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Anton Kyldahl från
Björkö släpper ny låt
sid 17

Kritik mot byggplanerna
Hållbarhetsprofil
på Knippla
sid 3

Bunkern på Hyppeln
öppnas för allmänheten
sid 10

Min målsättning är att begränsa det “ekologiska fotavtrycket” genom att
erbjuda en upplevelse som ligger “runt knuten” för många som bor i
Göteborg samt besökare till Göteborg. Det går lätt att komma hit med
lokaltrafik, ja till och med med cykel. Den mat jag bjuder på skall så långt
det går vara närproducerad, vegetarisk och fairtrade. De aktiviteter jag
erbjuder kräver inte att du måste inhandla en massa specialanpassad
utrustning. Den säkerhetsutrustning jag erbjuder till kajakpaddling
återanvänds av alla mina kunder. På vandringsturerna krävs inget annat än
“kläder efter väder”. Slutligen vill jag på ett enkelt men väldigt konkret sätt
bidra till naturvård genom att alltid ha med en soppåse på mina turer att
samla skräp vi tyvärr hittar på vägen i.

Kommunen rapporterar Trion som Jagleder
Gustav
spelar
tänker också att mina turer hjälper
dig att fördjupa
din relation in
till
naturen genom att lära känna den och hur du påverkas av den. Jag tror att
om lugnt påskfirande
Nimbuskyrkan
framåt
långfilm
på
Hälsö
i
det finns många vuxna i dagens urbana miljöer som har en ganska
begränsad förståelse för naturen. Fårsommar
man som vuxen en utvecklad relation
sid 20
sid
sid 4
till naturen, kan man
sedan13
föra den vidare till sina barn. Forskning visar

Jennie erbjuder
guidade vandringar och
kajakturer
sid 6-7

också hur god inverkan vistelse i naturen har på din hälsa och livsglädje och
i det sammanhanget dyker begrepp som skogsbad och mindfulness ofta
upp. Så, att följa med mig på en guidad naturtur, till fots eller i kajak, blir
inte annat än en “win-win situation”!

Arkitektur

Brandskyddsdokumentation

Projektledning & projektutveckling

Kostnadskalkyl

Besiktning & kontrollansvarig

Offerter

Energiberäkning

Upphandling

Telefon 0702 42 03 54 • www.bosteinjohn.se

Trygg hjälp med bokföring och företagsutveckling.
Vi kan ekonomi och effektiv redovisning.
Milkshake - Ny
dansstudio har öppnat i
Hönö Klåva
sid 19

Nu ska Skärgårdsleden
märkas upp ordentligt
sid 16

031-79 79 550 • www.rvb.se

Våga vara snäll!
För en tid sedan hörde jag ett
samtal mellan två killar på bussen. De diskuterade kriminalitet,
om att Sverige måste ta i med
hårdhandskarna. Den ene sa Nackskott ska dom ha! Vi kan
inte vara så snälla hela tiden!
Är vi för snälla i Sverige? När jag
var barn brukade jag få höra att
jag var snäll. Jag kommer ihåg
att jag upplevde ordet som något
väldigt positivt. Jag tyckte om att
läsa Bamse som pratade om vikten av att vara snälla mot andra.
Jag tyckte att det var en självklarhet, något vi människor skulle sträva efter. Senare i livet så
förändrades det sakta jag började
höra att jag var ”för snäll”. Jag
började känna att ordet ”snäll”
som något negativt och en dålig
egenskap. Jag fick höra att jag
borde ändra mitt beteende för att
inte bli uppäten av de ”osnälla”
människorna. I yrkeslivet upplever jag allt för ofta att det är negativt att vara ”snäll” att inställningen ”klättra upp och sparka
ner” är rätta vägen eller ”skit i
andra och tänk på dig själv”. Ordet ”snäll” associeras med något
negativt. En snäll människa är
en självutplånande stackare, lite
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dum mesig person helt enkelt.
Människors naiva godhet som
kommer från konflikträdsla är ju
något helt annat det är inte snällhet och jag kan förstå principen
bakom benämningen ”dumsnäll”,
men jag tycker ändå det är dags
för att snällheten får en upprättelse. Den ska inte dras i smutsen
för att människor är otydliga och
överdrivet medgörliga. Varför
har vi valt att idiotförklara snällheten, det är ju egenskaper som
egentligen inte överensstämmer
med ordets rätta mening.
Att vara snäll är att vara stark
för andra, hjälpa och visa empati
men att vara snäll är också att
dra gränser. Att vara snäll är att
vara varm, tydlig och kärleksfull.
Det innebär att sätta människovärdet först, att inte ta ifrån
individen sitt eget ansvar men
också förstå att saker som socioekonomiska faktorer faktiskt
påverkar människors livsval och
agerande. Kanske låter detta som
”flum flum” och snällheten är
kanske död och kanske är vi för
”daltande” när det kommer till
straff. Men så mycket vet jag att
”hårdhandskar och nackskott”
kommer aldrig hjälpa den här

världen att bli en bättre plats att
leva på, tvärtom. Kanske vi behöver snällheten mer än någonsin. I en tid av stora spänningar,
där världen genomgår stora påfrestningar som denna pandemi
så behövs massor av godhet. Det
kommer tillfällen då vi som samhälle behöver visa våra muskler
men det är godheten som till sist
skapar den framtidsvärld som i
alla fall jag vill leva i. Eller som
Bamse sa: – Det spelar väl ingen
roll hur stark man är!? Det viktigaste är att man är snäll.
Vi kämpar på med utgivningen
av Lokalbladet varje månad trots
en tufft pressad ekonomi. Tidningen bärs helt av annonsintäkter och har inga bidrag eller stöd,
vi tror på en ljus framtid och får
energi, arbetsglädje och inspiration från er alla trogna läsare och
annonsörer som väljer oss.

INGE, SMS 0735-11 01 33

Anna Magnusson
Ansvarig utgivare

GULDSMIDE
•
•
•
•

Bouppteckningar

ANNA, SMS 0709-96 89 14

ÖPPET: ONS 14-17, LÖR 10-13 HÖNÖ KLÅVA

Testamenten

Juridisk rådgivning Även Hembesök

Bouppteckningar • Testamenten • Juridisk rådgivning • Även hembesök
Personligt
bemötande
dygnetrunt
runt031-96
031-96
Personligt
bemötande
dygnet
70 70
40 40
Johan Ekstedt 0703-13 19 57, johan@oarnas.se
Västra
9, 475
42 Hönö,
www.oarnas.se
Västra vägen
25,Vägen
475 42
Hönö,
www.oarnas.se
Johan Ekstedt 0703-13 19 57, johan@oarnas.se
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POSTADRESS

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

www.lokalbladet.com
ANSVARIG UTGIVARE

Anna Magnusson
E-POST:

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

Vet Du någon som bor på
annan ort och vill läsa Lokalbladet?
Det finns möjlighet att
prenumerera årsvis till orter
utanför Öckerö kommun.

GRATTIS!

Värdering
Reparationer
Omarbetning
Nytillverkning

Verksam på öarna sedan 1986

Ö
ARNAS
B egravningsbyrå

Anna Magnusson
annons@lokalbladet.com
tel 0709- 96 89 14

FOTO FÖRSTA SIDAN

25/11

ANNONS@LOKALBLADET.COM
WWW.LOKALBLADET.COM

ANNONSBOKNING
OCH REDAKTION

Leumane Management, Försvarets Historiska Telesamlingar,
Milkshake Dance Studio, Per
Axel Hagne, Öckerö kommun,
Nimbuskyrkan, Walkers Naturturer

KLOCKSERVICE
• Batteribyte
• Reparationer

www.lokalbladet.com

Grattis till våran Judith Sundgren som fyllde 1 år den 12
februari kramar från farmor
och farfar.
Insändaren ”Min barndom på
Hönö” som vi publicerade i
förra numret av Lokalbladet.
Hade Du velat lämna en
kommentar till den här berättelsen?
Genom ett förbiseende kom
inte adressen till författaren
med. Här är den nu!
Lars Lindqvist
Kärråsvägen 2 A
68532 TORSBY
lars.qvist@telia.com
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Protester mot nya planer på Knippla varvsområde
Under maj månad kommer
detaljplanen för varvsområdet på Knippla att skickas ut
på samråd. Enligt tidplanen
ska detaljplanen antas under
första kvartalet 2022. Allmänheten kommer att ges
möjlighet att framföra sina
synpunkter på det framtagna
planförslaget. Nu har upprörda och oroliga Knipplabor
startat en namninsamling för
att förhindra att kommunen
tillåter byggande av exklusiva
bostadsrätter och villor på
öns sista industrimark.
– Öckerö kommun upprättade ett planprogram för det
gamla varvsområdet 2013. I
programmet pekades det ut
att det är av vikt att det tillkommer olika typer av upplåtelseformer inom området för
att möjliggöra för en levande
skärgårdsmiljö året runt,
säger Andreas Beutler, Planoch Fastighetschef på Öckerö
Kommun. I planförslaget föreslås ett flerbostadshus som
är tänkt att kunna innehålla
hyresrätter. I en detaljplan
är det dock inte möjligt att
reglera upplåtelseform, det
vill säga om det blir hyres-,
bostads- eller äganderätter. I
och med att kommunen äger
merparten av området finns
möjligheten för kommunen
att ställa krav på hyresrätter
genom ett separat avtal, menar Andreas Beutler.
– Ett upplägg där ÖFAB
bygger och förvaltar hyresrätter inom området har
dock inte diskuterats som en
möjlighet eftersom ÖFAB har
andra projekt på gång, fortsätter han.
Kritiska röster
Redan 2013 bjöds Knipplaborna in till samråd rörande
varvsområdet. Och redan då
fanns det kritiska röster som
höjdes.
– Ett 50-tal Knipplabor
yttrade sig och de som var för
bostäder ville att ÖFAB skulle
bygga hyreslägenheter och
inte bostadsrätter. Vi skulle
gärna se att de bygger billigare hyresrätter och ger lokala
entreprenörer möjligheter att
etablera sig. Vi är oroliga att

Det handlar om hur varvsområdet på
Knippla ska utvecklas. Flygbilden är
från Öckerö Kommuns Program för
Källö-Knipplas Varv som upprättades
2013.

det kommer att byggas exklusiva bostadsrätter, som står
obebodda större delen av året,
säger Ann-Louise Nilsson,
en av de som engagerar sig i
frågan och ställer sig bakom
namninsamlingen.
Oron att ön inte ska vara en
levande ö året runt är stor.
– I ett välmående samhälle
finns en balans där unga,
barnfamiljer samt äldre är
viktiga. Hyresrätter, seniorboende samt trygghetsboende
är faktorer som ger rätt förutsättningar. Unga och barnfamiljer är en minoritet på
Knippla en bra balans mellan
fastboende, sommarboende,
dagsturister, och företag är
viktigt för öns framtid. Någonstans måste man förstå
att vi skulle kunna lära oss
av andras misstag. Till exempel Marstrand som har ont
om permanentboende, säger
Nettan Sedelius, som också är
engagerad i frågan.
Trängsel och ont om p-platser
Gruppen som engagerat sig
i varvsområdets utveckling
anser att kommunen måste ta
hänsyn till hur det ser ut på
ön när det gäller bland annat
logistik och p-platser.
– I dagsläget är det ont om
parkeringsplatser på både
Knippla och Burö. Det var ju
ett år som de bötfällde parkerade bilar som stod utanför
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parkeringen. De brukar stå
halvvägs till Hälsö när det är
fint väder med mycket dagturister. På sommaren är det
uteslutet att parkera på Burö
för öborna. Om det blir 30
exklusiva boenden så blir det
katastrof med ökad trafik.,
menar Gisli Aldén.
Byggnad för distansarbete
Kommunen arbetar aktivt i
alla detaljplaner med att försöka minimera antalet nya
bilar och biltrafik som kan
förväntas tillkomma i varje
nytt projekt, säger Andreas
Beutler.
– I detaljplanen för bostäder
med mera vid Knippla varv
föreslås i det här skedet en
parkeringsnorm på 0,5 parkeringsplatser per lägenhet. Det
innebär att flera av de boende
inom området kommer att bli
beroende av kollektivtrafik
som sitt primära färdmedel.
Som ett komplement till det
låga antalet parkeringsplatser
föreslås att det ska uppföras en byggnad på området
för bland annat så kallad
”co-working”, en byggnad för
människor som har möjlighet
att arbeta på distans.
– Byggnaden är tänkt att
kunna bidra till att de boende
inom området blir mindre
beroende av att pendla tilloch från ön för att arbeta.
Planförslaget innehåller också
en parkeringsnorm för cykel-

parkeringsplatser, som ytterligare ett komplement till den
lägre parkeringsnormen för
bilparkeringsplatser, fortsätter
Beutler.
Hoppas på levande ö
En farhåga som de engagerade
i frågan har, är att de nya planerna i allt större omfattning
kommer att inrikta sig på att
attrahera sommarboende. En
sådan utveckling är inte positiv för vare sig ön eller kommunen som helhet, tycker de.
– Blir det fler sommarboende så tillför de inga skattepengar men använder sig av
infrastrukturen och belastar
den, säger Ann-Louise Nilsson.
Nettan Sedelius håller med.
Hon skulle gärna se att de behåller en del av industrimarken för verksamhet och att en
del av marken upplåts för hyreslägenheter eller seniorboende eller trygghetsboende.
– Vi vill vara en levande ö.
Vi har barnfamiljer som vill
bo på Knippla men som inte
har råd. Kan vi ha hyresrätter
och företag så ser framtiden
lite ljusare ut för ön. Kommunen behöver mer skattepengar
och får vi verksamhet i hamnområdet och permanentboende så blir det ju skattepengar.
TEXT:
Annelie Andersson
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Filminspelning på Hälsö i sommar

