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Slutrapporten 
Dagens ord 

Projektsvacka – ett ord 

som beskriver den tid som 

förlöper mellan EU´s olika 

programperioder.  

Också ett ord för den 

mättnad ett projektår ger. 

Nyheter i hamnen 

Hamnkontoret delas 
En yttre del kommer alltid   

vara öppen för besökare. 

Där ska finnas broschyrer, 

kartor, och information om 

hamnen, Där kan man också 

betala sin hamnavgift i en 

nyinköpt betalautomat. 

Ett nygammalt samarbete mellan Isverket och Skeppshandeln 

har sprungit ur projektet. För hundra år sedan initierade 

Adolf Alexandersson fiskarnas andelsförening på Björkö, det 

som idag är Skeppshandeln. Denne Farfarsfar till dem båda 

(Lasse och William) arbetade också för anläggandet av Björkö 

Hamn som vi känner den idag. 

Målsättningen för ”Store to Ship” är att vända sig till yrkesfiskare 

för att serva dem med olja, och förnödenheter samtidigt som de  

isar. Ishuset fungerar som mellanlager kvälls- och nattetid. Fiskare 

kan maila beställningar till Skeppshandeln och hämta ut det i 

Ishuset. Det är en utveckling tillbaka till så som det var förr i 

Björkö Hamn. Att detta företagssamarbete återuppstod är en direkt 

följd av möten och samtal som ägt rum det gångna året.  

Rekordmånga på arbetsdagen 

På den välbesökta arbetsdagen i hamnen deltog fler än 90 

personer. Flera av de idéer som kommit upp under 

projekttiden genomfördes .  

Under försommaren kommer t ex en tillfällig grillplats under tak 

med lä för grillen att byggas. Blir den välanvänd kommer hamnen 

att bygga en permanent 2015.  Under juni kommer Hamnen att 

ordna en låda med leksaker, krocket, kubb, boule mm på gräset i 

inre hamnen för alla. 

Cykelställ  
Förhoppningsvis använder 

cyklister dessa för att ställa 

sin cykel i. Då ökar fram-

komligheten till bryggor och 

verksamheter i hamnen. 

Skyltar  
Människor som besöker 
Björkö har svårt att hitta till 
t ex vår lekplats, ICA, norra 
Björkö och till badplatser. 
Skyltning från Gästhamnen 
och vidare inåt ön kommer 
förhoppningsvis ske  2014.  

På gång i hamnen 

Fler  bord och bänkar 
Det är trevligt att umgås 

i hamnen. För att fler ska 

kunna göra det har hamnen 

ordnat fem nya sittgrupper, 

Nytt för i år även på 

Ishuskajen.  

Boulebana 
Redan förra året kunde 

man tillbringa kvällen på 

boulebanan i hamnen, 

Med havsutsikt utanför 

Seasides staket blir rundan 

garanterat minnesvärd. 

Sandlådan 
Förra årets populäraste 

tillskott i hamnen. Den 

symboliserar bra likheten 

mellan Öbor och Finfolk. 

Alla vill ju greja med nåt. 

Mer aktiviteter framöver? 
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Att Björkös midsommarfirande liksom förr äger rum i 

hamnområdet är en idé som kommit upp från många håll 

under projekttiden.  

Förtjänsten skulle fortsatt kunna tillfalla IFK Björkö, men många 

tror att det hade gått att göra mer av ett arrangemang i hamnen. 

Det skulle kunna pågå även en del av kvällen och kanske 

involvera några av hamnens näringsidkare. Intresse av att delta i 

en sådan planering finns bland flera Björköbor. Midsommar 

firades förr i inre hamnen med dans på brygga och andra 

festligheter. 

Inspiration från Styrsö 

Hembygdsföreningen 

kommer kanske redan i 

sommar att visa några av 

sina bilder från hamnen på 

den gamla goda tiden och 

samtidigt göra reklam för 

hembygdsgården och sina 

öppettider, på västra väggen 

av hamnkontoret. Det blir 

också trevligt för Glassboas 

kunder att titta på. 

Kommunen har visat  

intresse för idéer  från  

projektet, kanske kommer 

man genomföra någon av 

dessa. 

- Ett utegym på Björkö.  

- Att öarna annonseras var 

för sig på kommunens 

turisthemsida. 

- En container på fiskekajen 

för omhändertagande av 

bland annat sjöskräp.  

- Att det skulle behövas en 

tjänsteman/kvinna som har 

fiskefrågorna på sitt bord. 

Varthän för  

oss vinden? 

Ett EU-projekt 

som handlar om 

Björkös framtid  

På gång i hamnen 

Grässlänten 
En trädgårdsarkitekt på 

Björkö tillsammans med 

en arbetsgrupp från 

hamnen ska arbeta med 

att göra hamnen mer 

attraktiv. Företagarna i 

hamnen har uttryckt 

intresse av att medverka i 

finansieringen av detta 

anläggningsarbete. Det 

gynnar även företagarna att 

hamnen ser trevlig ut. 

