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Årets företagare
i Öckerö kommun
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Nya kommundirektören
Rickard Vidlund på plats
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Nicklas Attefjord
(MP) från Öckerö till
riksdagen
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Riskgrupper tar vi
emot efter bokning.
Onsdag-torsdag 10-13.
Då arbetar vi med
låst dörr.

VI BJUDER PÅ ENA GLASET
vid köp av kompletta glasögon

Emelie Abrahamsson
- med hantverket i
fokus
sid 9

Helene ställer upp
för de svagaste - är
jourmamma
sid 7
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En push i rätt riktning...

N

u är vi ju mitt i en
pandemi, oron för
virusets effekter på
oss själva, våra anhöriga och
tanken på hur länge detta
kommer att påverka våra liv
berör oss alla på olika sätt.
Hur ska vi då tänka för att
må lite bättre mitt i all ovisshet? I detta läge är det viktigt
att försöka ta en dag i taget
och släppa alla katastroftankar.

Viss oro kan faktiskt vara
bra, att man blir vaksam och
tar till sig information och
rekommendationer, tänker till
en extra gång innan man åker
och besöker en äldre släkting
och ser till att stanna hemma
om man känner sig sjuk. När
oron blir övermäktig och
dränerande måste man börja
bryta mönstret och distrahera
sig med något annat för en
stund. Våga testa lite nya kontaktvägar vi har ju fantastiska
tekniska möjligheter som att
ringa, prata via videosamtal

UTGIVNINGSPLAN

eller anordna en AW med hörlurarna på tillsammans med
ett gäng kompisar. Komma
utanför väggarna gå promenader eller träna är väldigt bra
för psyket och dämpar oro.

som hjälper dem vidare och
kunna ge en push framåt. Min
roll är att agera bollplank,
stödja, utmana samt uppmuntra för att hitta nya vägar
att ta sig över sina hinder.

Det är viktigt att vi försöker
hjälpa och muntra upp varandra. Och att hjälpa någon
annan kan ge ett mervärde i
sig och få oss själva att också
må lite bättre. Jag arbetar vid
sidan av mitt vanliga jobb som
samtalscoach vilket är mycket
berikande. Att möta personer
som är redo och villiga till en
förändring och beredd på att
gå framåt - för en hållbar livsstil och personlig utveckling.
Tillsammans gå igenom deras
styrkor, se vad dom har med
sig i bagaget och finna deras
förmågor - använda dessa på
rätt sätt så att dom mår bättre.

Jag kan inte med ord säga hur
tacksam och glad jag är över
alla trogna uppmuntrande
läsare och annonsörer som
möjliggör Lokalbladets överlevnad. Tillsammans skapar
vi ett läsvärt innehåll varje
månad, varje månad blir jag
förvånad över hur mycket det
finns att skriva om och lyfta
fram i vår kommun trots denna pandemi.
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Vi jobbar på som vanligt

Sjuksköterska?
Vill Du jobba hos
oss?viVidesöker
För att minska smittspridningen
sköter
flestatimvikarier.
läkarbesök
via telefon eller videosamtal. Väl mött!
Välkommen till
Ditt nya jobb!

Följ oss på facebook.com/honovardcentral och honovardcentral.se
för mer information om vaccinationskampanjen
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- Telefon
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Nya kommundirektören på plats

– Det är ett drygt halvår sedan jag fick det här arbetet,
det är fascinerande hur fort
det går, säger han. Ja, det är
sannerligen fascinerande att
konstatera att tiden alltjämt
rör sig, trots att så mycket har
satts på paus till stora delar i
mångas liv.
Pandemin präglar givetvis
Rickards tid på nya jobbet.
– I det här jobbet består en
stor del av arbetet att sitta i
möten och många av mina
första möten med människor
sker nu via skärm, vilket är
helt riktigt, men det är en
utmaning att börja i en pandemi. Egentligen vill jag resa
runt och möta medarbetare,
chefer, verksamheter och civilsamhället men det får bli
senare. Det har ändå gått bra
att lära känna organisationen
den här vägen. Jag har fått
ett varmt välkomnande och
känner av en stor energi i organisationen som det ska bli
roligt att fortsätta jobba med,
berättar han.
Förvaltning i förvandling
Öckerö kommun har inlett en
förändringsresa, en resa som
Rickard Vidlund kommer att
fortsätta arbeta med.
– Vi står inför en spännande
utveckling som redan påbörjats. Det handlar om digitaliseringsarbete, bostadsförsörjningen och budgetprocessen.
Vi arbetar bland annat också
med processer inom kvalitetsoch utvecklingsarbetet. Min
främsta uppgift är att docka
an till det som gjorts och
fånga in var vi befinner oss i
de olika processerna. Fokus
är att bygga ihop kommunens
olika delar. Det är en tydlig

vilja från politikerna att budgetmålen och kommunen i
övrigt ska utvecklas i en riktning, säger Rickard Vidlund.
– Det handlar om att kommunen ska öka kvaliteten i
verksamheterna och få den
övergripande styrningen att
gå i en riktning, att få olika
delar att docka ihop. Jag har
imponerats av kompetensen
på många olika nivåer i kommunen. Det är roligt. Då finns
det goda möjligheter till fortsatt god utveckling.
Strategi inför framtiden
Ett annat stort fokusområde är de strategiska val som
kommunen står inför. Det
handlar exempelvis om Utblick Öckerö och översiktsplanen.
– Vi behöver ha en ökad
befolkning och av den anledningen är det viktigt att hitta
mark och utveckla den på ett
bra sätt. Det finns ett glapp
i möjligheter till bostäder för
unga vuxna samtidigt som vi
vill att de ska bo kvar i kommunen. Det finns en stark
förväntan från politiken att vi
jobbar med frågan. Lyckas vi
inte åtgärda glappet kommer
det att påverka välfärden med
förlorade skatteintäkter. Det
är viktigt att vi tar fram rätt
underlag till politiken så att
vi kommer framåt där, säger
Rickard Vidlund.