TEXT: Annelie Andersson
FOTO: Alicia Drammeh/Henrik Turefeldt

I början av juni startar inspelningen av en långfilm med en
ung fiskares liv i fokus. Bakom projektet hittar vi Hälsöbon Gustav Turefeldt som nu
gör långfilmsdebut. Förhoppningen är att det blir premiär
i september.
– Tanken är att det ska bli en
dramafilm där vi får följa en
ung fiskare och hans vänner
en sommar på Hälsö någon
gång under 60-talet, där det
blir en hel del intriger, berättar Gustav Turefeldt.

Filmstudier
23-åringen gick estetlinjen
på Munkebäcksgymnasiet i
Göteborg och har även gått
en tvåårig filmutbildning på
Katrinebergs folkhögskola i
Falkenberg. Film är ett stort
intresse.
– Min inspiration är mitt
stora intresse för film där jag
får idéer och olika bilder i
huvudet. Det är en smart grej,
både kreativt och ekonomiskt
att utgå från platsen där man
bor. Hälsö är vackert och har
aldrig setts på film förut. Det

Har du rum eller bostad
Har du rum eller bostad
att
ut?
att hyra
hyra ut?
HarHar
du du
en en
bostad,
ett rum, en källare eller kanske ett
bostad, ett rum, en källare eller kanske ett
fritidshus
som
du
inte
Genom
Hjärterum
fritidshus som du inteanvänder?
använder? Genom
Hjärterum
kan kan
privatpersoner
hyra
boytai andrahand
i andrahand
tryggt
privatpersoner
hyraututoutnyttjad
outnyttjad boyta
tryggt
säkert
Räddningsmissionen står
kontraktet.
När När
och och
säkert
dådå
Räddningsmissionen
stårpåpå
kontraktet.
du ut
hyrvia
ut via
med och
och arbetar
bostadsbristen
du hyr
ossoss
ärärdudumed
arbetarmot
mot
bostadsbristen
och
ger
en
chans
till
människor
som
har
svårt
att att
hittahitta
och ger
en
chans
till
människor
som
har
svårt
Hjälp
oss
att
stötta
fler barn
familjer
boende
på
annat
sätt.
Tillsammans
geroch
vioch
fler
en
plats att
Hjälp
oss
att
stötta
fler
barn
familjer
boende på annat
sätt.
ger vi fler en plats att
med
enTillsammans
förälder
i fängelse.
kalla hem!
med en förälder
i
fängelse.
kalla hem!

Läs mer på hjärterum.com

Läs mer på hjärterum.com
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blir personligt och alldeles
nytt.

Kortfilmsregissör
Gustav gör alltså sin långfilmsdebut i och med sommarens inspelning, men har gjort
kortfilmer tidigare där han
både skrivit manus och regisserat. Inte helt utan framgång.
– Jag fick chansen att åka
ner till Cannes med en kortfilm som visades på kortfilmsfestivalen där. Kortfilmsfestivalen pågår samtidigt som
den stora filmfestivalen och
det var superhäftigt, otroligt
roligt, berättar han.
Just nu pågår förberedelserna där han bygger sitt
filmteam för att kunna börja
inspelningarna i början av
juni, som förväntas pågå fram
till midsommar.
– De flesta i teamet är vänner till mig som jag har lärt
känna på mina filmutbildningar, så just nu består teamet av nära vänner som också
är kunniga inom film.
Söker folk
Förutom vännerna spelar
Gustav själv en roll i filmen.
Han behöver dock fler skådespelare. Han har annonserat
och efterlyst statister på Anslagstavlan Öckerö kommun
på Facebook där han fått en
del napp.
– Jag är tacksam om nå-

gon vill vara statist eller vill
sponsra det här projektet på
annat sätt, allt stöd uppskattas. Och jag tycker verkligen
det finns ett stort stöd för det
här på öarna. Vill någon vara
med i projektet får de gärna
höra av sig.
Efter inspelningarna sätter
han sig i klipprummet och
förhoppningsvis blir filmen
klar i augusti eller september.
Manuset är mer eller mindre
färdigställt, men det kan bli
förändringar om det dyker
upp en bättre idé.
– Jag går slingan på Hälsö
varje dag och funderar på
scenlösningar. Jag känner ju
till Hälsö jättebra så jag har
bra idéer på var vi ska vara.
Det kan även bli några scener på Öckerö och andra öar
också. Planen är att jag ska
skicka runt den till filmfestivaler runt om i världen för
visning, men självklart ska jag
försöka få till en visning på
öarna.
Det här med castingen av
roller. Ska du inte fråga Maria Lundqvist, hon är ju från
Hälsö?
– Jag har inte frågat henne,
men det kanske jag ska göra,
det är ju en jättebra idé!
Namn: Gustav Turefeldt
Ålder: 23 år
Bor: Har bott på Hälsö hela
livet
Bakgrund: Pluggat estetlinje på Munkebäcksgymnasiet
2-årig filmutbildning vid
Katrinebergs Folkhögskola i
Falkenberg
Aktuell med: Debuterar
som långfilmsregissör med
en film som utspelar sig på
Hälsö
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ÖPPETTIDER
Mån-Fre: 10–18
Lör: 10–14
norgardens_interior

VI ERBJUDER
GARDINSÖMNAD

Fina kuddfodral i det enkla…
Pris från 319.TERR ASSMARKISER K ASSET T

Bäddmadrass på köpet!

Upp till 13.260 kr RABATT

Svensktillverkade
markiser från
AMA Design

ALLTID FRI
HEMKÖRNING
AV SÄNGAR
OCH MÖBLER

Magiska fikastunder med
nyheter från Citronelles
Wella Taklampa
81cm

2499.Original ramsäng
120x200cm
Ord Pris. 8615.-

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

Nu

5165.Erbjudande
gäller t.om 3/5

TERRASSMARKISER kassett
Grand Emperor
Grand Emperor terrassmarkis är en mycket attraktiv helkassett som ger ett stilfullt intryck och
lämpar sig väl för exempelvis terrasser, balkonger, butiker, kiosker och restauranger. Utmärkande
drag för den här serien är den designade helkassetten som skyddar duk och mekanism mot
regn och smuts. De rejäla vikarmarna med Dyneema® band och starka fjädrar garanterar en bra
dukspänning.

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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Walkers Naturturer - guidar
på vandring och i kajak
Öppna dörren till en förunderlig vänskap. Mitt i vardagens krav, pandemirestriktioner och långa timmar framför
skärmen finns naturen runt
knuten, villig att ge dig lugn
och ro och fylla dig med förundran. I växt- och djurvärlden lär vi känna nya vänner,
i bergen hänförs vi av former
och mönster, och våra sinnen
får bearbeta havets brus,
vindens sus, storslagna vyer
och bergsvandringens utmaningar.
Vi möter Jennie Walker som
tidigare arbetade som lärare.
– Redan i tidig barndom
har mina föräldrar, Sylke och
Göran Sandberg, grundlagt
mitt intresse för och kärlek

arhetsprofil

till naturen. Fåglar, växter,
havet, stenarna och bergen på
den lilla ön Hälsö blev mina
trogna vänner. Och fast jag
har bott längre på Hönö än
på Hälsö vid det här laget,
är det ändå Hälsöstenarna i
Västerängsviken som jag känner allra bäst. Nu är jag lite
drygt jämnårig med familjens
första kajak, jag har en 25årig lärarkarriär bakom mig,
där jag mestadels har jobbat
som mellanstadielärare inom
kommunens skolor, men även
på Hisingen de senaste fem
åren. Maken Lars och jag
har två vuxna och utflugna
söner (Simon 27 och Isac 23)
och vi bor tillsammans med
två katter och sju höns i ett
hus på Hönö. Vi bor granne

t

gt

Jennie
Walker

att

lir

”Naturen, klipporna och
havet väntar på er”
– Kajakturerna ger härliga
ger härliga energiflöden när havet strömmar mot
energiflöden
när
strömstäven och
vinden brusar i öronen,
ellerhavet
hänförande
möten med
fågelsång
lavbevuxna och
hällar under
en
mar
motochstäven
vinden
stillsam tur på sammetslent vatten.
brusar i öronen, eller hänförande möten med fågelsång
och lavbevuxna hällar under
en stillsam tur på sammetslent
vatten. Vandringarna ger rika
tillfällen till förundran över
upptäckter av naturens olika
livsformer och dess samspel.
Under sommartid finns också
möjligheten att uppleva ett

Kajakturerna

t än
sätt
tt

ion
ar
och

med det storslagna naturreservatet Ersdalen, det är bara
att slänga benen över muren
så är man där, ute på de grå
gnejshällarna och kan hälsa
på lustiga bägarlavar, doftande kaprifol och skönsjungande lövsångare, gamla trogna
vänner som alltid återvänder
med årstidernas skiftningar
och hälsar sin tid åter. Jag vill
vara mina kunders lyhörda
guide som visar med varsam
hand hur de med öppna sinnen kan få uppleva stillhet,
närvaro och glädje i att bara
vara i stunden. De får lära
känna naturen, vilka som
lever där och hur det vilda
livet ter sig. Här påbörjar de
då, eller fördjupar, en relation
som kommer att bli en värdefull vänskap att i fortsättningen vårda; vänskapen med
naturen, säger Jennie.
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badäventyr från klipphällarna
längs våra turer.
Alla kajakturer utgår från
Västeräng på Hälsö, om inget annat är överenskommet.
De unika omgivningarna på
Hälsös västsida erbjuder perfekta förhållanden för både
nybörjare och vana paddlare.
Där finns gott om holmar och
skär, en hel del grunda havsvikar som avgränsar annan
båttrafik, men där finns också
snabb tillgång till det öppna
havet med bara horisonten
som blickfång. Vi hälsar på
hos krabborna, häckande sjöfågel och vajande tångskogar
och när vi går i land på klipporna frasar färggranna lavar
mot fötterna.
– Inför kajakturerna samlas vi för att sedan hjälpas åt
att bära kajakerna de cirka
30 meterna till stranden och
efter turen hjälps vi åt att
bära tillbaka, spola av, och
torka ur kajakerna. Rutten
anpassas
utefter kundernas
ger rika tillfällen till förundran över upptäckter av
erfarenheter
och
önskemål,
naturens olika livsformer
och dess
samspel. Under
sommartid
finns också
möjligheten att uppleva ett
samt
efter
väderförhållanden.

