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Vi är alla mångfacetterade

V

åren är äntligen här,
denna påsken blir den
andra påsken i pandemitider. Vi får hitta nya sätt
att fira och umgås. Blir det
någonsin som det var innan?
Vi vet ingenting om framtiden. I detta nummer möter vi
två företagare i Hönö Klåva
som under alla omständigheter ser det positiva. Framför
allt är de tacksamma över att
driva sina verksamheter på
öarna, de båda berättar om
öbornas lojalitet. Den lojaliteten ser jag som driver Lokalbladet också. Det är som
en vind som bor i oss som
lever här den kommer från
havet, flyger över kobbar och
skär. Vi kallar den för Livskvalitet. En stolthet över våra
företagare, viljan att ha kvar
en levande kommun och en
generositet.
Livet är här och nu, några
dagar är sköna, andra helt underbara och några dagar vill
man helst att de bara ska försvinna. Vi får en kort stund
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på denna jord, det är nu som
livet pågår. Vi har mer kraft
och styrka än vad vi tror, vi
bör vara aktsamma med vår
tid och ihärdiga när vi bygger
våra drömmar. Våren väcker
det som slumrat i vinterns
mörker och ljuset väcker varje
önskan som vill gro. Låt oss
att omfamna ljuset och upptäcka nya vägar framåt och
skala av och rensa bort det
som inte längre behövs och
påminna oss om att vara ödmjuka inför livet.
Låt oss njuta av denna våren, vi kan vara starka och
sköra samtidigt. De flesta
av oss kommer nog aldrig
helt och fullt förstå sig på sig
själva och inte heller andra
människor fullt ut, så vi får
helt enkelt acceptera att vi alla
är mångfacetterade och olika.
Vi kan vara både drivkraftiga, äventyrliga men samtidigt
tillitsfulla och reflekterande.
Vi kan använda alla dessa
olika egenskaper vi har inom
oss och se dem som en tillgång

snarare än att försöka tämja
eller trycka ner och ta bort
de olika delarna. När vi ser
våra olika egenskaper som
tillgångar och som vår unika
kraft och omfamnar allt vi är,
blir vi hela. När vi tillåter oss
att vara starka och sköra och
samtidigt tillåter oss att älska
allt vi är, kan vi landa i oss
själva. Påminna oss om att vi
inte behöver förändra någonting. Det är stor skillnad mellan självkritik och viljan till
utveckling. Vi blir förundrade
när vi upptäcker allt vi kan bli
och vara, om vi använder våra
egenskaper väl.
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Pär Eklund
Signe Palm årskurs 6 på Hedenskolan har kvalificerat sig
till Naturskyddsföreningens
årliga svenska mästerskap
i fågelholk. Hon gjort en de
15 av 390 bidrag som har
tagit sig till final, i hennes
ålderskategori, årskurs 4-6, är
hon en av fem finalister.
LOK ALBL ADET MARS - APRIL 2021 NR 3

NÄRINGSLIV

TEXT: Anna Magnusson FOTO: Anna Magnusson/Privat

Framtidstro i Hönö klåva

Hela familjen jobbar i företaget med Preben på Tullhuset,
sönerna Hannes 15 år och Olle 14 år jobbar båda extra
i restaurangen, frun Sofie jobbar med sociala medier och
administration.

Linda med sonen Melvin

Trots Coronapandemin och oron för
framtiden, är många av företagarna i
Hönö Klåva väldigt positiva. Butikerna
har klarat sig bättre än restaurangerna och caféerna. Öborna är lojala och
många har valt att handla hemma. Vi
möter Linda och Preben som är egna
företagare och driver sina verksamheter
på Hönö.
Linda har drivit sin barnkläders butik
Zillstar i 13 år och har nu öppnat ytterligare en butik på Hönö.
– När butiken Klåva Herr stängde ner
blev det en stor saknad för kunderna och
det är viktigt att ett affärscentrum kan
erbjuda kunderna, allt för att hålla dem
kvar. Om man måste åka till stan för
att köpa herrkläder, så köper man annat
där också. Jag startade Zillstar när min
son Melvin var liten, nu är han 14 år.
Vi har växt ur den gamla butiken så nu
passade det bra att öppna en butik som
vänder sig till både killar och gubbar.
Butiken heter Frank, som min man. Jag
tyckte namnet passar bra då det även är
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Satsningen Preben på Piren har slagit väl ut för Tullhuset.

ett populärt namn. Utbudet i butiken är
likt Klåva Herr men har även utökat utbud för yngre. Vi försöker lyssna på vad
kunderna vill ha och välja ett utbud utifrån det. Det är nästan som att man inte
vågar säga det, men vi har faktiskt ökat
försäljningen. Öborna är väldigt lojala
och i dessa tider vill folk inte åka till stan
då många jobbar hemma och vill handla
hemma, det är jag så tacksam över, säger
Linda.
”Vi lär oss mycket i denna tid”
Preben har drivit fiskrestaurangen Tullhuset i 18 år.
– Visst är det tuffa tider och vissa
regler ställer vi oss frågande till, men vi
har valt att ta det lite med ro och vara
sakliga, lyssnar på regeringen och inte
på rykten och försöker hitta nya ingångar. Vår personal har varit fantastiska,
kunderna likaså. Det hjälper ju inte att
få panik, utan vi måste vara flexibla och
se nya möjligheter. Allt har ju ändrats,
från personalhantering till möblering i
restaurangen. Julbordet fick vi göra om

till servering av soppa och sill vid borden, men det blev uppskattat. Helgpåsar
har varit uppskattat och jag är tacksam
att jag har min verksamhet på öarna
inte i city. Personalen har verkligen varit
kreativ och vi har blivit ännu mer sammansvetsade. Vi väljer att fokusera på
det positiva och tänka nytt. Vi utökar
vårt utomhusområde i sommar för att
kunna erbjuda flera “Coronasäkra”
platser. Vi startade upp Grillördag redan i mars, folk vill umgås mer ute i
dessa tider. Öborna värnar om att vi ska
finnas kvar och överleva denna kris, de
hämtar lunch och gynnar oss verkligen.
Vi följer alla regler och är oerhört tacksamma att det ännu inte blivit någon
nedstängning.
- Jag avser att vi som kan behöver dra
Sverige framåt. En del bra saker kommer vi ta med oss i framtiden, vi lär oss
mycket i denna tid. Vi tror på framtiden
och väljer att se möjligheter och vara
positiva. I påsk blir det Påskfest på PPP
(Preben på Piren) äggmålning och trerätters påskmiddag, säger Preben.
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50 finurliga figurer
i Hälsö slingan
Production
www.noleproduction.com
Följ oss gärna på Facebook
s you further
Många har sett och undrat
vem det är som ställt ut de roliga figurerna i naturen runt
slingan på Hälsö. Vi träffar
mannen som ägnar sig åt betongkonst på sin fritid, han
heter Anders Nilsson och är
pensionerad murare född och
uppväxt på Hälsö.

– Det hela började med att jag
ställde ut några tomtar vid
jul, folk tyckte det var trevligt
så när jag tog bort dem var
den så många som frågade
så då kom idén att ställa ut
något annat, säger Anders och
visar alla olika figurer han
gjort.
Många gjuter i cement det
har blivit en populär hobby
men Anders murar upp sina
figurer för hand lager efter
lager. Det är allt från fåglar,
sniglar och igelkottar till fantasidjur och Albert Einstein.
– Det blir vad det blir, jag
tycker det är roligt. Jag har
skadat ryggen så jag klarar
inte av att jobba med tunga

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.
Anders Nilsson i sin verkstad/ateljé.

grejer längre. Hade murbruk
och sand i min sjöbod och
började med göra lite krukor

NOLE Production
BRINGs you further

och urnor som jag murade
upp runt fiskebojar ”väle”,
sedan blev det mer och mer.
Anders trädgård på Vättnebacken är full av figurer likaså hans sjöbod i hamnen.
Frun Liljan och de utflugna
barnen Karl, Erik, Lars och
Caroline och de åtta barnbarnen tycker att det är kul med
hans nya hobby.

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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– Jag har varit med och
ställt ut på Konstvågen, det
var väldigt trevligt, nu hoppas
jag att vi blir av med denna
pandemin så att allt blir som
vanligt igen, avslutar Anders
och blickar ut över havet i det
vackra hamninloppet.

TEXT & FOTO:

Anna Magnusson

HUR VIKTIGT ÄR
LOKALBLADET FÖR DIG?

Du som läsare kan
vara med och bidra
till att vi har kvar vår
lokaltidning på öarna.
Swishnummer:
1235607205
Bankgiro:
639-2583

Ange för- och efternamn
vid inbetalning

VI HAR EN NY APP FÖR
AVHÄMTNING. KOLLA IN
VÅR ANNONS PÅ SIDA 7.

Vi för över dina
gamla videoﬁlmer till
USB-minne!
Vi för över dina
gamla videoﬁlmer till
USB-minne!
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Pågår till 3/4 2021

STOR MATTREA!
SISTA CHANSEN!
TERR ASSMARKIS NOVA ROYAL

Upp till
70%!

