
Protokoll 
BSSF Björkö Samhälls- och Samverkansförening  

Styrelsemöte måndag 20 september 2022, 18.30, Västergårds by. 

1. Mötet öppnades av ordförande Helena Larsson som hälsade alla välkomna.  

 

2. Närvarande fysiskt var: Berndt Jacobs, Lars-Gösta Alsterberg, Åsa Vernersson, Ebba 
Knutsson, Helena Larsson, Anna Törnqvist och Johan Karlsson. 

 

3. Dagordningen godkändes  

 

4. Rapporter från projektgrupperna:  

Ekonomigruppen  

Resultat och Balansrapport presenterades för januari till sista augusti 2022. Positivt är att 
medlemsintäkterna är fördubblad mot budgeterat för 2022.  
Föreningen ser ut att gå med positivt resultat detta år enligt prognostiserad budget. Ev ska vi 
tacka bidragsgivare, dvs de som inte ”köpt” utrymme i Björkö-Nytt, men ändå ger ett bidrag, 
ex föreningar? Johan undersöker hur vi skulle kunna gå till väga. 
 
Kommunikationsgruppen  
Gunnar Skarland hoppas att kunna komma med ett förslag gällande ny logo under hösten. 
 
Johan får i uppdrag att ta fram ett förslag för prissättning av annons/material i Björkö Nytt. 
 
Johan undersöker faktura från Web hosting gällande kostnad Webhotell. 
 
Inväntar återkoppling från Björkö Jakt så vi kan få in information gällande planerad jakt på 
Upplev Björkös eventlista samt Facebook, då många rör sig i samma område. 

Plan-och bygg gruppen  

Gruppen ska få information nu efter valet gällande översiktsplanen. ÖP i stort sett klar, först 
ska vår grupp samt politiker gruppen ha en första genomgång, sedan ska material 
presenteras till övriga. 

Besök/företagsgruppen  

Lars-Gösta har träffat ansvariga för Hitta ut och besökt Vrångö tillsammans. Hitta ut har bett 
oss göra en ny slinga inför 2023 redan nu. Det har fram tills nu under 2022 gjorts totalt ca 
14.000 registreringar på Öckerö öarna, Björkö stationerna på Björkö har haft totalt ca 4.000 
registreringar på våra 17 stationer. 



Kulturgruppen  

Ebba har haft mailkonversation med Tommy Tillander gällande projektet gör plats. Detta 
projekt ligger just nu lite på paus samt att de ser ut att fokusera på samarbete med skolan. 

Hamnen fortsatt positiv att det inkommer förslag från gruppen gällande Torsholme. 

Just nu finns ingen drivande person eller grupp för dansbana på Torsholme och hur vi då går 
vidare får utvärderas efter återkoppling från hamnföreningen. 

Outdoorgruppen  

Owe har varit i kontakt med Kommunens Näringslivs-grupp ang om de hade haft möjlighet 
att ”sponsra” BSSF/Björkö outdoor, med ex verktyg eller dylikt, men det finns ej någon 
ekonomisk möjlighet, men Öckerö kommuns näringsliv är glada och stolta att vi bidrar till 
attraktionen av kommun med våra vackra motions-slingor. 

Öckerö näringsliv har förhoppning att kunna utöka samarbete med Björkö över tid för att 
stödja och utveckla vandringen i Öckerö kommun. 

5. Bernt - rapport om tömning av sopkärl vid utegymmet, nya faddrar till några 
badstegar. 

Kommunen tömmer ej soptunnan där den står nu då dom ej kan komma tillräckligt nära med 
bil, Berndt kontaktar kommunen och undersöker om de kan tömma den om den flyttas 
närmare vägen. 

Lista på stegfaddrar uppdateras samt om det behövs eftersöks nya faddrar. 

Några frågor som kom var: 

Hur kan föreningen underlätta för våra Stegfaddrar? 
Hur får vi nya stegar? 

Taube-bysten? Ingen ny information har framkommit. 

6. Övriga frågor 

Hopptorn på Björkö, Anna undersöker mera gällande vart det kan placeras samt om det kan 
bildas en grupp som driver detta. 

     7. Nästa möte är 25 oktober 18.30.  

     8. Mötet avslutades.  

Bohus-Björkö 2022-10-01 

Sekreterare:    Justerare: 

 ____________________ Johan Karlsson __________________ Helena Larsson  