Vandringarna

badäventyr från klipphällarna längs våra turer.
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Prise
995:
595:
495:

guidar på vandring och i kajak
vår- och sommarprogram 2021
I turen ingår kajak, flytväst,
paddel, sittbrunnskapell, och
vid behov torrdräkt, handskar
och neoprenskor. Beroende
på tur ingår också lunch och/
eller fika. Man behöver inga
förkunskaper. Jag förutsätter
dock att man är simkunnig
och har fyllt 15 år. Den som
är under 15 år kan få följa
med målsman i dubbelkajaken.

Erbjuder olika turer och
upplevelser
– Vi kan ge oss ut på en kortare morgon- eller kvällstur.
Vanligtvis brukar havet vara
lugnare då. Vi tar en tur runt
holmarna väster om Hälsö,
gör ett strandhugg för en fika
och ett dopp i havet om så
önskas. När det mörknat, om
hösten, kan vi vid rätt väderförhållanden få se den magiska marelden som ett havets
fyrverkeri under kvällsturen,
berättar Jennie.
Vill man ha ett heldagsäventyr kan man följa med på
en kajakturtur till Rörö och
kombinera dagen med vandring. Rörö är den nordligaste
ön i vår kommun. I naturreservatet på västsidan kan man
vandra längs spektakulära
klapperstensfält och på vägen
kan vi på avstånd hälsa på
både betande islandshästar
och får. Längst i norr kan vi
se den mäktiga Carlstens fästning på Marstrandsön. Från
Västeräng är det ca 5 km att
paddla till Rörö.
– Vi tar en fikapaus på vägen
och äter vår lunch
om inget annat ärdit
överenskommet.
De på
Rörö
före,
under
eller
bjuder perfekta förhållanden för bådeefter
t om holmarvår
ochvandring,
skär, en helefter
del överenskommelse.
Turen
trafik, men där finns också snabbkräver viss
paddlingsvana.
Kom
ihåg att
sonten som blickfång.
Vi hälsar
på hos
ta när
medvistadiga
vandringsskor
ångskogar och
går i land
på
till denna tur.
rna.

Guidade vandringar i

(inkl fika med varm dryck

Välkommen
parkeringen
överenskom
Turen pågår
under vår oc
oss fågelläte
och titta när
andra växter
nya “vänner
att umgås m
och lära oss
skall ha.

mer på att umgås med naturen med alla våra sinnen än
att vandra långt och lära oss
mycket. Ni bestämmer själva
vilket tema vandringen skall
ha. Vid läge kan vi också ta
ett snabbt dopp i havet under
turen.
Speciell upplevelse:
“Gökotta”
– Under maj och i början av
juni erbjuder jag en alldeles
speciell upplevelse, då man
kan boka sig på en “gökotta”.
Vi lyssnar då till de nyinflyttade vårfåglarnas intensiva
sång och lär oss känna igen
de vanligaste lätena (t.ex bofinkens “Bi bi bi bi si si si I’m
a radio!”, under tidig morgontimma, samt tar en värmande
fika under trädkronorna.
Gökottan startar kl 06:00
och pågår i 2-3 timmar.

TEXT: Anna Magnusson
FOTO: Walkers Naturturer

från Japan, där det heter
Shinrin Yoku. Skogsbad är
inte ett dopp i vattnet, som i
vanlig bemärkelse, utan här
handlar det om att “bada”
i skogens atmosfär. Formen
är ett stillsamt umgänge med
naturen där man är lyhörd
för vad alla sinnen registrerar.
Dofter, ljud, färger, former,
rörelse, smaker; allt i naturen
har en påverkan på dig som
organism. Ja, forskning visar

Guidade kajakturer
Skogsbad
– Är en form av terapeutisk
skogsvandring som kommer

Naturreservatet
Ersdalen
rna till stranden
(ca 30 meter) och
efter
Hönö Rutten
och torka urpå
kajakerna.
– Jagväderförhållanden.
guidar gärna utifrån
kemål, samt efter
I
teman;
under vår och
runnskapell,olika
och vid
behov
sommar
kan vilunch
med fördel
eroende på tur
ingår också
hålla till i skogen och lära oss
fågelläten och olika växtarVisimkunnig
kan ocksåoch
ge att
oss ut i
tter dock att ter.
du är
bergen och
titta närmare på
få följa med målsman
i dubbelkajaken.
bergenssom
former
och
eller fritidskläder)
är lätta
attbergarter,
röra
lavar
och andra
växter
u bör ha medolika
vatten,
solglasögon,
keps
typiskautbud),
för klippmiljö.
att låna i begränsat
badkläder,Var vi
rör oss, kan vi träffa nya
ckat i en tät än
påse.
“vänner” i naturen. Under
vandringarna fokuserar vi
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Utrustning
Du bör ha e
vandringssta
plastpåse), r
fågelbok elle
packa i en ry

faktiskt att skogsbad indikerar en fysiologisk påverkan på
dig i form av minskad stress,
detta kan man se när man
mäter blodtryck, kortisolnivå
och hjärtfrekvens. Man har
också sett indikatorer på att
immunförsvaret ökar, även
din psykiska hälsa påverkas,
då du upplever att du har mer
energi, ökad livsglädje och ett
bättre humör efter ett skogsbad. I Ersdalens Naturreservat ses vi för att tillsammans
med naturen ta hand om oss
själva under ca 3 timmar.
Tankar runt pandemin
– Jag känner att denna pandemi har fått oss att stanna upp
och många av oss har nog fått
oss en riktig tankeställare, för
ekorrhjulet många av oss lever
i är inte sunt. Vi behöver inte
resa till andra sidan jordklotet
för att hitta det vi söker; vi
har så mycket här. Att vara i
naturen är helande. Vi måste
vara rädda om moder jord
och ta ansvar, eftersom vi
bara är en del av livet i vårt
ekosystem. Själv har jag tagit
steget, avslutat min lärartjänst
och startat eget företag, jag
ser på framtiden med spänning och glädje.
7

den 26 juni
Kramar Farmor o Farfar

Elvira som fyller 3 år
Stort grattis Love!
den 25 juni.
Önskar mamma, pappa
Kram Mormor & Morfar
och Svea

Säg Din mening
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ders

cka
vår
mar,
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musik
ar vi
båtmäsam.

y
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från Mamma, Pappa,
Valter och Morfar

Kramar Farmor o Farfar

Tankar och fantasi

Har Du tänkt
på hur”Öckerö
oerhört viktig DinNya Centrum”
Tankar och funderingar
om

fantasi är för hur Du skall lyckas i livet.
Du själv avgör hur mycket Du använder
På Fotö enligt uppgift så
den. Du avgör också själv om Du •vill
nyttjas
hälften av bostadsrätöva Din fantasi och göra den verksam.
Med Encyclopædia Britannica och/eller Barret's World Christian
Jag tror numera att ganska mångaterna på ” Fotö brygga” som
Encyclopedia som källa ser det ut på följande sätt:
människor inser inte hur värdefullsommarbostäder.
min
1. Kristendom – 2,3 miljarder anhängare 7. Bahá'í – 6,1 miljoner anhängare fantasi är för min egen framtid. Allt be•
På Knippla sålde Öckerö
ror på om jag förstår att använda den!
2. Islam – 1,8 miljarder anhängare
8. Konfucianism – 5,3 miljoner
Kommunala
Fastighets AB
Ett bra sätt att träna sin fantasi det är
anhängare
3. Hinduism – 781 miljoner anhängare
att
läsa
böcker.
Då
kommer
dina
tan(ÖFAB)
den
nedlagda
sko4. Buddhism – 324 miljoner anhängare 9. Jainism – 4,9 miljoner anhängare
kar
att
kretsa
runt
det
Du
läser,
och
lan,
där
man
nu
har
byggt
5. Sikhism – 19 miljoner anhängare
10. Shinto – 2,8 miljoner anhängare
nya tankar bildas i Ditt tankeområde.
6. Judendom – 14 miljoner anhängare
bostadsrätter varav 4 är
Kenneth Det vidgas och blir kreativt. Läser16
Du
åretruntboende,
14 villor har
bra böcker så får Du själv nya möjligbyggts i bostadsområdet ”
hetstankar till gagn för Ditt liv. Sedan
UTVECKLA ÖCKERÖ LÅNGSIKTIGT OCH HÅLLBART
bestämmer Du själv hur långt DuVästbanken”
vill gå
varav 4 är åremed tillämpningen av dem.
truntboende.
Just nu pågår arbetet med tre stora
som t.ex. när Bovieran byggdes på
Jag har tidigare trott att mina tankar
• På Hyppeln har 18 bostadsdetaljplaner på Öckerö. Inför höstens Hönö. Vi har dock full förståelse
bildas i hjärnan, och att det är hjärnan
val finns önskemål från många medför synpunkterna kring storlek,
som tar in kunskapen. Hjärnan ärrätter
lik- byggts varav 6 ägs av
borgare att veta hur de politiska par- utformning och exploateringsgrad
som säte för varje människas Själsliv.
åretruntboende.
tierna ställer sig till dessa planer.
kring det föreslagna konceptet. Idag Själen har liksom tre arbets- och an• På Kalvsund där ÖFAB sålPå sidan 101 i Kristdemokraternas finns en gällande byggnadsplan från svarsområden. Det är ”Känslan – Viljan
de den nedlagda skolan, har
– Förnuftet.” Men dom behöver vi inte
principprogram finns följande stycke: 1949 som medger bebyggelse av ett
det byggts ca 24 bostäder som
utveckla nu.
Illustration urnärmiljö
Öckeröär
kommuns
"Människans
av stor ”Granskning
mindre hotell, men inte bostäder.
tillvår
70% är årteruntboende
Så
sakta
har
det
mognat
för
mig
om
av detaljplan
för Öckerö
Nya Centrum.”
vikt
för vårt psykiska
och fysiska
Vårt kompromissförslag är att en
Andes funktion i vår kropp. Den kan
(ca
17 st ).
välbefinnande. En trygg och estetiskt ny detaljplan skall medge bostäder
också gessåtreäven
ansvars
områden. Dessa
uppväxts
kommun.
(Öckerö
Som
motivering
från
politiken
kommuner,
i
Öckerö
Som
en konsekvens av att
tilltalande närmiljö är viktig för att
men att storleken på exploateringen är då ”Samvete – Intuition – Gemenju som
bekant
att
exploatera
och
bygga det
kommun,
att
penningstarka
många
nyproducerade bostävi ska
må väl och
utvecklas
i positiv kommun
inte blirhar
större
än den
byggrätt som
skap.” Samvetet står för rättsmedveriktning.
samhällsbyggande
finns idag. Alltså
betydligt
lägre och
med en
överväså
kalladeEtt”Öckerö
Nya Cen-uti- en demografi
personer
köper
bostadsrätter
der
används
som sommarbotenhet och sanning. Intuitionen står för
från en framför
kristdemokratisk
mindre
än samrådsförinre tilltal
föraningar. Gemenskap
gande
del omfattande
äldre personer.)
trum”
man att värdegrund
det är
och villor
för och
att använda
ende är det viktigt med uppinnebär
attsom
planera
trygga och • Kommer
slaget. de hyresrätter som
står för närhet till vissa
människor
och
så
många
stårför
i Öckerö
som sommarbostad.
Detta
låtelseformer
som främjar att
förhållanden, oavsett avstånd.
vackra
miljöer
där
invånarna
själva
På
Norra
Brevik
ställer
vi
oss
som
planeras byggas att erbjudas
Fastigheters lägenhetskö (den
kommer
med
stor
sannolikhet
man
är
folkbokförd
i Öckerö
Om jag vill veta vad Gud vill med
tar aktiv del i beslutsprocessen och
parti inte bakom den föreslagna
som numera övergått till ”Bo- till de som står i Boplats-Göäven mitt
att ske
här
som
ett
”
inkommun
och
därmed
bidrar
liv, då är Bibeln rätt grund för mitt
känner sig delaktiga i skapandet av
detaljplanen av främst två skäl. Dels
teborgs
bostadskö?
Eller
är
platsGöteborg”).
Dessutom
vesterings
–
spekulations
eller
tankearbete.
Det
fina
med
att
läsa
Bisom
skattebetalare.
sina närmiljöer."
finns det en mycket stor opinion
beln, det är att då kan jag be Den Heliexploatören/byggherren
måste
bli fleri kommunen
skattebeta-är det detmot
Har politiken gjort någon
Som det
folkvalda
förslaget om bebyggelse på kapitalplacerings objekt” med
ge Ande
att tolkaför
detinvestejag läser, så att jag
ensidigt
att
bestämma
vem
lare
för
att
kunna
finansiera
rådande
alternativ
konsekvensanalys
av ovanvår uppgift att lyssna in och företräda Norgårdsberget och dels vill vi vara får direktinfo, som därtill är grundad
får erbjudandet
om att av höga
de
kommunala
verksamheringar
som
ger
bra
avkastning
öborna
men också
att ibland våga gåsom
försiktiga
med exploatering
stående
scenarier?
Blir det så
på sanningen.
före och stå upp för beslut eftersom hyra?
berg och natur på de delar av vårai dag. Dessutom
terna.
blirsom
detjag
fler
många fler skattebetalare som
Men efterhand
läser Bibeln,
man tror på en långsiktig idé. Vi har Politiken
öar som vetter
mot Västerhavet.
så ser jag något
annatkrav
också.
har beslutat
att
som kommer
att ställa
man förväntar sig av den plaDär står nämligen
en fantastisk miljö i vår ö-kommun, det skall
För Öckerö
är vi i hu- på äldreomsorg
byggascentrum
en tredjedel
Frågor:
när dettalas
blirom Hjärtats
nerade bostadsutbyggnaden?
tankar. Det blir för mig en helt ny diden
begränsade
skapar
vudsak positiva
till samrådsförslahyresrätter
och resterande
två
•men
Hur
många
av de ytan
köande
inflyttning
av
personer
som
Det är av yttersta vikt att den
mension.
också stora utmaningar när det gäller get. Det är dock viktigt att vara
Osborne