Tio öar – en vision
Hur kommer det att märkas
att just Rickard Vidlund är
kommundirektör? Han kommer att stort fokus på att få
en organisation som går i
takt och i samma riktning,
säger han.
– Det handlar om att få utväxling på de insatser vi gör,
att skruva på samverkansytor
så att vi får högre effektivitet
och att det blir tydligt att det
som sker hänger ihop med
den politiska viljan. Samtidigt ska vi ha en välsmord
organisation där vi arbetar
tillsammans som gör att vi
kan uppnå den politiska viljan lite enklare.
– Samtidigt består kommunen av tio öar, vilket är
det karaktäristiska för skär-
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TEXT: Annelie Andersson
FOTO: Sara Nyrén/Öckerö kommun

Det har gått ett drygt halvår
sedan Rickard Vidlund fick
jobbet som Öckerös nya kommundirektör. Sedan årsskiftet
är han på plats i kommunhuset och har börjat sin nya
tjänst under mycket speciella
förhållanden med tanke på
pandemin, men energin är
hög trots att en stor del av
arbetet sköts via skärmar. Nu
har han inlett arbetet med att
få till stånd en ännu mer enhetlig kommun.

gårdskommuner och där ska
man ta vara på alla de positiva som det innebär.
– Det finns ett stort engagemang hos befolkningen,
näringslivet och civilsamhället. Spontant tänker jag att
det finns många möjligheter
i kommunen, stor potential
och en vilja att hela Öckerö
ska leva och utvecklas. Då
gäller det att hitta systemen
och ambitionsnivåerna för att
vi ska uppnå det.
Utmaningar i närtid
Covid-19 och pandemin
präglar givetvis det mesta av
arbetet och livet.
– Det kommer man inte
ifrån, den har påverkat såväl
näringsliv som övriga be-

folkningen. Vi hade en ökad
smittspridning i början av
året och gör allt vi kan för
att minska den och nu går
den i rätt riktning. Vi ägnar
mycket energi till att arbeta
med de olika effekter och
konsekvenser som corona
fört med sig. Nu kämpar vi
för att barn och unga ska
kunna vara verksamma inom
idrotten, då måste vi säkra
upp så att det går att göra.
Samtidigt behöver vi ha en
fungerande logistik för att
hantera vaccineringen och
hålla i och hålla ut när det
gäller hemarbete. Man kan
se en trötthet i samhället,
men det är viktigt att hålla
i och här är vi verkligen på
tårna och jobbar på.

NY BUTIK ÖPPNAR I HÖNÖ KLÅVA!

KLÄDER FÖR KILLE • MAN • HERR • GUBBE
Storlekar XS - XXXL

ÖPPNAR 1 MARS KL 11
MED MÄRKEN SOM

MED FLERA
Klåva Hamnväg 9
Öppet: måndag - fredag 10-18 • lördag 10-16 • söndag 12-16
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Nicklas från Öckerö
till riksdagen
Production
www.noleproduction.com
Följ oss gärna på Facebook
s you further
Nicklas Attefjord (MP) från
Öckerö tar plats i riksdagen
som ersättare för Janine Alm
Ericson som utsetts till statssekreterare i utrikesdepartementet.

hända att man får plats i riksdagen, förklarar Nicklas.
Nu var det inte så jättestort
steg för Nicklas, han var redan
påtänkt som ersättare i riksdagen för Janine när hon kandiderade till språkrör för Miljöpartiet. Men hon blev inte
språkrör och Nicklas hamnade
inte i riksdagen den gången.

TEXT: Redaktionen
FOTO: Miljöpartiet

– Jag känner mig väldigt
ödmjuk och stolt över förtroendet, inte minst över att få
ersätta en så kunnig och klok
politiker som Janine Alm Ericson, säger han.
Nicklas Attefjord är idag
bland annat vice ordförande i
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
i Västra Götalandsregionen
och ordförande i Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.
Han sitter också i kommunfullmäktige i Öckerö kommun.
– Det är förstås vemodigt
att lämna den västsvenska
politiken där jag varit aktiv så
länge. Men mest är det spännande att få ta plats i Sveriges
lagstiftande församling tillsammans med övriga i Miljöpartiets riksdagsgrupp.

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

Lokala frågor viktiga
Som skärgårdsbo finns det
lokala frågor han vill engagera
sig i när han tar plats i riksdagen.
- Strandskyddsfrågorna är
till exempel viktiga och vi
tycker det är viktigt att bevara
tillgängligheten till våra kuster.
Efter hans långa engagemang i regionens politik, är så
klart hälso- och sjukvårdsfrågor också viktiga för honom.
- Jag har sagt väldigt tydligt
att jag vill jobba med hälsooch sjukvårdsfrågorna. Jag har
en del att tillföra, inte minst
hur vi har jobbade med hälso-

NOLE Production
BRINGs you further

och sjukvårdsfrågorna i regionen med blockövergripande
samarbete, det ledde till att
det inte blev så polariserat som
det är i rikspolitiken.
Överraskande samtal
Det var i början av februari
som Janine Alm Ericson ringde till Nicklas och avbröt mötet han satt i. Hon berättade
att hon skulle bli statsråd och
att Nicklas skulle ersätta henne i riksdagen. Och de skulle
gå ut offentligt med Nicklas
utnämning om en timme.
- Står man som nummer
två på riksdagslistan så måste
man ju vara beredd att det kan

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.

jul!

Rädda
dinanuvideoband
Perfekt
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.

oband från förr
att du får dem
ﬁlmerna på TV!

Kontakta: mats@noleproduction.com
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Pandemin påverkar
Liksom alla andra arbetsplatser i Sverige är inte heller
verksamheten i riksdagen
som vanligt. Färre resor men
desto mer webbmöten. Nicklas
kommer att bo i en av riksdagens övernattningslägenheter
när han är i Stockholm och
arbetar.
- Mina barn tyckte att det
var kul med utnämningen,
men undrade ändå om det
innebar att jag inte skulle
vara hemma så mycket. De
är ju tonåringar och ser ändå
fram emot att komma upp till
Stockholm och hälsa på, säger
Nicklas.

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

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.

Vi för över dina
gamla videoﬁlmer till
USB-minne!
Vi för över dina
gamla videoﬁlmer till
USB-minne!

