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En hälsning från ordföranden 
 
Bästa läsare! 
     Så har jag än en gång fått förtroendet att sätta samman alla bidrag som lämnats in till Björkö-
Nytt. Efter att ha arbetat med materialet i en dryg månad inser jag att jag behöver inte 
kommentera den pandemi-situation vi alla har drabbats av. Den har vi kommenterat, ”ojat” oss 
över och försökt hitta sätt att lösa problemen och göra livet fungerande och vi har alla våra egna 
upplevelser och lösningar. Dessutom kan jag notera, när jag läser alla inlägg, att de nästan 
samtliga på något sätt beskriver att verksamheten har påverkats. 
     Och sommarvädret blev ju lite upp och ner minsann, ett tag var det så regnigt och blåsigt så 
vi blev förtvivlade och bara kunde glädja oss åt att grundvattnet steg. Och så kom sommaren 
med sådan hetta att man antingen fick hålla sig i havet eller också skuggan. Som du kan läsa här 
i tidningen så har det i alla fall funnits mängder med aktiviteter på ön, trots att våra traditionella 
folkfester in kunde bli av. 
     Och nu vill jag gärna bjuda på en helt fantastisk och fullmatad tidning – än en gång! Också 
denna gång tänkte jag att ”höstnumret är trots allt ett mellan-nummer, nu har vi nog inte så 
mycket att skriva om!” Och så har det kommit in så mycket härligt material – igen! 
     Notera också att Björkö Samhällsförening ännu inte kunnat hålla sitt årsmöte, men på något 
sätt ska vi få till det under hösten, för vi måste ju officiellt avsluta 2019 års verksamhet. Och i 
samband med årsmötet ska vi besluta om förslaget till sammanslagning med Björkö Samverkan, 
och de stadge-ändringar som behöver göras för detta. Jag vädjar till dig att delta i de möten 
som behövs för att kunna genomföra detta! 
     Två praktiska saker: 
Det finns all anledning att efter en härlig badsommar tacka brygg- och stegfaddrarna Hasse 
Olofsson, Sandvik, Per Alexandersson, Timmervik och Bernt Jakobs, tillsammans med Bengt 
Berndtzén, Strömskär, samt vissa stegar på Tors Holme. Dessutom tack till Bernt Jakobs och 
Bengt Berndtzén, som underhållit spänger och bänkar längs lederna. 
Och så har jag fått påpekande om att alla inte har noterat ägande på sina brevlådor! Då kanske 
ni missar eventuella kärleksbrev! 
     Och därmed önskar jag dig nu en riktigt färgrik och skön höst – och kanske kan vi samlas 
lite mer otvunget också? 
     Helena Larsson, ordförande Björkö Samhällsförening 
 



 

 
 

Björkö Samverkan 
     Den föreslagna sammanslagningen mellan Björkö Samverkan och Samhällsföreningen har 
legat på is, eftersom Samhällsföreningen inte ännu kunnat hålla sitt årsmöte på grund av 
Folkhälsomyndighetens restriktioner om större samlingar. Men huvudverksamheten i 
föreningen skall ju ske i de olika grupperna och ni kan t ex läsa om aktiviteter 
i Outdoorgruppen i denna tidning.  
 
Kulturgruppen finns representerad i artikeln om Siljans Bod och denna grupp har dessutom 
kommit in med ett intressant projekt: 
”Scen för alla” på Tors Holme 
Idéer kring vad man skulle kunna göra av Bergsbrottet ute på Tors Holme har förekommit i 
mångas tankar och nu har Eva Rosengren i Kulturgruppen föreslagit och kommit upp med en 
idé kring ”Scen för alla” som skulle innebära att man kan ha diverse aktiviteter – typ 
uppträdande, teater, visaftnar, danskvällar, musik och kanske utomhusgudstjänster. Konceptet 
finns bland annat på Dyrön, Skärhamn och Bohus-Malmön. Hamnstyrelsen har ställt sig 
positiva till att få ett förslag hur man bäst kan använda Bergsbrottet som en del av den allmänna 
utvecklingen av Tors Holme. Eva vill gärna att en bred projektgrupp startas – intresserade kan 
ta kontakt med eva@evarosengren.se för att bidra med idéer eller delta i arbetsgrupp kring 
projektet.  
För er som är intresserade av övrig utveckling av Tors Holme hänvisas till Hasse Olofsson som 
leder Framtidsgruppen i Hamnföreningen och nås via info@bjorkohamn.se 
  
Besöks-och Näringslivsgruppen 
Glädjande är att de nya verksamheterna hittar sin plats och ökar attraktiviteten i hamnen, såsom 
Barlind Beer, Björkö SUP (Stand Up Paddle), Björkö Seafood, Kanotuhyrningen och Drejhuset 
vid Ishuset. Det har verkligen varit fullt av kreativitet, vilket är roligt att se. 
  
