Mål: Att hitta en gemensam vision för Björkö hamn där
alla områden finns med.
Vad saknar ni på ön för besökare och för åretruntboende?
Vilken typ av besökare vill vi profilera oss emot? Hur kan
vi styra att rätt besökare kommer?
Samarbete för en gemensam vision och mål som gynnar
invånare, näringsliv, besökare och kommun.
1. Arbeta fram en vision för ert område.
2. Hur ser dagsläget ut? Vad saknas? Vad behövs för att
förändra detta? Vad krävs i form av pengar, insatser på
lång sikt, på kort sikt?
3. Handlingsplan för det fortsatta arbetet, nästa steg.
4. Identifiera personer som kan arbeta vidare med frågan.
5. Identifiera ev. projekt som förstudien kan utmynna i - om
det finns önskan om detta.
Grön marina
Vad behövs för att kunna räknas som grön marina? Hur
marknadsförs detta? Vilka styrmedel kan användas från
hamnföreningen? Vilka krav kan ställas på nya båtplatser? Hur
värnar hamnen om den marina biologiska mångfalden? Sanering
av hamnen? Se över ställplatser för husbilar, fler båtplatser,
båttvätt, hur blir Björkö hamn en GRÖN hamn?

Boendet
Hur arbetar vi vidare med boendefrågan. Utveckling av nytt
korttidsboende, airBnB, vandrarhem, samordning, behov mm
Hur finansieras nytt boende? Hur kan samordning ske med
boende på Björkö, boende på närliggande öar?

Företag, företagsutveckling
Se över möjlighet för nya företag att etablera sig på Björkö,
företagarförening Öckerö, gemensamma behov av fortbildning,
värdskapsutbildning, utveckling av befintliga företag, vilken typ av
företag saknas på Björkö? Skapa förutsättning för nya företag,
utveckla de företag som finns, användning av befintliga/nya
lokaler Sjöbodar, Hemvärnsgården

Besöksnäring, marknadsföring
Vilka möjligheter finns för marknadsföring, samordning, events?
Möjlighet att marknadsföra Björkö via kommunens webbsida Visit
Öckerö, kalendern, plan för att samordna marknadsföring inför
turisttidningens kalender (i dec)?

Infrastruktur/Kommunikation
Frågor att diskutera färjetrafiken, prioriterade köer för
transporter, bussar/kollektivtrafik. Förslag till lösningar?

Naturaktiviteter
Guidningar, kajak, naturäventyr, snorkelleder, vandringar,
bad/bastu mm, Meet the locals

Fiskerinäringen
Försäljning, historia, hållbart fiske, framtidsplaner?