Swishnummer:
1235607205
Bankgiro:
639-2583

Ange för- och efternamn
vid inbetalning
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STOR MATTREA! Upp till 70%

ÖPPETTIDER
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Lör: 10–14

Start 27 februari

norgardens_interior

VI ERBJUDER
GARDINSÖMNAD

BÄDDMADRASS
BÄDDMADRASS
BÄDDMADRASS
PÅ KÖPET
BÄDDMADRASS

Ris taklampor
529.-

Taklampa ”Cosmos”
2995.-
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KÖPET
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PÅ KÖPET
KÖPET

Tvålpump
69.-

Takskärm rotting
1395.-

Spara upp
Spara
upp
till 7 190:Spara
upp
till 7 190:Spara
upp
till
7
190:Skandinavisk
sovkomfort
till 7 190:Skandinavisk sovkomfort
Skandinavisk sovkomfort
Skandinavisk sovkomfort

Luxaflex® Screenrullgardin

Du och dina
fönster förtjänar
det allra bästa
Vill du behålla utsikten samtidigt
som du stänger ute värmen? Ta då
en titt på våra screenvävar.
Välkommen in i butiken eller boka
hembesök!
Alltid skräddarsydd Luxaflex®kvalitet, med 5 års garanti.

BOKA
GRATIS
HEMBESÖK

Luxaflex® skräddarsydda gardiner i kombination med rullgardin, väv SilverScreen

SPARA 500 KR
PER MOTOR
POWERVIEW® ERBJUDANDE
I MARS OCH APRIL 2021.
MER INFO I BUTIKEN!

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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Årets företag 2019 i Öckerö Kommun
– Öckerö Rörläggeri och Knippla Rörkompani – tillsammans firar dom 100 år!
Det blev två väletablerade
företag i samma bransch som
fick priserna för Årets företagare 2019.
Ett av priserna för Årets Företag 2019 tilldelas Öckerö Rörläggeri AB. som firade 60-års
jubileum den 21 januari 2021.
Bolaget startades av Erik och
Ralf Johansson och har sedan
dess byggt upp verksamheten
under devisen att “alla kunder skall vara nöjda”. Verksamheten drivs nu i andra generationen av Jörgen, Anders

och Martin och förbereds att
så småningom tas över av den
tredje generationen.
Företaget är idag inriktade
på större entreprenader i hela
Göteborgsregionen men utför också serviceuppdrag på
öarna.
Öckerö Rörläggeri var en
pionjär och tidigt igång med
energiförbättringar och miljöarbete som bland annat
inneburit att man varit återförsäljare av Thermia Värmepumpar ända sedan 1978. dvs
drygt 40 år.

TEXT: Öckerö Företag
FOTO: Öckerö kommun

Robert Ejnarsson från Knippla Rörkompani med diplom och bukett.

Elbussar på ingång
Från och med den 1 mars
kommer det att rulla elbussar
på de sammanbyggda öarna
och Björkö. Det är linjerna
1,2 och 3 som kommer att
trafikeras med elbuss. Det är
företaget Connect Bus som
kommer att köra och förutom
de sex elbussarna kommer det
även finnas elva nya bussar
som även de körs på fossilfritt
bränsle.
– Trafikstarten var den 13
december men pandemin
har spelat roll när det gäller
leverans av fordon eftersom
fabrikerna stått stilla. Planen

6

Patrik Gustavsson är platschef
för Connect Bus.

var att vi skulle starta med
elbussarna fullt ut den 15
februari, men det kvarstod
några uppdateringar på några av fordonen. Vi har testat
några av elbussarna ute på
öarna men har även använt
tillfälliga fordon, säger platschefen Patrik Gustavsson vid
Connect Bus.

Fr. v. Cassandra Köbbel - ordförande i företagarföreningen, Jörgen
Johansson - Öckerö Rörläggeri AB, Ronald Johansson - chef för
kommunens besöks- och näringslivsenhet.

Även pris till Knippla Rörkompani
Det andra priset för Årets
Företag 2019 tilldelas Knippla
Rörkompani AB som startade
sin verksamhet i en sjöbod på
Knippla 1979 och alltså firade
sitt 40 års jubileum 2019.
Gunnar Ejnarsson är grundaren men idag drivs företaget
framgångsrikt av sönerna Robert och Johannes Ejnarsson
tillsammans med Erik Carlsson och Sune Augustsson.
Företaget som verkar i hela
Göteborgsregionen har dock
en fast grund här ute och

servar kunderna på alla öarna i Öckerö Kommun på ett
fackmannamässigt och miljövänligt sätt. Detta har starkt
bidragit till att företaget växer
stadigt i antal anställda och
omsättning. Knippla Rörkompani har i dagsläget 20
anställda och 14 servicebilar
som utgår från de lokaler man
flyttade in i, på Hönö Pinan
2008. Förutom alla ”vanliga”
VVS-arbeten i villor, fastigheter och fartyg, satsar företaget
extra på värmepumpar för villor och fastigheter och större
entreprenadjobb.

Miljövänliga bussar
Förutom linjerna 1, 2 och 3
kommer företaget att trafikera Burö-Göteborg samt
Fotö-Göteborg med linjerna
290 och 291. Som tidigare
körs de med dubbeldäckare
men under vissa tider med
vanliga komfortbussar.
– På öarna trafikerar en
mindre buss, större än Flexlinjen. Vi vill också att bussen
ska gynna de som tidigare
åkte Flexlinjen Den kommer
inte ersätta Flexlinjen fullt ut,
men vår förhoppning är att
den ska passa de flesta resenärerna. Det är lättare att ta sig
ombord än på en vanlig buss
eftersom den har lågentré.
Oavsett om du har rollator,
sitter i rullstol eller har en
barnvagn ska du lätt kunna ta
komma på bussen, fortsätter
han.  
– Den stora vinsten är dock
att bussarna är miljövänliga,
säger Patrik Gustavsson.