Kommentar till Osbornes insändare om religionernas
storleksordning

tredjedelar bostadsrätter. Vore har kommit upp i åren, och
har ekonomiska förutsättbegränsade markreserv som
att prioritera mellan bevarande av
noggrann med utformningen på
ningar
att
kunna
erhålla
ett
det
inte
bättre
att
ändra
beinom
en
inte
alltför
avlägsen
finns
natur och behovet av bostäder. Detta byggnaderna så att vi skapar hållba- Sedan i Jan 2018 har display skylten
på kvar i kommunen planhyreskontrakt
på
de
lägenslutet
så
att
det
istället
byggs
framtid
kommer
att
efterfråga
lagda
för bostäder används
för att fortsatt kunna vara en komra miljöer som tilltalar både boende Hyppeln varit släckt och
heter
som
ska byggas?
Har
bostadsrätter och
äldreomsorg,
optimalt.
trasig och skylten är FORTFARANDE
mun för
människor
i olika
skeden aven tredjedel
och besökare.
INTE LAGAD ÄNNU!!!
det
upprättats
några barnfamiljer
kalkyler
resterande
två tredjedelar
hy- finns
livet.
Både ungdomar,
I vårt parti,
liksom i andra,
Hur tänker våra folkvalda
Inte heller finns det några giltliga politiker
tidtaochvad
medelålders
såvälatt
sombli
äldre skallresrätter?
delade meningar
kring
ovanstående
på
det kommer
I samband
med
det
Alltså:
för kommuninvånarbeller eller
annat på Hyppelns
ha goda
möjligheter
att normal
bo i Öckerö omtag
detaljplaner,
detgöras.
är en del av demoför
hyresnivåer
på en
som skall
• Kommer
nuvarande
äldre- färjeläge
nas ”BÄSTA”? Invånarna är
när färjan avgår. Det samma gäller på
kommun
även i framtiden.
kratin. Alla kommunmedborgare omsorg
2-eller
3-rums
lägenhet? För
i kommunen att räcka politikens uppdragsgivare!
När det gäller Hjälviksplanen så
kan självklart känna sig trygga med Rörö. Finns det verkligen ingen som
Inflyttning och äldreboende
det är väl ändå avsikten att
till eller
kan planerar
fixa detta??man
Hur för
lången
tid skall det
ser vi gärna att bostäder byggs som
att om jäv föreligger så kommer
Åretruntboende / sommarbo- utbyggnad
kommunens ungdomar och
av
densamma?
ta att fixa sådana här lätta fel. Tänk då
är anpassade för en äldre målgrupp.
inte de jäviga ledamöterna att delta
/ skattebetalare.
unga
ska kunna
hurövriga
skall fel
detoch
finansieras?
brister som år efter
Hälsö i april 2021
På detbarnfamiljer
sättet skapas positiva
flytt- ende
i beslut
i kommunstyrelsen eller i Och alla
år
ännu
ej
heller
blivit
lagade
på
traDet
är
vanligt
i
många
kustha
råd
att
stanna
kvar
i
sin
Skattehöjning?
Per
Olof
”PompOlle”Hansson
kedjor på Öckerö på samma sätt
kommunfullmäktige.
Eva Wallin (KD)
Partiavdelningsordförande

Jan Utbult (KD)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen

fikverket. Är det ingen som har lön för
att sköta dessa sakerna? Varför är det
inte lagat ännu? Hur illa får det lov att
vara!!
Öbo som vill se åtgärder!

Svar på insändare Tankar och funderingar om ”Öckerö Nya Centrum”
Per Olof ”PompOlle” Hansson tar i sin insändare upp ett
antal viktiga frågor som även
diskuteras mycket inom politiken. Det vi alla gemensamt
är överens om är behovet av
fler bostäder i vår kommun.
Idag ser vi hur ungdomar
och unga familjer flyttar från
kommunen trots att de gärna
skulle vilja bo kvar. Vi har
också många äldre som bor
kvar i sina villor eftersom
8

man inte kan hitta bra alternativa boenden i kommunen.
Genom att bygga fler bostäder i blandade upplåtelseformer blir vi fler invånare som
bidrar med skatteintäkter men
största vinsten blir faktiskt
för de enskilda som får möjlighet till det boende som man
önskar ha.
Öckerö nya centrum
Alla hyreslägenheter i Öckerö
nya centrum kommer att för-

medlas enligt kötid i Öckerö

pa ett konto på Boplats senast
augusti.
I dag förhandlas hyran mellan parterna på hyresmarknaden, i stället för att marknaden eller politikerna bestämmer över hyresnivåerna. Hyran är som utgångspunkt lika
för lika lägenhet och bygger
på bruksvärdet, det vill säga
den standard och kvalitet som
finns i lägenheten, fastigheten
och i området. Det innebär
att hyresvärden inte själv kan

LOK
ALBL ADETbostadskö.
JUNI – AUGUSTI
NR 631
Fastigheters
Den 2018 den

som tidigare är anmäld får
tillgodoräkna sig sin kötid
från det att man anmälde sig i
Öckerö Fastigheters bostadskö. Den som enbart stått i kö
för en lägenhet i tex Göteborg
får inte tillgodoräkna sig sin
tid där för att gå före i Öckerös kö. Vi vill även passa
på att påminna att den som
vill stå kvar i bostadskön för
Öckerö Fastigheter måste ska-
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utmaningar när vi vill tillskapa fler bostäder och verksamhetslokaler. Vi delar helt
och fullt Olles ståndpunkt att
den begränsade markreserv
som finns kvar i kommunen
planlagda för bostäder ska
användas optimalt. Vi kan
också garantera att samtliga
förtroendevalda från alla partier har som ambition att arbeta för kommuninvånarnas
bästa i alla beslut vi tar. Genom en långsiktig ekonomisk
planering, ett gott politiskt
ledarskap och en tillitsbaserad
styrning skapar vi bra förutsättningar för att Öckerö även
i framtiden ska vara en av
Sveriges bästa kommuner att
bo och verka i!

Illustration ur Öckerö kommuns ”Granskning
av detaljplan för Öckerö Nya Centrum.”

bestämma hur hög hyra man
ska betala.
Att villkora andelen hyresrätter i nya exploateringsprojekt är ganska vanligt och
30% är en hög andel. Utöver
dessa lägenheter så planeras
fler hyresrätter både på Ankaret Öckerö och på Nästås
Hönö. Vi vet att de flesta faktiskt strävar efter att få äga
sitt eget boende och vi anser
att det sammantaget blir en
bra balans mellan olika upplåtelseformer.
Framtidens äldreomsorg
Framtidens äldreomsorg är ett
område som skulle kunna avhandlas i en separat insändare. Här finns det utmaningar
att möta de stora behov som
vi ser komma de närmsta åren
men också många goda tankar kring hur detta ska göras.
När det gäller antalet platser i
särskilt boende så finns det på
kort sikt goda förutsättningar
för en ökning. Ytterligare en
avdelning i Solhöjden södra
väntar på att få tas i bruk, två
avdelningar i Solhöjden Norra
är idag tomställda i väntan
på åtgärder och på Hedens
by finns möjligheten att åter
igen öppna för korttidsboende
den dagen behovet uppstår
och platserna på Solhöjden är
fyllda. Utöver detta planerar
kommunen för ett trygghetsboende på Nästås Hönö.
Personal- och kompetensförsörjningsarbetet inom äldreomsorgen är ett fokusområde

för kommunen med en hållbar
och attraktiv arbetsmiljö i
centrum. Samverkan mellan
hälso- och sjukvård och socialtjänst förbättras kontinuerligt utifrån den äldres behov.
För att klara framtidens äldreomsorg arbetar vi även med
digitalisering, välfärdsteknik
och e-hälsolösningar.
Fritidsboende
Alla som bor i Öckerö kommun är välkomna att göra det
vare sig man är permanentboende eller fritidsboende.
Vi kan inte från politiskt håll
påverka till vem en bostadsrätt eller villa säljs eller hur
den används, det är upp till
innehavaren. I vissa delar av
Norge har man ”bo-plikt”.
Detta finns inte lagstöd för i
Sverige men kanske kan vara
en tanke på lång sikt även för
oss. Från kommunalt håll så
har vi självklart som mål att
så många bostäder som möjligt är permanentboende. Varje ny kommuninvånare bidrar
i snitt med 50–60 tkr/år till
den kommunala kassan.
Gamla skolan på Kalvsund
är ett bra exempel på där de
flesta bostäder faktiskt blir
permanentboende. Detta
är, precis som Pomp-Olle
skriver, en avgörande fråga
kommunen, speciellt för de
mindre öarna där trenden
är att befolkningen minskar
och genomsnittsåldern ökar.
Vi analyserar och diskuterar
kontinuerligt kring dessa
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frågor i hopp om att vända
trenden och få fler att bosätta
sig i kommunen. Under 2020
ökade befolkningen på både
Kalvsund (6%), Knippla (5%)
och Rörö (4%).
Öckerö kommun har en
unik och fantastisk miljö
men tyvärr så innebär vår
begränsade yta också stora

Jan Utbult (KD)
Kommunstyrelsens ordförande
Jennie Wernäng (M)
Kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande
Göran Ohlsson (L)
Bygg- och miljönämndens
ordförande

NY APP FÖR AVHÄMTNING!
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 till
exempel beställa helgpåsen i förväg välj först dag och tid att hämta upp, sedan
gör beställningen av maträtt.
Sök på lillingcottage för att hitta appen på Google Play eller Appstore.
De som installerar denna app under maj månad och gör ett köp får 15% rabatt på
första köpet. Använd rabattkod Våren2021 vid Ert köp.