Plan- och Byggruppen har en dialog igång med Kommunen/Öckerö Fastigheter för att 
tillvarata intresset av mark för seniorboende samt ligger i startgroparna för att samverka med 
planarkitekten när starten av fördjupningsplanen för Björkö skall komma igång i slutet på 
året.  Vi har ett möte med den utsedde planarkitekten, den nya Samhällsbyggnadschefen, samt 
Andreas Beutler, chef för Plan-och Bygg- och Miljöchef, i slutet på augusti där vi presenterar de 
synpunkter som kommit fram hittills från Björköborna i tidigare dialoger. 
     Lars-Gösta Alsterberg 
 
  



 

 
 

 
Nytt från hamnen 
 

 
     Det har varit en annorlunda sommar på flera sätt, många har haft semester på hemmaplan 
och många har då besökt oss här på Björkö. Det började med mycket vind och gott om plats för 
våra båt- och husbilsgäster men så fort vinden lade sig och värmen kom på riktigt så blev det 
full fart på alla håll i hamnen.	
Roligt är att fler och fler hittar ut till Björkö, många av dem som besökt oss kommer tillbaka. 
Besökarna verkar trivas och njuta av det vi har här ute vad gäller natur, kultur, motion, mat och 
de aktiviteter som anordnas.  

	
 
Arbetet med att förbättra 
parkeringssituationen i 
hamnen verkar ha gett gott 
resultat. Vi har inte haft lika 
stora problem gällande 
framkomlighet och tidvis 
kaos som uppstått på andra 
ställen i sommar. Arbetet 
fortsätter vilket 
förhoppningsvis ger fler 
förbättringar. 	
     
 
 

      
Sommaren började med en hel del besökande gäster i hamnen, sedan avtog det lite då vädret 
inte var det bästa. I augusti blev det en stor ökning då vindarna lade sig och värmen kom till oss 
och som prognosen ser ut så motsvarar antalet betalande gäster tidigare år. 	
Våra hamnvärdar har arbetat under sommaren och fått våra gäster att känna sig välkomna och 
det har resulterat i många återkommande gäster och mycket positiva kommentarer.	
     Under hösten fokuseras arbetet i hamnen på bl.a. underhåll av våra bryggor samt att arbetet i 
våra olika arbetsgrupper fortskrider.	
 	
     Vi har även haft årsmöte för alla medlemmar. På grund av den rådande situationen hölls 
detta digitalt och behandlade enbart formella punkter. Vi planerar att ha en extrastämma under 
hösten för att kunna behandla diskussionspunkter och eventuella motioner, givet att folkhälso-
myndigheten ändrar sina rekommendationer till dess.	
Nya styrelsemedlemmar är Helen Hagberg och Ida Brogren.	
 	
Efter 7 år som ordförande lämnar Bengt Olausson nu över klubban till Peter Domini som ser 
fram emot att vidareutveckla vår hamn tillsammans med alla medlemmar. 
     Styrelsen och medlemmarna tackar Bengt för hans arbete och engagemang under sina år som 
ordförande i Björkö Hamn- och Fiskare förening.	



 

 
 

En intervju med Bengt som varit styrelsemedlem  
13 år och varit ordförande i de 7 senaste åren.	
	
Vad är du mest stolt över att ha varit med och 
utvecklat?	
Att vi köpt upp mark och säkrat upp hamnens områden 
för medlemmarna.	
 	
Vad tycker du har varit den största förändringen i 
hamnen under dina år?	
Mycket har hänt sen jag kom till Björkö första gången 
på midsommarafton 1944 endast 2 dagar gammal. Det 
har blivit mer liv och rörelse. Det finns mer att göra nu 
och ett mer socialt liv i hamnen.	
 	
Hur ser framtiden ut med ditt arbete i föreningen?	
Jag arbetar vidare i styrelsen och i de arbetsgrupper jag 
är med i.	
 	
Är det något speciellt du ser fram emot nu när du får mer tid?	
Jag ser fram emot att vi ska åka ut mer med husbilen och se oss omkring. 
	
Vad gör Björkö så fantastiskt?	
Den gemenskap som finns bland Björköbor är fantastisk. Alla hälsar på varandra och man 
hjälps åt.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	FESKEBOA PÅ BJÖRKÖ   
Färsk Fisk, skaldjur, kallskuret, catering & veckans lunch för takeaway m.m 

Öppettider  
Torsdag 11-15 
Fredag 10-18 
Lördag 10-14 

Ni har väl inte missat att vi gör catering?  
Olika festfat med både fisk och kött, smörgåstårta m.m 

Vi har fisk och kött lunchrätter för takeaway varje vecka 
Välkomna till oss i Boa 

	
Strandsjövägen 5, 47537 Bohus-Björkö 

Tel: 031-929292 
Gilla 'feskeboa på björkö' på facebook för öppettider,erbjudanden 

m.m  



 

 
 

IFK Björkö  
 
Midsommar 2.0 
Midsommarfirandet på Björkö samlar varje år ett stort antal Björköbor och 
sommargäster till traditionellt firande med ringdans, lotterier och lekar. Så hur 

firar man då midsommar på världens bästa ö när hela världen har stängt ner pga Corona-
pandemin?  
 
Jo, man tänker om och man tänker nytt! Om inte Björköborna kan komma till oss får vi väl 
komma till dem tänkte vi, och så föddes idén om ett midsommarfirande online. Midsommar 
2.0! 
När fröet väl var sått och tanken hade slagit rot var det ingen hejd på entusiasmen och planerna 
växte. Vi gjorde reklamfilmer och skickade ut små blänkare om att det skulle komma något 
spännande istället för det vanliga midsommarfirandet och vi gjorde allt vi kunde för att skapa 
intresse för vår sändning. Och vi lyckades, vi väckte uppmärksamhet långt utanför Björkö och 
intresset nådde ända in till fastlandet. Malin blev intervjuad i P4 Göteborg, TV4 kom på besök 
för att dokumentera våra förberedelser och Torslandatidningen gjorde ett uppföljande reportage, 
veckan efter midsommar.  