– Framför allt är det bra för
miljön där ute. Elbussarna är
tysta och de andra bussarna
drivs av RME-bränsle, alltså
rapsolja.
Förlängda tider
Från trafikstarten har man
utökat turtätheten på linje 1
och 2 med senare turer, fram
till 01.30 söndag – torsdag
och nattbussar på fredagar
och lördagar. Avtalet med
Connect Bus löper till och
med 2030.
– Vi är väldigt glada över
att ta över avtalet och har fått
en väldigt bra start därute.
Trots att det varit kallt och
våra fordon är äldre har vi
inte haft några problem och
vi har ett bra samarbete med
både kommunen och Trafikverket, vilket är en förutsättning för att kunna leverera
en bra tjänst.
TEXT: Annelie Andersson
FOTO:Connect Bus
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I åtta år har familjen Ludwigsson på Hönö varit jourhemsfamilj. Hit kommer de
riktigt små barnen när deras
familjer hamnat i någon slags
krissituation. Under dessa år
har 24 barn fått ett tillfälligt
hem här och alla har de en
speciell plats i familjen Ludwigsson hjärtan.
– Jag brukar säga att det inte
går att älska ett barn 20 procent. Det är hundra procent
som gäller och moderskänslorna går igång med en gång.
Man blir lite grann som en
hökmamma. Man vill ju de
här barnen det bästa i världen, säger Helene Ludwigsson, jourhemsmamma.

möjligt så att de utvecklas på
bästa sätt och med kärlek,
trygghet och struktur kommer man långt.
Tiden som barnen bor hemma hos Helene och Samuel
varierar allt ifrån en vecka till
fem månader, men helst ska
placeringen inte vara längre
än tre månader.
– Den längsta perioden som
ett barn har bott här är 7,5
månader. Det är en lång tid
och man kan inte gå omkring
och ha lagom mycket känslor.
Separationen är jobbig. Men
vi har längre utskolningar
för att det ska bli så bra som
möjligt för barnet. Vi är inte
några som bara försvinner
plötsligt.

Mellanhem
När ett barn far illa i sin familj och socialtjänsten rycker
ut och gör ett akut omhändertagande behöver barnet eller
barnen i familjen ett tillfälligt,
en trygg plats där de tas om
hand. I såna lägen får bland
annat familjen Ludwigsson ett
telefonsamtal ochfår ta emot
ett barn. Barnen som bor
hemma hos familjen är mellan
0 och 3 år.
– Vi tar emot barn med kort
varsel som behöver omedelbart skydd eller stöd så länge
socialtjänsten behöver utreda
hur barnets hemsituation ser
ut. Det kan bero på att föräldrar brister i omsorg eller missförhållanden, psykisk ohälsa,
missbruk eller våld, berättar
hon.
För att kunna bli ett jourhem krävs framförallt tid och
tålamod och ett öppet hjärta
för att ta emot någon annans
barn i sitt hem och ge mängder av kärlek, säger Helene.
– Målet med vårt uppdrag
som jourhem är ju att göra
dessa barn så trygga som

Insats för barnen
Innan Helene satsade på att
bli familjehemsmamma arbetade hon som barnskötare på
en förskola, men det var som
om något annat pockade på.
– Jag har min kristna tro
och jag fick flera tecken från
Gud att det var det här jag
skulle göra, så då satsade jag
på det. Jag vill göra en insats
för de här barnen, det är inte
helt lätt att få familjer att ställa upp som jourhem, många
upplever det som svårt och
uppslitande. Jag känner mig
mer behövd genom att göra
detta.
Separationerna från barnen
blir inte lättare med åren,
men vetskapen att de gör en
insats gör att det blir värt det
i slutändan.
– Det är en process man går
igenom varje gång och det
blir som sagt inte lättare, men
numera har vi bättre strategier och vet mer hur vi tar oss
igenom det. Vi har även två
veckors ledighet mellan placeringarna, även om det kan ta
längre tid mellan placeringar-
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TEXT: Annelie Andersson
FOTO:Privat

Uppdrag: Värna de minsta barnen

Helene Ludwigsson med ett jourbarn i barnvagn vid Ale stenar i
Skåne.

na. Det här är mer en livsstil
än ett arbete. Vi har till exempel ingen semester, utan får
anpassa oss efter uppdragen.
Noggrann process
Innan man blir godkänd som
jourhemsfamilj genomgår
man omfattande utredningar.
– Dels genomförs djupintervjuer av mig och Samuel
enskilt. Då utfrågas vi om allt
som har hänt i våra liv, från
barndomen till nu. Dessutom
utfrågas vi om våra värderingar, sedan sammanställs svaren
och gås igenom av psykolog
för att se om man klarar av
att ta ett uppdrag.
När de började ta emot
barn var deras egna barn 12
och 14 år. Jourhemfamiljens
egna barn ska helst vara i
skolåldern eftersom det är
krävande att ta emot de omhändertagna barnen som kan
bära på svåra trauman trots
sin späda ålder.
– Hade våra egna barn inte
varit med på banan så hade
vi aldrig gjort det här. Visst
har de kunnat tycka att det

har varit jobbigt att separera
från barnen som bor här men
vi får också så mycket kärlek
tillbaka. Vi tycker alla att det
är värt det. Våra barn har
också fått förståelse för att
alla inte har det så bra i vårt
samhälle och det är en viktig
insikt.
Alla barn som någonsin
bott hos familjen Ludwigsson
får ett grattiskort på varenda
födelsedag. Och om familjehemmet vill ha fortsatt kontakt har de gärna det.
– Vi kallar dem våra hjärtebarn och de har en speciell
plats i våra hjärtan allihop.
Familjen Ludwigsson:
Helene Ludwigsson,
Samuel Ludwigsson samt
barnen Felicia, 22 år och
Elias, 20 år.
Felicia har flyttat hemifrån, Elias har en lägenhet i huset.
Bor: Hönö
Intresse: Gillar att vara
ute och gå och vara i naturen. Träffa vänner.
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INFORMATION
FRÅN ÖCKERÖ
KOMMUN
ÖCKERÖ
KOMMUN
INFORMERAR
Informationen är inskickad 16 februari.
CORONAVIRUSET OCH SJUKDOMEN COVID-19

ÖCKERÖ BIBLIOTEK

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

Öckerö bibliotek är nu åter öppet med ordinarie öppettider.
Verksamheten är anpassad för att minska risken för smittspridning.

I första hand hänvisar vi till information på vår webbplats. Du är även
välkommen att kontakta kommunservice.

● Hämta och lämna dina lån skyndsamt.
● Endast använda datorn för snabba ärenden (max 20 minuter).
● Göra eventuella kopior och utskrifter på egen hand, då personalen
inte kan hjälpa till i nuläget.
● Biblioteket är inte en studie- eller mötesplats.
● Hålla avstånd i lokalerna och stanna hemma om du är sjuk.

