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7 kap 18 c §, punkt 4 Miljöbalken: Området behövs för att utvidga en pågående
verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området
Kommunen har inom planområdet ett markanvisningsavtal med en verksamhetsutövare som vill utvidga en pågående verksamhet inom Pinans industriområde
(se bild). Planförslaget möjliggör för den pågående verksamheten att utvidgas och
realisera sina planer på utveckling. Förslaget bedöms också tillgodose intressen
utanför kommungränsen då möjligheten att uträtta ärenden lokalt medför mindre
utpendling från kommunen med en förbättrad trafiksituation på väg 155 som följd.
Kommunen har fått en tydlig beskrivning av de behov och tillkommande funktioner som utvidgningen ska tillgodose. Alternativa lokaliseringar har även undersökts med hänsyn till verksamhetens behov (se Lokaliseringsutredning angående
upphävande av strandskydd som bifogas planhandlingarna). Kommunen bedömer
att en utvidgning i enlighet med verksamhetens behov inte är möjlig utanför föreslaget planområde. Skälen till bedömningen utgår från verksamhetens behov och
har i olika grad att göra med såväl krav på ytor som geografiska förutsättningar.
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Bild: Pågående verksamhet med behov av utvidgning markerad med gult.
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Verksamhetsutövaren har idag en mindre service- och reparationsverkstad

sid 8-10inom Pinans industriområde. Denna del av verksamheten
sid 3 är tänkt att fin-

nas kvar vid en utvidgning men funktionen ska också utvecklas inom det
nya verksamhetsområdet för att kunna möta framtida behov. Service och
reparation av fordon innebär oftast att besökande lämnar sina fordon på
platsen. Närheten till kollektiva transporter och till färjeläget på Pinan har
därför varit viktiga förutsättningar när verksamhetsutövaren först etablerade sig i området och är fortsatt viktiga vid en utvidgning av verksamheten.
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Besiktning & kontrollansvarig
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Energiberäkning

Upphandling

Telefon 0702 42 03 54 • www.bosteinjohn.se

• Bokföring
• Löner
• Redovisningar
• Rapporter
• Bokslut
Vår ambition är att ge företagen den hjälp
• Deklarationer
och stöd som behövs för att utveckla
• Ekonomisk rådgivning
företaget och företagaren på bästa sätt.
Besöksadress Hönö
Besöksadr. Torslanda Telefon 031-79 79 550
Klåva Hamnvägen 10A Flygfältsgatan 23
E-post info@rvb.se

Auktoriserade konsulter

Lokalbladet fyller 30 år!

F

ör 30 år sedan startade
min far Inge Lindquist
denna lokaltidning. För
13 år sedan tog jag steget in
som ansvarig utgivare. Det
har varit en rolig och givande men även utmanande och
spännande resa. Drivkraften
att skapa ett nytt läsvärt innehåll varje månad får jag från
er kära läsare, det är fantastiskt med all respons och feedback. Att ni tycker att vi fyller
en viktig funktion och är ett
läsvärt alternativ i mediebruset värmer mitt hjärta.
Nu står vi i startgroparna för
ett nytt år och jag vill passa
på att säga ett stort tack till er
trogna läsare och annonsörer.
Vi har inga bidrag utan drivs
runt enbart på annonsintäkter. Vi tvingades pausa vår
utgivning under tre månader
förra året på grund av pandemin som orsakade minskade
annonsintäkter. Men nu kämpar vi vidare och hoppas att
denna pandemi får ett slut. Vi

har fått frågan om man kan
sponsra Lokalbladets överlevnad ekonomiskt utan att
annonsera och det kan man
givetvis göra och behovet är
stort.

”Vår djupaste rädsla är att
vara omåttligt kraftfulla. Det
är vårt ljus, inte vårt mörker,
som skrämmer mest. När vi
låter vårt eget ljus lysa, ger vi
omedvetet andra tillåtelse att
göra detsamma”.
Nelson Mandela
Med öppenhet, mod, tillit och
tacksamhet till livet händer
det fantastiska saker – Att
kämpa emot är som att försöka stoppa tiden, att våga agera
och ta nya möjligheter som
kommer i vår väg kräver mod.

MÅNADENS
ROS
Vi vill tacka
all personal på
flexlinjen. Ni
har varit fantastiska, med
trevligt bemötande, god service och stort engagemang.
Det är en stor förlust att flexlinjen lägger ner. Ni har gjort
livet lättare /mer tillgängligt
och har varit en trygghet för
många.
Vi kommer att sakna er
enormt mycket.
Tack för denna tiden.
Stora kramar ifrån Daglig
verksamhet Krabban/Cafe
Kannan.
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www.lokalbladet.com
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Anna Magnusson
annons@lokalbladet.com
tel 0709- 96 89 14
POSTADRESS

Lokalbladet
Box 1014, 475 22 Öckerö
PRISER, ANNONSMALLAR
OCH UTGIVNINGSPLAN :

www.lokalbladet.com
ANSVARIG UTGIVARE

Anna Magnusson
E-POST:

annons@lokalbladet.com
UTGIVNING 11 nummer per år.
Utgivning 16 000 ex.
Delas ut på Öckerö kommuns
10 öar och i Torslanda
TRYCK Markbladet Tryckeri AB
LAYOUT MEDIAMATIC
FOTO FÖRSTA SIDAN

Öckerö kommun, Daniel Ohlsson/TV4, Alexander Lindholm,
Eric Carlsson, Johanna Englund,
Johanna Rosengren, Amanda
Englund.
Vet Du någon som bor på
annan ort och vill läsa Lokalbladet?
Det finns möjlighet att
prenumerera årsvis till orter
utanför Öckerö kommun.

”Växa eller dö – det som inte
växer dör, det gäller även
dig och mig” dessa ord sa en
coach som fick mig att tänka
till. Mod är en muskel som
behöver träning och all för-

LÄGENHETSBYTE
Finnes:
Hyresrätt genom Öckerö fastigheter, enplans 3:a på Hönö
heden med 2 uteplatser, 1 förråd och stor vind.
Önskar byta till hyresrätt,
minst en 4:a på Hönö.
Hälsningar Sandra.
E-post:
padipoh@hotmail.com

ändring kräver mod. Allt vi
uppnått i livet som vi är glada
och stolta över har troligtvis
tidigare varit lite skrämmande men vi har haft modet att
göra det. Det kan vara helt
olika saker för oss alla. För
mig kan det vara att be om
hjälp, för någon kanske att
lämna en dålig relation för
någon annan att våga ha ett
förhållande, söka ett nytt
jobb, studera eller att börja
träna. Det är när vi vågar utmana oss själva, vi växer som
människor. Oavsett vilken
livssituation vi befinner oss i
kan vi utveckla och förändra
inte bara vår situation utan
hela vår upplevelse av livet.

Anna Magnusson,
ansvarig utgivare

Vi är nu inne på vårt
30:e år som lokal
gratistidning.

LOKALBLADETS
UTGIVNINGSPLAN 2021
Sista bokning manus/material:

HUR VIKTIGT ÄR
LOKALBLADET FÖR DIG?

Utgivning:

FEBRUARI

måndag 15/2

torsdag

25/2

MARS

måndag 15/3

torsdag

25/3

APRIL

måndag 19/4

torsdag

29/4

MA J

måndag 17/5

torsdag

27/5

JUNI /JULI

måndag 14/6

torsdag

24/6

AUGUSTI

måndag 16/8

torsdag

26/8

SEPTEMBER

måndag 20/9

torsdag

30/9

OKTOBER

måndag 18/10

torsdag

28/10

NOVEMBER

måndag 15/11

torsdag

25/11

DECEMBER

måndag 29/11

torsdag

9/12

annons@lokalbladet.com • www.lokalbladet.com

Lokalbladet finansieras
enbart genom
annonsintäkter och
erhåller inget presstöd
eller andra bidrag.
Det är våra annonsörer
som gör det möjligt för
Lokalbladet att komma
ut en gång i månaden.
Men du som läsare kan
också vara med och bidra
till att vi har kvar vår
lokaltidning på öarna.
Swishnummer: 1235607205
Bankgiro: 639-2583
Ange för- och efternamn vid
inbetalning

Ö
ARNAS
B egravningsbyrå

Bouppteckningar

Testamenten

Juridisk rådgivning Även Hembesök

Bouppteckningar • Testamenten • Juridisk rådgivning • Även hembesök
Personligt
bemötande
dygnetrunt
runt031-96
031-96
Personligt
bemötande
dygnet
70 70
40 40
Johan Ekstedt 0703-13 19 57, johan@oarnas.se
Västra
9, 475
42 Hönö,
www.oarnas.se
Västra vägen
25,Vägen
475 42
Hönö,
www.oarnas.se
Johan Ekstedt 0703-13 19 57, johan@oarnas.se
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att en utvidgning i enlighet med verksamhetens behov inte är möjlig utanför föreslaget planområde. Skälen till bedömningen utgår från verksamhetens behov och
har i olika grad att göra med såväl krav på ytor som geografiska förutsättningar.

AlltiBil flyttar till ny anläggning på Pinan

Willy Svedholm är VD på Svedholm Fastigheter AB.
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TEXT: Anna Magnusson FOTO: Svedholm Fastigheter AB. ILLUSTRATIONER: Öckerö kommun

Bild: Pågående verksamhet med behov av utvidgning markerad med gult.