Men någonstans där på vägen dök också tvivlet upp, och frågan om hur vi skulle lösa det här? 
Vi hade ingen tidigare erfarenhet av livestreaming och vi hade inte en susning om vad som 
behövdes i teknikväg. Men vi hade en fruktbar blandning av ungdomlig och medelålders 
entusiasm och framför allt hade vi kul. Så med egen ljudanläggning och Våga Mera-poddens 
tekniklåda som bas, köpte och lånade vi ihop ytterligare grejor vi trodde vi kunde behöva. 
Videomixer (världens största tack till Timmy på QTECH för support), en snabb dator (tack för 
lånet Uno) och lite smått och gott från 
olika håll. Sen blev det många långa 
dagar och sena kvällar för att få ihop en 
livesändning av detta. Och till sist var vi 
där, vi gjorde några provsändningar och 
såg att allting fungerade hjälpligt och sen 
var det bara att blunda, hålla tummarna 
och köra! 

Midsommarafton troget öste regnet ner 
när klockan började närma sig 4 och 
sändningen skulle gå igång. Som tur var 
hade vi fått upp rejält med tält så att vår 
utomhussändning kunde genomföras. Styrelsens egna linslöss Malin, Ulf och Jonas skötte 
”studion”, dvs stod i rutan och pratade oavbrutet mellan lottdragningarna. På klubbhusets 
veranda stod KNOP:s akustiska utbrytargrupp FEBR¿ och spelade käcka låtar från förr och nu 
och på Coronasäkert avstånd (i Hemvärnsgården) hade vi Ylwa Åberg och Malva Halldin som 
via länk bjöd på skönsång och vackra visor, tack till er alla för ert medverkande! ’ 



 

 
 

Tekniken sköttes med den äran av Björkös egen Micael Wigerud och hans Våga Mera-podden-
kollega Benjamin von Schmuck. Tack för ljud, bild och glada tillrop! 

I ett stundtals mördande tempo, men mestadels lite långsammare, bjöds det lotterier, intervju 
med hedersordförande Stefan Granstav, musik och lite spontana besök från lotterivinnare som 

dök upp i sändning för att hämta sina priser. 
Och vad som från början var planerat att bli 
en tajt 90-minuterssändning klockade vi 
istället in på nästan 2 timmar och 40 minuter! 
Men vad gör väl det när man har roligt?  

Vi lottade ut fantastiska priser skänkta av 
våra sponsorer Skeppshandeln, ICA Nära 
Björkö, och Björkö Seafood, ett stort tack till 
er för allt stöd! Och vi hade fler långväga 
gäster på årets midsommarfirande än nånsin 
förr, vi hade besökare från Sydostasien, 

Nordamerika, Norrland och Skåne som firade midsommar med oss på Björkö, inte illa! Och 
som lök på all laxen fick vi in en bra slant till IFK Björkös verksamhet, när nu Coronan sätter 
stopp för så många av våra ordinarie aktiviteter. Därför, slutligen det största av tack från djupet 
av våra hjärtan till alla er som köpte entrébiljetter eller lotter, eller bara swishade för att det var 
kul, ni är hjältarna! 

… i korthet 
Fotbollsskolan 
Världens bästa fotbollsskola finns på Björkö! I år hade vi glädjen att ha en bit över 100 barn 
igång i fotbollsskola och fotbollslekis, indelade i coronasäkrade grupper och uppdelade i tre 
pass under dagen. Det var mycket svett och glädje (och en del tårar) innan det var dags för 
medaljutdelning dagen före midsommar. Tack alla barn och ungdomar och ett extra stort tack 
till våra fantastiska ledare! 
Vi ses nästa år! 

A-laget 
Vi spelar detta konstiga Corona-år i div 4B Göteborg och serien har precis dragit igång. Det har 
nu också blivit tillåtet med publik på fotbollsmatcherna i de lägre serierna, dock max 50 pers, så 
vi ser fram emot att se er alla (50) på nästa hemmamatch när vi låter vändkorset snurra igen och 
kaffemaskinen puttrar i caféet precis som före Coronan. Välkomna! 

Strandstädning 
IFK Björkö hade fått i uppdrag av kommunen att städa någon av våra stränder under augusti 
månad. Vi valde att städa längs den vackra Strömskärsleden, från Seaside till ”gula stegen” i 
Trollvik. Vi lyckades lite turligt också pricka in en av årets varmaste dagar den där söndagen 
och de 12 frivilliga som deltog fick slita i det vackra vädret, ett stort tack till er alla! Ett stort 



 

 
 

tack också till Gert som såg till att allt skräp som samlats ihop transporterades bort till 
återvinningsstationen. 

Nytt ”tjejlag”  
IFK drar igång en ny träningsgrupp för enbart tjejer. Så är du född mellan 2011 och 2013 och är 
sugen på att spela fotboll med IFK Björkö så kolla in på vår hemsida www.ifkbjorko.nu eller 
vår Facebook-sida för mer information. Anmält lag till serie 

Konstgräsplanen 
Konstgräset är på plats men det återstår fortfarande en del mindre formaliteter för att godkänna 
leveransen, sedan kan vi börja använda planen fullt ut. Än en gång ett stort tack för alla bidrag 
från er Björköbor, stora som små, ni är underbara! Det återstår en del mindre arbete runtom-
kring planen, plattläggning och allmän upprensning tex, och det arbetet kommer att ske på en 
arbetsdag senare i höst. Mer information om arbetsdagen kommer längre fram. 
Invigning av den nya konstgräsplanen med pompa och ståt, blir till våren (eller när nu Coronan 
behagar släppa greppet om våra liv…). 