Arbetet blir kostsamt och 

därför genomförs det i 

etapper. Lilla grässlänten 

mellan mastkranen och 

Glasstrappan blir den första 

som ansiktslyfts. En 

terrassanläggning med 

sittplatser och trevliga 

växter är planerad. 

Arbetsdag i hamnen 

Sjöbodsinventering  - Lokalanvändningen i hamnen 
Som en del i projektet ingick att prata med alla Sjöbodsägare 

med arrende på mark i hamnområdet. I januari kontaktades alla 

och bjöds in för en intervjuade om sin Sjöbods historia, dess 

nuvarande användningsområde och hur de avser använda sin bod 

framöver. Resultaten finns sammanställt i form av en skrift som 

översiktligt ger svar på dessa frågor. Den finns att ta del av på 

hamnens hemsida och hos Hembygdsföreningen. Kanske kan 

någon intresserad Björköbo med hembygdsintresse tillverka 

informationsskyltar att sätta up på boarna, för allmänheten att lära 

sig om bodens historia. Alla sjöbodarrendatorer är positiva till det. 

Hamnens framtidsgrupp 
Nu lämnas frågan till Hamnens 

framtidsgrupp, att fundera över 

om det ligger i hamnens vision 

att bevara området som det är 

idag eller om det finns en 

önskan om att driva ut-

vecklingen aktivt mot mer 

näringsverksamhet eller andra 

tänkbara användningsområden 

för de unika boarna.  

Resultatet  
Inventeringen visar att 

dagens arrendatorer inte har 

intresse av att använda sin 

bod på något annat sätt än 

för förvaring av främst 

redskap.  
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Ett EU-projekt 

som handlar om 

Björkös framtid  

Vad är på tapeten? 
Den ”kompletta” 

Björkökalendern. .  

Vid ett företagarmöte på 

Seaside rullades en fem meter 

lång tapetrulle ut över tre 

bord. Alla som var där fick 

skriva in vad dom hade 

planerat inför sommaren. 

Tapeten rullades ihop och 

åkte sedan på turné. Rullen 

fick besöka alla föreningar, 

kyrkor och andra som har 

intressanta saker på gång för 

oss Björköbor och alla andra 

som besöker vår ö. Resultatet 

blev en kalender. 

Resultat 
Företagarna beslöt att inleda 

och avsluta sommarsäsongen 

med ett gemensamt möte där 

möjlighet till samverkan och 

utvärdering av säsongen kan 

göras. 

•Företagarna i hamnen inom 

besöksnäringen har diskuterat 

gemensamma angelägenheter. 

 

•Ökad dialog på Björkö om 

utvecklingsfrågor även bland 

Björköbor som inte själva 

deltagit i möten under året.  

Stolthet över Björkö har ökat. 

 

•Medvetenhet bland öborna 

om vad som händer i hamnen 

har ökat och det märks att 

hamnen genomför idéer som 

kommit från enskilda öbor. 

 

•Flera av näringsidkarna har 

fått ökat självförtroende vilket 

resulterat i nya affärsplaner. 

 

•Enkätresultatet visade att 70% 

av befolkningen gör nånting 

ideellt som ökar trivseln för 

bofasta och besökare. Det 

visar att Björkö är ett gott 

samhälle att leva i och därmed 

ett trevligt ställe att besöka. 

Man känner sig välkommen. 

.  

Är platsen ledig? 
De båtplatsinnehavare som 

har en röd/grön skylt kan 

tjäna 50 kr per natt genom att 

ställa om skylten till grönt när 

de är ute till havs med sin båt. 

Nyheter i hamnen 

Per fiskar, platsen är 

ledig 
  Nytt redskap på trålplan 
•En tråltrumma ska monteras på trålplan och det kommer 

finnas tom kajplats framför så att alla kan använda  den.  

•Tråltrumman ger möjlighet att förvara trålar mer 

utrymmesbesparande i bingar, avsedda för trål. Förutom bättre 

ordning på kajen kommer trumman spara både ryggar och de 

bilar som nu används. 

  Ny roll för hamnkapten 
•Hamnkapten kommer bli sammankallande i fiskargruppen. 

Han kallar till möte och skriver protokoll. Möten i fiskegruppen 

blir det en gång i halvåret. Att fiskarnas frågor kan drivas i 

hamnstyrelsen kraftfullare borgar för fortsatt ökat samarbete på 

kajen. Framöver finns därmed en mötesplats för diskussion om 

gemensamma frågor och utvecklingsområden. 

  Våg 
Fyra av fiskarna har 

under projekttiden gått 

ihop och köpt en egen 

stationär fiskvåg som 

står en sjöbod som de 

alla har tillgång till. 

Kostnaden blev därmed 

överkomlig.  En losse-

bom ska  monteras för 

lyft från små båtar 

  Is och Olja 
•Minskad körtid dvs minskade 

utsläpp av drivmedel för många 

fiskebåtar om Björkö blir en 

fullservicehamn med både olja, 

is och fler artiklar från Skepps-

handeln samt mat från ICA. Det 

innebär kortare arbetsdagar för 

fiskarna och färre inköpsresor 

med bil på deras dagar iland. 