Följ oss gärna på Facebook och Instagram, där
uppdaterar vi regelbundet var som händer hos oss.
Mer info på vår hemsida www.lilling.se
9

Vi erbjuder kurser i poledance,
orientalisk dans, twerk, stretch
och luftakrobatik.
Andvägen 11 475 40 Hönö

Kustartilleriets befästning på
Hyppeln öppnas för allmänheten
Foto: Försvarets
Historiska
Telesamlingar

Maja 0768024812
Karolina 0735346014
www.timecenter.se/milkshakedancestudioab
Instagram: Milkshakedancestudio

LITEN, FAMILJÄR OCH MYSIG
FÖRSKOLA PÅ BJÖRKÖ SÖKER:

KOKERSKA

50-60% tillsvidareanställning med start i augusti eller tidigare.
Vi söker dig som gillar barn och som gillar att laga mat. Du förstår värdet av
ekologisk mat och tycker att det är viktigt att de små får nyttig och varierad
kost. I arbetsuppgifterna ingår, utöver matlagning, bland annat budgetansvar,
inköp, hålla dig a jour med egenkontroller samt städning av kök.
Mejla rektor Lena Feuk för ansökan och mer info eller besök vår hemsida
www.bjorkdungen.org   forskolechef.bjorkdungen@gmail.com

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

På Hyppeln finns det en spännande militär historia som nu ska
lyftas fram i ljuset. Befästningen ligger med en vidunderlig utsikt. Mätstationen och radarplatsen anlades på Hyppeln 195657 och ingick i Batteri Björkö. Bunkern ska nu öppnas, bergrummen ska rustas upp och prydas av historiska ting. En altan
ska byggas runt om och en väg ska anläggas för att göra det
möjligt för allmänheten att ta med sig sin fikakorg och traska
upp, njuta av utsikten och ta del av platsens historia. Projektet
drivs av Hyppelns Öråd i samarbete med flera andra föreningar på ön och har beviljats 1,1 miljon.

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

Grow
Coaching

Välkomna!

För dig som behöver stöd att ta
dig vidare i ditt personliga och
professionella liv.

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
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• Må bättre
• Se nya möjligheter
• Upptäck dina styrkor
• Hitta dina drivkrafter
• Fokusera - sätt upp och nå mål

SAMTAL • COACHING
SORGBEARBETNING

Vid intresse, sms:a så
återkopplar jag
Anna Magnusson
- Samtalscoach
Mob: 0709-968914
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Ny stormast till Astrid Finne

Boktips
Bibliotekarierna
på Öckerö
tipsar om
läsvärda
böcker.
FOTO: Karin Rosenberg/MBV

Snart levereras den nya stormasten till MBV:s Astrid Finne.
Det var vid en översyn i våras som föreningen upptäckte att en
genomgående bult till klofallsbeslaget har lett in färskvatten,
vilket har blivit grund för röta.
Just nu färdigställs den nya masten av Jess Møller i Dragsmark
innanför Skaftö. Masten är av lärkträd som fällts utanför
Uddevalla. Marken där ägs av italienska biltillverkaren Pininfarina som gav tillstånd till fällningen av några lärkträd för
några år sedan.
Om allt går som planerat kommer den 18 meter höga masten
att levereras till Öckerö första maj. Därefter ska den slutbehandlas och beslag monteras. MBV hoppas att arbetet med
mastbytet inte ska påverka den planerade segelsäsongen nämnvärt.

Så växer världen

Lotta Olsson/Maria Nilsson Thore

Lotta Olsson har tillsammans med illustratören Maria
Nilsson Thore skapat en storslagen bilderbok om
barns språkutveckling. Det låter kanske något torrt
och inte så lockande, men bild och text bildar en sådan harmoni att det inte går att värja sig. Läsaren får
följa med på barnets resa där orden blir fler och fler,
samtidigt som världen vidgar sig mer och mer. En bok
för alla åldrar.

av Jenny Andersson, bibliotekarie

Vi söker

SOMMAR- OCH TIMVIKARIER
Lediga platser i åk 7
Vi har inför hösten fått några lediga platser till åk 7.
Ni som söker en klass och skola som är lugn och
där eleverna studiemotiverade är välkomna att höra
av sig till oss på Betelskolan för ett besök och ett
informationsmöte där vi berättar om oss och om vår
verksamhet. Du hittar också information om oss på vår
hemsida; betelskolan.nu
Betelskolan är Öckerö kommuns enda friskola och drivs
av en stiftelse som inte är vinstdrivande.
Vi är stolta över att kunna erbjuda våra elever ett stort
utbud av sång och musik och att vi inte har större klasser
än 20 elever.
Varje vår framför våra elever ett musikaliskt äventyr vid
Hönö Hembygdsgård och denna dag har vi valt att kalla
för Barnens Teaterdag.
Välkomna att söka till Betelskolan!
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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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 031-97 62 00
ÅN
ÖCKERÖ
KOMMUN
INFORMATION
FRÅN
ÖCKERÖ
KOMMUN
ÖCKERÖ KOMMUN INFORMERAR
 kommun@ockero.se
MUN
INFORMERAR
Informationen är inskickad 17 mars.
17 mars.
 ockero.se

CORONAVIRUSET OCH SJUKDOMEN COVID-19

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

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

ÖCKERÖ BIBLIOTEK
Avvikande öppettider
1 maj: stängt.
12 maj: 10.00 - 16.00.
13 maj: stängt (Kristi himmelsfärds dag).
För ordinarie – och övriga biblioteks öppettider, se www.ockero.se/

klingen kring
coronaI första
hand hänvisar vi till 1
information
på vår webbplats. Du är även
bibliotek
maj: stängt.
välkommen att kontakta kommunservice.
och
12 maj: 10.00 - 16.00.
 031-97
62 00
BIBLIOTEK I VÄST HAR NY HEMSIDA
ter. Du hittar
aktuell
 ockero.se/kontakt
13
maj:
stängt
(Kristi
himmelsfärds
dag).
us
 kommun@ockero.se
På www.biv.se hittar du alla bibliotekets digitala tjänster på en

För ordinarie – och övriga biblioteks
öppettider,
se www.ockero.se/
och samma
plats.
Just nu har vi en stor smittspridning i landet. Därför är det extra vikwebbplats. Du
är
även
Du
kan
nu
strömma
film
och
läsa e-böcker direkt via sidan och få
tigt att följa de grundläggande
rekommendationerna och råden.
bibliotek
TA DITT PERSONLIGA ANSVAR

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

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

 031-97
63 48
BIBLIOTEK I VÄST HAR NY
HEMSIDA

 biblioteket@ockero.se

På www.biv.se hittar du alla bibliotekets
digitala
tjänster
på LOKALER
en
BJÖRKÖ BIBLIOTEK
HAR ÖPPNAT
I NYA
och samma plats.
Efter en tids stängning för flytt så har Björkö bibliotek öppnat

VI SÖKER SOMMARVIKARIER

ärför är det extra vikpå sin nya adress, Bäckevägen 48B, i den nya skolan.
Du kan
nuarbeta
strömma
film och läsa
e-böcker direkt via sidan och få
nerna och råden.
Vi söker dig som är intresserad
av att
med männisÄven bibliotekets öppettider har ändrats en aning och ser nu ut på
kor, har ett gott bemötande och en positiv inställning. Stor
lästips och inspiration via lättöverskådliga
nyhetslistor och topplistor.
följande sätt:
vikt läggs på personlig lämplighet.
Måndag
17.00
–
19.00
Om du har frågor eller synpunkter på den nya sidan så får du gärna
Onsdag 10.00 – 12.00, samt 17.00 – 19.00
Vi behöver dig som kan jobbahöra
dag, kväll
har möjlighet
att
aveller
dignatt.
tillDuoss
på biblioteket
påverka hur mycket du vill arbeta. Du ska ha fyllt 18 år. Du som söker
får gärna ha erfarenhet och utbildning
av att63
arbeta
 031-97
48som undersköterska eller sjuksköterska. Du som inte har någon tidigare erfarenhet är
också välkommen att söka.  biblioteket@ockero.se

ner

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.

BARNS RÄTT TILL TRYGGHET

Tjänsterna finns inom hemtjänst, äldreboende, hemsjukvården, gruppboende eller personlig assistans. Vill du veta mer?

kan göra en anmälan
socialtjänsten. Som privatperson
BJÖRKÖ BIBLIOTEK HARAlla
ÖPPNAT
I NYAtillLOKALER
bör du göra en anmälan om du misstänker att ett barn far illa.

Välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer. Läs mer om de
olika tjänsterna och sök på ockero.se/ledigajobb

kan har
göra enBjörkö
anonym anmälan
men detöppnat
förutsätter att dina perEfter en tids stängning för flyttDuså
bibliotek
sonuppgifter inte framgår när du kontaktar socialtjänsten. Du kan
på sin nya adress, Bäckevägen
48B,
i den
nya skolan.
frivilligt
lämna
dina kontaktuppgifter
i anmälan och då kan du bli

FÖRFATTARDRÖMMAR? KOM PÅ SKRIVARDAGEN.
eta med männisför att komplettera uppgifter om det är så att socialtjänsten
Även bibliotekets öppettider harkontaktad
ändrats
en aning och ser nu ut på
önskar detta.
v inställning. Stor
följande
sätt:
Drömmer du om att skriva en
bok? Behöver
du hjälp att komma

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
17.00
– 19.00
som kopplar
dig till socialtjänstens jourtelefon. Känner du dig osäker
tt. Du har möjlighet att
på om du ska göra en anmälan är du välkommen att kontakta socialtMed tanke på den pågående pandemin
så ber vi dig som besöker
lt 18 år. Du som
söker
jänsten. Hos socialtjänsten kan du få prata med en handläggare kring
Skrivardagen hålls digitalt via Zoom. 22 maj, kl.10.00 – 14.00.
Björkö bibliotek att göra ditt ärende
så skyndsamt
som
möjligt
din eventuella
anmälan och hur
du kan
tänka. Ensamt
anmälan görs för att
beta som underskötersocialtjänsten ska kunna säkerställa att barn och ungdomar i Sverige
att
inte
komma
om
du
har
förkylningssymtom.
Max 20 deltagare,
tidigare erfarenhet
är föranmälan till Öckerö bibliotek på bibliotelever under goda förhållanden, att de kan utvecklas gynnsamt och att
ket@ockero.se
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
SOPHÄMTNING KRISTI HIMMELSFÄRDSDAG
stöd kring det aktuella barnet som du framfört oro kring.
i gång eller har du redan börjat? Då är du välkommen till en fullMåndag
– 19.00
späckad dag i skrivandets tecken!
På plats17.00
för att hålla
i arrangemanget finns Kerstin Önnebo från Skrivarpodden och Johan Carle, författare, skrivpedagog Onsdag
och lektör. 10.00 – 12.00, samt

BARNS RÄTT TILL TRYGGHET

hemsjukvården, grup
mer?

b

Alla kan göra en anmälan till KONTAKT
socialtjänsten. Som privatperson
Det finns någon att prata med dygnet runt om du känner oro för ett
För er
somde
i normala fall får bör
hämtatdu
Ert avfall
torsdagar
får hämt- om du
görapåen
anmälan
misstänker
att
barn
farkommun
illa. på 031-97 62
mer. Läs mer
om
barn:
 Under dagtid kan
du ett
kontakta
Öckerö
Sophämtning Kristi himmelsfärdsdag
ning på fredag 14 maj istället .

00, du blir då kopplad vidare till socialjouren.

Du kan göra en anonym anmälan
men det
förutsätter
att dina
Socialjourens
telefon
har samma öppettider
somperkommunens växel. 
Övriga tider som kvällar och helger kan du kontakta Göteborgs socialnär du
kontaktar socialtjänsten. Du kan
jour på 031-365 87 00.
frivilligt lämna dina kontaktuppgifter i anmälan och då kan du bli
kontaktad för att komplettera uppgifter om det är så LOK
att ALBL
socialtjänsten
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önskar detta.