 
 



 

 
 

Björkö Hembygdsförening 
 
Tack alla som var med och strandstädade Holmen och Sandvikarna måndagen 
den 10 augusti. Vi var 15 personer som njöt i sommarvärmen av trevligt 
umgänge och sagolik fika. Flera av oss kommer alltid att bära med oss smaken 
av Rithas goda kakor denna soliga dag. 
 
 

Nu har vi tagit oss igenom en 
sommar utan ordinarie aktivite-
ter. Socialt har vi saknat alla 
människor på Äggostens dag 
och Västerhavsveckan. Då vi 
har en lokal med fasta kostnader 
så har dessa båda evenemang 
haft stor betydelse för vår 
ekonomi. Kommunen, Studie-
förbundet Vuxenskolan och inte 
minst försäljningen av Rithas 
bagebrö och äggostar har gjort 
så att vår ekonomi ser fortsatt 
stabil ut. 
Nu går vi väl alla och hoppas på att Covid drar sig tillbaka och livet går tillbaka till normala 
rutiner. Förhoppningarna är att våra studiecirklar skall starta under hösten:  
Tisdagsträffarna, där vi analyserar gamla björköbilder, sånggruppen Kvitter, 
Gamla björköhus (som vi hoppas kommer att bli en bok).  
Information om när vi startar kommer på vår Facebook-sida och på hemsidan: 
https://bjorko-hembygdsforening.webnode.se/. 
 
Styrelsen önskar alla en härlig höst med fina promenader och mysiga kvällar. 
”Kura skymning” fungerar bra i mindre grupper eller helt ensam. 



 

 
 

 
 
Till slut kom ändå sommaren och vi fick några veckor med massor av sol och bad! Hoppas alla 
barn som besökt stränderna har nyttjat de leksaker som vi i Björköbarnen ser till att lägga dit 
varje år. När stranden inte längre lockar och vädret blir busigare kommer vi att ta in leksakerna 
för att kunna spara dem till nästa sommar.  
 
Innan sommaren fyllde vi även på med leksaker på lekplatsen men om ni saknar något får ni 
gärna höra av er till info@bjorkobarnen.se så ser vi om vi kan ordna det. Större leksaker, som 
cyklar, tramptraktor och gunghäst, förvarar vi i skötrummet.  
För att få tillgång till detta rum krävs det att du är medlem i Björkö-Barnen (vilket du blir 
genom att sätta in 150 kronor på PG 61 08 22 -9 alternativt swish 1234 132858, glöm inte att 
ange barnens namn på inbetalningen).   
För att få koden, maila till info@bjorkobarnen.se eller skriv till oss på vår Facebook: 
https://www.facebook.com/bjorkobarnen/. 
 
Covid-19 satte stopp för en rad aktiviteter under våren och det är i nuläget oklart vilka av våra 
höstaktiviteter som vi kommer att kunna genomföra. Familjegympan är tills vidare inställd. Hur 
det blir med höstens familjedag på lekplatsen och årets pumpajakt kommer vi att meddela via 
vår Facebook och på Björkös anslagstavlor, så håll utkik där för vidare information. 
 
Är du intresserad av att bli en del av vår styrelse eller på annat sätt engagera dig i vårt arbete 
för barnen här på Björkö är du varmt välkommen att vara en aktiv del i Björköbarnen. 
Kontakta styrelsen eller håll ögonen öppna efter datum för nästa årsmöte. Vi behöver alltid nya 
och taggade styrelsemedlemmar! 
 
Kom ihåg: Allt arbete i föreningen sker ideellt.  
Tycker du att det vi gör för alla barn är bra?  
Bli gärna medlem för 150kronor/år och familj. 
Betalningsinfo enligt ovan. Skriv barnet/barnens 
namn på meddelanderaden eller vem bidraget 
kommer från om du är stödmedlem.  
     En härlig höst! Önskar styrelsen  
 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

Björkö Music Society 
 
 

Under de rådande omständigheterna har vi fortsatt att ligga lågt med egna evenemang men vi 
hoppas kunna återkomma med våra BMS Live! Kvällar på Seaside i någon säker form under 
hösten/vintern. 
 
För att snygga till den bakre entrén till 
Klubben och möjliggöra utomhusspelning 
under tak så har vi under sommaren 
påbörjat ett altanbygge som snart är klart. 
Hör du toner från innergården bakom 
klubben så titta gärna in och se vad som 
händer!  
 
Vårens smått succéartade Singer 
Songwriter kurs gav mersmak och 
kommer 
att fortsätta till hösten. Har du minst börjat sjuan, har du sjungit och spelat piano och gitarr en 
del förut så är du välkommen att vara med. Skicka ett en intresseanmälan till oss på 
info@bjorkomusicsociety.se. 

Singer Songwriter-gänget var för övrigt 
inplanerade som stående gästartister under Middag 
i solned-gången på Seaside under augusti, då 
podden På Håret skulle underhålla tillsammans 
med lokala och inbjudna gästartister. Dessvärre 
ändrade myndig-heterna förutsättningarna allt 
eftersom och det blev bara ett uppträdande. Gänget 
fick dock framföra en av sina egenskrivna låtar och 
vi är oerhört stolta över vad de åstadkommit 
tillsammans med våra fantastiska ledare Ylwa 
Åberg och Jonas Fagersson. 
 