  Belysning 
•Hamnen förbättrar arbets-

belysningen för de som haft för 

lite ljus på sin del av kajen. 

  Fiskefonden 
Björkös fiskare träffades på tre 

möten under vintern. I samtalen 

deltog också tjänstemän från Öckerö. 

Fiskarna lämnade önskemål  till 

kommunen om bättre infrastuktur.   

 Öckerö kommun har en vision om att kommunen ska utvecklas 

till ett Centrum för hållbart kustnära fiske. Bengt Strömholm 

som arbetat med konkretisering av visionen fick många goda 

idéer med sig från möte med Björkös fiskare 

  Container behövs 
Havet är nedskräpat. 

Fiskarna städar det. Men 

idag får de själva 

ombesörja och bekosta 

återvinning av plast/skräp 

som fastnat i trålen. Om 

kommunen ställt en 

container på kajen hade  

städningen av havet ökat. 
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Ett EU-projekt som 

handlar om Björkös 

framtid  

Anna-Lena och Joakim 

Projektledning Tack för 

den här (projekt-) tiden! 

Oväntade resultat 
•Björkö deltar 2014 års 

Västerhavsvecka - ett 

resultat av att människor 

lärt känna varandra och 

pratat ihop under året . 

  

•Björkö deltar i Öppen 

Skärgård, Gbg&Co´s 

evenemang i juni 2014, 

vilket skapat nya 

kontakter med andra öar i 

Göteborgs Skärgård. 

 

•Kontakten mellan 

Samhällsföreningen och 

Hamnstyrelsen har 

förbättrats. Ett fortsatt 

samarbete kring frågor 

som rör besöksnäringen 

kommer att ge större 

tyngd i de remissvar som 

lämnas till kommunen 

gällande arbetet med plan- 

och utvecklingsfrågor. 

 

•Företagarna har lärt sig 

om och blivit lite mer 

engagerade i de andra  

verksamheterna som sker 

på ön. 

 

•Intresset av att hyra 

företagslokaler i hamn-

området är stort. Fler 

företag i hamnen ger ökat 

serviceutbud för alla 

Björköbor och färre 

pendlingsresor.  

Marknadsföring 
•Under projekttiden tillverkades en 

reklamfolder med den blå 

Hamnkartan som bas, den har delats 

ut på båtmässan 2014 och ska finnas 

på Öckerö turistbyrå. Foldern 

fungerar också att promenera efter. 

•Björköbor inom reklam och 

marknadsföring har börjat sätta ihop 

material för marknadsföring. 

•De allra flesta besökarna kommer  

från närområdet och det är kanske 

där vi bör lägga kraft på att 

marknadsföra oss. 

•Björkö behöver en egen logga. Ön 

skulle kunna lansera sig som 

Amhults skärgård. Varför inte utlysa 

en tävling om om vem som bäst 

fångar Björkö-känslan i form av en 

logga och grafisk profil. 

Annika Alexandersson  

har tagit den självklara  

rollen som Björkös 

Turistambassadör  

Skyltar på Styrsö 
Är det såhär våra 
ska se ut? 

Västerhavsveckan i 

Björkö hamn 

Fiske, havsverkstad, 

paddla kajak, Ishus. 

Lär känna djuren i 

klappakvariet, 

experimentera mm. 

Tid: 10.00–16.00 

Datum: 2-3 augusti 

Plats: Björkö hamn 

vasterhavsveckan.se 

Sjöbodssafari 
Vi kan alla  lära oss sig 

mer om boarnas historia, 

vilka båtar och människor 

som de tjänat.  I och med  

sjöbodsinveteringen finns 

möjligheten, om man vill. 

Enkäter 
Under Projekttiden har två enkäter 

genomförts. Den första vände sig till 

besökare under förra årets turistsäsong. 

Den andra enkäten vände sig till 

Björköbor i vintras med frågor om deras 

inställning till besöksnäringen och 

intresse av att på något sätt delta. 

Möten 
Resten av arbetet har genomförts med 

inledande personliga intervjuer med 

fiskare och företagare där de intervjuats 

strukturerat. Resultaten av intervjuerna 

har sedan sammanställts. Grupperna har 

därefter träffats och diskuterat sina 

gemensamma frågor på ett flertal trevliga 

möten. På så sätt har det mest 

genomförbara och angelägna vaskats 

fram och beslut om genomförande har 

fattats. Varav några  har redovisats här. 

     Fortsättning ? 
Det har visat sig att de många utvecklingsförslag som 

framkommit under projekttiden kan genomföras inom ramen för 

näringslivets, fiskets och Hamnföreningens befintliga strukturer 

och finansieringsförmåga. Efter projekttidens slut kommer 

resultatet att bli en del av ett mer omfattande visionsarbete i 

Hamnföreningens Framtidsgrupp. På sikt kan det bli i en ny 

ansökan om medel för investeringar, ur någon lämplig EU-fond. 
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