Tova från Hönö deltar i Wild kids

Under tre intensiva veckor deltog Tova Karlsson i inspelningarna av realityserien Wild kids
där barn utmanar sig själva
och varandra i tuffa tävlingsmoment. De hittar vänner för
livet och får prova på att leva
ett primitivt liv i vildmarken,
långt ifrån vardagens bekvämligheter.
– Vi fick inte ha någon kontakt
med omvärlden och bodde i
en liten stuga som hade hål i
princip överallt. Det var ganska kallt och primitivt. Vi
hade inget rinnande vatten och
fick använda utedass. Varje
dag fick vi en liten dunk vatten
som vi fick hushålla med så det
var nästan som att bo i skogen.
Först efter nio dagar fick vi
duscha så man kände sig inte
så fräsch, berättar Tova.

7000 barn ansökte
Programmet är mycket populärt bland barn och till varje
4

säsong ansöker flera tusen
om att få bli en av de utvalda
deltagarna. Uttagningen sker i
steg och innehåller flera olika
moment.
– Först skulle man spela
in ett videoklipp och berätta
om sig själv. Utifrån det valde
de ut 350 barn som de hade
Skypesamtal med och sedan
fick 50 av dessa barn åka till
Stockholm för slutcasting där
det var mycket intervjuer och
olika tävlingar, berättar hon.
Efter två veckor hörde produktionsbolaget av sig.
– Då var jag med i ett till
Skypesamtal. Jag trodde att
de det skulle vara en kompletterande intervju för de
frågade först lite annat och
sedan undrade de hur det
skulle kännas om man kom
med i programmet. Det hade
känts helt otroligt, svarade jag
och då sa de: Du har kommit
med i Wild kids. Och jag: Va,
skojar du? Jag hade inte trott
att jag skull komma så långt
överhuvudtaget.
Tova var inte särskilt nervös
under uttagningarna, men lite
spänd var hon.
– Ja, jag ville ju inte säga
något som tabbade hela grejen, men jag var inte så nervös
för det ändå. Och jag har
inte fått berätta för någon
nästan. Bara till familjen och

till några speciella kompisar
som lovat att inte berätta för
någon.
Äventyr
Den främsta anledningen till
att Tova sökte till Wild kids
var för att programformatet
passade henne helt enkelt.
Hon älskar att tävla och gillar
det lite teateraktiga i att prata
och agera. Dessutom älskar

hon djur, natur och att vistas
i skogen.
– Jag sökte för att det sett
så roligt och spännande ut
och jag har tänkt att det nog
skulle passa mig att vara med.
Och det gjorde det. Att få
vara ute i skogen och att få
tävla, det var nog därför, säger Tova, vars största dröm är
att bli viltrehabiliterare.
– Vi tävlade varje dag, olika

Namn: Tova Karlsson
Ålder: 13
Bor: Minkeberg 30, Hönö
Familj: Mamma (Sara), Pappa (Emil), Lillasyster (Saga
10 år), Hundarna (Nemo och Ebbe), Kaninerna (Mose
och Cocos), Hamstrarna (Inca och Snöboll)
Skola: Betelskolan
Hobby: Sy, måla, pyssla, sjunga, friidrott, fotboll, allt
med djur och natur.

TEXT: Annelie Andersson FOTO: Daniel Ohlsson/TV4

Den 15 januari började den
fjortonde säsongen av dokusåpan Wild kids att sändas på C
More. Över 7000 barn sökte
de eftertraktade platserna. När
alla uttagningarna var klara
visade det sig att trettonåriga
Tova från Hönö var ett av elva
barn som fick åka till skogarna runt Järvsö i Hälsingland
och tävla.

Oväntat om Tova: Tova är väldigt mångsidig och
kreativ. Syr egna Hobbyhourse och allt möjligt annat.
Förra året blev hon distriktsmästare på distanserna
600 meter, 800 meter och 1500 meter. Tränar alla friidrottens grenar och tävlar i de flesta. Har alltid varit
väldigt djurintresserad och kan all möjlig märklig fakta
kring djur och natur. Kan vifta på öronen. Tova har haft
flera olika huvudroller på Barnens teaterdag så som
Findus, Bull och Kung Louie. Första gången redan när
hon bara var 8 år.
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följer programledaren Linda
Lindorrf med.

tider på dygnet. Varannan
dag hade vi eldkamper som
spelades in sent på kvällen när
det var mörkt ute. Samarbetet
i mitt lag funkade jättebra
och vi peppade varandra och
taggade till inför tävlingarna. Vi var ett gött gäng helt
enkelt för man vill verkligen
ta sig till finalen och vinna
den där resan. Det vinnande
laget brukar åka till Afrika,
men i år blir det annorlunda.
Då åker vinnarna på en vintersafari till Polcirkeln och dit

Upplevelse för livet
Innan Tova åkte iväg på inspelning hade hon sovit borta
någon enstaka natt hemma
hos mormor.
– Det kändes inte så jobbigt
ändå. Jag hade hemlängtan i
början men efter ett par dagar
så var det inte så farligt.
Några av de andra deltagarna bor ganska nära Tova
och de har träffats efter inspelningen i augusti. Hon bär
med sig en hel del från den
här perioden och förutom de
spännande tävlingsmomenten
och nervositeten i samband
med dem, så har hon lärt sig
mycket, tycker Tova.
– Det var märkligt hur
man blandades ihop med
människor som man aldrig
hade träffat tidigare och bo
ihop. Egentligen är det en
konstig grej, men det jag
har lärt mig är att man kan
kivas men ändå hålla ihop
i en grupp och under en så
pass lång tid. Det här blir ett
minne för livet, en once in a
lifetime-grej.

Nya lokaler efter 30 år

TEXT: Annelie Andersson FOTO: Johanna Rosengren

Föräldrakooperativet Daghemmet Björkdungen har
varit trogna hyresgäster i 30
år. Men till våren flyttar de
till nya lokaler vilket de ser
fram emot mycket, även om
de inte flyttar så långt.
– Föräldrakooperativet startade 1990 och har huserat
i samma lokaler under alla
år. Nu kommer vi att flytta
LOK ALBL ADET JAN - FEB 2021 NR 1

ungefär 50 meter och vill se
det som något superpositivt
och vi är supertaggade att ta
tag i en ny lokal där vi har
stora friheter att göra vad vi
vill, berättar Malin Staf-Welin
som är en av föräldrarna som
driver kooperativet.
Lekfull miljö
Förskolan får tillträde till
lokalerna under våren men

flyttlasset går inte förrän till
sommaren. Fram till dess
hoppas Malin Staf-Welin
att de ska ha hunnit fixa i
lokalerna och forma en bra
utemiljö för barnen.
– Vi har vunnit priser för
engagemang för utföranden
på insidan. Den andan vill
vi föra över till den nya
förskolan. Samtidigt är det
viktigt att personalen känner
sig lika involverade som vi
föräldrar. Eftersom utemiljön
är viktig för Björkdungen
kommer vi att börja med
att arbeta på gården genom
att plantera träd och växter,
anlägga en grill och skapa
utrymme för fri lek. Vi vill
vara ute mycket så långt
vädret tillåter. Sen ska vi
kika på hur vi kan inreda
så att det blir en dynamisk
och kreativ miljö för både
personal och barn. Vi vill
skapa en kul förskola där alla
är välkomna, det lekfulla är
viktigt för oss.
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FÖ RE TAGSN Y T T

TEXT: Anna Magnusson FOTO: Privat

Studio ISLA - betyder Ö på spanska
Amanda Englund har varit
verksam i ett flertal länder,
studerat och arbetat inom olika branscher. Under flera år
har hon utvecklat företag och
upptäckt olika kulturer för
att nu slå sig till ro i Sverige
och skapa en fast plats för sitt
företag mitt i hamninloppet i
Hönö Klåva.

Isla erbjuder design och innehåll för webb och sociala
medier, företaget har utökat
sitt team med webbdesigner
och fotografer för att kunna
erbjuda en helhet till sina företagskunder.
- Islas drömkund är ett företag där vi tillsammans skapar
allt från logotype, bygger upp
sociala medier, där jag blir
som spindeln i nätet och hjälper till med att lyfta, utveckla
och göra företaget proffsigt
och synligt på alla plan, säger
Amanda som arbetar med
både små och medelstora företag.

Delvis spansk
Amanda har under sin uppväxt sporadiskt tillbringat tid
på Hönö, hos sin pappa Lasse
Englund. Men hon flyttade
med sin mamma till Gran
Canaria, så hon känner sig

Boktips

delvis spansk. Under tiden i
Spanien studerade hon inredningsdesign och arbetade för
Ving där hon inredde kontor
och turistlägenheter. Som
24-åring startade hon sitt första egna företag, som grossist
för festprodukter hon importerade från Kina. Vid sidan
av det egna företagandet har
hon arbetat inom restaurang
och hotellbranschen. Hon har
även rest och periodvis bott i
andra länder som till exempel
Marocko. Nu har hon landat
på Hönö och lagt ner verksamheterna i Spanien. Efter
utbildning i webbutveckling
såg hon behovet hos företag
som behöver hjälp inom området.
- Team Isla har studion på
Hönö men jobbar även på
olika platser. Vi erbjuder olika koncept utefter kundens
behov, skräddarsyr utefter
kundens önskemål. Ibland
behöver de hjälp med något
mindre, andra vill göra ett

helt nytt omtag, säger Amanda.
Byggt nätverk
Amandas nuvarande karriär
startade då hon hjälpte sin
pappa Lasse att marknadsföra hans företag Kastor Boat
Trips, som säljer paketupplevelser i skärgården med
skaldjursfiske, hotell och restaurang.
- När jag flyttade hit 2016
började jag arbeta på Hotell
Trubaduren som hotell- och
restaurangchef, där skapade
jag mitt kontaktnät. Jag lärde
känna andra företagare på
öarna och började så småningom engagera mig i Klåva
centrumutveckling där jag
leder kommunikationsgruppen. Jag brinner för detta med
besöksnäringen och att Hönö
Klåva ska nå ut globalt och
regionalt. Detta är en unik
plats i världen som jag nu stolt
kan kalla mitt hem, säger
Amanda.