För de abonnenter som har sommarabonnemang startar tömning av
dessa v.16 och avslutas v.39. sonuppgifter inte framgår

RIVARDAGEN.
12

u hjälp att komma

En anmälan kan göras skriftligt och lämnas till kommunservice i

Kollegorna på Nimbus med Josefine i spetsen

Vi möter Josefine Savedson
som är pastor och föreståndare för Nimbuskyrkan sedan
våren 2020. Dessförinnan har
hon arbetat som barn- och
familjepastor sedan 2015.
Josefine är född och uppväxt
på den lilla ön Kalvsund.
– Jag är väldigt tacksam
över min idylliska och trygga
uppväxt, men skulle själv inte
vilja bo där i nuläget. Jag är
för bekväm. Det finns ju varken affär, skola eller bilar. Vi
trivs väldigt bra på Öckerö,
här får man skärgården men
har ändå alla bekvämligheter
säger hon.
Det var inte givet för Josefine att bli pastor, det är något
som växt fram med tiden.
– Min familj har alltid varit
aktiva i Smyrnaförsamlingen i
Göteborg. Jag har trivts i kyrkan och har varit engagerad
i arbetet med barn i många
år. Efter gymnasiet hade jag
några olika jobb innan vi fick
barn och jag var föräldraledig
några år. Därefter jobbade
jag i Smyrna i ett par år som
barnledare innan jag hoppade
på en utbildning ALT Akademi, ledarskap och teori.
När jag såg att tjänsten med
inriktning på barn och familj
fanns tillgänglig på Öckerö
sökte jag tjänsten. Jag och
min man köpte hus och flyttade hit med våra två döttrar,
det har jag inte ångrat en sekund, säger Josefine leende.
Församlingen
Nimbuskyrkan är ju en del
av Equmeniakyrkan f.d. missionskyrkan och tidigare har
Josefine varit aktiv i pingströrelsen, vi undrar hur hon
ställer sig till det?
– För mig är inte det viktigt,
vi har ju samma Gud. Jag
trivs väldigt bra här, det är ett
bra driv i församlingen och
stort engagemang, säger hon.
Josefine trivdes med den ti-

TEXT: Anna Magnusson
FOTO: Nimbuskyrkan

Ett stenkast från havet ligger
Nimbuskyrkan på Öckerö,
från kyrksalens stora fönster
blickar man ut över den egna
hamnen. Församlingen har ett
dotterbolag, Nimbus Öckerö,
som driver café, konferens
samt boende på området.

Ar

tikelserie

Nyfiken
på
Kajsa Werling , Ruth-Elisabeth Bruun Börjesson och Josefine Savedson.

digare tjänsten med inriktning
barn och familj men tycker att
det är spännande och ser det
som en utmaning att nu vara
föreståndare. Vid hennes sida
har hon Kajsa Werling, pastor med inriktning barn och
diakoni hon började arbeta i
Nimbuskyrkan mars 2021.
– Jag är väldigt glad och
tacksam över att nu få vara
en del av Nimbuskyrkan och
av kollegiet! Det känns väldigt spännande att få arbeta
i Nimbuskyrkan och jag ser
redan så mycket spännande
som är på gång och vilket driv
det finns här. Min tjänst med
inriktning på barn och diakoni känns också spännande
och jag tycker om bredden
som finns i den, att så mycket
ryms i det som jag kommer
att få göra här! Men jag ser
så otroligt mycket fram emot
när vi kan börja ses som vanligt igen och fira gudstjänst
tillsammans! Det är något jag
verkligen längtar efter just nu!
Bry sig om ungdomar
Ruth-Elisabeth arbetar som
ungdomsledare i Nimbuskyrkan sedan juni 2019.
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– Jag är uppvuxen på öarna
och har varit en del av Nimbusförsamlingen i många år.
När jag gick på högstadiet
så betydde ungdomsledarna,
som då jobbade i kyrkorna
här ute, väldigt mycket för
mig. De såg mig, bekräftade
mig som person och liksom
genuint brydde sig om oss
brötiga ungdomar. Efter
studenten gjorde jag lite allt
möjligt men fick en längtan
tillbaka till Nimbus. Nu vill
ge jag vidare till ungdomarna
här ute det jag själv upplevde
så viktigt i mina tonår.
Pandemin har inneburit att
de fått förändra sitt arbetssätt
förklarar Josefine.
– Vi kollegor samarbetar
och delar upp uppgifterna, vi
tänker nytt och kör inte bara
på det traditionella sättet. Vi
måste ju tänka nytt hela tiden
då denna pandemi totalt vänt
upp och ner på allt det vanliga. Vi samlas tills vidare inte
till fysiska gudstjänster utan
sänder live med endast medverkande. Barn och ungdomar
födda 2002 eller senare kan
enligt folkhälsomyndighetens
rekommendationer samlas. Så

vissa aktiviteter för barn och
ungdom är igång. Vi försöker
arbeta kreativt med församlingsomsorgen och gemenskapen samt med diakonal
verksamhet för människor i
utsatthet, berättar Josefine.
Fritid kontra jobb
Att arbeta som pastor och
föreståndare i en församling
är lite annorlunda dels oregelbundna arbetstider och dels
är man ansiktet utåt och får
mycket på sina axlar, vi undrar hur Josefine balanserar
detta.
– Att våga koppla av och
stänga ned är viktigt om
man ska hålla över tid. Jag
försöker vara ledig när jag är
ledig, men det är inte alltid
så lätt, allt finns ju i mobilen.
Mina döttrar rider så jag är
gärna med dem i stallet, det
är ett bra sätt att koppla av.
Sedan gillar jag att läsa och
promenera. Jag har också fått
ett större trädgårdsintresse
och just nu pågår odling av
tomatplantor och gurkplantor. Drömmen om ett växthus
lever, kanske kan det bli nästa
år.
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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

Nu är vi snart klara med våra listade patienter i fas 2
Sjuksköterska?
Vill Du jobba
sökersamt
timvikarier.
Vi
vaccinerar nu patienter
föddahos
1956oss?
ellerVi
tidigare
de som
har LSS-insatser. Bokning sker via webbtidbok som finns på vår
Välkommen till Ditt nya
jobb!eller telefon.
hemsida
Följ oss på facebook.com/honovardcentral och 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
LOK ALBL ADET APRIL - MA J 2021 NR 4

15

Satsning på Skärgårdsleden

Hjälp oss
rädda liv till sjöss.
Testamentera för
framtiden.
Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation
som är beroende av gåvor, donationer och testamenten för att kunna rädda liv till sjöss. Testamenterar du till oss bidrar du till att våra frivilliga
sjöräddare kan fortsätta rädda liv i framtiden.
Läs mer på sjoraddning.se/testamente eller
ring 031-761 62 00.

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

GÖTEBORGS
SKORSTENSSERVICE

Utför allt
som har med
skorsten att göra
Skärgårdsleden på 26,2 km som sträcker sig från Hälsö till
Fotö ska nu märkas upp ordentligt och bli en del av de vandringsleder som ingår i Kuststigen.
Efter att ett medborgarförslag kommit in till Öckerö kommun
om att märka upp Skärgårdsleden, tog kommunen vara på
idén och lyfte den en nivå så att leden ska uppfylla de krav som
krävs för att bli en del av Kuststigen.

Tel: 031-20 31 11
Vi tar uppdrag på Rörö, Hyppeln,
Källö-Knippla, Björkö, Kalvsund, Hälsö,
Öckerö, Hönö, Grötö och Fotö.
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Första etappen ska gå över Hönö, Fotö, Öckerö och Hälsö och
planeras vara klar våren 2022. Arbetet kommer att utföras av
kommunens naturvårdslag, men även allmänheten kommer
att engageras för att provgå leden både före och efter och som
sedan ges möjlighet att komma med synpunkter. Projektet har
beviljats nära 600 000 kronor.
Idag går leden att vandra med hjälp av GPS-filer som ligger på
kommunens hemsida.
LOK ALBL ADET APRIL - MA J 2021 NR 4

Anton vill skapa musik som berör och lämnar spår
jag sa tidigare, så vill skriva
om sådant alla upplevt som
förälskelse och svek sådant
som berör och känns i hjärtat, jag vill att människor
som hör min musik ska få sig
en tankeställare. Det är min
största dröm.

TEXT: Anna Magnusson
FOTO: Leumane Management

Pandemin
– Jag har personligen inte
påverkats så mycket, jag är
väldigt hemmakär och älskar
mitt liv på Björkö, här kän-

KUNGÖRELSE
MEDBORGARDIALOG DETALJPLAN
För Öckerö 2:800 och del av 2:802- Gamla Ankaret,
Öckerö, Öckerö kommun

Midsommar 2020 släppte Anton låten ”När vi dansar”. Bilden är
från videon.

Anton Kyldahl från Björkö
är aktuell med sitt nysläppta
albumet ”Tvivel, Kärlek och
Sorg”. Trots att Anton bara
är 21 år har han redan hunnit
med mycket som artist.
– Jag var nio år när jag
sjöng ”Himlen i min famn”
av Carola på en julkonsert.
Min familj har ingen musikalisk bakgrund, men min
systers kompis pappa var på
plats den dagen och bokade sånglektioner åt mig på
Ljuva toner i Torslanda hos
sångpedagogen Marie. Hon
har lärt mig väldigt mycket
och jag var kvar hos henne
under många år. När jag blev
14 var jag på ett sång camp,
där gruppen ”Skyscraper”
bildades, ett pojkband med
förebilder som ”One Direction”, där två av killarna var
från Stockholm och en från
Örebro, berättar Anton.
Talang och Lilla Melodifestivalen
– Efter att vi repat i endast
två veckor deltog vi i TV–
programmen Talang och
senare Lilla Melodifestivalen.
Det väldigt nervöst minns jag,
säger Anton och skrattar.

ner jag mig trygg. Här har
jag många av mina vänner,
familj och släktingar. Jag
älskar närheten till havet och
allt annat. Men visst ska det
bli skönt när detta är över
och allt blir som vanligt igen.
Nuförtiden kan man producera musik var som helst, det
behövs bara mikrofon och en
dator. Allt är ju portabelt och
jag skriver på ställen där jag
får inspiration.

– Vi slog igenom och fick
skivkontrakt men bandet
splittrades 2016. Vi blev som
bröder, tjafsade och växte
ifrån varandra. Det tog all
min tid och det blev många
resor då vi bodde så långt
ifrån varandra så jag tog en
paus och satsade på gymnasiet.
Nytändning
– Jag träffade Isac Halldin
genom min sångcoach och
nu har vi startat ett samarbete. Vi gör allt ihop, från
att skapa musik till att skriva
texter tillsammans. Till en
början så var jag skeptiskt till
musiken, men glädjen återfanns när jag insåg vad musik
verkligen betyder för mig. Att
tillsammans med Isac, sätter
ord och toner på händelser
som man går igenom i livet,
blev ett sätt för mig att handskas med känslor och beröra
andra.

Framtidsdrömmar
– Drömmen är ju en karriär
som artist och att nå ut till
folk som uppskattar min musik. Nu jobbar jag som vikarie på en skola men hjärtat
slår mest för musiken. Som

LOK ALBL ADET APRIL - MA J 2021 NR 4

Medborgardialog
Öckerö Kommun genomför tillsammans med ÖFAB en
medborgardialog om en kommande detaljplan för Gamla
Ankaret under maj månad. Du som bor eller verkar i
Öckerö kommun har nu chansen att berätta vad du tycker.
Gamla Ankaret är en tomt på sydöstra Öckerö som ska bli
ett bostadsområde. Som en del av det tidiga planarbetet
sker en medborgardialog mellan den 3/5-31/5. Under
denna period finns information om Gamla Ankaret och
tillhörande medborgardialog på kommunens hemsida
(www.ockero.se)
Medborgardialogen består dels av information om
detaljplanen och dels av en medborgarundersökning där
du kan berätta om hur du upplever området idag och
komma med idéer på hur Gamla Ankaret kan utformas i
framtiden som bostadsområde.
Under tiden för medborgardialog har du även möjlighet
att framföra synpunkter utöver svaren i undersökningen.
Synpunkterna ska vara skriftliga för att kunna registreras
på bästa sätt. Skriv ”Gamla Ankaret ” och diarienummer
”SB 0151/20” i rubriken till ditt yttrande för att underlätta
handläggningen. Synpunkterna kan lämnas via e-post till:
diarium.sb@ockero.se, eller via postadress till: Öckerö
kommun, Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad, 475 80
Öckerö. Synpunkter ska vara kommunstyrelsen tillhanda
senast den 31 maj 2021.
Svaren som kommer in från medborgarundersökningen
och övriga synpunkter kommer att utgöra ett viktigt
underlag för det fortsatta planarbetet med Gamla Ankaret.
Frågor
Kontaktpersoner för frågor kring medborgardialogen är:
Planarkitekt Klara Kållberg, Medborgardialog@ockero.se,
tel. 031-97 62 00 (vxl) eller Plan- och fastighetschef
Andréas Beutler, kommun@ockero.se, tel. 031-97 62 00
.
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den 26 juni
Kramar Farmor o Farfar