”Passion” servis – 16 delar

Nu 1199.- Ord. Pris 1995.-

Svensktillverkade
markiser från
AMA Design

Handdukar från
Ekelund med
påskmotiv

Från 165.-

Sveriges äldsta
väveri

BÄDDMADRASS

PÅ KÖPET
Prover finns i butiken.
Vi konsulterar, mäter
och monterar.
Välkommen!

Spara upp
till 7 190:Skandinavisk sovkomfort

Golvlampa
”Holly”

Nu 699.Ord pris.
1295.-

Uplight
golvlampa
med
dimmer

3295.-

Terrassmarkis

Skräddarsydda
veck – till alla
hemmets fönster

NOVA ROYAL

GARDINER
EFTER DINA MÅTT

NOVA ROYAL är en mångsidig serie terrassmarkiser som täcker de flesta behov av skugga över
en uteplats. Med allt från markiser med extra ståhöjd till riktigt smala eller varför inte med rullgardinsfront för de där irriterande låga solstrålarna.
En stabil markis i många modeller, med modern design i ett stort urval kulörer kännetecknar
NOVA ROYAL-serien. Hög kvalitet borgar för slitstyrkan.
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Luxaflex®
Luxaflex®
Luxaflex®
Luxaflex®
Luxaflex®
Screenrullgardin
Screenrullgardin
Screenrullgardin
Screenrullgardin
Screenrullgardin
Luxaflex®
Screenrullgardin

Du
Du
Du
Duoch
och
och
ochdina
dina
dina
dina
fönster
fönster
fönster
fönsterförtjänar
förtjänar
förtjänar
förtjänar
Boka ett gratis
det
det
det
detallra
allra
allra
allrabästa
bästa
bästa
bästa
hembesök!

Flexibla gardiner i en mängd olika
modeller, betjäningar och vävar.

Vill
Vill
Vill
Vill
du
du
du
du
behålla
behålla
behålla
behålla
utsikten
utsikten
utsikten
utsikten
samtidigt
samtidigt
samtidigt
samtidigt
Vill
du
behålla
utsikten
samtidigt

Vill du behålla utsikten samtidigt
Daniel:
som
som
som
som
som
du
du
du
du
du
stänger
stänger
stänger
stänger
stänger
ute
ute
ute
ute
ute
värmen?
värmen?
värmen?
värmen?
värmen?
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
då
då
då
då
då
som
du
stänger
ute
värmen?
Ta
då
en
en
en
en
en
titt
titt
titt
titt
titt
på
på
på
på
på
våra
våra
våra
våra
våra
screenvävar.
screenvävar.
screenvävar.
screenvävar.
screenvävar.
0705200199
en
titt
på
våra
screenvävar.
Välkommen
Välkommen
Välkommen
Välkommen
inin
in
in
i ibutiken
ibutiken
butiken
butiken
eller
eller
eller
eller
boka
boka
boka
boka
Välkommen
in
iibutiken
eller
boka
Peter:
hembesök!
hembesök!
hembesök!
hembesök!
hembesök!

BOKA
BOKA
BOKA
BOKA
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
HEMBESÖK
HEMBESÖK
HEMBESÖK
HEMBESÖK

hembesök!

0708965738
Alltid
Alltid
Alltid
Alltid
Alltid
skräddarsydd
skräddarsydd
skräddarsydd
skräddarsydd
skräddarsydd
Luxaflex®Luxaflex®Luxaflex®Luxaflex®Luxaflex®Alltid
skräddarsydd
Luxaflex®kvalitet,
kvalitet,
kvalitet,
kvalitet,
kvalitet,
med
med
med
med
med
55555års
5års
års
års
års
garanti.
garanti.
garanti.
garanti.
garanti.
kvalitet,
med
års
garanti.

Välkommen in i butiken och
upplevLuxaflex® kollektioner!

SPARA
SPARA
SPARA500
500
500KR
KR
KR
500
KR
SPARA
PER
PER
PERMOTOR
MOTOR
MOTOR
PER
MOTOR

Luxaflex®
Luxaflex®
Luxaflex®
Luxaflex®
Luxaflex®
skräddarsydda
skräddarsydda
skräddarsydda
skräddarsydda
skräddarsydda
gardiner
gardiner
gardiner
gardiner
gardiner
i ikombination
ikombination
ikombination
kombination
kombination
med
med
med
med
med
rullgardin,
rullgardin,
rullgardin,
rullgardin,
rullgardin,
väv
väv
väv
väv
väv
SilverScreen
SilverScreen
SilverScreen
SilverScreen
SilverScreen
Luxaflex®
skräddarsydda
gardiner
iikombination
med
rullgardin,
väv
SilverScreen

ÖPPETTIDER
Mån-Fre: 10–18
Lör: 10–14

POWERVIEW®
POWERVIEW®
POWERVIEW®
POWERVIEW®
POWERVIEW®
ERBJUDANDE
ERBJUDANDE
ERBJUDANDE
ERBJUDANDE
ERBJUDANDE
POWERVIEW®
ERBJUDANDE
I IMARS
IIMARS
MARS
MARS
MARS
OCH
OCH
OCH
OCH
OCH
APRIL
APRIL
APRIL
APRIL
APRIL
2021.
2021.
2021.
2021.
2021.
IIMARS
OCH
APRIL
2021.
MER
MER
MER
MER
MER
INFO
INFO
INFO
INFO
INFO
I IBUTIKEN!
IIBUTIKEN!
BUTIKEN!
BUTIKEN!
BUTIKEN!
MER
INFO
IIBUTIKEN!

MINKEBERGSVÄGEN
MINKEBERGSVÄGEN
MINKEBERGSVÄGEN
MINKEBERGSVÄGEN
MINKEBERGSVÄGEN
1,1,
1,
1,
1,
HÖNÖ
HÖNÖ
HÖNÖ
HÖNÖ
HÖNÖ
| ||WWW.NORGARDENS.COM
||WWW.NORGARDENS.COM
|WWW.NORGARDENS.COM
WWW.NORGARDENS.COM
WWW.NORGARDENS.COM
WWW.NORGARDENS.COM
| ||031-96
||031-96
|031-96
031-96
031-96
031-96
57
57
57
57
57
38
38
38
38
38
MINKEBERGSVÄGEN
1,
HÖNÖ
57
38
Boka
Boka
Boka
Boka
Boka
hembesök
hembesök
hembesök
hembesök
hembesök
via:
via:
via:
via:
via:
Peter
Peter
Peter
Peter
Peter
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
0708-96
0708-96
0708-96
0708-96
0708-96
57
57
57
57
57
38
38
38
38
38
///peter@norgardens.com
//peter@norgardens.com
/peter@norgardens.com
peter@norgardens.com
peter@norgardens.com
peter@norgardens.com
Boka
hembesök
via:
Peter
Johansson
0708-96
57
38
eller
eller
eller
eller
eller
Daniel
Daniel
Daniel
Daniel
Daniel
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
0705-20
0705-20
0705-20
0705-20
0705-20
01
01
01
01
01
99
99
99
99
99
///daniel@norgardens.com
//daniel@norgardens.com
/daniel@norgardens.com
daniel@norgardens.com
daniel@norgardens.com
daniel@norgardens.com
eller
Daniel
Johansson
0705-20
01
99

LOK ALBL ADET MARS - APRIL 2021 NR 3

norgardens_interior
5

Debatt

Kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult (KD) berättar om det pågående och framtida politiska
arbetet i kommunen. Oppositionsrådet Maria Brauer (S) kommenterar.

Jan Utbult om det
politiska arbetet:
– Vi är på rätt väg.
– Jag är glad för de fina resultaten när det gäller våra
skolor, vår äldreomsorg och att vi är en populär kommun
bland företagarna.
Det säger Jan Utbult (KD), kommunstyrelsens ordförande i Öckerö, Han medger också att det ekonomiska läget
är tufft, men att man är på rätt väg.
– Det är inte alltid roligt, vägen framåt kantas av tuffa
men nödvändiga beslut, men det går åt rätt håll, säger
han.
Jan Utbult brinner för den lokala politiken och har jobbat
målmedvetet sedan valet 2018
för att skapa en god arbetsmiljö och ett ledarskap med
delaktighet och tillit i fokus.
När man pratar utmaningar
för Öckerö kommun med
Jan återkommer han ofta till
budgeten och det ekonomiska
läget.
– Ekonomin är ju grunden
för allting. Har vi inte de
resurser vi behöver, blir det
slitit. Vi tvingas till en massa
tråkiga beslut om nedskärningar och besparingar, säger
han. Man kan man inte låna
hur mycket som helst heller.
Vi måste ha pengar för att
kunna göra bra investeringar
och förbättringar utan att
behöva låna mer. Förra året
gjorde kommunen ett rekordresultat men det beror mycket
på att vi blivit överkompenserade från staten i samband
med pandemin. Framöver ser
det betydligt tuffare ut.
Att få ordning på ekonomin
i en kommun är ett av de svåraste uppdragen man kan ha
förklarar Jan och medger att
det inte är det mest populära
man kan göra som politiker.
– Nej, det är inget man vinner röster på, säger han och
förklarar med en bild som
många husägare kan känna
igen sig i.
– Ingen som kommer och
hälsar på i ett hus säger ju
”vilken fin dränering ni har”,
men alla vet att en korrekt
dränering är helt nödvändig
för ett hus. Även om det är ett
tråkigt och ganska dyrt arbe6