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

TA DITT PERSONLIGA ANSVAR

 Håll fysiskt avstånd 
 Håll kontakten med nära och kära
 Håll ut - fortsätt följ råd och rekommendationer
 Håll dig uppdaterad

RÅDGIVNINGSTELEFON OM MAT FÖR ÄLDRE
Hälsosamma matvanor är viktigt genom hela livet. För hälsan
men också för njutning och gemenskap. I olika åldrar kan du
behöva anpassa vad du äter. Som äldre förändras både kroppen
och vardagen. Numera finns speciella kostråd riktade till dig över
65 år.
Välkommen att ringa vår rådgivningstelefon. Vår dietist ser över din
kost och ger tips på hur du kan göra maten mer näringsrik, proteinrik
eller energirik om det behövs. Ring kommunservice så hänvisar de dig
vidare.
 ockero.se/radgivningstelefon
 031-97 62 00

SOMMARVIKARIER
Nu söker vi sommarvikarier för arbete inom hemtjänst, äldreboende, korttidsboende och hemsjukvård.
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med människor och bistå
dem med den omsorg och omvårdnad de behöver. Du kommer att göra
skillnad i människors liv. Välkommen att höra av dig.
 ockero.se/ledigajobb

UTDELNING AV BRODDAR
Öckerö kommun erbjuder broddar till dig som är kommuninvånare och 65 år eller äldre.
Du kan hämta broddar i kommunhuset på Öckerö, ICA Nära på Björkö
samt ICA Nära på Rörö och Coop på Källö-Knippla. Arbete pågår för
att få fler utdelningsställen på andra öar.
 Om du vill hämta broddar i kommunhuset men inte vill komma in,
ring 031-97 62 00 så kommer vi ut på parkeringen och lämnar.

VARNING FÖR BEDRÄGERI
Flera personer runt om i landet har utsatts för bedrägeriförsök av
personer som ringer och säger att de är från till exempel 1177,
Folkhälsomyndigheten eller Västra Götalandsregionen och vill
boka en vaccinationstid åt dig.
Var vaksam och lägg på luren om ett samtal känns konstigt eller
oväntat. Lämna aldrig ut bankuppgifter eller identifiera dig med
e-legitimation om du inte är säker. Ta gärna stöd av någon i din närhet
om du känner dig osäker på hur du bokar tid för vaccination.
 Information om bedrägerier, polisen.se
 Information om vaccination, 1177.se
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 031-97 62 00
 kommun@ockero.se
 ockero.se

TÄNK PÅ ATT

VI PÅMINNER OM ATT DU KAN
● Gå in på biv.se för att låna om, reservera och söka i vårt utbud.
● Läsa e-böcker, e-tidningar och se på film hemifrån via tjänsterna
Cineasterna och Pressreader.
● Hämta och lämna böcker utanför, oavsett om du tillhör en riskgrupp
eller inte. Kontakta biblioteket i förväg och boka en tid för ditt besök.
Du kan också ringa biblioteket när du är utanför, om du bara vill
lämna dina böcker utan att gå in.
● Vi har tagit bort alla övertidsavgifter och utökat lånetiderna på våra
medier.
 Du hittar bibliotekets öppettider och kontaktuppgifter på
ockero.se/bibliotek

FRITIDSBANKEN
I mars öppnar Fritidsbanken på tisdagar och torsdagar.
Vi återkommer med öppettider i slutet på februari.
 fritidsbanken.se/fritidsbank/ockero/

NY EGENAVGIFT FÄRDTJÄNST
Ny egenavgift för färdtjänst införs 1 april.
Ett nytt sätt att beräkna egenavgiften för färdtjänstresenärer införs.
Egenavgiften kommer att beräknas på hur långt du åker. Den består
av en startavgift, som du kan resa upp till 10 km på och ett påslag
för varje påbörjad km efter 10 km. Egenavgiften betalas som tidigare
kontant eller med kort innan resan börjar. Vill du resa utanför Öckerö
kommuns färdtjänstområde får du ansöka om Riksfärdtjänst.
 ockero.se/fardtjanst

PULS!
Nu kör vi igång en ny omgång av Puls! – en rörelsesatsning för
barn 9-12 år. I vår startar vi vecka 10.
Satsningen vill ge dig som vårdnadshavare och ditt barn verktygen för
att tillsammans få en mer aktiv fritid med fokus på rörelseglädje.
Kursen genomförs av Öckerö kommun i samarbete med Närhälsan
Rehab och Nordic Wellness.
Kursen består av två delar, en för barnen och en för vårdnadshavare.
Fokus ligger på rörelseglädje, balans och styrka och utgår från barnets
förutsättningar. Målet är att ge ett starkare fysiskt självförtroende. Det
är viktigt att ni tillsammans genomför kursen.
Du och ditt barn får möta olika yrkesgrupper som träningsinstruktör,
fysioterapeut, arbetsterapeut och dietist. Det finns möjlighet till en
fortsättningsgrupp för barnen.
Träffarna för vårdnadshavare är digitala.

VILL DU VETA MER?
Kontakta Nordic Wellness på telefon.
 031-96 25 65
 ockero.se/puls
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En mörk novemberkväll 2018
var Emelie Abrahamsson på
en kvällskurs i keramik. Det
var egentligen en present till
en vän, en aktivitet som kompisgänget gjorde tillsammans.
Men för Emelie skulle kvällen
få en alldeles särskild betydelse. Hon fastnade direkt
för uttrycket och materialet.
Sedan dess har det blivit åtskilliga föremål och hon har
fått ett intresse som aldrig tar
slut.
– Lera är ett så mjukt material som kan härdas och bli
så hårt att det håller i flera
tusen år, det är fascinerande.
Keramiken kommer bli mitt
livslånga intresse, jag har så
mycket som jag vill göra. Jag
trodde aldrig att jag skulle
kunna tycka om att göra något så här mycket, berättar
Emelie Abrahamsson.
Verkstad på Hönö
Efter den där kvällen på
kvällskursen i Gamlestan i
Göteborg tog det inte många
veckor innan hon skaffat sig
en plats i en verkstad i Majorna. Så stark blev lusten att
arbeta i lera. Nu arbetar hon
i familjens sjöbod På Hönö
Klåva där hon har installerat
en brännugn och inrett en
verkstad där hennes alster
står i kö i väntan på att glaseras och få färg.
– Arbetet innehåller flera
olika moment, var och ett en
egen liten vetenskap. Du arbetar i lera där varje lera har
sitt eget sätt att reagera och
vara på. Sedan ska du bränna