 
 
Vill du bli medlem eller stödja oss som supporter? 
Besök www.bjorkomusicsociety.se 
 
Ta hand om varandra där ute och följ gärna vår 
verksamhet på Facebook 
     David Sjölander,  
     ordförande, Björkö Music Society 
  



 

 
 

Björkö Roddklubb 
 
Under den på gångna, och på många sätt märkliga, sommaren har det 
i alla fall funnits en sak som varit som vanligt, nämligen engagemanget hos Björkös 
motionsroddare! Trots temperaturväxlingar har väderleken medfört goda roddförhållanden och 
båten har, tre kvällar i veckan under merparten av sommaren, fyllts med såväl gamla som nya 
roddare. Tack vare alla nya entusiastiska medlemmar har säsongen dessutom känts lika 
spännande och positivt utmanande som om de av Coronaskäl inställda arrangemangen (SM-
tävlingar och Sekelskiftesdagar på Marstrand) faktiskt blivit av. Just nu ser vi i också fram emot 
en längre avslutningsrodd och en ny givande inomhussäsong. 
 

 
 
Känner ni er lockade av att vara med? Vik då följande dagar för att umgås och hålla formen: 
Tisdagar klockan 18.30-19.30 Gympa 
Torsdagar klockan 19.00-20.30 Step up och styrkegympa samtidigt 
Lördagar 14.30-16.00 ”Cross fit”-liknande träning 
 
Vi kommer att annonsera om terminsstart på Björkö Roddklubbs Facebook-grupp och vår 
hemsida www.bjorkoroddklubb.se . Ni kan också kontakta oss på mejladressen 
styrelsen@bjorkoroddklubb.se . 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

Björkö SUP (Stand Up Paddle)  
SUP eller ståpaddla som det också heter, har 
blivit oerhört populärt i sommar. Och det är 
inte konstigt, enligt Micael Wigerud som 
startade upp Björkö SUP i mitten av juli.  
SUP är ett underbart sätt att ta sig fram på 
vattnet.  
Att upptäcka Björkös fantastiska natur och 
friheten på brädan. Brädorna har synts i 
hamnen, oftast tillsammans med skratt, 
äventyr och gemenskap. Det krävs mod att 
testa men det går alltid bra, brädorna är 
stabilare än vad man tror. På brädorna hålls 
allt från kurser och event till Yoga. 

 
 
 
 

 
BryggYoga 
För tredje året i rad har Seasides brygga 
förvandlats till Yoga Studio på 
söndagsmorgon. Det är underbar känsla att 
Yoga på brygga och så nära havet. Många 
modiga har vågar testa Yogan för första 
gången. Här samspelar erfarna yogisar med 
den som gör yoga för första gången.  
 
Det handlar lika mycket om kroppen som om 
andningen och mental styrka. Bästa sättet att 
avsluta yogan brukar vara med ett dopp rakt i 
havet. 



 

 
 

Björkö Outdoor 
 
Sommaren har varit fantastisk för Björkö 
och Björkö Outdoor. 
 
Våra utmärkta motions-slingor har varit 
väldigt populära för både Björkö-bor och 
tillresta från de andra öarna och från 
turister. Många strosar runt, springer, 
cyklar och det har fungerat bra mellan 
gående och cyklister. Det är ju viktigt  
att alla som är ute på slingorna tar hänsyn 
till varandra.  
 
Björkö Outdoor har också tillfälligt 
placerat ut en Frisbee-golf-bana vid 
Näckrosdammen för att se om det finns 
något intresse för denna typ av aktivitet. 
Vi låter banan och korgarna sitta uppe 
under Augusti månad. Banan har 9 st 
korgar och är 700m lång. Det kanske kan 
vara en trevlig sport för många! 
 
Björkö Trail har utfört 2 st trevliga 
arrangemang för de som gillar att springa 
på stigar, klippor och skog.  
6:e juni var det Björkö Runt/En fot i vattnet. 8:e augusti utfördes Björkö Trail, ett arrangemang 
där man tar sig runt alla våra markerade slingor på 3,4 mil. 

 
Dessa arrangemang av Björkö Trail  
utfördes proffesionellt av Hendrik Dittmer 
och Daniel Norlander. 
     Björkö Outdoor, Owe Gissleholm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
På nästan hela norra ön finns utmärkta leder – välj en lämplig färg 
och upplev dem på det bästa sättet för dig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla 5 slingorna har sin startpunkt vid Utegymmet (Se hänvisning Motionscentralen vid 
Kaveldunsvägen). De har de olika sträckningarna på 1,6   5   8   9 och 11 km. 
1,6 och 9 km är väldigt gåvänliga medan de andra slingorna är lite mer kuperade och i skog. 
Ta gärna en tur och ha en trevlig stund på någon av stigarna. 
 