te. Lite så är det med kommunens ekonomi också. Det är
någonting som måste göras,
menar Jan.
Jan tycker ändå att arbetet
går framåt och att det sker på
ett bra sätt.
– Vi har jobbar mycket med
ekonomistyrningen och har
förbättrat och effektiviserat
arbetet på ett bra sätt. Budgetprocessen är omgjord och
nu har vi en mycket bättre
budgetföljsamhet. Allt strävar
mot en långsiktig balans.
Ett modernt ledarskap
Jan berättar också att man
har jobbat mycket med ett
modernt ledarskap där medarbetarna får ansvar och förtroende i sina olika roller.
– Jag behöver ju inte vara
inblandad i varenda detalj, en
person kan inte ha alla rätta
svar, menar Jan. Det blir alltid bättre när man hjälps åt.
Som ledare måste man vara
lyhörd och släppa på prestigen. Om vi kan utnyttja allas
olika egenskaper och besluten fattas på rätt plats är jag
övertygad om att det både blir
bättre och snabbare beslut.
Infrastruktur och bostäder
viktigt för en växande kommunen
Jan Utbult fortsätter att
prata om att en kommun behöver ha viss tillväxt men att
det är mycket infrastruktur
som måste finnas på plats för
att skapa förutsättningar för
detta.
– En kommun behöver växa
för att kunna klara det långsiktiga åtagandet som man

har, förklarar Jan. Det är
svårt att planera och styra en
verksamhet när skatteunderlaget krymper eller står still.
Om man istället växer finns
det möjlighet att förbättra och
effektivisera. Nu minskar till
exempel elevunderlaget till
våra skolor och då tvingas vi
anpassa verksamheten till det.
Jan berättar också att snittåldern ökar och att det behövs
fler bostäder i kommunen.
– Framför allt behövs fler
lägenheter för ungdomar och
barnfamiljer som söker sitt
första egna boende, men även
också för äldre som vill flytta
från sina stora hus. Jag önskar att fler barnfamiljer ville
och kunde stanna kvar här på
öarna och att fler vill flytta
hit. Boende och jobbmöjligheter här eller i Göteborg måsta
gå hand i hand, säger han.
Planer för bostäder och trafiklösningar
Detaljplaner finns och fler är
på gång för att kunna bygga
bostäder och Jan är medveten
om att nya byggnader väcker
många känslor hos ö-borna.
– Vi måste bygga på ett sätt
som passar in i den befintliga
miljön och på ett sätt som
invånarna tycker är okej.
Det är jätteviktigt för oss. Vi
kommer att fortsätta driva
bostadsfrågan, men byggnaderna kan inte se ut hur
som helst. Titta på den ursprungliga Hjälviksplanen till
exempel. Där var det första
förslaget en alldeles för stor
byggnad. Därför ändrade vi

planen under processens gång,
så att storleken nu motsvarar
den tidigare detaljplanen för
hotellbyggnation.
Öckerö nya centrum är en
annan het potatis där man
vrider och vänder på olika
förslag.
– Vi har varit med och drivit ett omtag av den detaljplanen, där vi bland annat vill
sänka höjden på de högsta
husen. Det är också viktigt
att nya bostäder inte drabbar
annan verksamhet i området.
Just nu pågår en process där
kommunen tittar på konsekvenserna av att dela planen
i två delar, anta den västra
delen men ta ett omtag kring
hamnplanen och området
runt denna.
Men för att fler människor
ska kunna bo i Öckerö kommun måste trafiksituationen
på Väg 155 lösas.
– Där tittar kommunen på
olika lösningar tillsammans
med Trafikverket, Göteborgs
stad och Västra Götalandsregionen. Vi måste fokusera på
att minska antalet bilar och
inte bara på att ta hand om
ett ökat antal bilar. Kommunens linje är att Hjuviksvägen
byggs ut så snart som möjligt
med ett reversibelt körfält,
men att ett beslut om en fast
förbindelse skjuts på framtiden. En utbyggd kollektivtrafik, fler pendelparkeringar,
uppmuntran till samåkning,
mer distansarbete och snart
även självkörande bilar, shuttlar och bussar kommer också
göra att trycket minskar på
hela Väg 155.
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Arbete präglat av ansvar
och trygghet
Avslutningsvis pratar vi om
fler saker som Jan Utbult är
stolt över när det gäller det
politiska arbetet i kommunen.
– Vi har fina resultat i skola
och äldreomsorg och vi är

fortsatt en populär kommun
bland företagarna. Det tycker
jag är roligt.
Jan avslutar med att poängtera det gemensamma arbetet
och ansvaret.
– Kristdemokraterna har
ju varit med och arbetat

tillsammans med övriga Allianspartier under många
år och det finns en trygghet
som kommer med detta som
känns bra att ha med sig nu
under lite tuffare tider. Jag är
väldigt glad över det ansvaret
vi tar i allt arbete framåt. Att

Oppositionens kommentar
Maria Brauer, som är oppositionsråd och socialdemokrat, instämmer i Jan Utbults analys av situationen.
– Öckerö kommun är i ett
trängt, ekonomiskt läge. Hade
inte regeringen överkompenserat kommunen för kostnaderna som uppstått på grund
av pandemin hade kommunen
inte heller i år klarat de ekonomiska målen. Den främsta
förklaringen till det är att
tillväxttakten är för låg och
därmed även kommunens
skatteintäkter.
– Socialdemokraterna har
länge påtalat behovet av
bostäder, precis så som Jan
Utbult nu tar upp som en
viktig strategisk fråga. Utan
bostäder tvingas kommunin-

vi jobbar tillsammans, att vi
låter olika människors förmågor får komma fram och
att vi har en tydlig plan på
hur arbete ska se ut framåt.
Då är det faktiskt ganska kul
att jobba som kommunalråd,
avslutar Jan.

KLOCKSERVICE

BATTERIBYTE • REPARATIONER
Verksam på öarna sedan 1986

Öppet: Onsdag 14-17 • Lördag 10-13
Kontakt: Inge 0735-11 01 33
Välkomna! Torget Hönö Klåva Följ oss
vånare att flytta från Öckerö
kommun och företagens möjligheter att rekrytera personal
försvåras. Det blir en negativ
spiral, som får konsekvenser
för alla områden.
– Det är mycket glädjande
för kommunen och oss i opposition, att vi nu ser att vi
får gehör för den politik vi
velat se sedan många år tillbaka.

Tipsa Lokalbladet
VAD HAR DU
FÖR HOBBY?

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

VAD HÄNDER HOS OSS?

Öppet torsdagskvällar har vi följande datum i VÅR:
1 april samt 29 april
Vi erbjuder plockbuffé samt bra priser på öl och vin.

Vårinspiration på Lilling Cottage

På lördagen den 27 mars har vi vårinspiration med erbjudande på
vårblommor och har utekassa med allt för påsken.

Pizzabuffé på Lilling Cottage
Varje fredag mellan 15-20 (köket till 19) har vi pizzabuffé

Helgpåse - take away

NY APP FÖR
AVHÄMTNING!
Vi har tagit fram en app för avhämtning av mat för att
förenkla för våra kunder.
Här hittar Ni ett urval av mat för avhämtning som helgmeny, dagens rätt eller helgpåsen. Det finns även två val
av blomsterbukett inför helgen. Om Ni vill t ex beställa
helgpåsen i förväg välj först dag och tid att hämta upp,
sedan gör beställningen av maträtt.
Sök på Lilling Cottage för att hitta appen på Google Play
eller Appstore.
De första 100 st som installerar denna app och gör ett
köp får 15% rabatt på första köpet. Använd rabattkod
Våren2021 vid Ert köp.
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Vår nuvarande Fredagspåse byter namn till Helgpåse och det
finns möjlighet att beställa för avhämtning under våra öppettider från kl 15 på fredag fram till kl 14 på söndag (alltså
går den att beställa med avhämtning fredagar, lördagar och
söndagar). För mer info om ”Helgpåsen”, följ oss på sociala
medier eller läs på vår hemsida.

Vi öppnar även upp på lördagskvällar
Från och med den 10 april har vi öppet både fredags- och
lördagskvällar.

VÅRA ÖPPETTIDER
Restaurang / Café:

Måndag-torsdag 11-17 (Veckans lunch 11-14)
(Eftermiddagsmeny/fika 14-17)
Fredag: 11-20:00 (Veckans lunch 11-14) (Fika hela dagen)
(Pizzabuffé/helgmeny från kl 15, köket öppet till kl 19)
Lördag 11-20:00 (Från 10 april) (Helgmeny, köket öppet till kl 19)
Söndag 12-16 (Helgmeny, köket öppet till kl 15)

Butik

Måndag-Fredag: 10-18
Lördag: 10-16 • Söndag 12-16

Västra vägen 13, Hönö Klåva
Följ oss gärna på Facebook och Instagram, där
uppdaterar vi regelbundet var som händer hos oss.
Mer info på vår hemsida www.lilling.se
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Britt-Marie Bäckström är ny diakon i Öckerö församling. Hon brinner för att skapa mötesplatser för alla åldrar.