föremålet, vilket också är en
process med helt egna förutsättningar beroende på en rad
olika faktorer. Och sist ska
du glasera och ge ditt föremål
färg och det finns mängder
med olika recept på glasyr,
från billigt till mycket dyrt.
En glasyr kan få en färg på en
slags lera och en helt annan
på en annan lera, så det är
verkligen ett levande material,
berättar hon.
Ringlar längder
Det finns en rad olika tekniker att arbeta med. Hon har
aldrig riktigt fastnat för att
dreja, alltså forma leran på
en roterande, eldriven platta.
Istället började hon forma
sina föremål av smala längder
som hon rullar ut och blir
uppemot en meter långa. Med
dessa längder bygger hon
sedan föremålen genom att
lägga ovanpå varandra, lager
på lager.
– Många associerar keramik
med att dreja. Men det finns
fler tekniker att använda sig
av. Det jag behöver för att
bygga upp mina vaser är lera,
vatten, värmepistol och ett
skaldjursbestick. Skaldjursbesticket är kanske lite lustigt
men det är ett perfekt verktyg
för det jag gör. Fördelen med
att bygga och skulptera i lera
är att det går att få dem mer
grafiska i sitt uttryck. Vilket
kan vara svårt på drejskivan.
Hon gör fyra varv åt gången, slätar ut och torkar med
värmepistolen. Eftersom hon
vill att föremålen ska kunna
användas som exempelvis
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vaser, gör hon dem helt släta
både på in- och utsidan så att
de ska vara enkla att diska
och hålla rena.
– Jag älskar processen i att
först jobba och bestämma
formen, därefter skapa ett
uttryck i vasens yta genom
att till exempel rista ur, gröpa
ur eller bygga på. En tredje
dimension finns i slutet av
processen där glasyren blåser
själ i föremålet och ger vasen
sin personlighet. Jag har gjort
så många misstag. Men jag är
helt självlärd så det är just på
misstagen som jag lär mig.
Nyutexaminerad
Emelie har precis tagit examen och är nu färdigutbildad
socialpedagog som i korthet
innebära att man på något
sätt arbetar med socialt utsatta individer eller grupper.
Det är en ganska bred utbildning där man kan söka sig
till administrativa tjänster
och arbeta med utredningar
inom olika myndigheter och
förvaltningar, man kan arbeta
som kurator och ha samtal,
individ- eller gruppterapi,
man kan arbeta inom skolan
eller på ungdomsmottagningar. Emelie tror på kreativitet
som en väg till inkludering
och meningsskapande. Att
kultur och kreativitet kan
skapa självförtroende och
sammanhang. Nu hoppas hon
kunna förena sin kärlek till

keramik med arbetet som socialpedagog.
– Jag tror mycket på att
använda händerna och att arbeta med olika material. Själv
upplever jag det som väldigt
rehabiliterande. Det finns inte
så mycket forskning på sambandet, men jag tror att det är
effektivt att använda händer
och kropp istället för bara
samtal. Min dröm är att ha
en verkstad dit det kommer
folk, en daglig verksamhet
helt enkelt där man kan öva
på social samvaro eller arbetsträna. Då skulle inte konsten
vara i fokus utan inkludering
och gemenskap. Så skulle jag
vilja jobba med keramiken.
Att min hobby skulle kunna
vara en del av mitt arbete, det
är min stora dröm.
Familj: Pojkvän Christian
Johansson, pappa Jonas
Abrahamsson, mamma
Rigmor Abrahamsson och
syskonen Andrea, Victor
och Fredrik.
Bor: Hönö
Intressen: Elda, yoga,
dofter, växter, bandet
Springoaks
Oväntat: Gillar inte jackor som prasslar.
Är du nyfiken på Emelies
konst? Kika in på hennes
Instagramkonto
mliceramics så kan du se
mer.

VAD HAR DU
FÖR HOBBY?
Vet du någon som håller
på med en spännande
och inspirerande hobby?
Tipsa oss gärna!

TEXT: Annelie Andersson
FOTO: Johanna Øien

Med känsla för lera
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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

ALLA SLAGS SNICKERI- OCH BYGGNADSARBETEN

0708 - 96 96 75 Hönö Klåva
Martin Olofsson Tel 031-96 96 75
Mobil 0708 96 96 75

BJU
VI ER

DER

Service med diagnosutrustning
Serviceprogram • Plåt och lackarbeten • Rostskador
Underhållsarbeten • Byte av glasrutor
Ring 031– 96 52 70 • Andvägen 11 • Hönö Pinan • Fax 96 52 90

ÖPPET:

mån–fre 6–22
lördag 8–22
söndag 9–22
ALLA SLAGS SNICKERI- OCH BYGGNADSARBETEN

0708 - 96 96 75 Hönö Klåva

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
VAD HAR DU
FÖR HOBBY?

Öbor
utomlands

SAMTAL • COACHING • SORGBEARBETNING
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

Grow Coaching

• NÄR LIVET KÄNNS UTMANANDE OCH DU ÖNSKAR EN FÖRÄNDRING
• I SAMTAL FINNER DU NYA OANADE MÖJLIGHETER
• ERBJUDER NU ÄVEN INDIVIDUELLA SAMTAL ONLINE
• NÄR DU VILL HA FÖRÄNDRING GÖR VI EN PLAN TILLSAMMANS

Vid intresse, sms:a så återkopplar jag.
Anna Magnusson - Samtalscoach - Mob: 0709-968914

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

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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25 juni
Kram Hampus
Mamma och Pappa

den 26 juni
Kramar Farmor o Farfar

Elvira som fyller 3 år
Stort grattis L
den 25 juni.
Önskar mamma
Kram Mormor & Morfar
och Svea

Säg Din mening

Öckerö Kommun har problem

Betald annonsp

ÖCKERÖ KOMMUN

Kommentar till Osbornes insändare om re

I samband med vår älskade
INFOR MER
AR
DET ÄR ÄLDRESERVICEN
SOM
LIDER
AV ATT INTE storleksordning
FINNAS LÄNGRE