Bibliotekarierna på Öckerö Bibliotek tipsar om läsvärda
böcker för olika åldrar.

Mythos
Tilly och
Resan till Pandoria bokvandrarna
Carbone

Anna James

Ny serieroman för barn.
Linnea får en glaskula i
present och genom den
reser hon till Pandoria, en
magisk men farligt värld.
Läsålder 6-9 år.

Tilly upptäcker att det finns
människor som kan dras med
in i berättelser, så kallade
bokvandrare, när hon själv
får följa med Alice till Underlandet. Läsålder 9-12 år.

av Jenny Andersson,
bibliotekarie
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av Jenny Andersson,
bibliotekarie

Ödesmark
Stina Jackson

Debuten Silvervägen blev en
supersuccé. Även uppföljaren
är riktigt högkvalitativ underhållning. Kuslig och spännande thriller om en egendomlig
familj i en liten by i Norrland
där tiden står still.
av Eric Hellman,
bibliotekarie

Stephen Fry
Den populäre skådespelaren och författaren Stephen
Fry återberättar det antika
Greklands myter på ett
lustfyllt sätt. Med sin enorma bildning och känsla för
humor gör han myterna till
något aktuellt och högst
relevant för vår samtid.
av Eric Hellman,
bibliotekarie
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Massor av nyheter
bland våra mattor!

ÖPPETTIDER
Mån-Fre: 10–18
Lör: 10–14

norgardens_interior

30 % på hela
sortiment

Nyhet!
Fönsterlampa
”Bell”

449.-

Handgjord ullmatta

Original Ramsäng

140x200cm

90x200cm
Ord. Pris 6290.-

3495.Bordslampa ”Globus”

Nu 4400.-

295.-

Family plus
kontinentalsäng

180 x 200 cm
Valfri hårdhet
och färg

Golvlampa
”Cadiz”
LED uplight

3295.Bordslampa ”Molekyl”

1295.-

Ord. pris 39 480.-

Nu 27 636.-

ALLTID FRI
HEMKÖRNING
AV SÄNGAR
OCH MÖBLER

Luxaflex® Lamellgardiner

Taklampa ”Molekyl”

2995.-

Du och dina
fönster förtjänar
det allra bästa
Kom in i butiken och botanisera bland härliga
gardiner och solskydd till dina fönster. Vill du
behålla utsikten och samtidigt få ett insynsskydd, eller kanske mörkläggning i sovrummet,
vi hjälper dig!

BOKA
GRATIS
HEMBESÖK

Välkommen in i butiken eller boka hembesök!

Memoryskums
kuddar
Från 795.-

För en ökad sovkomfort!
LOK ALBL ADET JAN - FEB 2021 NR 1

Alltid skräddarsydd Luxaflex®kvalitet, med 5 års garanti.

Motoriserad Duette® gardin i kombination med mörkläggande gardinlängd från Luxaflex®

MINKEBERGSVÄGEN 1, HÖNÖ | WWW.NORGARDENS.COM | 031-96 57 38
Boka hembesök via: Peter Johansson 0708-96 57 38 / peter@norgardens.com
eller Daniel Johansson 0705-20 01 99 / daniel@norgardens.com
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Alexander - Från Björkö till Peking
är att arbeta med akademiska
konferenser världen runt för
att utveckla forskningssamarbeten med akademiker och
stödja företagets tekniska rekrytering.
– Jag reser på många internationella konferenser, försöker hitta samarbeten eller
människor att anställa. Den
här typen av tjänst som jag
har finns inte riktigt i Sverige,
så jag har fått fina möjligheter
till en spännande karriär här.

Öbor
utomlands

Språk har alltid intresserat
Alexander Lindblom från
Björkö. Trots det var han
inställd på att plugga på
Chalmers tekniska högskola.
Parallellt med de tekniska
studierna läste han kinesiska
på Göteborgs universitet. Efter ett år valde han att hoppa
av Chalmers och satsa fullt ut
på kinesiska och sinologi. Det
valet ledde honom in på ett
annat spår i livet. Nu har han
bott i Kina i fyra år och lever
ett liv långt från saltstänkta
klippor.

siska började när han tränade
kampsport efter gymnasiet.
– Våra tränare var från
Kina och jag minns att de
pratade om språket och hur
man skriver kinesiska tecken.
Här träffade jag flera som
hade lärt sig prata kinesiska.
Det var så häftigt och jag blev
väldigt intresserad och började lyssna på en podcast som
lärde ut enkla fraser. Snart
sökte jag in till en introduktionskurs på Göteborgs universitet och började läsa det
på riktigt, berättar han.

– Klockan är runt 20 här i
Peking och just nu sitter jag i
matsalen på kontoret där jag
arbetar och har precis avslutat
min middag, säger Alexander
Lindblom över appen WhatsApp.
Han berättar om hur han
hamnade i Kina och konstaterar att året som utbytesstudent i Peking fick honom att
ändra riktning i livet. Innan
resan hade han hoppat av de
förberedande studierna på
Chalmers för att helt satsa på
kinesiska och sinologi istället.
Sedan 2017 är mångmiljonstaden Peking hans hem. I den
kinesiska huvudstaden bor
21,54 miljoner invånare. En
stor kontrast till hur det ser
ut hemma på Björkö. Fascinationen för Kina och kine-

Bara fem på kursen
På den tiden fanns det bara
enstaka kurser i kinesiska,
men efter att Alexander kom
tillbaka från sitt första år i
Peking hade universitet gjort
om utbildningen så det fanns
möjlighet att ta en kandidatexamen. Den första omgången
var det bara fem studenter på
kandidatkursen och Alexander blev den första studenten
att ta en kandidatexamen i
kinesiska vid Göteborgs universitet. Dessutom har han en
magisterexamen inom kommunikation och lingvistik. En
utbildning som faktiskt skulle
ta honom till Kina ännu en
gång.
– Jag åkte tillbaka hit hösten 2017 för att göra praktik
på Sveriges ambassad på sek-
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tionen för offentlig diplomati,
press och kommunikation.
Det är en liten sektion på
ambassaden som gör väldigt
mycket. Jag var där i ungefär
ett halvår och det var en fantastik och lärorik upplevelse
för mig.
Två dagar in i praktiken
skedde incidenten med den
fängslade svenskkinesiska
författaren Gui Minhai, där
kinesiska myndigheter uppgav
för Utrikesdepartementet att
Gui Minhai hade släppts, men
det visade sig att han var spårlöst försvunnen. Ingen visste
vad som hade hänt honom.
– Under den perioden fick
sektionen hantera ständiga
förfrågningar från stora nyhetsmedier som exempelvis
The New York Times. Det var
intensivt.
Framgångsrikt företag
Efter praktikperioden valde
han att stanna kvar och söka
ett så kallat vanligt jobb.
Efter att ha genomgått en
ordentlig rekryteringsprocess
fick Alexander anställning på
ett av världens högst värderade startupföretag – ByteDance
som bland annat har utvecklat den omåttligt populära appen TikTok. Hans arbete befinner sig i skärningspunkten
mellan teknikutveckling och
HR där Alexanders uppgift

Dagligt liv i Peking
Alexander har flyttat runt
en del i staden men har nu
bott på ett och samma ställe
i 1,5 år och trivs riktigt bra.
Han bor i en hutong i centrala Peking. Hutong kallas de
områden med tusentals små
gränder och bakgator med
traditionella fyrkantiga hus
med gårdar, som är så typiska
för huvudstaden.
– Jag bor i en liten gränd
och bor också ganska litet.
Jag har till exempel inget kök
i min lilla lägenhet, men jag
får frukost, lunch och middag
på kontoret och jobbar varannan söndag vilket betyder
att jag får många måltider
på jobbet. Det är enkelt och
behändigt att gå ut och äta på
restaurang. Det är god mat
och inte särskilt dyrt, även om
priserna gått upp en del är det
inte är lika dyrt som hemma.
Men jag går inte ut och äter
särskilt ofta.
Stora skillnader
Att bo och verka i Kina och
mångmiljonstaden Peking
är förstås annorlunda mot
Göteborg och Björkö. Allt är
annorlunda. Mycket av sin
tid tillbringar Alexander på
jobbet med långa arbetsdagar,
han har dock flextider och
kan komma och gå lite som
han önskar.
– Jag trivs på jobbet så för
mig är det inga problem med
långa arbetsdagar, tycker han.
Regelverk kring semester
och ledighet är också annorlunda. Han har rätt till 1,5
veckas semester. Å andra
sidan har alla ledigt under
kinesiska högtider, som den
kinesiska nationaldagen som
LOK ALBL ADET JAN - FEB 2021 NR 1

Klättring är ett av Alexanders intressen.

firas i oktober. Då är alla lediga i en vecka. Som utlänning
har han också rätt att ta ut
åtta extra semesterdagar för
att kunna resa hem.
Alexander har nyligen tagit
MC-kort. Även det var en
annorlunda upplevelse. Dels
var utbildningen helt på kinesiska och upplägget skiljer sig
avsevärt mot hur det är här
hemma.