Jag vill peppa människor
– inifrån och ut!
– Jag vill ha en go attityd
och skapa möten, säger
Britt-Marie Bäckström, ny
diakon i Öckerö församling.
Uppdrag: vara spindel i
nätet i sociala frågor inom
kyrkan.
Britt-Marie är ett känt ansikte på öarna. Hon
har bott här i drygt 40 år, jobbat inom vård och
omsorg och bland annat lett träningspass på fritiden. Sedan tio år arbetar hon som diakon, senast
i Frölunda.
I tjänsten ingick att vara asyl- och flyktingsamordnare och att samarbeta med stora aktörer som
Röda korset. Hon är van att möta människor som
söker stöd och när det behövs lotsa dem vidare.
Många söker upp henne för att få prata.
– Varje människa har sin historia. I samtalet
kan jag få inge hopp, och peppa människan inifrån och ut, förklarar Britt-Marie. Vi kan ju alla
drabbas av sorg, själsliga och ekonomiska problem
eller något annat.
Med kommunen och företagen
– Mina kollegor på Öckeröarna, Lena Andersson och Roland Stahre och tidigare diakoner har
byggt broar till kommunen och vården här ute.
Närhälsan, anhörigsamordnare, Navet för barn
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och familjer, äldreomsorgen, företagen – många
vet om att vi finns och är tillgängliga för samtal
bland annat.
– Och folk hör av sig – både direkt till oss och
till samtalsmottagningen som vi har ihop med
Torslanda-Björlanda församling. En del hittar oss
via hemsidan.
– Diakoni handlar alltid om mötet med
människor – om allas lika värde. Där har jag
Svenska kyrkans värderingar i ryggen.
Britt-Marie har även jobbat i Backa-Brunnsbo
i Göteborg.
– Där satt vi mitt i smeten, det kom alltid
människor och knackade på – underbart och
roligt! I Frölunda kunde det vara tufft, mycket
problem av olika slag. Allt det finns här ute också,
konstaterar hon, men inte lika mycket.
– Vad gör vi på Öckerö för barn och unga i
preventivt syfte? Det finns många bra föreningar,
men vad gör vi för dem som inte är med? Vi vill
gärna utveckla diakonin, våga tänka nytt när det
gäller arbetssätt och mötesplatser och följa utvecklingen i samhället.
Britt-Marie återkommer till mötet med människor. Hur viktigt det är att vara närvarande.
– Jag är enkel i mitt sätt att vara, försöker ha en
go attityd. Sen är bönen mitt livselixir, tillägger
hon. Ett behov för att kunna ta emot dagen.
Från och med april kommer Öckerö kyrka att
vara öppen för bön varje vardagsmorgon.
– Vid ljusbäraren i kyrkan, där börjar jag min
dag. Vi ses mellan halv nio och nio, måndag till
fredag. Vi ber för vår kommun, församlingen, sånt

som händer här ute, alla som bor här, de andra
församlingarna och för enskilda som ber om det,
utan att nämna några namn.
– Vi får se hur det blir med pandemin, blir vi
för många får vi lösa det, det blir ett angenämt
problem i så fall. Kyrkan är byggd på bön, det går
inte utan den, säger Britt-Marie.
Står aldrig still
Det blir fler mötesplatser under våren. Bland det
som i skrivande stund är planerat finns projekt
Hannas stuga på Öckerö, som kör igång för tredje
året. Här finns volontärer som bjuder in till kaffe
och en pratstund, möjlighet att odla i pallkragar
och att umgås kring olika aktiviteter.
– I år samarbetar vi med kyrkans förskola
strax intill – jag är så trött på segregation mellan
olika åldrar. Här kan barn och vuxna så ett frö, se
varann, rensa och vattna ihop!

”Vi ber för vår
kommun, sånt som
händer här ute och
alla som bor här.”
Hon välkomnar idéer och förslag från nya och
tidigare volontärer och andra som hör av sig.
– Det finns alla möjligheter att hitta på saker
tillsammans och verkställa det. Vi ses tisdagar
och torsdagar kl 14-16 vid Hannas och daglediga
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betyder inte enbart pensionärer, påpekar hon. Det
gäller alla åldrar – föräldralediga och den som har
en ledig dag från jobbet. Eller som jobbar hemifrån
och kan gå ifrån en stund.
I slutet av april blir det också vandring på Öckerö,
kring Brevik och Hjälvik, i mindre grupper.

”Det finns alla möjligheter att hitta på
saker tillsammans och
verkställa det.”
– Många har varit ensamma länge nu på grund
av pandemin, och längtar ut. Det blir vandring på
fler öar framöver.
Till hösten arrangerar församlingen Leva
vidare-grupper för den som mist en anhörig och
Livsstegen – tolv steg till inre hälsa, med träffar på
kvällstid.
– Diakoni är ett spretigt uppdrag. En diakon
står aldrig still, det rör på sig hela tiden, säger BrittMarie leende.
Hon gillar inte riktigt att stå i centrum, även
om jobbet ibland kräver det.
– Vi jobbar alltid tillsammans i diakoniteamet,
med våra andra kollegor och med volontärer i församlingen. Vi gör det här ihop. Tron och hoppet är
det som består, genom att stödja människor kan vi
gestalta Guds kärlek.

Wilma och Astrid förbereder pallkragarna utanför Hannas stuga på Öckerö. Här ska barnen från förskolan odla
luktärter, rosenskära och annat tillsammans med kyrkans volontärer, till glädje för alla som tittar förbi.

Text: Cecilia Sundström
Bild: John Eliasson

Börja dagen på
ett nytt sätt?
Bön i Öckerö kyrka, vardagar kl 8.30-9. Start 6 april.

Vill du ha frisk luft
och röra på dig?
Vandra tillsammans på
Öckerö. Fre 23 april.
Anmälan: 0708-66 74 75.

Margit Laasonen, diakon Britt-Marie Bäckström, Anita Albinson, Irene Olsson och Ann-Marie Samuelsson ser fram
emot att ordna fika och aktiviteter i vår och sommar.

Saknar du att småprata med någon?
Möt en diakon eller präst
i väst, fredagar kl 13.30-15
i Hönö Klåva.

Vill du fika och umgås
med små och stora?
Hannas stuga, Sörgårdsvägen 68, Öckerö. Tis och
tors kl 14-16. Start 13 april.

Behöver du någon
att prata med?
Kostnadsfri samtalsmottagning: 031-741 91 00.

Mötesplats för alla åldrar. Från vänster Rune, Theodor, Wilma, Astrid och Luna från kyrkans förskola.
LOK ALBL ADET MARS - APRIL 2021 NR 3
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Segling och studier med nya förutsättningar
Pandemin har påverkat
människor världen över, men
på olika sätt. Något som är
så globalt och gemensamt för
alla hanteras olika lokalt med
restriktioner och rekommendationer som styr vardagen
här i Sverige och i andra länder. Hur går det då för en skola med elever som har världen
som sitt klassrum genom sina
seglingar med skolskeppet T/S
Gunilla? Hur har läsåret sett
ut och vad gör vi för att segla
ansvarsfullt i en pandemi?
Läsåret startade lite tidigare
än vanligt med nya förutsättningar, en ny rutt och en nytt
fokus på säkerhet både för
våra elever, besättning och
för människor vi ska komma
att möta i hamnarna. Första
seglingen i augusti gick för
första gången norrut och eleverna fick uppleva hur det kan
vara korsa både Nordsjön och
polcirkeln i hårt väder. Efter
två veckor till sjöss blev första
stopp Reykjavik på Island.
På väg dit hade vi spanat på
både val, lunnefågel och mäk-

tiga vyer. Den långa sjötiden
tillsammans med lite ankring
utanför kusten gjorde att
med tiden i karantän ombord
behövdes inga coronatester
för att hoppa iland. Under
dagarna i Reykjavik var det
fullt program och höjdpunkten var besöket hemma hos
den isländske presidenten. De
lokala restriktionerna gällde
och vi vidtog andra säkerhetsåtgärder som handsprit
vid landgången. Nästa stopp
blev Lerwick på Shetland och
sedan satte båten kurs mot
Öckerö igen.
Anpassat program
Tillbaka till Öckerö och nästa
segling kunde påbörjas med
en ny klass elever. Tidigt på
hösten hade länderna fortfarande öppet för besökare och
T/S Gunilla kunde angöra
hamnar ungefär som vi brukar, med undantag av England som då hade stängt sina
gränser för besökare. Under
seglingen söderut kunde vi
göra hamnstopp i Tyskland,
Frankrike, Spanien och Por-

På utflykt till El Hierro, den sydligaste av Kanarieöarna.