Vi är jätteglada att kunna erbjuda alla Björköbor, barn som vuxna, samt besökande att kunna ta 
del av vår fina ö. 
Med vänlig hälsning,  
     Björkö Outdoor 



 

 
 

Galleri Siljans Bod 
 
Tack för i år! 
Vilken sommar vi haft i Galleri Siljans Bod! Trots 
pandemi har vi kunnat hålla öppet – tack vare att alla ni 
som besökt oss har hörsammat försiktighetsåtgärderna: 
spritat händer och hållit avstånd. 
Nu stänger vi för säsongen, men snart är det påsk och vi 
öppnar igen. Tusen tack alla – och på återseende! 
     26 konstnärer och kreatörer på Björkö 
 
 
En trappa upp i Siljans Bod 
Nu återkommer vi med våra kvällar En trappa upp i Siljans Bod!  
I höst har vi ett nytt spännande program: 
 
8 oktober 18.30 (150 kr) 
Den kinesiska litteraturen – nyckeln till Kina: Översättaren Roger 
Eriksson 
 
5 november 18.30 (150 kr) 
Vingar över Björkö – fåglar och bin: Fågelskådaren Kristoffer Lager 
och biodlaren Sara Lager 
 
3 december 18.30 – favorit i repris (200 kr) 
När sillen kom till Björkö – sillperioderna och Bovik: Pia Lundqvist, doktor i historia, samt 
potatis och sill med Feskeboa 
 
Anmälan: Swisha entréavgiften till 070-662 76 65 och skriv vilket 
datum betalningen gäller. Du får bokningsbekräftelse per sms. 
Förtäring och dryck ingår. Endast 30 platser/kväll, först till kvarn 
gäller.  

Varmt välkomna!   
Anna-Lena, Eva och 
Eva 
 
 
  



 

 
 

Nya grepp för konsten på Björkö 
 
Det blev ingen ”Konstrunda” i år, av kända skäl. Men lusten att producera och presentera konst 
är opåverkat stor på Björkö. Därför bjöds vi på härliga konst- och hantverkshelger på Slottet, 
vid ishuskajen och i Siljans Bod. Stort tack alla ansvariga för att ni ”förgyller” livet på Björkö! 
 

  

Rolf 0705-95 66 35
Michael 0735-06 06 96
www.rmbyggab.com 
info@rmbyggab.com

Var rädd om din fritid
Kontakta RM Bygg AB



 

 
 

En hälsning från Solhem 
 
Kära Björköbor! 
     Förväntningarna inför sommaren 
var ju ganska pessimistiska med 
tanke på rådande omständigheter.  
Att sedan vår allas kära Gullan 
hastigt rycktes bort ifrån oss gjorde 
inte saken bättre. 
     Några större arrangemang har vi 
av förståeliga skäl inte kunnat ordna 
denna sommar. Den första kvinnliga 
dövprästen, Sofie Strid, höll sin första gudstjänst i Björkö kyrka på distans på midsommar-
dagen. 
 
Men ”hemsemester” och Booking.com vände våra pessimistiska förväntningar. Förmodligen 
har vi haft den bästa sommaren på länge. Det har varit nästan fullbelagt med gäster från när och 
fjärran. Man har upptäckt att Björkö är en fantastiskt vacker ö med flera vandrings-möjligheter 
och en genuin pittoresk hamn. 
Ett stort TACK till alla Björköbor för varmt och trevligt bemötande mot oss på Solhem och våra 
sommargäster. 
Vi hoppas dock att kunna ha vårt traditionsenliga första advents-firande på Solhem. 
Vi önskar er alla en fin höst och att vi förhoppningsvis går mot ”ljusare” tider. 
     Solhem 
 
 
Gull-Britt ”Gullan” Engdahl 
    Jag följde Klas Eliassons film med 
Gullan häromdagen och påmindes om 
upplevelsen av att träffa och prata med 
henne. Tänk, att man blev alltid så busigt 
glad när man talade med henne! Och 
ingenting var besvärligt eller motigt när man 
skulle besluta om något. Hon talade lika fort 
med munnen som med händerna, ja hennes 
teckenspråk var imponerande.  
     I Björkö-samhället var hon en självklar 
aktör och representant för Göteborgs Dövas 
förenings sommarhem Solhem, med alla 
aktiviteter som tilldrog sig där. Lite extra 
krydda var ju att Björkö blev platsen för TV-
serien som spelades in på Solhem för något år sedan. 
     Själv tillhörde jag den grupp som i augusti 2018 blev ”husvilla” när branden härjade i vårt 
område. Tänk, att när vi flydde söderut på vägen mot färjan och inte visste var vi skulle ta 
vägen och chocken grep tag i oss så att vi frös i sommarvärmen – då kom Gull-Britt och flera 
andra från Solhem oss till mötes. De samlade ihop filtar och täcken och lade över oss och bjöd 



 

 
 

oss in i matsalen och vi fick kaffe och omvårdnad. De som inte hade någonstans att sova den 
natten bereddes också övernattning. En sådan omsorg och välvillighet! Det glömmer ingen av 
oss någonsin.  
     Ja, vi är många som känner en stor saknad efter Gullan och vi sänder många tankar till alla 
på Solhem som nu får arbeta med sin egen förlust och att hitta en fortsättning på verksamheten 
och gemenskapen på Solhem. För Solhem har en viktig roll i Björkö-samhället och Gullan 
glömmer vi inte! 
     Helena Larsson, Björkö Samhällsförening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En hälsning från Boviks Seglarskola 
 
     Sommaren 2020 har varit annorlunda för oss alla. För oss vid Boviks Seglarskola har det 
inneburit en hel del åtgärder för att hindra spridning av Corona-virus, men just därför har alla 
planerade läger kunnat genomföras. Vi har haft åtta fantastiska lägerveckor och dessutom har 
”Västspel” kunnat genomföra sina läger under en vecka. 
 