– Det är annorlunda att ta
MC-körkort här mot i Sverige. Här har vi till exempel
inte uppkörning i trafik. Utbildningen innehåller istället
flera teoriprov och ett test på
bana, berättar han.
Lotteri
I miljonstaden Peking är det
inte helt enkelt att skaffa ett
fordon. I Sverige kan vi köpa

TEXT: Annelie Andersson
FOTO: Alexander Lindblom
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en bil på Blocket, anmäla
ägarbyte på webben, försäkra
fordonet och sedan köra iväg.
Så gör man inte i Peking.
– Här måste du registrera
dig i ett fordonsregistreringslotteri, som är ett lotteri där
du ska få din registreringsskylt. Du har ingen aning om
hur lång tid det tar. Det kan
ta en månad eller flera år. När
du blivit utvald i lotteriet har
du ett år på dig att köpa bil.
Väljer du att köpa en elbil är
det lättare, då får du också
köra den varje dag vilket du
inte får om du har en bil som
körs med fossila bränslen.
Jag har flera kinesiska vänner
som väntat på att få sin registreringsskylt i flera år och jag
känner ingen utlänning som
har lyckats.
Att skaffa MC är lättare,
men kommer med andra problem. På motorcykeln har du
antingen A- eller B-skyltar.
En A-skylt ger tillstånd att
köra var man vill med undantag från ringvägarna och
Chang’An-avenyn, vilket är
gatan som går mitt emellan
Himmelska Fridens Torg och
Förbjudna Staden.
– A-skyltar finns endast på
begagnatmarknaden och kostar minst 250 000 kronor så
för de flesta är det inget val.
En B-skylt kostar ingenting
men då får du endast köra
i stadens utkanter, berättar
Alexander.
Klättrar på fritiden
Ett av hans största intressen
är klättring. Hans bästa kompis är svensk och tillsammans
med andra utlänningar och
kineser åker han gärna runt
och klättrar i bergen som omger Peking.
– Om jag är ledig hela helgen åker jag gärna runt på
min motorcykel och utforskar
de närliggande provinserna.
som kan vara Hebei, Shanxi
eller Inre Mongoliet till exempel. Sedan jag skaffade
MC i september 2020 har jag
kört över 4000 kilometer och
fått se en hel del. Att upptäcka landet på motorcykel
är fantastiskt och upplevelsen
skiljer sig enormt från att ta
höghastighetståg mellan städer, vilket är det vanligaste
sättet att resa på här. Då ser
man verkligen en annan sida

av Kina. Jag planerar även att
i framtiden köra motorcykel
till Sverige från Peking genom
Centralasien.
På kvällarna går han gärna ut och ser livemusik och
ibland får Alexander Netflix
att fungera. Då försöker han
se sånt han är intresserad av,
som ståuppkomik exempelvis.
– Mitt internet är lite svajigt
och är beroende av vad andra
gör. På vintern och på kvällarna är det svårare att få det att
fungera.
Livslång process
Fascinationen för det kinesiska språket har han kvar och
han är långt ifrån fullärd.
Alexander hade hört att det
var svårt att lära sig kinesiska, men så här svårt hade han
inte kunnat föreställa sig att
det skulle vara.
– Att gå igenom något så
tufft som att studera kinesiska
och att sedan känna att man
kan bära en diskussion på
Forts. nästa sida

FAKTA
Namn: Alexander
Lindblom
Ålder: Har precis fyllt 30
Bor i: En hutong i
centrala Peking
Kommer från: Björkö
Familj: Morsan och
farsan bor kvar på
Björkö, två bröder som
bor i Göteborg. Mina
morföräldrar Lena och
Stig Andersson och
morbror med familj bor
också på Björkö.

FAKTA OM
FOLKREPUBLIKEN KINA
Invånare: 1,3 miljarder
Invånare i Peking: 21,5
miljoner
Språk: Kinesiska och 250
minoritetsspråk.
Ekonomi: Kinas ekonomi
är en av de snabbast
växande och är idag
världens näst största
ekonomi efter USA. 2010
gick de om tvåan Japan.
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har svårt att se mitt boende
här som permanent.
annons@lokalbladet.com
Han längtar efter lugnet och
naturen hemma på Björkö.
Havet och klipporna. Corona
har gjort att han knappt har
varit hemma på två år. Han
lyckades få till en mellanlandning så att han kunde fira
mormor på 80-årsdagen och
förhoppningen finns att han
ska kunna komma hem och
hälsa på. Snart. Och när han
gör det vet han precis vad han
vill göra.
– Det första jag skulle göra
är att ta en öl och en räkmacka med föräldrarna och
Han saknar familjen och vän- vad. Här befinner jag mig i en sen sova ut min jetlag och
Den 3 juli fyller detta Ett stort grattis till Alice
GRATTIS LUDVIG UTBULT
därefter åka och klättra med
ner. Samtidigt
har han riktigt
unik situation som skulle vara
på 6-årsdagen
på 8-årsdagen den 21 juni.
”vår lilla badtjej”
busfröet 4 år
som fyller 8 år den 20 juni
min vän Olivier. Givetvis blir
häftiga
möjligheter
i
Kina.
svårt
att
återskapa
i
Sverige
den 26 juni
Elvira som fyller 3 år
Stort grattis Love!
från Mamma, Pappa,
Kramar Farmor o Farfar
det ett dopp i havet. Så ser
Längtar
hem
ibland
och
jag
trivs
här.
Så
nu
har
–
Jag
kommer
absolut
återamar Farmor o Farfar
den 25 juni.
Önskar mamma, pappa
Valter och Morfar
min prioriteringsordning ut.
Ibland saknar
Alexander
Svejag
inga
direkta
planer
på
att
vända
till
Sverige,
men
jag
Kram Mormor & Morfar
och Svea
Det skulle vara perfekt.
rige och lugnet därhemma.
återvända, samtidigt som jag
vet inte för hur länge eller för
Forts. fr. föregående sida

jobbet är en belönande känsla. Eller att kunna navigera
och ta sig fram i vardagen.
Jag påminns hela tiden om
hur bra det är att jag lärt mig
prata kinesiska.
Att klara av att föra komplicerade samtal på kinesiska
innebär en kick för honom.
– Det är en livslång process
att lära sig kinesiska, speciellt
när det kommer till att skriva.
Det är tufft och jag skulle behöva studera mer men det är
lätt att bli lat när kinesiskan
jag har är tillräcklig för de
flesta vardagssituationer. Men
jag vill verkligen ta tag i det
ATTIS VIGGO UTBULT
Stort Grattis till
och gå djupare in i det.
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Säg Din mening

Tankar och fantasi
Hönö IS berättar om sitt samarbete
med och passar
Har Du tänkt på hur oerhört viktig Din
på att tacka sin huvudsponsor
ICA Supermarket.
fantasi är för hur Du skall lyckas i livet.