tugal. Vi fick förstås anpassa
programmet i hamnarna till
gällande restriktioner: inga
besök på skolor, svårt med
intervjuer till våra skoluppgifter på gator och torg och
begränsningar vad gäller
utegångstiden. Munskydden
var på förstås, men vi kunde
fortfarande åka tillsammans

i samma buss på utflykt. Det
var utegångsförbud på kvällstid och i Tarragona, resans
sista hamn, märktes det att
Katalonien var hårt drabbat.
Europa stängde ner.
Flyttad segling
Nästa klass skulle ta sig med
buss genom Europa ner till
Katalonien. Det hade blivit
december. Läget hade försämrats och på vägen ner fick vi
se hur ländernas restriktioner
skiljde sig jämfört med dem vi
hade där hemma: längs Autobahn var rastställen nedstängda, det genomfördes kontroller av antal och avstånd och
munskydd på gällde, vilket vi
då inte var vana vid i Sverige.
Insikten om hur pandemin
påverkat och hur man valt att
hantera smittan blev tydligt,
till exempel i hur olika syn
vi hade på munskydd. Det
blev synligt och på riktigt
att människor överallt är
drabbade och att människors
vardag påverkats i varje land.
Eleverna åkte genom Europa
och fick en lektion i en hur
en pandemi hanteras. Väl
på plats på T/S Gunilla fick
kapten tillsammans med skolan hantera nedstängningen
av länderna på kontinenten.
Beslut togs om att flytta seglingen till Atlantens öar och
där blev vi kvar även på nästa
segling.

Vi hjälper
dig
med
KAPELL
till
din
båt.
Beställ nytt kapell till sommaren

Välkomna!

Vi säljer även
produkter
Vi hjälper
digdigmed
Vi hjälper
medKAPELL
KAPELLtill
tilldin
din båt.
båt.
från SeaSea
Välkomna!
Välkomna!

• (0)31-96 51 13 • eliassons.com
Hönö hamnplan • (0)31-96 51 13 • eliassons.com

Hönö hamnplan • (0)31-96 51 13 • eliassons.com

Öppettider måndag - fredag 7-16
10

Försvunnen turism
Nu kan det vara dags att funLOK ALBL ADET MARS - APRIL 2021 NR 3

ligt under hur olika villkor vi
lever. En pandemi finns överallt i alla länder, men hur den
påverkar våra liv skiljer sig
och nu blir det extra tydligt.
Många drabbas hårt, men det
är också spännande att se hur
människor blir uppfinningsrika. I Spanien har man tagit
bort menyerna på restaurangerna och istället scannar gästerna QR-koder på borden för
att kika i sin mobil istället för
på kladdiga menyer.

Elev till rors på Gunilla.

dera över vilka studier som
kan genomföras på seglingar
som är så hårt begränsade.
Skolan har funnits i över 20
år och genomfört seglingar
varje år runt i världen med fokus på människors livsvillkor
i olika länder och miljöer. Det
är upplevelser och erfarenheter på plats som ger våra elever
kunskaper och insikter. Den
här gången blev det tydligt
hur människors livssituation
kan förändras plötsligt och
skoningslöst vilket hade hänt
på öarna T/S Gunilla kunde
angöra. Ekonomiska förutsättning hade ryckts undan
genom att turismen försvunnit
och därmed försörjningen för
hela familjer. Vi förstår, för vi
bor ju också på en ö. Så klart
ser vi samma problem hemma
på Öckerö, med sommarjobb
som försvunnit med minskad
turism, men på de här öarna
är turistnäringen motorn i
ekonomin och påverkar alla
på arbetsmarknaden: guider,
busschaufförer, flygplatspersonal, restaurang och hotellanställda, matproducenter
och gatuförsäljare. Vi får veta
att 79 procent arbetar inom
turismnäringen och utifrån
det kan vi förstå att arbetslösheten blir stor. Mattan drogs
undan.
Mottagandet bland de
människor vi möter i hamnarna blev under de här seglingarna fantastiskt. Vi mötte
guider så glada att äntligen
ha en grupp att guida att de

nästan föll i gråt. De hade inte
arbetat på ett år. En guide
varnade oss för att hon kommer prata på hela dagen. Att
vi kom till hamnen blev en
försäkran om att det kommer
bli bra, besökarna kommer
tillbaka och det finns hopp
för framtiden.
Svenska pandemiarbetet
utifrån
Det är förstås inte bekymmersfritt att segla i en pandemi. Vi måste ta hand om oss
själva men också vara noga
med hur vi beter oss i kontakt
med de vi träffar. Det handlar
lika mycket om människors
säkerhet på plats som säkerheten för våra elever. Vi testar
oss, respekterar lokala restriktioner och är allmänt försiktiga, speciellt i kontakten med
andra. Vi är rädda om dem,
därför att de är rädda om
oss. Under de här seglingarna
har vi testat oss i hamnarna,
stannat på båten och inväntat
provsvar, spritat händerna
vid landgången, tagit på oss
munskydd med skolans logga
och anpassat programmet för
studier i hamnarna. I utbyte
har vi mött människor som
får berätta om sin situation
och vi får berätta om situationen i Sverige. Vi jämför våra
berättelser och vi får tillfälle
att nyansera bilden av hur
Sverige hanterar pandemin.
Eleverna förstår på riktigt hur
olika en pandemi kan drabba
ett samhälle och det blir tyd-
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Uppskjuten segling
Men i februari 2021 tog det
stopp. Vi beslöt att skjuta upp
seglingen för nästa klass. Båten kunde bokas in och läggas
upp på varv. Tankarna om
hur länge vi skulle kunna segla i pandemin har funnits med
oss allt sedan första seglingen
i augusti. Vi har fått fundera
mycket över säkerheten för
oss och för de vi träffar i
hamnarna och på det riktiga
i att befinna sig på resa när
så många andra måste stanna
hemma. Samtidigt så handlar
skolan om att lära på riktigt
och att ha seglat i en pandemi
har gett eleverna unika er-

farenheter och kunskaper. Så
många reflektioner, analyser,
och diskussioner som vi haft
under det här läsåret är utöver
det vanliga och vi vet att de
elever som seglat i år har med
sig insikter de bär med sig
genom livet. Det gör oss stolta
över arbetet vi lagt ner kring
säkerheten med det resultatet
att vi kunnat genomföra fyra
seglingar under hösten och
vintern.
Från Kanarieöarna
Nu hoppas vi kunna avsluta
läsåret med en segling som
ska ta T/S Gunilla hem till
Öckerö från varvet på Kanarieöarna där hon nu befinner
sig. Uppehållet medför en bra
sak: T/S Gunilla kommer att
finnas här hemma på Öckerö
i sommar. Vi planerar för härliga veckor med besökare som
kan segla med i vår vackra
skärgård och guidas ombord.
Hoppas att vi ses!
TEXT: Brita Malmcrona, lä-

rare Öckerö seglande gymnasieskola
FOTO: Öckerö seglande
gymnasieskola

Vi söker

SOMMAR- OCH TIMVIKARIER
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta
med människor, har ett gott bemötande och en
positiv inställning. Stor vikt läggs på personliga
egenskaper.
Vi behöver dig som kan jobba dag, kväll och helger. Inom
vissa verksamheter kan även nattarbete och sovande jour
förekomma. Du har möjlighet att påverka hur mycket du
vill arbeta. Du ska ha fyllt 18 år.
Du som söker får gärna ha erfarenhet eller utbildning
av att arbeta som stödassistent, undersköterska eller
sjuksköterska. Du som inte har någon tidigare erfarenhet
är också välkommen att söka. Vi kan erbjuda dig ett
varierande, aktivt och stimulerande arbete.
Tjänsterna finns inom hemtjänst, äldreboende, hemsjukvård, gruppboende eller personlig assistans.

Vill du veta mer?

Välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer.
Intervjuer och urval pågår fortlöpande. Kontakta oss
gärna så snart som möjligt!
Läs mer och ansök på ockero.se/ledigajobb
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INFORMATION
FRÅN ÖCKERÖ
KOMMUN
ÖCKERÖ
KOMMUN
INFORMERAR
Informationen är inskickad 17 mars.

 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
rekommendationer från ansvariga myndigheter. Du hittar aktuell
information på samlingssidan ockero.se/virus

ÖPPETTIDER I PÅSK

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

Måndag 5 april Stängt (Annandag påsk)

Torsdag 1 april 10.00 – 16.00 (Skärtorsdagen)
Fredag 2 april Stängt (Långfredagen)
Lördag 3 april Stängt (Påskafton)
I övrigt har vi öppet som vanligt.

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

BIBLIOTEK I VÄST HAR NY HEMSIDA

TA DITT PERSONLIGA ANSVAR

På www.biv.se hittar du alla bibliotekets digitala tjänster på en
och samma plats.