För min personliga del (jag 
tillhör riskgruppen 70+) har 
jag inte kunnat vara med så 
mycket denna sommar, men 
under sommarens sista läger-
vecka kunde jag vara med och 
samtidigt hålla distans.  
     Denna vecka var det 
fantastiskt väder, den enda 
fukt uppifrån var ganska 
kraftig dagg ett par nätter. 
Bilden kommer också från 
detta läger, då jag fick nöjet 
att fotografera och filma med min drönare. 
 
Jag vill avsluta med att tacka alla i våra lägerledningar, våra pulingar (lägerdeltagare) och deras 
föräldrar som lät oss låna deras barn i sommar. Utan alla dessa fantastiska människor hade vi 
inte kunnat ha läger vid Boviks Seglarskola varje sommar sedan 1973.  
Jag vill också passa på att tacka alla er på Björkö som välkomnar oss varje sommar. 
     Janne Otterström 



 

 
 

……en flaggstång….  
 
     Det var med en viss oro som jag 
drog igång mitt flaggstångsprojekt. Det 
har gått trettio år sedan jag senast tog 
ner den för ommålning och den stora 
frågan var om den skulle hålla för ännu 
en fällning. Den gången gjordes arbetet 
med hjälp av familjen, goda vänner, 
linor och stegar och vi kunde utan 
större risk svänga ut stången över 
granntomten.  
Den här gången var Tomas och Berits 
fina trädgård och uterum i farozonen om olyckan skulle hända om stången eller delar av den 
skulle ramla ner. Valter Larsson sa en gång, att ”om den är rôten, så brukar den gå av på 
tredjedelspunkten”. Jag tog det säkra före det osäkra och anlitade en kranbil, som ändå var på 
ön för att göra några andra jobb, och han lyckades. Lugnt och stilla lade vi ner den gamla 100-
åringen på plats framför huset. Jag vet att den är hundra år. Oskar ”Myren” Johansson, som lät 
bygga mitt hus 1917 reste stången när huset stod färdigt och enligt hans dotter Elsbeth var det 
samma stång som stod där när Ulla och jag köpte huset 1975. På bilden, som är tagen 
sommaren 1926, står stången vit mot det då mockabrunfärgade huset med sina gröna fönster 
och ljust ockrafärgade foder och dekorationer. I fönstren sitter familjen, Oskar med hustrun 
Lovisa och de tre döttrarna Astrid, Elsbeth och Anna-Lisa.  
     Oskar var enligt Elsbeth noga med att sprickorna i stången inte fick kittas igen när den 
målades. De skulle vara öppna, så att den kunde torka ut mellan regnvädren. Det är väl den 
varsamma behandlingen som har gjort att den har stått sig under alla dessa år. Hur den har tagits 
till ön vet jag inte, men den har med största sannolikhet tillverkats eller förberetts någonstans på 
Inland, enligt en gammal god metod som fortfarande lär användas för de fåtal trästänger som 
produceras idag.  
     Det går till på det sättet, att man i skogen ser ut en gran av lämplig längd. Den ringbarkar 
man nedtill så att den slutar växa och man låter den sedan stå kvar på rot några år tills den är 
helt torr och död. Därefter fäller man den, kvistar den och hyvlar den till önskad dimension – 
min stång är drygt 13 meter lång och har diametern 15 cm i roten och 6 cm i toppen. Metoden 
användes förr också när man tillverkade raka åsar till lador och andra byggnader med långa 
spännvidder. Troligtvis behandlades stången en gång med rå linolja eller möjligtvis, enligt 
bruket härute i skärgården, med sillolja, innan den färdigmålades.  
 
     Jag har inte frångått den gamla behandlingsmetoden när jag nu har renoverat den. De gamla 
färgresterna är bortskrapade, den är dränkt i kokt linolja och den är mellanstruken och 
färdigmålad med äkta linoljefärg. Flaggstångsfästet är kanske också värt några ord. Det gamla 
är en ekstock som, enligt vad Oskar i Myra berättade för mig en gång, bärgades av honom och 
en kamrat och som såldes till Oskar Johansson. Förmodligen är det en bit av en kölstock från en 
gammal skuta, eftersom den är full av spår efter pluggar som kan ha hållit spanten.  Den var 
tyvärr inte i skick att återanvända, utan jag har fått ersätta den med en ”ny” stock som kommer 
från en vindsrenovering i ett 1800-talshus i Vasastaden. Men de gamla järnbeslagen i muren 
gick att använda.  



 

 
 

     Nu skall stången resas, eller är kanske 
redan på plats när detta läses, och nu borde 
den kunna stå ytterligare ett antal år. Och 
förhoppningsvis ger någon i nästa generation 
den samma omsorg och kärlek, som Oskar 
tidigare och nu jag, har gett den.  
     I augusti 2020, Hasse Olofsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En liten hälsning från Världens Barn 
Kommittén har beslutat att pausa den traditions-enliga hamnfesten för Världens Barn i år. 
Istället satsar vi på fler insamlingshelger med fina lotterier utanför ICA med start 4:e september 
 
Har du något du vill skänka till vinster får du gärna höra av dig! 
Vi ses snart!  
Soliga hälsningar Världens Barn kommittén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Och så en liten ”Tage Danielsson” att tänka på innan du 

   läst klart denna tidning  
 
 

Innan du blir kapitalist 
kommunist, monetarist 
anarkist, marxist, fascist 
terrorist, imperialist 
socialist, syndikalist 
eller rentav folkpartist 
måste lilla du förstå 
att så snart som du kan gå 
bör du stultande gå med 
i det världsparti för fred  

som går före allting annat. 
Alla -ismer där vi stannat 
är sekunda, inte störst. 
Freden måste komma 
först. 
Gör den inte det, min vän, 
kommer inget efter den. 
 