Du själv avgör hur mycket Du använder
Kommentar
tillmånga
Osbornes
insändare
om80-90
religionernas
Håkan själv har varit delaktig
Han har mellan
anställHönö
IS har sedan
år
den. Du avgör också själv om Du vill
storleksordning
med allt möjligt inom sportens
tillbaka
haft ICA Supermarket da beroende på tidpunkt på
öva Din fantasi och göra den verksam.
värld. Han har spelat fotboll i
som
av sina huvudsponsoHälsan
och välmående
är
MedenEncyclopædia
Britannica året.
och/eller
Barret's
World Christian
Jag tror numera att ganska många
Tuve IF, Bjurslätt, Gårda BK,
viktig
för
hans
anställda
så
de
rer.
Han
är
även
en
av
förenEncyclopedia som källa ser det ut på följande sätt:
människor inser inte hur värdefull min
Real Maskin. Han har seglat
har tillgång till både naprapat
ingens arenasponsorer när vår
egen framtid. Allt be– 2,3
miljarder
anhängare
1. Kristendom
Bahá'ídet
– behövas
6,1 miljoner anhängare fantasi är för min
i BKSS (optimist, vindsurfing
och massör.7.Skulle
fina
arena byggdes
2013.
Vi
ror på om jag förstår att använda den!
2.
Islam
–
1,8
miljarder
anhängare
8.
Konfucianism
–
5,3
miljoner
och kölbåt) spelat pingis i BTK
andra lösningar så ser Håkan
som förening är väldigt glada
Ett bra sätt att träna sin fantasi det är
3. Hinduism
781 miljoner
Linné, tävlat i slalom samt
till att lösa detanhängare
också, det kan
över
att Håkan–stöttar
oss och anhängare
Då kommer dina tan4. Buddhism
324 förening.
miljoner anhängare
4,9 miljoner anhängare att läsa böcker.volleyboll
9. psykolog
Jainism –till
i Tuve. Just nu spevara allt från
finns
till för oss– som
kar
att
kretsa
runt
det Du läser, och
5. Sikhism
19 miljoner
10. Shinto – 2,8 miljoner anhängare
kostrådgivare.
Jag
själv har –bara
suttit i tvåanhängare
lar han beachvolleyboll i Gönya tankar bildas i Ditt tankeområde.
6. Judendom
– 14enmiljoner
anhängare
Året 2020 har varit ett tufft år
möte
med Håkan,
gång
BC. Han har även varit
Kenneth Det vidgas och teborg
blir kreativt. Läser Du
med många nya utmaningar
som lagförälder när vi hade
med och tränat Utbynäs SK`s
bra böcker så får Du själv nya möjligäven för ICA Supermarket.
ett samarbete mellan Städa
damjuniorer i fotboll. Håkan
hetstankar till gagn
för Ditt liv. Sedan
Det började med en enorm
Sverige och ICA och en gång
– du har en gedigen och bred
UTVECKLA
ÖCKERÖ
LÅNGSIKTIGT
OCH
HÅLLBART
bestämmer
Du
själv
hur långt vem
Du vill
bunkring och en kraftigt ökad
gällande sponsring. Min syn
idrottshistoria,
vet gå
– en
med
tillämpningen
av
dem.
försäljning.
De t.ex.
fick skaffa
sig
på
Håkan
är attarbetet
han är med
när- tre stora
dag kanske du även blir tränaJust
nu pågår
som
när Bovieran
byggdes på
Jag har tidigareretrott
att mina
ett nytt sätt
att planera
varande,
han vill
stötta våra
i Hönö
IS? tankar
detaljplaner
på Öckerö.
Inför höstens
Hönö.
Vi haroch
dock full förståelse
bildas
i
hjärnan,
och
att
det
är hjärnan
en synpunkterna
dag till en an- kring storlek,
barn
och unga
i kommunen
val finns
önskemål
från mångatänka
med- frånför
som
tar
in
kunskapen.
Hjärnan
och han har en bra syn och
nan. Deras onlinehandel har
Håkans favoritlagärärlikFrölunda
sätt under dessa extrema
förborgare att veta hur de politiska par- utformning och exploateringsgrad
som
säte
för
varje
goda värderingar kring hur vi
ökat markant. Butiken har fått hållanden.
HCmänniskas
i ishockey, Själsliv.
Kopparbergs/
tierna ställer
siggöra
till dessa
kring
detHåkan
föreslagna
Idag Själen har liksom
tre arbetsochdamsidan,
antillsammans
kan
det på planer.
anställa fler
vilket
kän- konceptet.
Göteborg
FC på
Håkan har stöttat svarsområden.
idrotten
Det
är
”Känslan
–
Viljan
På
sidan
101
i
Kristdemokraternas
finns
en
gällande
byggnadsplan
från
bästa sätt. Vi som förening vill ner är fantastiskt kul i dessa
BK Häcken samt Manchester
sedan han började–som
hand- Men
Förnuftet.”
dom
behöver
vi
inte
principprogram
finns
följande
stycke:
1949
som
medger
bebyggelse
av
ett
skriva några rader kring HåUnited.
tider där många har varit perlare, i år är det 23 utveckla
år. Han ser
nu.
"Människans
hotell,
men
bostäder.
kan,
butiken ochnärmiljö
hans synär
påav stor
mitterade mindre
eller kanske
blivit
av inte
idrotten
som extremt
viktighar det mognat för mig om vår
Så sakta
Vi frågade Håkan vad han
idrotten.
med sina jobb.
vikt för vårt psykiska och fysiska
Vårt kompromissförslag
att en
på är
många
sätt, bland
annat
Andes funktiontror
i vår
kropp.
kan inför
om
HönöDen
IS A-lag
välbefinnande. En trygg och estetiskt ny detaljplan skall medge
bostäder
för hälsan
och välbefinnandet
också ges tre ansvars
områden.
Dessasvar
säsongen
2021.
Hans
Håkan
tog
över
butiken
hösten
Håkan
skulle
vilja
passa
på
tilltalande närmiljö är viktig för att
men att storleken på exploateringen
i alla åldrar. Det gäller
är dådet
”Samveteär:
– Intuition
– Gemen”Man siktar
väl alltid på
2000.
att hylla sin
personal
som än
harden för
varje person
hitta SIN
vi ska må väl och utvecklas i positiv
inte
blir större
byggrätt
som attskap.”
Samvetet
står
för
rättsmedveserieseger”
ställt upp på ett fantastiskt
EGEN
sport.
Alla är ju inte
riktning. Ett samhällsbyggande utifinns idag. Alltså betydligt
lägre
och
tenhet och sanning. Intuitionen står för
intresserade
av
saker
från en kristdemokratisk värdegrund mindre omfattande än samrådsför- samma
inre tilltal och föraningar.
Gemenskap
Vi avslutar denna
artikeln med
och därför är det viktigt att
innebär att planera för trygga och
slaget.
står för närhet till
vissa
människor
att
lova
honom
att
vioch
skall
var och en hittar sin egen plats
förhållanden, oavsett
avstånd.
vackra miljöer där invånarna själva
På Norra Brevik ställer
vi
oss
som
göra allt vi kan för en seriesedär man har kul och känner
Om jag vill veta
vill
tar aktiv del i beslutsprocessen och
parti inte bakom den föreslagna
ger ivad
år. Gud
Vi har
ettmed
ungt, hungatt man utvecklas för då blir
mitt liv, då är Bibeln
rätt
grund
för mittvilja
rigt
lag
som
har
mycket
känner sig delaktiga i skapandet av
detaljplanen av främstman
två skäl.
Dels
också duktig. Det ställer
tankearbete. Det
fina
med Förutsättningarna
att läsa Bioch
energi.
sina närmiljöer."
ju opinion
också höga krav på tränare
Verksam på öarna sedan 1986 finns det en mycket stor
beln, det är att ser
då kan
jaggoda
be Den
Heliväldigt
ut för
en serieSom folkvalda i kommunen är det
mot förslaget om bebyggelse
att hittapå
rätt med inte bara det
ge
Ande
att
tolka
det
jag
läser,
så
att
jag
Öppet:
Onsdag
14-17
•
Lördag
10-13
seger
i
år!
somvill
händer
på planen utan
vår uppgift att lyssna in och företräda Norgårdsberget och dels
vi vara
får direktinfo, som därtill är grundad
Kontakt: Inge 0735-11 01 33
även runt
omkring. Dessa ord
öborna men också att ibland våga gå försiktiga med exploatering
av höga
på sanningen.
Tanja Wiesner - Hönö IS
stöttar
ut!
Välkomna!
Hönö Klåva
oss på de delar
före och
stå upp för Torget
beslut eftersom
berg Följ
och natur
avHönö
våra IS fullt Men
efterhand som jag läser Bibeln,
man tror på en långsiktig idé. Vi har öar som vetter mot Västerhavet.
så ser jag något
också.
LOKannat
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Där står nämligen talas om Hjärtats
en fantastisk miljö i vår ö-kommun,
För Öckerö centrum är vi i hutankar. Det blir för mig en helt ny dimen den begränsade ytan skapar
vudsak positiva till samrådsförslamension.
också stora utmaningar när det gäller get. Det är dock viktigt att vara
Osborne

KLOCKSERVICE

BATTERIBYTE • REPARATIONER

INFORMATION
FRÅN ÖCKERÖ
KOMMUN
ÖCKERÖ
KOMMUN
INFORMERAR
Informationen är inskickad 19 januari.

 031-97 62 00
 kommun@ockero.se
 ockero.se

CORONAVIRUSET OCH SJUKDOMEN COVID-19

ÖCKERÖ BIBLIOTEK

Öckerö kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi följer råd och rekommendtioner
från ansvariga myndigheter. Du hittar aktuell information på
samlingssidan ockero.se/virus

För att minska risken för smittspridning av covid-19 är Öckerö
bibliotek tillfälligt stängt.

I första hand hänvisar vi till information på vår webbplats. Du är även
välkommen att kontakta kommunservice. Du får gärna ringa, skicka
meddelande eller skicka mejl.
 031-97 62 00
 ockero.se/kontakt
 kommun@ockero.se
Ta ditt personliga ansvar för att minska smittspridningen:
 Håll fysiskt avstånd 
 Håll kontakten med nära och kära
 Håll ut - fortsätt följ råd och rekommendationer
 Håll dig uppdaterad

Viss biblioteksservice erbjuds genom att det finns möjlighet att hämta
beställda böcker och återlämna böcker utanför biblioteket. Aktuell
information om Öckerö biblioteks öppettider och service hittar du på:
 ockero.se/ockero-bibliotek

BIBLIOTEKETS E-TJÄNSTER
Glöm inte bort att det finns en massa e-tjänster du kan använda
hemifrån.
Med appen Biblio kan du läsa och lyssna på e-böcker. I Pressreader
hittar du tidskrifter och dagstidningar. Via Cineasterna kan du titta på
film. Du hittar ännu fler av bibliotekets e-tjänster på:
 ockero.se/bibliotek

VACCINATION MOT COVID-19

ÖCKERÖ FRITIDSGÅRD

I början av januari påbörjades vaccinering mot sjukdomen covid-19
på våra äldreboenden av hemsjukvården i samarbete med Hönö
och Öckerö vårdcentral.

På grund av rådande omständigheter så har Öckerö fritidsgård
ställt om till online-verksamhet och håller i uteaktiviteter.