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

Du kan nu strömma film och läsa e-böcker direkt via sidan och få
lästips och inspiration via lättöverskådliga nyhetslistor och topplistor.
Om du har frågor eller synpunkter på den nya sidan så får du gärna
höra av dig till oss på biblioteket

ÖCKERÖ FRITIDSGÅRD ÖPPETTIDER

 031-97 63 48

Måndag: 15.00-21.00 (nybörjarskate med fokus på tjejer 15.30-16.30
när väder och vind tillåter)

BJÖRKÖ BIBLIOTEK HAR ÖPPNAT I NYA LOKALER

Tisdag: 18.00-21.00
Onsdag: 15.00-21.00 (garaget 17.30-20.00)
Torsdag: 15.00-21.00

 biblioteket@ockero.se

Efter en tids stängning för flytt så har Björkö bibliotek öppnat
på sin nya adress, Bäckevägen 48B, i den nya skolan.

Fredag: 18.00-23.00

Även bibliotekets öppettider har ändrats en aning och ser nu ut på
följande sätt:

Lördag: 18.00-23.00

Måndag 17.00 – 19.00
Onsdag 10.00 – 12.00, samt 17.00 – 19.00

Följ gärna Öckerö fritidsgård på sociala medier för mer info om aktiviteter.

FERIEARBETE FÖR UNGDOMAR
Nu kan du som är född 2004 eller 2005 och folkbokförd i Öckerö
kommun söka feriearbete. Sista ansökningsdag är 31 mars.
Öckerö kommun erbjuder varje år feriejobb till ungdomar som bor i
kommunen. Feriejobb är en bra introduktion till arbetslivet och ger
kommunen som arbetsgivare möjlighet att träffa framtidens medarbetare. Välkommen att höra av dig.
 ockero.se/feriejobb

BARNS RÄTT TILL TRYGGHET
Alla kan göra en anmälan till socialtjänsten. Som privatperson
bör du göra en anmälan om du misstänker att ett barn far illa.
Du kan göra en anonym anmälan men det förutsätter att dina personuppgifter inte framgår när du kontaktar socialtjänsten. Du kan
frivilligt lämna dina kontaktuppgifter i anmälan och då kan du bli
kontaktad för att komplettera uppgifter om det är så att socialtjänsten
önskar detta.

SOPHÄMTNING I PÅSK

En anmälan kan göras skriftligt och lämnas till kommunservice i
kommunhuset, postas till socialkontoret eller lämnas via telefon. Vill
du göra en anmälan via telefon så kontaktar du kommunens växel
som kopplar dig till socialtjänstens jourtelefon. Känner du dig osäker
på om du ska göra en anmälan är du välkommen att kontakta socialtjänsten. Hos socialtjänsten kan du få prata med en handläggare kring
din eventuella anmälan och hur du kan tänka. En anmälan görs för att
socialtjänsten ska kunna säkerställa att barn och ungdomar i Sverige
lever under goda förhållanden, att de kan utvecklas gynnsamt och att
de får sina grundläggande behov tillgodosedda. Du som anmäler har
inget ansvar i att ha svar på frågor rörande din oro kring ett barn. Det
ansvaret lämnar du till socialtjänsten som sedan utreder behovet av
stöd kring det aktuella barnet som du framfört oro kring.

 Vecka 13 och 14 är ”korta” veckor och det innebär att några

KONTAKT

abonnenter får ändrad hämtningsdag.

Det finns någon att prata med dygnet runt om du känner oro för ett
barn:  Under dagtid kan du kontakta Öckerö kommun på 031-97 62
00, du blir då kopplad vidare till socialjouren.

ANMÄLAN VID BROTT
Det är viktigt att tipsa polisen vid olika brott som trafikbrott,
stöld och olaga intrång.
Polisen ser att antalet anmälda brott ökar kraftigt i samband med
påsk i Öckerö kommun. Det är viktigt att tipsa polisen vid problem
och brott för att de ska kunna agera och arbeta förebyggande. Det
finns ett samband mellan antalet anmälda brott och polisiär närvaro. Du kan tipsa polisen helt anonymt.
 114 14  polisen.

Vecka 13 (påskveckan) tömmer vi som vanligt hos er som har tömning måndag-torsdag. Ni som normalt har tömning på fredagar får
tömning på torsdag. Vecka 14 (veckan efter påsk) får ni som har ordinarie tömning på måndagar tömt på tisdag istället. För övriga sker
tömningen på ordinarie tömningsdagar.
Kretsloppsenheten önskar alla sina abonnenter en Glad Påsk!
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Med tanke på den pågående pandemin så ber vi dig som besöker
Björkö bibliotek att göra ditt ärende så skyndsamt som möjligt samt
att inte komma om du har förkylningssymtom.

Socialjourens telefon har samma öppettider som kommunens växel. 
Övriga tider som kvällar och helger kan du kontakta Göteborgs socialjour på 031-365 87 00.
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Malmgrens Kiosk & Grill - i hjärtat av Hönö
– Hej hjärtat, vill du ha det vanliga idag,
köttbullar och mos?
Det är Freddy som pratar med en av sina
stamkunder. De flesta kan han namnet
på och vet vad de brukar handla, både
barn och äldre.
Han har drivit Malmgrens kiosk och
grill på Hönö i sex år, han arbetar själv
sju dagar i veckan, lämnar lägenheten i
Angered vid 8-tiden på morgonen och
kommer hem runt 23 på kvällarna. Kunderna har blivit som vänner och som en
andra familj. Googlar man Malmgrens
och läser recensionerna har han fem
stjärnor och många skriver om god mat
och trevligt bemötande. Här serveras
Hamburgare, kyckling, kebab pyttipanna med mera.
– Det är många människor som är
ensamma eller vilsna och har problem
av olika slag, de behöver prata lite och
känner sig hemma här. Kunderna respek-

och pizzerior. I Libanon arbetade jag
som finsnickare.

Bryr sig om ungdomar
Under vårt samtal förstår jag att Freddy
har extra stort hjärta för barn och ungdomar. Alla barn och ungdomar som
tittar in tilltalar Freddy vid namn och
han kan deras. Han skojar med dem och
flera kommer in på lagret och sätter sig
och pratar en stund.
– Barnen är vår framtid vi måste ta
hand om dem, vem ska annars ta hand
terar mig och jag är så tacksam för det,
om oss när vi blir gamla. Förstår mig
säger Freddy.
inte på vuxna som bara tycker att ungdoFreddy har haft ett svårt liv och har
mar skapar problem, man blir behandlad
flytt från kriget i Libanon 1990, det
som man själv behandlar dem, visar man
var en utdragen asylprocess så när han
respekt får man respekt tillbaka.
äntligen fick uppehållstillstånd blev han
Freddy är frånskild och har två barn
mycket glad.
Grattisför
världens
bästa
GRATTIS
VIGGO
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Den 3 juli fyller d
som
heterUTBULT
David ochStort
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– Jag är så tacksam
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och vill
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på många olika ställen
som

Grattis

Min barndom på Hönö Säg Din mening
Detta är en berättelse om
Hönö. Det skrives av en fastlandsbo som inte alls har med
Hönö att göra förutom att
jag under tidigt femtital upptäckte Hönöbageriet på Molinsgatan. Dit styrde jag gärna
mina steg på frukostrasten,
som det hette då. Hönökaka
direkt från ugnen, lite degig härligt! Men det stora undantaget, som jag nu vill berätta
om, är ett besök på Hönö
1951. Det är alltså sjuttio år
sedan nu.

Det var en vacker försommardag. Min syster (snart
tre år) och jag (elva) fick följa
med Tant Ragnhild till hennes sommarstuga på Hönö.
Kanske vi var tillsagda, det
är möjligt. Vi åkte med skärgårdsbåten från Träpiren. Det
var en trevlig sjöresa, lagom
lång och lite spännande med
båten, även om jag färdats
med den en gång tidigare. Det
var när Vargungarna gjorde
en utflykt
till Marstrand och Karlstens
fästning. Där fick vi pojkar
fritt spelrum på fästningen,
medan våra ledare (Akela och
Bagheera) låg och solade på
borggården.
Ankomna till Hönö gick vi
direkt bort till Tant Ragnhilds

stuga. Det var inte många stegI samband med vår älskade
Kommentar till Osbornes insändare om reli
från hamnen, men lite kämstorleksordning
pigt för Tant Ragnhild ändå, Monica Wiklanders
Med Encyclopædia Britannica och/eller Barret's W
bortgång vill vi tacka
eftersom vi fick ta oss upp på
Encyclopedia som källa ser det ut på följande sätt
alla som deltagit i vår
ett berg. Toppen på berget
1. Kristendom – 2,3 miljarder anhängare 7. Bahá'í
stora sorg med kramar,
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8. Konfuc
anhäng
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felefonsamtal,
sms,
berghäll, och där låg sommar4.
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–
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9.
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och
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Skärgårdsradion Väst 94,1
SÄNDER DYGNET RUNT
Populärmusik och skärgårdsmusik
blandas och mellan låtarna har vi
intervjuer, lokala reportage, båtmäs-

natur och behovet av bostäder. Detta
för att fortsatt kunna vara en kom- 13
mun för människor i olika skeden av
livet. Både ungdomar, barnfamiljer
och medelålders såväl som äldre skall

byggnader
ra miljöer
och besöka
I vårt pa
delade men

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
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

Vi håller nu på att vaccinera
våra listade patienter i fas 2
Välkommen till Ditt nya jobb!

