till.  



Beslutades att inte anordna städdag detta året och att nästa år bjuda in till arbetsdag 

istället. Tex för att bygga bänkar som sponsras. Bernt och Johan tog på sig att följa 

upp sådant projekt.  

7.  Nästa möte är 30 maj 18.30.  

8.  Mötet avslutades. 

 

Bohus-Björkö 2022-05-24 

 

Sekreterare:    Justerare tillika ordförande: 

____________________   ___________________ 

Anna Törnqvist   Helena Larsson 

   

 

 