Elvira som fyller 3 år
Stort grattis Love!
den 25 juni.
Önskar mamma, pappa
Kram Mormor & Morfar
och Svea

från Mamma, Pappa,
Valter och Morfar

Säg Din mening

ders

cka
vår
mar,
s,

Du själv avgör hur mycket Du använder
den. Du avgör också själv om Du vill
öva Din fantasi och göra den verksam.
Med Encyclopædia Britannica och/eller Barret's World Christian
Jag tror numera att ganska många
Encyclopedia som källa ser det ut på följande sätt:
människor inser inte hur värdefull min
1. Kristendom – 2,3 miljarder anhängare 7. Bahá'í – 6,1 miljoner anhängare fantasi är för min egen framtid. Allt beror på om jag förstår att använda den!
2. Islam – 1,8 miljarder anhängare
8. Konfucianism – 5,3 miljoner
Ett bra sätt att träna sin fantasi det är
anhängare
3. Hinduism – 781 miljoner anhängare
4. Buddhism – 324 miljoner anhängare 9. Jainism – 4,9 miljoner anhängare att läsa böcker. Då kommer dina tan5. Sikhism – 19 miljoner anhängare
10. Shinto – 2,8 miljoner anhängare kar att kretsa runt det Du läser, och
nya tankar bildas i Ditt tankeområde.
6. Judendom – 14 miljoner anhängare
Kenneth Det vidgas och blir kreativt. Läser Du
bra böcker så får Du själv nya möjlighetstankar till gagn för Ditt liv. Sedan
UTVECKLA ÖCKERÖ LÅNGSIKTIGT OCH HÅLLBART
bestämmer Du själv hur långt Du vill gå
med tillämpningen av dem.
Just nu pågår arbetet med tre stora
som t.ex. när Bovieran byggdes på
Jag har tidigare trott att mina tankar
detaljplaner på Öckerö. Inför höstens Hönö. Vi har dock full förståelse
bildas i hjärnan, och att det är hjärnan
val finns önskemål från många medför synpunkterna kring storlek,
som tar in kunskapen. Hjärnan är likborgare att veta hur de politiska par- utformning och exploateringsgrad
som säte för varje människas Själsliv.
tierna ställer sig till dessa planer.
kring det föreslagna konceptet. Idag Själen har liksom tre arbets- och anPå sidan 101 i Kristdemokraternas finns en gällande byggnadsplan från svarsområden. Det är ”Känslan – Viljan
– Förnuftet.” Men dom behöver vi inte
principprogram finns följande stycke: 1949 som medger bebyggelse av ett
utveckla nu.
"Människans närmiljö är av stor
mindre hotell, men inte bostäder.
Så sakta har det mognat för mig om vår
vikt för vårt psykiska och fysiska
Vårt kompromissförslag är att en
Andes funktion i vår kropp. Den kan
välbefinnande. En trygg och estetiskt ny detaljplan skall medge bostäder
också ges tre ansvars områden. Dessa
tilltalande närmiljö är viktig för att
men att storleken på exploateringen är då ”Samvete – Intuition – Gemenvi ska må väl och utvecklas i positiv
inte blir större än den byggrätt som
skap.” Samvetet står för rättsmedveriktning. Ett samhällsbyggande utifinns idag. Alltså betydligt lägre och tenhet och sanning. Intuitionen står för
från
en kristdemokratiskpå
värdegrund
inre tilltal och föraningar. GemenskapHedenskolan på Hönö
Brattebergsskolan
Öckerö mindre omfattande än samrådsförinnebär att planera för trygga och
slaget.
står för närhet till vissa människor och
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JUNI – AUGUSTI 2018 Barn
NR 6 har rätt att komma till
Under flera terminer kämpade visningen”.
kull-04 på Bratte med matte
tals om hur de har det i skooch No medan betygen sjönk. Anmälan till Skolinspektionen ”Kommunen har en hög anlan. Barnkonventionen gäller
Bratteberg anmäldes till Skoldel elever i åk 9 som uppnått
Elever och föräldrar saknade
även Öckerö. Då kanske kull
inspektionen i feb 2020. De
kunskapskraven i alla ämåterkoppling från skolan. Be-07 om ett par år kan gå ut
bad kommunen utreda sig
nen”, säger Jan Utbult. Målet
tygsstatistik begärdes ut och
9:an med rimliga betyg, kunsjälv och redovisa åtgärder för är 85 %. Stora skillnader
visade låga resultat. Upp till
skap och intresse även för
kull -04. Skolchefen skriver i
mellan kön, ämnen och skolor matte och naturämnena. Det
28 % hade F i matte, 20 % i
syns dock inte i det genomNo under flera terminer, utan sin utredning att problemen i
vore fina resultat i skolan.
matte
åtgärdades
under
9:an.
snittet. 2020 var snittet, inkl
åtgärder. Inte vid något förÅtgärder i No nämns inte
både pojkar & flickor: Heden
äldramöte under högstadiet
/Nuvarande och före detta
och
inga
elever
kom
till
tals
i
89%, Bratteberg 74%, komnämnde lärare eller rektorer
elever och föräldrar på
utredningen. Eleverna och vi
munen totalt 81 %.
det allvarliga läget.
Bratteberg
18

LOK ALBL ADET APRIL - MA J 2021 NR 4

Milkshake dansstudio – dansglädje och kreativitet

Karolina är född och uppväxt
i Torslanda och hon bor fortfarande på Hisingen, familjen
har varit badgäster så hon har
tillbringar mycket tid på öarna under hela sin barndom.
Redan som åttaåring började
hon med dans. Vid tretton
års ålder gick hon tillsammans med en kompis ”prova
på klasser” ibland annat
orientalisk dans och hon blev
helt såld. Musiken, de mjuka
kvinnliga rörelserna och de
underbara kläder med mycket
färg, glitter, paljetter höftsjalar. Efter några år började
hon med poledance efter att
hon gått en sommarkurs och
blev fast.
– Det var så häftigt! Dans,
träning, styrka och vighet i
ett. Jag började gå på en studio, för mig personligen var
det väldigt svårt och det var
en stor utmaning. Nu har jag
dansat pole i sex år och undervisat i fem år på två olika

studior i Göteborg, säger Karolina.
Syr polekläder
Maja arbetar som frisör på
Hönö och bor tillsammans
med sin sambo på Öckerö. På
fritiden gillar hon att sy, hon
syr bland annat polekläder.
Hon vinterbadar också så fort
hon har tid. Maja har tränat
poledance i fyra år och har
varit dansinstruktör i snart
två år. Hon har också dansat
sedan barnsben; show, bugg,
jazz och modern dans. Hon
fastnade också för poledance
direkt.
Stångdans, påldans eller
poledance
Det är en dans, gymnastisk
uppvisning eller träningsform,
där utövaren använder en
stång (engelska: pole) som
hjälpmedel. Stången är vertikalt placerad och sträcker sig
från tak till golv. Ursprunget
finns i akrobatikvarianten
kinesisk påle, känd från kinesiska cirkusar. För att få
bäst grepp om stången krävs
hudkontakt och det är den
främsta anledningen till att
poledance-utövare oftast är
lättklädda.

Poledance med
Maja Cardevik.
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TEXT: Anna Magnusson
FOTO: Milkshake Dance Studio

Vi träffar Karolina Sand
som nu startar dansstudio på
Hönö Pinan tillsammans med
vännen Maja Cardevik. Båda
är utbildade danslärare och
träffades genom dansen som
är deras stora passion i livet.

Karolina Sand
uppträder med
orientalisk
dans.

–I början kan man ha tights
sedan när man börjar klättra måste ju huden vara mot
stången, förklarar Maja.
Det arrangeras tävlingar,
men ännu känner sig Maja
inte redo att ta det steget men
vill göra det på sikt.
– Jag vill inte tävla i nuläget, men jag har uppträtt på
olika event och bröllop.
Krävande teknik
På senare år har stångdansen
också kommit att utvecklas
till en dansform hos dansstudior och där stången används
på grund av sin krävande och
graciösa teknik. Stångdans
utövas av både män och kvinnor, vilka tävlar var för sig.
Nu välkomnar tjejerna alla
till sin mysiga dansstudio.
– Hos oss kan du träna
poledance, twerk, stretch,
luftakrobatik och orientalisk
dans, säger Karolina. För
att kunna erbjuda den bästa
undervisningen har vi valt
att hålla små klasser med
fem deltagare i varje poleklass samt sju elever i övriga
klasser. Det ger oss gott om
plats i lokalen och ger en mer
personlig undervisning. Självklart följer vi de rådande res-

triktionerna kring pandemin
för att kunna ge våra kunder
en trygg och säker träning.
Maja kommer även att hålla
stretch-klasser.
– Vi hoppas att många ska
hitta hit, både killar och tjejer
från femton års ålder. Vi ser
fram emot en bredd av olika
kunder och mycket dansglädje!

Luftakrobatik med Karolina Sand.
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INFORMATION FRÅN ÖCKERÖ KOMMUN

Lugn påsk med
pandemin i fokus

Andreas Alderblad, säkerhetsskyddschef och säkerhetssamordnare i
Öckerö kommun.

Med anledning av rådande
pandemi blev påsken även i år
annorlunda. Under och inför
påsken samarbetade Öckerö
kommun tillsammans med aktörer som polisen och föreningar
för att minska risken för smittspridning och skapa trygghet i
samhället. Sammanfattningsvis
går det att säga att påsken varit
lugn men pandemin har varit i
fokus.
– Hela samhället har tagit ett
stort ansvar att följa allmänna
råd och rekommendationer
för att minska spridningen av
covid-19 och detta gällde även
påskfirandet här ute. Jag vill
rikta ett stort tack till polisen,
vuxenvandrarna, föreningar,
församlingar och alla andra som
var med och gjorde en insats

på kvällar och nätter inför och
under påsken, säger kommunalrådet Jan Utbult (KD).
Antalet anmälda brott ökar
kraftigt i samband med påsk i
Öckerö kommun enligt polisens
statistik. Inför påsken skickade
Öckerö kommun en begäran till
polisen om en utökad polisiär
närvaro. Polisen har haft en hög
synlighet både i trafiken och
till fots under påskhelgen. Inför
påsk gick Öckerö kommun tillsammans med polisen ut med en
uppmaning om att anmäla brott
och problem för att polisen ska
kunna agera och arbeta förebyggande. Antalet anmälda brott
påverkar hur stor den polisiära
närvaron är.
Genom ett samarbete mellan Öckerö kommun och

föreningen Vuxenvandrarna
deltog flera föreningar i föreningsvandringar på Björkö,
Fotö, Hälsö, Hönö och Öckerö. Föreningarna som deltog
har fått bidrag från Öckerö
kommun och även tillgång
till skyddsutrustning som
munskydd, visir och plasthandskar vid behov. Satsningen med föreningsvandring
genomförs för att skapa mer
engagemang för trygghet i
samhället och är en av aktiviteterna för medborgarlöftet
2021. Genom föreningsvandring kan fler vuxna vara synliga under kvällstid och bidra
till att vara goda förebilder
för unga.
Under påsken har polis och föreningar tyvärr träffat på ungdomar på högstadiet som dricker
alkohol och även flertalet ungdomar som använder narkotika.
Öckerö kommun arbetar idag
med detta genom bland annat
kommunens drogförebyggare
och kommer arbeta vidare med
frågan framöver.
Räddningstjänsten hade flera utryckningar till så kallade
föreldar. Vid vissa av dessa
eldades det farliga avfall som
bildäck. Några av uttryckningar handlade också om

eftersläckning av eldar eller
fyrplatser som lämnats utan
att ha släckts. Räddningstjänsten släckte även en brand
på en toalettbyggnad vid Tjolmens badplats. Här fanns en
spridningsrisk till omkringliggande natur.
Under våren har Öckerö kommun arbetat med att informera
kring frågor som rör påsken i
kommunen. Fokus har bland
annat varit på social oro, trafiksäkerhet och trafikvett samt
hälso- och miljöaspekter vid
fyrplatserna. Det har även gått
ut kontinuerlig information under våren kopplat till pandemin
och de regionala samt nationella
råd och rekommendationer som
gäller.
– Vi har med anledning av
de regionala och nationella
rekommendationerna avrått
från att samlas vid allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar under
påsken. Vi har även påmint
om vikten av att följa råd och
rekommendationer för att
minska risken för smittspridning, berättar Andreas Alderblad, säkerhetsskyddschef och
säkerhetssamordnare i Öckerö kommun.