Sjuksköterska? Vill Du jobba hos oss? Vi söker timvikarier.
Webbtidbokning kommer öppna så snart vaccintillgången stabiliserats

Följ oss på facebook.com/honovardcentral och www.honovardcentral.se
för mer information om vaccinationskampanjen.

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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Ny klubbstuga för Hönö IS
År 2013 stod Hönö Arena
klart efter lång tids ideellt
engagemang och planering.
Den gamla klubbstugan från
Henövallen flyttades med då
man påbörjat ett planeringsarbete för bygge av idrottshall
i anslutning till arenaområdet
tillsammans med Hönö Missionsförsamling. Flera års planering fortskred då styrelsen
fått i uppdrag av medlemmarna att ny klubbstuga skulle
byggas. Det så kallade ”Suddaprojektet” gick i stöpet efter flera års arbete och föreningen stod där med sin gamla
klubbstuga som började kräva
mer och mer underhåll.
Nya planeringsarbeten startade upp i omgångar, men tyvärr ledde det inte hela vägen
fram till en ny klubbstuga.
År 2020 skickades det ut en
intresseanmälan till Hönö IS
medlemmar om att starta upp
en byggrupp som skulle ta tag
i planeringsarbetet igen. 12
personer anmälde sitt intresse
med olika bakgrund och erfarenheter och ett gediget arbete påbörjades. Byggruppen
träffades en gång i månaden
där man började utforma vad
det ville åstadkomma med en
ny byggnad. Arbetsuppgifter
delades ut mellan mötena där
man tog fram olika underlag
för att kunna föra arbetet
framåt. Tidigt i processen
visade LMC Stenhus intresse
för de tomter föreningen hade
kvar vid gamla Henövallen.
Dessa tomters försäljning var
öronmärkta till att Hönö IS
skulle använda köpeskillingen till den nya klubbstugan.
LMC Stenhus erbjöd sig att
bygga den nya klubbstugan
Sten och betong
LMC Stenhus samt Bostein &
John deltog på ett byggmöte

Förslaget på nya klubbstugan.
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minutiöst. Man kallade till
ett sista möte sent i höstas,
en blåsig, kall kväll där man
höll ett sista röstningsmöte
utomhus kring vad vi skulle
presentera för medlemmarna.
Återigen presenterades olika
andra alternativ som gruppen
vände och vred på innan en
så gott som enhällig röstning
hölls.

Kontraket påskrivet av Christin Wadman, Hönö IS och Mattias
”Malte” Olsson från LMC Stenhus.

där de lyssnade in vad föreningen ville nå med den nya
klubbstugan. Man har under
många år saknat en samlingsplats för medlemmarna där
man skulle kunna träffas före,
efter och emellan matcher och
träningar. Föreningen ville ha
en så underhållsfri byggnad
som möjligt. Byggruppen presenterades kort tid därefter
en ritning på en klubbstuga
helt byggd i sten och betong
invändigt. Gruppen arbetade
vidare enligt det förslag man
hade fått och Bostein & John
ritade ett nytt förslag till
föreningen. Parallellt tittade
byggruppen på andra alternativ till klubbstuga. Skulle man
renovera den befintliga? Vad
fanns det för andra byggherrar som skulle kunna möta
våra mål och önskningar?
Nya ritningar
Efter ett halvårs intensivt
arbete hade byggruppen landat i att det inte fanns andra
aktörer som kunde möta våra
önskningar och som heller
inte visat samma intresse och
engagemang som LMC Stenhus. Samtidigt kände gruppen
och styrelsen att det var så

stora summor inblandade, så
styrelsen valde att anlita en
advokat inom fastighetsrätt,
Sture Lyreskog. Advokaten
hade tidigare även varit inblandad i Suddaprojektet och
var redan involverad i de turer
och diskussioner man haft
med kommunen. Strax innan
sommaren hade byggruppen
flertalet gånger suttit med de
nya ritningarna och ändrat
invändig ritning till det bästa
för våra medlemmar. Föreningen vill kunna erbjuda sina
medlemmar en stor samlingsyta, där visionen är att de
skall kunna komma i anslutning till sin träning och sitta
med sina läxor, köpa ett bra
mellanmål i cafét som man
ville ha så stort som möjligt.
Man vill kunna arrangera
kvällar med en EM-match i
fotboll, sitta tillsammans och
heja fram våra friidrottare i
VM, kunna titta på en basketmatch tillsammans
Presentation och röstning
Planeringen av utformningen
av klubbstugan är även att
Hönö IS skall kunna hyra ut
samlingsrum och kök för t ex
barnkalas, till förbunden för
större framtida möten eller
ledarutbildningar med mera.
Under hösten hade byggruppen lagt sin sista hand på
ritningen och Bostein & John
tog fram en slutgiltig ritning
som byggruppen kände sig
väldigt nöjda med och Sture
Lyreskog utformade ett köpekontrakt. Detta gicks igenom

Beachvolley- och basketplan
Hönö IS byggrupp hade efter
många timmars arbete och
förhandlingar kommit fram
till att bygga en klubbstuga
på 365 kvm helt i sten, med
4 omklädningsrum, stor
samlingsyta, stort kök, materialrum till a-lag för herrarna
samt damerna. Byggruppen
har även i avtalet fått till en
totalentreprenad till en klubbstuga, inklusive rivning av
den befintliga samt asfaltering
av hela grusplan där LMC
Stenhus kommer leverera
en nyckelfärdig klubbstuga
sommaren 2023. Gällande
utomhusmiljön har föreningen
en vision att kunna bygga en
beachvolleybollplan samt basketplan för att kunna erbjuda
alla våra medlemmar träning
hela året om på Hönö Arena.
En plats där våra ungdomar
kan samlas på fritiden och ha
en fin gemenskap bra sysselsättning.
Blev klart innan jul
Föreningen hade ett extrainsatt årsmöte strax innan
jul där medlemmarna blev
presenterade arbetsgången,
det färdiga förslaget och
medlemmarna röstade enhälligt ja. Kontrakt signades
dagarna innan jul med LMC
Stenhus. Hönö IS vill tacka
alla inblandade aktörer samt
byggruppen för gediget intensivt arbete. Utan er alla hade
vi inte kommit i mål till sist.
Vi ser väldigt mycket fram
emot en invigning av den nya
klubbstugan juni 2023
TEXT: Tanja Wiesner/Hönö IS
FOTO: Hönö IS
ILLUSTRATION: Bostein &

John/LMC Stenhus
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Svenska kyrkan • Öckerö församling
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DROP IN-DOP – HELT ENKELT
Vill du låta döpa ditt barn eller själv bli döpt? Allt
är förberett. Dopsamtal på plats och dopklänning finns att låna. Antal gäster enl gällande restriktioner. Vi ordnar litet kalas med tårta! Präst:
Karolina Sandros och Sara Johannesson. Musik
och sång: Pernilla Hellman och Ebba Knutsson.
Under 18? Vårdnadshavares medgivande behövs.
Kontakt: karolina.sandros@svenskakyrkan.se
0709-93 20 01
Lördag 24 april kl 13-17 i Hönö kyrka

DROP IN-VIGSEL
– I MINDRE FORMAT

VÅRTIPSET – TIPSPROMENAD
OCH QUIZ VID HÖNÖ KYRKA!

Vi ordnar allt för er stora dag! Präst, kyrka och
musik. Alkoholfritt bubbel när ni sagt JA! Sång och
musik: Carolina Gustafsson och Pernilla Hellman.
Antal gäster enl gällande restriktioner. Kom ihåg:
giltig hinderspröving (ansök i god tid), legitmation,
ringar, minst en av er medlem i Svenska kyrkan.
Präst: Karolina Sandros och Sara Johannesson.
Kontakt: sara.johannesson@svenskakyrkan.se
0708-60 19 65
Lördag 22 maj kl 13-17 i Hönö kyrka

Nya frågor för vuxna och barn varje månad.
Svarslappar/pennor och låda att lägga svaren i
finns vid kyrkan. Vinnare dras den sista i månaden
– pris till barn och vuxen. Gå när det passar dig!
Varje onsdag kl 13-14 dessutom
Quiz utanför kyrkan, fika och pratstund

VÄLKOMMEN TILL PÅSKGUDSTJÄNSTER OCH ÖPPEN KYRKA!
Via webben, zoom eller i kyrkan (max 8 deltagare).

Anmälan till 0708-61 11 55.