Vaccineringen kommer att fortsätta utifrån vaccinationsplanen. Mer
information kring vaccinering kommer.
 1177.se/Vastra-Gotaland/covid-19
 folkhalsomyndigheten.se

BESÖKSFÖRBUD PÅ VÅRA ÄLDREBOENDEN
Det tillfälliga besöksförbudet förlängs på våra tre äldreboenden;
Bergmans, Solhöjden norra och Solhöjden södra.
Besöksförbudet gäller från 13 januari till och med 2 februari. Beslutet
om besöksförbud har tagits av Folkhälsomyndigheten efter att
kommunen begärt det i samråd med Smittskydd Västra Götaland,
Hönö och Öckerö vårdcentral.
 ockero.se/besöksförbud

TILLSYN
Från och med 10 januari måste butiker, köpcentrum, gym och
badhus beräkna antalet besökare så att varje person får tio
kvadratmeter. Maxgränsen på åtta deltagare gäller även privata
tillställningar i fest- och föreningslokaler. Verksamheter som inte
följer restriktionerna kan tilldömas viten. Det kan också bli tal om
stängning för den verksamhet som inte följer reglerna. Det är
Länsstyrelsen som kontrollerar om besluten följs.
Öckerö kommun hanterar synpunkter kring brister i smittskyddet på
serveringsställen, som restauranger, caféer och liknande. Vi har ansvar
för hela kedjan av tillsyn av serveringsställen. Vi genomför alltifrån
inspektion till beslut för att genom olika åtgärder komma till rätta med
brister hos eller stänga verksamheten.
Vid eventuella klagomål på trängsel hos serveringsställen är du
välkommen att kontakta kommunservice på 031-97 62 00 eller
kommun@ockero.se.

 instagram.com/ockerofritidsgard
 facebook.se/ockero.fritidsgard

MUNSKYDD I KOLLEKTIVTRAFIKEN
Västtrafik rekommenderar sina resenärer att använda munskydd
i kollektivtrafiken från och med 7 januari under rusningstrafik.
Alla behöver ta ett eget ansvar för att minska risken för smittspridning.
Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att göra resan
tryggare för de som måste åka kollektivt.
 Bär munskydd om du är 16 år eller äldre.
 Bär munskydd i rusningstrafik klockan 7-9 och klockan 16-18 på
vardagar.
 Ta på dig munskyddet innan du går ombord och behåll det på under
hela resan.
 Du ansvarar själv för att skaffa ett munskydd.
 vasttrafik.se

SNÖ- OCH HALKFRIA HÄMTNINGSVÄGAR
Tänk på att hålla hämtningsvägarna till era kärl snö- och halkfria.
Enligt renhållningsordning för Öckerö kommun ska
hämtningsvägarna röjas från snö och hållas halkfri under vintern.
Öppning i snövallar, med minsta bredd om 1 meter, måste finnas för
transport av kärl eller säck.
Tillgänglighet och skötsel ansvarar fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren för. Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av
rest- och matavfall ska vara såpass tillgänglig att hämtningsfordon kan
komma fram.
Om inte detta görs kan det innebära att tömning inte blir gjord. Kärlet
töms då vid nästa ordinarie hämtningstillfälle efter att fastighetsinnehavaren löst problemet. Kärlen kan tömmas tidigare mot avgift.

För brister i inomhuslokaler på andra platser än serveringar, till
exempel i gym- och idrottsanläggningar, badhus och köpcentrum har
Länsstyrelsen tillsyn. Vi får därför be dig vända dig direkt till
Länsstyrelsen för att lämna in din synpunkt.

HÄMTNING AV MAT- OCH RESTAVFALL

 010-224 40 00
 vastragotaland@lansstyrelsen.se
 krisinformation.se
 lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

Du som får tömt ditt bruna kärl på jämna veckor på Björkö får tömt på
ojämna veckor och det gröna kärlet på jämna veckor.
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Vi vill påminna om att vi tömmer grönt kärl på ojämna veckor och
brunt kärl på jämna veckor.

 ockero.se/hamtning-avfall
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Rördammen blev skridskoparadis

FOTO: Eric Carlsson/Morgan Simonsson

När kylan slog till under en
kort period i januari, passade
öborna på att bege sig till
Rördammen på Öckerö och
snöra på sig skridskorna.

För idrottsföreningar är medlemmarnas engagemang viktigt för att föreningen överhuvudtaget ska fungera. En
av de medlemmar som ställer
upp och engagerar sig för
Hönö IS är David Ahlbaum,
som hjälper till med IT och
fördelningen av träningstider.
Hej David, vem är du?
– Jag är 43 år och gift med
Sandra. Tillsammans har vi 5
barn och är familjehem åt ytterligare ett barn. Jag arbetar
på Zitac (IT-bolag), just nu
uthyrd som konsult på Bilia
där jag jobbar med marknadsföring i digitala kanaler.
Vad har du för bakgrund i
Hönö IS?
12

TEXT & FOTO: Hönö IS

Engagemang som gör skillnad för ungdomarna

– Jag har varit med i Hönö IS
sedan äldsta dottern började
spela fotboll för ca 10 år sedan. Idag spelar hon i damju-

niorlaget som jag är tränare
för tillsammans med Thomas
Andrén. Själv har jag spelat
med Oldboys i Hönö, haft
hand om fotbollsskolan, uppstart av flera lag och samt del
i Skärgårdsmilen. Jag är uppväxt på Öckerö och spelat fotboll där, men även i Hönö och
Hälsö under ungdomsåren.
Förutom min roll som tränare
försöker jag hjälpa styrelsen
med små uppdrag samt vara
lite support när någon behöver hjälp i något system. Jag
är en vetgirig typ som brukar
vara bra på att ta reda på hur
saker fungerar eller hänger
ihop. Jag har mycket kontakt
med förbund, kommun, andra
föreningar och tränare samt
gått en del utbildningar. Har

även koll på de flesta system
såsom laget.se, Fogis, planbokning med mera.
Vad har du för hjärtefråga?
– Jag brinner lite extra för
futsal och tjejfotboll. Har
också en förkärlek för snygga
matchställ.
Vad är du gladast över att
du genomfört i år genom ditt
uppdrag?
– Att jag fick vara en del i en
stabil serieseger i F15, vilket
nog vad jag varit mest glad för
i år. Särskilt under en säsong
som i övrigt varit väldigt annorlunda i och med pågående
pandemi. Jag vill också passa
på att tacka styrelsen som jag
tycker gör ett fantastiskt jobb.
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Eldsjälar belönades med pris från kommunen
Strax innan jul delade Öckerö
kommun ut priserna Rör inte
min kompis och Utmärkelse
för förtjänstfull verksamhet
inom kultur- och fritidsområdet till två öbor som betytt
mycket för kommunen. Ökad
tolerans och ökad jämställdhet är några nyckelord som
beskriver pristagarnas insatser.

Namn:Anna Gustafsson
Bor: Hästen, Hönö
Familj: Hasse och tre vuxna
barn med familjer och två
extrabarn. Hunden Millie.
Arbete: Pensionär, fd Specialpedagog
Fritidsintresse: Människomöten, läsa, sy
åren fått möta så många olika
människor från olika länder
vilket har förändrat min inställning till livet. Jag har fått
vara med och dela deras glädje
och sorg. Förmånen att ha
fått födas i ett land med fred
har blivit tydlig. Jag är väldigt
glad över utmärkelsen men jag
vill betona att jag delar den
med alla andra engagerade
språkvänner i kommunen som
tillsammans med mig verkar
för ett vänligare samhälle.

Namn: Johanna Englund
Bor: Öckerö
Familj: Jocke och 6 barn. Är
även jourfamilj
Fritid: Fotboll, gym löpning, simmning. Men gillar
även att softa i soffan, när
andan faller på.
många barn som också är aktiva i föreningen så det är inte
konstigt att jag är med och
engagerar mig i föreningen,
säger sexbarnsmamman.
Hon är långt ifrån att vara
en aktivist, men tycker att det
är självklart att det ska vara
rättvist.
– Det ska vara lika villkor
mellan tjejer och killar, det är
viktigt för mig och det är viktigt för föreningen. Jag kanske
bara är den som sätter bollen
i rullning.
TEXT: Annelie Andersson
FOTO: Privat

Tillökning på Rördammen

Allsvensk debut för
Isak från Öckerö

FOTO: Arkivbild

Tre nya lamm har sett dagens ljus på Rördammen på Öckerö.
De heter Frideborg (helsvart), Frank (vitnosdelfin och mellanrum) och Fanny (vitnosdelfin och huvud).

FOTO: Morgan Simonsson

En av pristagarna är Anna
Gustafsson som är ordförande
i föreningen ÖS! öarna-samverkan-integration i Öckerö
kommun. ÖS! verkar för att
på bästa sätt integrera nyanlända personer i Öckerö
kommun. Anna Gustafsson
fick utmärkelsen för sitt engagemang för de ungdomar som
kom till kommunen i slutet
av 2015 och framåt. Hennes
engagemang har inte avtagit
utan inriktats på de personer
som fortsatt komma till vår
kommun. Hon har varit med
och drivit språkkafe, kvinnomöten och projektet Språkvän. Anna Gustafsson tilldelades utmärkelsen Rör inte min
kompis för sitt engagemang.   
– Jag vill att vårt samhälle ska berikas genom att de
människor som kommer hit
ska bli en del av vår gemenskap. Jag har under de senaste

Eldsjäl inom idrotten
Den andra pristagaren är en
eldsjäl inom idrottsrörelsen.
Johanna Englund fick årets
utmärkelse för förtjänstfull
verksamhet inom kultur- och
fritidsområdet med motiveringen: Johanna har varit
med i Öckerö IF i över 20 år.
Hon har ständigt arbetat med
att förbättra jämställdheten
i klubben, där damlaget nu
fått eget omklädningsrum.
Hon är tränare, spelare och
engagerad i olika evenemang.
En eldsjäl som lägger stor
del av sin tid på föreningen,
ungdomarna och fotbollen
och bidrar till att driva verksamheten framåt. Johanna är
stolt och glad över att tilldelas
priset.
– Det är alltid kul att bli
uppmärksammad för att man
brinner för en förening och
för jämställdheten som jag
gör, men det är många som
också hade kunnat få det här
priset, säger hon.
Det är inte första gången
Johanna uppmärksammats
för sina insatser inom föreningslivet. År 2017 tilldelades
hon GP-sportens hederspris.
– Ja, det är helt otroligt
att jag får något sånt. Det är
väldigt roligt med fotboll och
jag är själv aktiv spelare, har