Monica Wiklanders

Med Encyclopædia Britannica och/eller Barret's
Encyclopedia
som källaFlexlinjen
ser det ut på följande sä
I början
av mars invigdes
Samm
på de1.sammanbyggda
de
Kristendom – 2,3 öarna.
miljarderPå
anhängare
7. Bahá
fyra invigningsplatserna
det
2. Islam – 1,8 miljarderbjöds
anhängare
8. Konf
på musik,
tal, kaffe
och
bullar.anhängare27/3 anhä
3. Hinduism
– 781
miljoner
Invigningen
lockade– nyfikna
besökare
4. Buddhism
324 miljoner
anhängareKommunfull
9. Jaini
1/410. Shin
5. Sikhism
– 19
anhängare
som hade
möjlighet
attmiljoner
titta närmare
på
6. Judendom
– 14och
miljoner
anhängare Kommunstyr
den fabriksnya
bussen
prata med
chauffören Desmond Fernando. Bussen
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Vi sitter alla i Livets kö, några
har svårt att hålla motorn igång.
Vi behöver ambulanshjälp för att
uppehålla Livet. På grund av att
alltför få människor i styrande
befattningar kan Livets trafikregler, så hindras ambulansen att
komma fram. Det som leder till
ett gott liv är kunskap om rätt
vägledning. Jag har nu blivit så
mycke pensionär, att jag inte kan
hålla koll längre, på allt som sker
utanför min situation.
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alla som deltagit i vår
stora sorg med kramar,
felefonsamtal, sms,
kort och alla
vackra blommor.
Stort tack till
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Flexlinjen i trafik

♥

Sänk dina energikostnader
RADIO
ÖCKERÖ

Drakgrottans bästa kafé

Nu är det dags att söka
till förskoleklass ht 21

Tim- och sommarvikarier för arbete inom funktionshinder

som vi lämnade till stadsmissorters bröd och kakor, skrivit sionen, där de lades i matkas• För arbete inom Personlig assistans, ring:
Arbetsuppgifter:
etiketter och räknat.
sar031
till–behövande
Annika Olofsson
97 64 61 ellerfamiljer.
Att se till attäventyr
varje person får sina behov och önsVarje vår framför våra elever ett musikaliskt
Arbetet har bidragit 0706
till förVi vill rikta ett stort tack till
– 90 13 08
kemål tillgodosedda på ett tillfredsställande sätt.
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ståelsen för våra olikheter
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möjligt för
Då habiliteringspersonalen i kommunen huvudsakligen är kvinnor, alla
ser visom
gärna
manliga
att kalla för Barnens Teaterdag.
och allas lika värde, dessutom oss att genomföra arbetet tillMer information om hur du söker finns på kommunens
hemsida.
har det varit matematik och
sammans med våra barn.
språkutvecklande.
Välkomna att söka till Betelskolan!
www. oc ke ro. s e
Sist men inte minst tack till
På barnkonventionens dag,
alla föräldrar för att ni hand18
öppnade vi cateringen på
lat hos oss!
”Drakgrottans bästa kafé”.
Föräldrarna fick beställa
Barn och personal på Drakvarorna som barnen lagat.
grottan Vipekärrsförskola.

klasser än 20 elever.
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Svenska kyrkan • Öckerö församling
SINNESROMÄSSA
I KYRKAN

DIREKTSÄND
ZOOMGUDSTJÄNST

Max 8 deltagare. Om fler även mässa kl 19.
Anmälan: 0708-61 11 55.

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

TORSDAG 25 FEBRUARI

SÖNDAG 28 FEBRUARI

SINNESROMÄSSA.
Hönö kyrka kl 18.30

GUDSTJÄNST. Sara Johannesson,
Magnus Wassenius.
Hönö kyrka, start kl 16.30

TORSDAG 4 MARS
SINNESROMÄSSA.
Hönö kyrka kl 18.30

TORSDAG 11 MARS

SÖNDAG 7 MARS
FAMILJEGUDSTJÄNST. Karolina Sandros,
Pernilla Hellman.
Hönö kyrka, start kl 16.30

SÖNDAG 14 MARS

TORSDAG 18 MARS

GUDSTJÄNST. Rasmus Lindén,
Magnus Wassenius.
Hönö kyrka, start kl 16.30

TORSDAG 25 MARS
SINNESROMÄSSA.
Hönö kyrka kl 18.30

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

SÖNDAG 28 FEBRUARI
GUDSTJÄNST. Sara Johannesson,
Magnus Wassenius. Sänds även på hemsidan.
Mariakyrkan, Öckerö kl 11.00
MÄSSA. Rasmus Lindén,
Ulrika Davidsson.
Björkö kyrka kl 11.00

SÖNDAG 7 MARS

SINNESROMÄSSA.
Hönö kyrka kl 18.30

SINNESROMÄSSA.
Hönö kyrka kl 18.30

GUDSTJÄNST, DIREKT
SÄND ELLER I KYRKAN

SÖNDAG 21 MARS
GUDSTJÄNST. Karolina Sandros,
Magnus Wassenius.
Hönö kyrka, start kl 16.30

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

SÖNDAG 14 MARS
GUDSTJÄNST. Rasmus Lindén,
Magnus Wassenius.
Mariakyrkan, Öckerö kl 11.00
MÄSSA. Christer Holmer,
Ulrika Davidsson.
Björkö kyrka kl 11.00

SÖNDAG 21 MARS

PODD: KAFFE MED KAROLINA

PRÄST I VÄST – NY MÖTESPLATS
I HÖNÖ KLÅVA

GUDSTJÄNST. Karolina Sandros,
Magnus Wassenius.
Mariakyrkan, Öckerö kl 11.00

Fredagar kl 13.3015 i Hönö Klåva

GUDSTJÄNST. Sara Johannesson,
Camille Bloche.
Björkö kyrka kl 11.00

HJÄLP AV EN VOLONTÄR?

RADIO ÖCKERÖ FM 94,1

GÅ MED I VÅRA FACEBOOKGRUPPER!

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.

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.

Hör av dig! Exp tel 031-764 31 00,

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

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

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.

Kom och prata en stund, på säkert avstånd.