STILLA VECKAN

ONSDAG 31 MARS

LÅNGFREDAG 2 APRIL

PÅSKDAGEN 4 APRIL

ÖPPEN KYRKA. Tänd ett ljus och
sitt ned en stund.
Öckerö kyrka
Mån-ons, 29-31 mars kl 10-16

ÖPPEN KYRKA. Levande musik.
Equmeniakyrkan, Björkö
kl 19-20

GUDSTJÄNST. Sänds även på
hemsidan. Anmälan, max 8 pers.
Sara Johannesson, Magnus
Wassenius.
Hönö kyrka kl 11

GUDSTJÄNST. Sänds även på
hemsidan. Anmälan, max 8 pers.
Rasmus Lindén, Frederic Ogéus.
Mariakyrkan, Öckerö kl 11

ÖPPET KAPELL. Tänd ett ljus och
sitt ned en stund. Personal på
plats, musik på tisdagen.
Kapellet, Hönö kyrkogård
Tis-tors, 30 mars-1 april
kl 13-15.30

MÅNDAG 29 MARS
ÖPPEN KYRKA. Levande musik.
Equmeniakyrkan, Björkö
kl 19-20
PASSIONSANDAKT.
Mariakyrkan, Öckerö kl 19

TISDAG 30 MARS
ÖPPEN KYRKA. Levande musik.
Björkö kyrka kl 19-20
PASSIONSANDAKT.
Mariakyrkan, Öckerö kl 19

PASSIONSANDAKT.
Mariakyrkan, Öckerö kl 19

SKÄRTORSDAG 1 APRIL
SKÄRTORSDAGSMÄSSA.
Rasmus Lindén, Magnus
Wassenius.
Öckerö kyrka kl 13, 15, 17
SKÄRTORSDAGSMÄSSA.
Karolina Sandros, Pernilla
Hellman.
Hönö kyrka kl 18.30, 19.30
SKÄRTORSDAGSMÄSSA.
Christer Holmer, Ulrika Davidsson
Björkö kyrka kl 19, 19.30

MUSIKGUDSTJÄNST. Musik
vid nionde timmen. Sara Johannesson, Magnus Wassenius.
Anmälan, max 8 pers.
Öckerö kyrka kl 15,
ev extra gudstjänst kl 16
GUDSTJÄNST. Christer Holmer,
Ulrika Davidsson
Björkö kyrka kl 11 och kl 12
PRÄST I VÄST. Kom och prata en
stund, vi bjuder på choklad.
Christer Holmer
Hönö Klåva ca kl 13.30-15

SKÄRTORSDAGSMÄSSA.
Rasmus Lindén, Magnus
Wassenius.
Knippla kapell kl 19

GUDSTJÄNST. Christer Holmer,
Ulrika Davidsson
Björkö kyrka kl 11 och kl 12
GUDSTJÄNST VIA ZOOM.
Karolina Sandros, Pernilla
Hellman. Läs mer inkl länk på
hemsidan.
Sänds från Hönö kyrka kl 16.30

ANNANDAG PÅSK
5 APRIL
GUDSTJÄNST. Sänds även på
hemsidan. Anmälan, max 8 pers.
Sara Johannesson, Märta Ericsson. Björkö och Öckerö
sammanlysta.
Hönö kyrka kl 11

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
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Delta via hemsidan:

www.honomissionskyrka.se

Delta via hemsidan
eller närradio 94,1 MHz

... eller lyssna på närradion 94,1 MHz

MÅN 29 MARS
19.00 TEXTLÄSNING i Stilla veckan
TIS 30 MARS
19.00 TEXTLÄSNING i Stilla veckan
ONS 31 MARS
19.00 TEXTLÄSNING i Stilla veckan
SKÄRTORSDAGEN 1 APRIL
19.00 GETSEMANESTUND
LÅNGFREDAGEN 2 APRIL
11.00 GUDSTJÄNST
PÅSKAFTON 3 APRIL
23.30 BÖN PÅ VATTENTORNET
PÅSKDAGEN 4 APRIL
11.00 GUDSTJÄNST

Roland Stahre
Påsken -21. Se separat ruta.
Jan Karlsson
Ulrik Alderblad
Emmanuel Jayakrishna

F Ö L J PROJE KT OMBY GGNAT ION
V I A B YG G B LO G G E N p å h e m s i d a n !

S E CO N D H A N D
“EN GÅNG TILL”
LÖRDAGAR 11-13
ÖSTRA HAMNEN 1

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 mars - april
Morgonandakter:
Måndag – Fredag 8.15

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

NIMBUS
April 2021

v. 15 Sv. kyrkan, Sandros
v. 16 Sion, Fotö

e
Onlin

11:00 GUDSTJÄNST

SÖN 11 APRIL

16:00 VÅRCAFÉ

LÖR 17 APRIL

PILGRIMSVANDRING
med Liselotte J Andersson
SKÄRTORSDAGEN 1 APRIL
18:00-20:00 Drop in i kyrksalen. Mer info se hemsidan
”Från Betania till Getsemane SÖN 18 APRIL
- en vandring med Jesus och
11:00 GUDSTJÄNST
Hans lärjungar”. Ej online.

LÅNGFREDAGEN 2 APRIL

SÖN 25 APRIL

11:00 GUDSTJÄNST

11:00 GUDSTJÄNST
Församlingsmöte

VÄLKOMMEN ONLINE!

NÄRRADIO

YouTube: Nimbuskyrkan Öckerö Vecka 17 sänder Nimbus
Instagram@nimbuskyrkan
andakt kl 8.15 - 8.45 på Radio
Facebook @nimbuskyrkan
Öckerö, www.radioockero.se

CAFÉ NIMBUS
HELGÖPPET FRÅN
10 APRIL MED vårens

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

MÅNDAG - FREDAG

glass! DAGENS99 krlunch

NIMBUSKYRKAN
www.nimbuskyrkan.se
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v. 13 Sv. kyrkan, Öckerö
v. 14 Betelkyrkan, Hönö

PÅSKDAGEN 4 APRIL

Gladpåsk!

v. 12 Sv. kyrkan, Andreasson

NIMBUSGÅRDEN

031-962555 www.nimbusockero.se

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

Öckerö-öarnas Rödakorskrets
Björnhuvudsvägen 19, Öckerö

Radio Hope sänder dygnet runt
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/

Välkommen till
Sion i april!
2 april

11.00 Långfredagsgudstjänst
4 april 11.00 Påskdagsgudstjänst
11 april 11.00 Gudstjänst
18 april 11.00 Gudstjänst
25 april 11.00 Familjegudstjänst

PROGRAMANSVARIG :
Öckerö-öarnas kristna råd

Korsordslösning
FEBRUARI
OSCARSEN
BELÖNAD
OTYMPLIG HOWARDSAK
REGISSÖR
VAKAR
ÖVER
SIN
HJORD
MÅNGA
PÅ
ÖCKERÖARNA

T

F
Ö
R

Skiftesvägen 13, 475 45 Fotö
www.sionforsamlingen.se
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V. 16 sänder Sion-församlingen
närradio.
Bön 19.00 tisd-torsd i Sion
Bön 18.00 söndagar i Sion
Vi sänder via www.sionforsamlingen.se och på youtube
Sionförsamlingen Fotö.
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KORSORDSKONSTRUKTÖR: Gunnar Emanuel Ljungström FOTO: LP-verksamheten, Fotö
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Enorm efterfrågan på villor, lägenheter och tomter i hela vår kommun.
Allt säljs fort. Anmäl dig till vårt kundregister via abfast.se så att du inte
missar något. Vi söker fler villor, lägenheter och tomter i alla prisklasser.

Anmäl dig
till vårt
kundregister!

Se våra objekt
på abfast.se

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

FRE 28 FEB

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

Vi håller

F I RA PÅSK EN PÅ TULLH USET

ÖPPET &
AVSTÅ N D

varje dag

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

ÖPPETT I DER
A PRI L - ÖPPET
H EL A DAGA RNA

Mån-fre
Mån-fre
Lör
Sön

11.30-14.30
14.30-20.30
13-20.30
13-18

Köket öppet till 19.30 och
17.30 söndagar. Öppettiderna kan komma att förlängas
om restriktionerna släpps

3-rätters Påskmeny & vår a la carte meny hela dagarna
Påsklunch 13-16 från 195:-

Vi tänder grillen på veranden/PPP.
Burgare, bärs och heta drinkar.
Allt under bar himmel!

DAGENS LU NCH

Lördagar 13-16

FR-LÖ 16-17 APRIL

A FTER WORK

BOK A BORD

PÅSKFEST PÅ PPP
Långfredag,
Påskafton &
Påskdagen
13-16

GRILLÖRDAG

H ELGPÅSE - att ta med hem

M AJ

11.30-20.30
13.00-20.30
13.00-20.30
13.00-20.30
13.00-18.00

PÅSKMIDDAG
Njut en 4-rätters Påskmiddag på skärtorsdagen från
17.00 – 495:-

EN SM A K AV
T ULLH USET
Smakmeny 575:Dryckespaket 325:FR-LÖ 7-8

PÅSKÖPPET
Skärtorsdag
Långfredag
Påskafton
Påskdagen
Annandag påsk

Njut Tullhuset hemma. Fredagar & lördagar i mars
Kallt, varmt & lite sött, samt dryckestips 395:Beställ senast torsdag online eller via telefon

Fredag 26 mars & 30 april från kl 16
Underhållning, god mat & bra priser i baren

Vardagar
11.30 - 14.30
Uteservering och take away alla dagar

H ELGLU NCH/MEN Y
Lördagar
13-16
Söndagar
13-17.30
Helgpris på utvald rätt
3 rätters Helgmeny
Vår á la cartemeny serveras hela dagen

195:375:-

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