Den 6 december fick Isak Dahlqvist äntligen kliva in på planen
i blå-vit-randig tröja för IFK Göteborg i slutminuterna i hemmamatchen mot Sirius på Gamla Ullevi. Isak som startade sin
fotbollsbana i Öckerö IF rekryterades till IFK Göteborgs A-lag
2020. I matchen mot Sirius byttes mittfältaren Isak in i 88:e
minuten.
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Hantverk  & Service

Boka annons här! annons@lokalbladet.com tel 0709 96 89 14

VARV

E
ANDERS HUSHÅLLSTJÄNSTER FULLSSEERRVVIC
EVARV
IC
L
0732    52  68  74

FUL

Allservice privathushåll/företag.
Trädgårdsarbete, snickeri, måleri och städ.
För fler tjänster ring eller skicka email, så
berättar vi mer. Välkomna!
Bor och verkar i Öckerö kommun.
HEMSIDA:

andershushallstjanster.se

MAIL:

info@andershushållstjänster.se

Innehar FA-skattebevis och Ansvarsförsäkring Trygg-Hansa

Tärnvägen 11, 475 40 Hönö
Telefon verkstad/kontor: 031-96 34 33
Fax: 031-96 60 55

Service | Reparationer | Plast & Lackskador | Blästring
Service | Reparationer | Plast & Lackskador | Blästring
Nyinstallationer & monteringar | Reservdelsbutik
Nyinstallationer & monteringar | Reservdelsbutik

hämtning
hämtning av
av båtar,
båtar,
motorer
motorer &
& drev
drev
reparerar
reparerar alla
alla typer
typer
av
avförsäkringsskador
försäkringsskador
försäljning
försäljning av
av nya och
begagnade
begagnade motorer
motorer

servicebrygga &
& servicebilar
servicebilar
servicebrygga

IVANS RÖRTJÄNST AB
Hälsö • Tel 96 14 27
Kim 0706-69 58 72
Besök: Långesand 15, Öckerö

Vi servar
lyftvattenskotrar
upp till
till 100
100 fot
lyft
upp
Nu även Kranbil • Vinterförvaring

EgEnhamn
hamnmEd
mEduthyrning
uthyrning av
av båtplatsEr
båtplatsEr
EgEn
EGEN HAMN
MED UTHYRNING AV
BÅTPLATSER
Ett
fåtal
platsEr
finns
kvar!
– –Ett
fåtal
platsEr
finns
kvar!
– ETT
FÅTAL
PLATSER FINNS
KVAR!
Välkomnaatt
attringa
ringaeller
eller besöka
besöka oss!
oss!
Välkomna
Besöksadress: Varvsvägen 40, 475 50 Hälsö • 031-54 32 10
Besöksadress:
Varvsvägen 40, 475 50 Hälsö • 031-54 32 10

www.marinforum.se
www.marinforum.se

BJU
VI ER

DER

Service med diagnosutrustning
Serviceprogram • Plåt och lackarbeten • Rostskador
Underhållsarbeten • Byte av glasrutor
Per Magnusson • klavabygg@telia.com

Ring 031– 96 52 70 • Andvägen 11 • Hönö Pinan • Fax 96 52 90

ÖPPET:

mån–fre 6–22
lördag 8–22
söndag 9–22
Lökholmsvägen 12, Hönö, tel 96 67 41

BOKA IN DIN HANTVERKSELLER SERVICEANNONS HÄR

annons@lokalbladet.com
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Skada
på bilen?
Kom till oss – vi reparerar
plåt och lackskador för
alla försäkringsbolag.
Även service.

Tel 96 96 30

Tfn 96 85 13, 0706-3740 84 | www.honorodslackering.com

Medicinsk håltagning

Skönhet
& hälsa

BOKA VAXNING!
Vaxning för kropp
och ansikte

Vi tar hål i båda
öronen samtidigt!

Nytagning

– även av gamla hål!

Fransförlängning

Smidig bokning via

Vardagar (stängt onsd) 8 30 – 18
telefon 96 96 73 / 0732-067374

Klåva Torg • Mob: 0709-96 89 14

Tipsa Lokalbladet

LOKALBLADET
FEBRUARI 2021

VAD HAR DU
FÖR HOBBY?

material

månd 15 februari
utgivning torsd 25 januari

Öbor
utomlands

tikelserie
Ar

Nyfiken
på

Vet du någon som har en intressant hobby eller historia eller
en öbo som bor utomlands? Tipsa oss genom att skicka
e-post till annons@lokalbladet.com

annons@lokalbladet.com

NY LOKAL
T: 031-96 58 10 • WWW.VITALBODEN.SE
Öppet tisdag-fredag 10-18 • Lördag 10-14

Från 26 januari
Västra Vägen 39

(Mellan Hönö Skor och Sigges)

Sjuksköterska?
Vill Du
jobbaoch
hos oss?
Vi söker
timvikarier.
Vi jobbar som
vanligt
erbjuder
möten
via

video,
förnya
attjobb!
minska smittorisken.
Välkommen
till Ditt
Väl mött!

Minkebergsvägen 3,
40–Hönö
- Telefon
031-712
60 - info@honovardcentral.se
Minkebergsvägen
3, 475
Hönö
Telefon
031-712
76 6076
– honovardcentral.se
– 1177.se
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filadelfiaöckerö
GUDSTJÄNST ONLINE 11.00
31/1
7/2
14/2
21/2
28/2
7/3

Emmanuel Jayakrishna
Ulrik Alderblad
Tobias Göransson
Jan Hilding
Ulrik Alderblad
Martina Lardmo

F E B R UA R I 2 0 2 1
S Ö N DAG A R K L . 11. 00

G U D S TJ Ä N S T
Delta via hemsidan:

www.honomissionskyrka.se

...
eller lyssna på närradio 94,1 MHz

MISSIONSKYRKANS
SECONDHAND
Fina barnprylar till fina priser!
Secondhanden har nu flyttat till kyrkans
lokaler på Östra hamnen 1 - för öppettider
håll utkik på sociala medier!
@honomissionskyrka
Vi följer utvecklingen av pandemin och reserverar oss
för förändringar. Var rädd om dig själv och andra!

För dig i årskurs 4-6!

GULDSMIDE

Värdering - Reparationer
Omarbetning - Nytillverkning

Länk ﬁnns på hemsidan.

● www.ﬁladelﬁa.se ●
● swish 123 634 47 41 ● bankgiro 554-9423 ●

NOLE Production
BRINGs you further

Torget Hönö Klåva

www.noleproduction.com
Följ oss gärna på Facebook

Vill du ha support och
stöd för din IT på ditt
företag?
Vi hjälper dig!
Det kan vara allt från
din ﬁberuppkoppling
med trådlöst nät till hur
backupen fungerar på
ditt företag.

Perfekt nu till jul!
Damma av dina gamla videoband från förr
och ge dem nytt liv genom att du får dem
digitalt på ett USB. Se sedan ﬁlmerna på TV!
Lämna in dina band:
VHS, DV-band eller Video8/Hi8 till oss.
Kontakta: mats@noleproduction.com
16

Vi för över dina
gamla videoﬁlmer till
USB-minne!

Grow
Coaching

För dig som behöver stöd
att ta dig vidare i ditt personliga och
professionella liv.
• Må bättre
• Se nya möjligheter
• Upptäck dina styrkor
• Hitta dina drivkrafter
• Fokusera - sätt upp och nå mål

SAMTAL • COACHING
SORGBEARBETNING
Vid intresse, sms:a så
återkopplar jag
Anna Magnusson
- Samtalscoach
Mob: 0709-968914

Välkommen till
Sion i februari!

7 feb
14 feb
21 feb
28 feb
Bön 		
		

11.00 Gudstjänst
11.00 Gudstjänst
11.00 Gudstjänst
07.00 Gudstjänst
Onsdagar 19.00
Söndagar 18.00

Vi sänder via
www.sionforsamlingen.se och på
youtube Sionförsamlingen Fotö.

Skiftesvägen 13, 475 45 Fotö
www.sionforsamlingen.se
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Svenska kyrkan • Öckerö församling
DIREKTSÄND
ZOOMANDAKT

DIREKTSÄND
ZOOMGUDSTJÄNST

Koppla upp dig och delta via videolänk. Läs mer
på hemsidan och i vår Facebookgrupp.

Koppla upp dig och delta via videolänk. Läs mer
på hemsidan och i vår Facebookgrupp.

TORSDAG 28 JANUARI

SÖNDAG 31 JANUARI

SINNESROANDAKT. Karolina Sandros.
Hönö kyrka, start kl 18.30

GUDSTJÄNST. Sara Johannesson,
Pernilla Hellman.
Hönö kyrka, start kl 16.30

TORSDAG 4 FEBRUARI
SINNESROANDAKT. Sara Johannesson.
Hönö kyrka, start kl 18.30

TORSDAG 11 FEBRUARI

SÖNDAG 7 FEBRUARI
GUDSTJÄNST. Karolina Sandros,
Pernilla Hellman.
Hönö kyrka, start kl 16.30

SÖNDAG 14 FEBRUARI

TORSDAG 18 FEBRUARI

GUDSTJÄNST. Karolina Sandros,
Magnus Wassenius
Hönö kyrka, start kl 16.30

TORSDAG 25 FEBRUARI
SINNESROANDAKT. Karolina Sandros.
Hönö kyrka, start kl 18.30

Max 8 deltagare väl utspridda i kyrkan på
respektfullt avstånd.
Anmälan: 0708-61 11 55.