Tage Danielsson 
 



 

 
 

  

Du vet förstås att Björkö Samhällsförening är hela Björkö-samhällets gemensamma 
förening och, trots virus-störning, fortfarande fullt levande! 
 
Vi ska avsluta verksamhetsåret 2019 med ett årsmöte, vilket alltså måste ske under 
hösten. Vi återkommer om detta. Då kommer vi också att presentera ett förslag om 
att göra gemensam sak med Björkö Samverkan och lägga in de projektgrupper, som 
startade där, i den nya föreningsformen. Det innebär att vi måste göra om Björkö 
Samhällsförenings stadgar som du, som medlem, ska ta ställning till. Detta 
återkommer vi om i samband med årsmötet.  
 
Som du ser så görs Björkö-Nytt som vanligt, för information och gemenskap! 
 
Därför räknar vi med dig som viktig medlem och att du betalar medlemsavgiften, 
100:-/hushåll genom Plusgiro 439 55 51-7 eller Swish 1232632180.  
Tack för din delaktighet! 
 

* Gäller för nya abonnemangskunder vid hämtning i butik.

Vi har lösningen! Råvaror och recept i en färdig matkasse.

Vill du ha hjälp med 
varierande middagar?

ica.se/matkasse

Familj – 3 & 5 dagar
Barnfamiljernas favorit! 

God och näringsriktig mat. 
Finns även som laktosfri.

Inspiration – 3 & 4 dagar
Spännande recept och 
nya smaker! Finns som 
gluten- och laktosfri. 

Klimat – 4 dagar
Värna om vår planet.

Enkla, goda och  
hållbara måltider.

Vego – 3 dagar
Gröna måltider lagade från 

grunden – med en hög andel 
ekologiska varor.

Bistro – 3 dagar
Enkla och snabba menyer 

med lite lyxkänsla. För 
det mindre hushållet.

Enkla veckan – 5 dagar
Hushåll med matkontot
och din tid. Enkelt och 
snabblagat i vardagen.

*

4 dagar, 4 personer 

Första kassen

k       299
3 dagar, 2 personer 

Första kassen

*k       299
5 dagar, 4 personer 

Första kassen

*k       299*

3 dagar, 4 personer

Första kassen

k       299
3 dagar, 4 personer

*

Första kassen

k       299*

3 dagar, 4 personer 

Första kassen

k        299
Fi� s 

även som 
laktosfri

Fi� s 
även som 

gluten- och 
laktosfri

Björkö



 

 
 

 

                                                

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Välkommen till kyrkorna på Björkö i höst! 
Vi befinner oss i sensommartid på väg in i en annorlunda hösttermin. På grund av covid-19 är 
höstens träffpunkter och soppluncher tyvärr inställda. 
 
Samtal 
Behöver du någon att tala med? Hör av dig till Christer Holmer, eller Emma Rudäng, - se 
kontaktinformation i rutorna här ovan, för att boka in ett samtal på telefon eller i någon av 
kyrkorna. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 
 
Hjälp med handling 
Behöver du hjälp med handling? På tisdagar och torsdagar ordnas handling och hemkörning. 
Hjälpen är tillgänglig för alla som är hemma pga symtom eller är i riskgrupp. Ring eller mejla 
Emma Rudäng för att få hjälp på tisdagar eller Christer Holmer för att få hjälp på torsdagar. 
 
I båda kyrkor firas gudstjänster under höstterminen. Gud är nära, men vi behöver fortfarande 
hålla avstånd, vi sitter på markerade platser i våra kyrksalar. 
Söndag 27 september kl.18 Musikgudstjänst i Björkö kyrka. Pia Brinckmann Stenhede, 
blockflöjt, Ulrika Davidsson, klaverinstrument 
Söndag 25 oktober kl.18 Musikgudstjänst i Björkö kyrka 
 
Equmeniakyrkan Björkö kommer att ha webbgudstjänst via Equmeniakyrkan Björkö’s 
Youtube-kanal 13 september, 25 oktober samt på Första advent den 29 november 
 
En stunds stillhet, öppen kyrka, varje torsdag kl.19-20 i Equmeniakyrkan. 
Start den 3 september. Kom när det passar, stanna så länge du vill. Välkommen att sitta ned, 
tända ett ljus, be en bön. 
 
På grund av rådande situation kan ändringar förekomma, läs affischering och våra hemsidor för 
uppdaterad information http://www.equmeniakyrkanbjorko.se/ och 
https://www.svenskakyrkan.se/ockero 
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stannar hemma vid minsta symtom. 

Välkomna önskar öns kyrkor 

Björkö Kyrka 
Kyrkvägen 11,  
tel. 0708 960151 
Komminister Christer Holmer 
christer.holmer@svenskakyrkan.se 

Equmeniakyrkan Bohus Björkö   
Bäckevägen 31,  
tfn 0722 521333  
Pastor Emma Rudäng 
emma.rudang@gmail.com 
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