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 FEB - MARS 2021 NR 2
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filadelfiaöckerö

MARS2021
SÖNDAGAR KL . 11

GUDSTJÄNST ONLINE 11.00
28/2
7/3
14/3
21/3
28/3

Ulrik Alderblad
Martina Lardmo
John Klint och
Daniel Islander
Ulrik Alderblad
Roland Stahre

F Ö L J PROJEKT OMBYGGNAT ION V I A VÅ R B YG G B LO G G !
h t t p s : / / w w w. h o n o m i s s i o n s k y r k a . s e / p ro j e k t - o m b yg g n a t i o n /

7MARS • kl.15-17

ÖPPET HUS

G U D S TJÄ N S T

- kika på bygget av nya
kyrksalen!

Delta via hemsidan:

www.honomissionskyrka.se

Bön

... eller lyssna på närradion 94,1 MHz

S E CO N D H A N D

Tisdag 9.00
Morgonbön

Onsdag 19.00
Online bön.
Länk finns på
Söndag 19.00 hemsidan.
Bönevandring.
Vi möts utanför Filadelfia.
Utanför
Filadelfia ojämn
vecka och
Nimbus jämn
vecka.

“EN GÅNG TILL”

NU ÖPPNAR VI IGEN PÅ

ÖSTRA HAMNEN 1!
LÖRDAGAR 11-13

ÖSTRA HAMNEN 1 • 475 42 HÖNÖ
info@honomissionskyrka.se

Lyssna till

Med QR-koden
kan du se
våra aktuella
öppettider

RADIO
ÖCKERÖ
FM 94.1 Mhz

Programtablå febr-mars
Morgonandakter:
Måndag – Fredag 8.15

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

v. 8 Frälsningsarmén, Hönö
v. 9 Sv. kyrkan, Holmer
v. 10 Missionskyrkan, Hönö

NIMBUS
Mars 2021

v. 11 Sion, Rörö
v. 12 Sv. kyrkan, Andreasson

e
Onlin

SÖN 7 MARS

11:00 GUDSTJÄNST, nattvard,
månadskollekt.

LÖR 13 MARS

16.00 EKONOMIÅRSMÖTE

SÖN 14 MARS

11.00 GUDSTJÄNST

SÖN 21 MARS

11:00 GUDSTJÄNST

SÖN 28 MARS

11.00 TILLSAMMANSGUDSTJÄNST

VÄLKOMMEN till våra
samlingar ONLINE!

Se hemsidan för aktuell
plattform:
YouTube: Nimbuskyrkan Öckerö
Teams: länk på hemsidan och
i våra sociala medier.
Instagram@nimbuskyrkan
Facebook @nimbuskyrkan

Retreater på
Nimbus
våren 2021
26-28 mars

Tema: ”Stanna upp
- för att gå vidare”

Retreatledare Åke Samuelsson

16-18 april

Tema: ”Vägar till glädje”

Retreatledare Liselotte J Andersson
För mer info se hemsidan

BÖNEVECKA VECKA 9
Måndag - torsdag kl 19.00

CAFÉ NIMBUS
MÅNDAG - FREDAG

DAGENS
lunch
99 kr
NIMBUSKYRKAN
www.nimbuskyrkan.se

14

ÖPPETTIDER:
Må-fre kl 8.30–15.00
Dagens lunch kl 11–14

Musikprogram ”Min Musik”
Morgan Mattsson
Fredagar 8.45 • Repris Tisdag 8.45

Öckerö-öarnas Rödakorskrets
Björnhuvudsvägen 19, Öckerö

Välkommen till
Sion i mars!

28 feb 11.00 Familje- 		
			
gudstjänst
		 14.00 Årsmöte
			
via Zoom
7 mar 11.00 Gudstjänst
Bön 		 Onsdagar 19.00
		 Söndagar 18.00

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

PROGRAMANSVARIG :
Öckerö-öarnas kristna råd

Korsordslösning
JANUARI
SPELAR BARN
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KOMMANDE

KOMMANDE

SÅLD

KOMMANDE

Gamla vägen 24,
Kalvsund

Lägenhet, Hönö

Rödvägen 94, Hönö

SÅLD

Anmäl dig
till vårt
kundregister!

Arnhemsvägen 3,
Hönö

Galeasvägen 4,
Hönö

TILL SALU

SÅLD
Kalvhagsvägen 12,
Hönö

SÅLD

Sörgårdsvägen 31,
Öckerö

TILL SALU
Lägenhet, Hyppeln

TILL SALU
Lägenhet, Knippla

Se våra objekt
på abfast.se

Lgh, Vindvägen 15 A,
Hönö

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

Vi håller

ÖPPET &
AVSTÅ N D

varje dag

ÖPPETT I DER
M A RS

Mån – fre 11.30-14
Mån – fre 18-22
Lör
13-22
Sön
13-18
Köket öppet till 14 lunch,
21 kvällar & 16.30 söndag

EN SM A K AV
T ULLH USET
Smakmeny 575:Dryckespaket 325:FR-LÖ 19-20 M A RS
FR-LÖ 16-17 APRIL
FR-LÖ 7-8

M AJ

BOK A BORD

Missa inte
vår a n y h e t er
ch
Grillördag o
Helgpåse!

H ELGPÅSE
- att ta med hem
Njut Tullhuset hemma. Fredagar & lördagar i mars
Kallt, varmt & lite sött, samt dryckestips

395:-

GRILLÖRDAG DAGENS LU NCH
Lördagar 13-16
Vardagar
11.30 - 14
Vi tänder grillen på veranden/PPP
Burgare, bärs och heta drinkar.
Allt under bar himmel!

Uteservering och take away alla dagar

H ELGLU NCH

En mötesplats för dig som vill veta lite mer

Lördagar
13-16
Söndagar
13-16.30
Vår á la carte serveras hela dagen
Helgpris på utvald rätt

Föreläsning och kvällsmat 200:-

A FTER WORK

M Å N DAGSK LU BBEN
Måndagar 1 - 29 mars kl. 19.00

För mer info se www.tullhuset.se

195:-

Fredag 26 mars & 30 april kl 17-22
Underhållning, god mat & bra priser i baren

Varmt välkommen till Hönö Klåva hamn! Preben & Sofie med personal
Tel 031-97 69 00 w w w.tullhuset.se info@tullhuset.se