SÖNDAG 31 JANUARI
GUDSTJÄNST. Åke Andreasson,
Frederic Ogéus. Sänds även på hemsidan.
Öckerö kyrka, kl 11.00
GUDSTJÄNST. Christer Holmer,
Ulrika Davidsson.
Björkö kyrka, kl 11.00

SÖNDAG 7 FEBRUARI

SINNESROANDAKT. Karolina Sandros.
Hönö kyrka, start kl 18.30

SINNESROANDAKT. Sara Johannesson.
Hönö kyrka, start kl 18.30

GUDSTJÄNST, DIREKT
SÄND ELLER I KYRKAN

SÖNDAG 21 FEBRUARI
GUDSTJÄNST. Rasmus Lindén,
Frederic Ogéus.
Hönö kyrka, start kl 16.30

GUDSTJÄNST. Karolina Sandros,
Pernilla Hellman. Sänds även på hemsidan.
Mariakyrkan Öckerö, kl 11.00
GUDSTJÄNST. Christer Holmer,
Camille Bloche.
Björkö kyrka, kl 11.00

SÖNDAG 14 FEBRUARI
GUDSTJÄNST. Karolina Sandros,
Magnus Wassenius. Sänds även på hemsidan.
Mariakyrkan Öckerö, kl 11.00
GUDSTJÄNST. Christer Holmer,
Frederic Ogéus.
Björkö kyrka, kl 11.00

SÖNDAG 21 FEBRUARI

PRÄST I VÄST – NY MÖTESPLATS
I HÖNÖ KLÅVA
Kom och prata en stund, på säkert avstånd. Vi
bjuder på kaffe.
Fredagar kl 13.3015 i Hönö Klåva

GÅ MED I VÅRA NYA
FACEBOOKGRUPPER!
Gå gärna med i grupperna! Sök på Facebook:
Kaffe med Karolina – påtår och Nätkyrka
Öckerö församling. Ta del av gudstjänst och
musik, poddar och samtal - högt och lågt, lättsamt och seriöst

PODD: KAFFE MED KAROLINA

GUDSTJÄNST. Rasmus Lindén,
Frederic Ogeus. Sänds även på hemsidan.
Mariakyrkan Öckerö, kl 11.00

Varje lördag hör du församlingspräst Karolina
Sandros och Ingrid Eliasson småprata, tramsa
och djupdyka i ämnen som rör och berör.
Läs mer på hemsidan eller där poddar finns.

GUDSTJÄNST. Christer Holmer,
Ulrika Davidsson.
Björkö kyrka, kl 11.00

RADIO ÖCKERÖ FM 94,1

HJÄLP AV EN VOLONTÄR?

Lyssna till morgonandakt med musik,
mån-fre kl 8.15, medarbetare från öarnas lokala
kyrkor. ”Min musik” med Morgan Mattsson
fre kl 8.45, repris tis kl 8.45.

Behöver du hjälp att handla mat, hämta mediciner, post och andra ärenden. Eller en pratstund
på telefon? Öckerö kommun och Svenska kyrkan
samarbetar med anledning av covid-19.

Läs mer: www.radioockero.se
Lyssna när du vill via Radio Öckerö Play eller
appen Radio Öckerö.

Hör av dig! Exp tel 031-764 31 00,

Med reservation för ev ändringar pga coronarestriktioner. På vår hemsida hittar du aktuell information.
Webb: svenskakyrkan.se/ockero • Tel: 031-764 31 00
Facebookgrupper: ”Nätkyrka Öckerö församling”
och ”Kaffe med Karolina – påtår” • App: Kyrkguiden
LOK ALBL ADET JAN - FEB 2021 NR 1
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NIMBUS

e

Hjälp oss
rädda liv till sjöss.
Testamentera för
framtiden.
Februari 2021
SÖN 31 JANUARI

11:00 GUDSTJÄNST på YouTube

SÖN 7 FEBRUARI

11.00 GUDSTJÄNST på YouTube

SÖN 14 FEBRUARI

11.00 GUDSTJÄNST på YouTube

SÖN 21 FEBRUARI

11:00 GUDSTJÄNST på Teams

SÖN 28 FEBRUARI

11.00 GUDSTJÄNST på YouTube

Onlin

”GODA VANOR
PÅ VANDRINGEN”

Vi erbjuder värdering av smycken
Nyvärde • Försäkringsvärde • Bodelning
Öppet i
service butiken
Onsdag 14-17
Lördag 10-13

NY PREDIKOSERIE
FEBRUARI 2021

GUDSTJÄNST
SÖNDAGAR
kl 11.00

Utför allt inom guldsmide

Reparationer • Nytillverkning • Omarbetning

Övrig tidbokning med guldsmed Anna via sms: 0709968914

Församlingsmöte.

I rådande situation hälsar vi
Dig varmt välkommen att vara
med i våra samlingar ONLINE.
Se kalendern ovan för plattform.
YouTube: Nimbuskyrkan Öckerö
Teams: länk på hemsidan och
i våra sociala medier.
Instagram@nimbuskyrkan
Facebook @nimbuskyrkan

GULDSMIDE
Ta hand om dina smycken i vår
Översyn • Puts • Rengöring

•NÄRRADIO
Vecka 5 sänder Nimbus andakt
kl 8.15 - 8.45 på Radio Öckerö,
FM 94,1. Ladda hem appen:
www.radioockero.se

•BÖNEVECKA VECKA 9

Verksam på öarna sedan 1986

Välkomna! Torget Hönö Klåva Följ oss
Lyssna till

ÖPPETTIDER:
Längtar efter
öräddningssällskapet
är en ideellMå-fre
organisation
kl 8.30–15.00
CAFÉ NIMBUS
Dagens lunch kl 11–14
m är beroende
gåvor, donationer
och testa- att träffa er
MÅNDAGav
- FREDAG
BOKA VÅR FINA
alla igen!
enten förDAGENS
att kunna
rädda liv till
sjöss. TestaBASTU
lunch
250 kr / 2 VARMA TIMMAR
99 kr
enterar du till oss bidrar du till att våra frivilliga
NIMBUSGÅRDEN
NIMBUSKYRKAN
031-962555
öräddare www.nimbuskyrkan.se
kan fortsätta rädda
liv i www.nimbusockero.se
framtiden.
Ta hand om
Läs mer på sjoraddning.se/testamente eller
er tills vi ses!
ng 031-761 62 00. Håll koll på vädret.

RADIO
ÖCKERÖ
FM 94.1 Mhz

Programtablå jan - feb
Morgonandakter:
Måndag – Fredag 8.15
v. 4 Sion, Fotö
v. 5 Nimbuskyrkan, Öckerö
v. 6 Filadelfiakyrkan, Öckerö
v. 7 Equmeniakyrkan, Björkö
v. 8 Frälsningsarmén, Hönö
v. 9 Sv. kyrkan, Holmer
Musikprogram ”Min Musik”
Morgan Mattsson
Fredagar 8.45 • Repris Tisdag 8.45

Ladda ner vår app Kustväder
till din iPhone eller Android.

Radio Hope sänder dygnet runt

Öckerö-öarnas Rödakorskrets
Björnhuvudsvägen 19, Öckerö

HEMSIDA:
http://radioockero.se/
NU MED LJUDARKIV:
Radio Öckerö Play
Gratis appar finns att ladda ner
för Iphone, Androidmobiler

följ oss på facebook
https://kommun.redcross.se/ockero/

gar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

PROGRAMANSVARIG :
Öckerö-öarnas kristna råd
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KORSORDSKONSTRUKTÖR: Gunnar Emanuel Ljungström FOTO: Jörgen Andersson, Thomas Crona

VÄXT
MED
TAGGAR

STÄMMA
I KÖR

TILL SALU

TILL SALU

BR, Vindvägen 15 A, Hönö

Tomt, Galeasvägen 4, Hönö

TILL SALU

Villa, Arnhemsvägen 3, Hönö

Tack alla kunder för ett
speciellt och annorlunda år.

TILL SALU

TILL SALU

Villa, Kalvhagsvägen 12, Hönö

Anmäl dig
till vårt
kundregister!

Vår mäklare Pierre sålde än
en gång överlägset mest i
kommunen med 37 sålda
objekt under 2020.

Villa, Sörgårdsvägen 31, Öckerö

Se våra objekt
på abfast.se

Vi har kontor på Kompetenshuset
Lammholmsvägen 2, Öckerö.
Välkommen att besöka oss!
www.abfast.se

Vi har sålt hus i Öckerö kommun i över 40 år! Pierre Berndtsson 0709-14 37 81 • Jens Berndtsson 0706-93 62 50

Välkommen till årets första digitala event!
11 februari kl 19.00

Bli inspirerad av Christer Olsson • Möt Årets Företag • Njut av en take away räksmörgås från Nimbus
Eventet är gratis för medlemmar i
Öckerö Företag.
Foto: Tommy Hvitfelt

Anmälan gör du enklast genom
www.ockeroforetag.se
Alternativt kan du maila till
event@ockeroforetag.se

Christer Olsson:
- Tillsammans står vi stadigt när
det stormar
- Framgångsnycklarna 2021

Om du inte är medlem betalar du 500 kr
via Swish till 123 693 55 22

Är du inte medlem?
Bli medlem idag!