Vårinspiration från Lilling Cottage
ur vårkapitlet av Lillings bok ”A family affair”

Zucchinikaka med rabarber och mandelströssel
Denna våriga kaka passar bra
som fika eller efterrätt. Det är en
Zucchinikaka med rabarber och
mandelströssel
Du behöver:
2 ½ dl rapsolja
3 ½ dl råsocker
4 dl riven zucchini
3 ägg
4 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
1 tsk bikarbonat
½ tsk salt
200 g cream cheese
½ dl florsocker
½ msk riven syltad ingefära
1 rabarberstjälk
3 msk vatten
1 msk socker
½ dl hackad mandel
20

Gör så här:
Sätt ugnen på 200 grader
Vispa olja och socker vitt, tillsätt den
rivna zucchinin.
Rör i ett ägg i taget, blanda de torra
ingredienserna och rör ner i smeten.
Smörj och bröa en springform. Häll i
smeten och grädda kakan i ca 35-40
min.
Skölj och hacka ner rabarbertjälken,
koka ner till en kompott i en kastrull
med vattnet och sockret. Låt svalna.
Vispa cream cheese och florsocker.
Smaksätt med den syltade ingefäran
och rabarberkompotten. Bred över
den avsvalnade kakan och strö över
den grovhackade mandeln
Tips är att dekorera kakan med
ätbara blommor, exempelvis penséer
som på bilden
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Svenska kyrkan • Öckerö församling
GUDSTJÄNSTER
Via webben, zoom eller i kyrkan (max 8
deltagare).
Anmälan till 0708-61 11 55.

SÖNDAG 2 MAJ
GUDSTJÄNST. Roland Stahre, Magnus Wassenius. Anmälan. Sänds även på hemsidan.
Mariakyrkan, Öckerö kl 11
GUDSTJÄNST. Christer Holmer, Frederic Ogéus.
Björkö kyrka kl 11
GUDSTJÄNST VIA ZOOM. Roland Stahre,
Magnus Wassenius. Anmälan. Länk, se hemsidan.
Sänds från Hönö kyrka kl 16.30

SÖNDAG 9 MAJ
GUDSTJÄNST. Rasmus Lindén, Märta Eriksson. Anmälan. Sänds även på hemsidan.
Mariakyrkan, Öckerö kl 11
GUDSTJÄNST. Christer Holmer, Camille Bloche.
Björkö kyrka kl 11

!
a
j
Säg

DROP IN-VIGSEL – I MINDRE FORMAT

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

GUDSTJÄNST VIA ZOOM. Rasmus Lindén,
Märta Eriksson. Anmälan. Länk, se hemsidan.
Sänds från Hönö kyrka kl 16.30

KRISTI HIMMELSFÄRDSDAG
TORSDAG 13 MAJ
EKUMENISK UTOMHUSGUDSTJÄNST. (Om nya
restriktioner tillåter fler än 8 pers.)
Tors Holme, Björkö kl 11
FRILUFTSGUDSTJÄNST, SÅNG OCH MUSIK. (Om
nya restriktioner tillåter fler än 8 pers.)
Hönö Hembygdsgård kl 11
GUDSTJÄNST. Anmälan. Sänds även på hemsidan.
Mariakyrkan, Öckerö kl 11

SÖNDAG 16 MAJ

SINNESROMÄSSA I KYRKAN

BÖN I ÖCKERÖ KYRKA

Ta en stund för att sitta ned, be och i enkelhet ta
emot nattvarden. Max 8 deltagare, om fler även
kl 19. Anmälan: 0708-61 11 55.
Torsdagar kl 18 i Hönö kyrka

Starta dagen i bön tillsammans med diakon BrittMarie Bäckström.
Helgfria vardagar kl 8.30-9
Öckerö kyrka

HANNAS STUGA – SÅ ETT FRÖ!

VÅRTIPSET – TIPSPROMENAD
OCH QUIZ VID HÖNÖ KYRKA!

GUDSTJÄNST. Karolina Sandros, Frederic
Ogéus. Anmälan. Sänds även på hemsidan.
Mariakyrkan, Öckerö kl 11
GUDSTJÄNST. Rasmus Lindén, Ulrika Davidsson.
Björkö kyrka kl 11
GUDSTJÄNST VIA ZOOM. Karolina Sandros,
Frederic Ogéus. Anmälan. Länk, se hemsidan.
Sänds från Hönö kyrka kl 16.30

SÖNDAG 23 MAJ
GUDSTJÄNST. Karolina Sandros, Magnus
Wassenius. Anmälan. Sänds även på hemsidan.
Mariakyrkan, Öckerö kl 11
GUDSTJÄNST. Christer Holmer, Frederic Ogéus.
Björkö kyrka kl 11
GUDSTJÄNST VIA ZOOM. Karolina Sandros,
Magnus Wassenius. Anmälan. Länk, se hemsidan.
Sänds från Hönö kyrka kl 16.30

Mötesplats för alla åldrar, även i år! Tid att
plantera, fika och umgås. Vi odlar i pallkragarna
ihop med barnen från förskolan. Kaffe, saft och
kaka utomhus.
Tisdagar kl 14-16, from 20 maj även
torsdagar. Sörgårdsvägen 68 Öckerö

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!
Onsdagar kl 13-14 dessutom
Quiz utanför kyrkan, fika och pratstund

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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filadelfiaöckerö
Gudstjänster

2/5
9/5
16/5
23/5
30/5

Bön

Tobias Göransson
Cecilia Johnson
Jonathan Bergagård
Ulrik Alderblad
Ulrik Alderblad

Tisdag 9.00 Morgonbön
Söndag 19.00 Bönevandring

MAJ2021
SÖN 2 MAJ
11.00 GUDSTJÄNST med barnvälsignelse
SÖN 9 MAJ
11.00 KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST
SÖN 16 MAJ
11.00 GUDSTJÄNST i Kristi him
LÖR 22 MAJ
18.00 BIBELSTUDIUM med Gunnar
Samuelsson
19.30 KVÄLLSMÖTE med Pär Alfredsson
SÖN 23 MAJ
10.00 BIBELSTUDIUM med Gunnar
Samuelsson
11.00 PINGSTGUDSTJÄNST

TISDAGAR KL . 10

KRAFTKÄLLAN
Nu drar vi igång igen - självklart
på ett coronaanpassat sätt!
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

Delta via hemsidan:

www.honomissionskyrka.se
... eller lyssna på närradion 94,1 MHz

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 april - maj
Morgonandakter:
Måndag – Fredag 8.15
v.17 Nimbuskyrkan, Öckerö
v.18 Filadelfiakyrkan, Öckerö
v.19 Equmeniakyrkan, Björkö
v.20 Frälsningsarmén, Hönö
v.21 Sv. kyrkan, Holmer
v.22 Missionskyrkan, Hönö

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

NIMBUS
Maj 2021

nline

O

SÖN 2 MAJ

11:00 GUDSTJÄNST
Nattvard, månadskollekt

SÖN 16 MAJ

11:00 GUDSTJÄNST
Församlingsmöte

SÖN 23 MAJ

11:00 GUDSTJÄNST

VÄLKOMMEN ONLINE!

YouTube: Nimbuskyrkan Öckerö
Instagram @nimbuskyrkan
Facebook @nimbuskyrkan

CAFÉ NIMBUS
kom och njut
av vårens

glass!

NIMBUSKYRKAN
www.nimbuskyrkan.se
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Radio Hope sänder dygnet runt
HEMSIDA:
http://radioockero.se/
NU MED LJUDARKIV:
Radio Öckerö Play
Gratis appar finns att ladda ner
för Iphone, Androidmobiler

Välkommen till
Sion i maj!

11:00 GUDSTJÄNST

SÖN 30 MAJ

Öckerö-öarnas Rödakorskrets
Björnhuvudsvägen 19, Öckerö

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

SÖN 9 MAJ

11:00 TILLSAMMANSGUDSTJÄNST

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

ÖPPET VARJE DAG!

2 maj

11.00 Gudstjänst

9 maj

11.00 Gudstjänst

16 maj

11.00 Gudstjänst

23 maj

11.00 Gudstjänst

30 maj

PROGRAMANSVARIG :
Öckerö-öarnas kristna råd

Korsordslösning
MARS

11.00 Gudstjänst

Bön 19.00 tisd-torsd i Sion
Bön 18.00 söndagar i Sion
Vi sänder via www.sionforsamlingen.se och på youtube
Sionförsamlingen Fotö.

NIMBUSGÅRDEN

031-962555 www.nimbusockero.se
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TYP AV
FARTYG

FÖRDE
OVÄSEN

LÖSES
MED
GOTT
TÄNK

ARRANGERAT

ÄR DEN
SOM ÄR
BEREDD

GÖR
TJATIG
FELFINNARE

JOKERN
I LEKEN
SÄTTER
SMAK PÅ
MATEN
FÖR
FISKEFÅNGST
SÄLL

MÄSTERSKAP

APRILKILLE
VERKAR
ÄR
ELEKTUNDERORDNAD RONISKT
HELHETEN SÄNKA
GÖR EJ
DEN SOM
HITTAR
VÄGEN
FARA

VASS PÅ SPARKAR
VERKTYG FJUTTIGT
VÄRDESTRONGA FÖREMÅL

INTE
BARA
DET OCH
DET

TAS DET
FÖRNUFTIGT

KYLER
KONSTNÄRLIG
SPORT

VÄLJER
KANAL
EFTER
TYCKE
GOTLÄNNINGAR
TRÄDSLAG

SAMLING
ÅR
FYLLA
FLAKET

BÅTTYP
JUPITERMÅNE
SAGOVÄSEN

LED SOM
NYTTJAS
AV
GÅENDE

ALSTRAR
ENERGI
EN RIKTIG
SLARVER

MJUK OCH
DÄMPAD

NORR OM
STIGFJORDEN

VIS

FÅR INTE
MYCKET
UTRÄTTAT

NAMN
SOM INTE
ÄR ÄKTA
TRETTON

RIKTNING
INTE BARA
INOM
KONSTEN

NÄRA I
TIDEN
VISAR
VEM

BÖRJAN
PÅ NÅGOT
SOM TÄNKTES BLI

TINGEST
PRONOMEN
KLINGAR
VACKERT
SPELPLATS
MUNRÖRELSE

KAN
FORSKARE
VILJA
HÄVDA
EN
SLÄKTHISTORIA

HAR DEN
SOM TYAR

FÖRÖDMJUKELSE
KUNGLIG
HARALDS
FAR

RÄCKER
FÖR
ATT FÅ
MEDALJ

HAR
BILDNING
OCH FINT
SÄTT

KARNEVALSSTAD

ETT
MÅSTE
FÖR OSS
ALLA

HELT
UTAN
ANLEDNING

SMUTSA
NER

Ö

GNISSLAR

BOLAGSTYP

HAR
LUCKA
UNDER
PLATTOR

KAN KYLA
RENSA
BORT
NATIONALPARK I
LAPPLAND
STEG I
SKALAN

PUTS OCH
EN
VÅRD
REVYERNAS
FÖRE
LINDFORS KL 12.00
POSTFÖRSÄNDELSE

BLÄNKER
MANSPERSON
INLEDER
MARIABÖN
MATPLATS
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GÖR INTE
DEN SOM
VET VAD
HAN VILL

VET ATT
FÅ DET
ATT GÅ
UNDAN

HOVDAM

Kommande inom kort/Till salu
Hönö,
tomter

Hönö,
Enplansvilla

Hyppeln,
bostadsrätt
med
havsutsikt

Anmäl dig
till vårt
kundregister!

Öckerö,
villa med anor
från
1800-talet

Kalvsund,
villa med
havsutsikt

Hyppeln,
villa med
havsutsikt

Allting säljer fort och priserna
stiger. Två sålda lägenheter på
Hönö senaste veckan, bl.a. ett nytt
prisrekord på Bovieran.
Fler lägenheter sökes till
spekulanter som blev utan.

Se våra objekt
på abfast.se

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

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

Vi håller

ÖPPET &
AVSTÅ N D

varje dag

Mors Djag
30 m a

ÖPPETT I DER

l
Sit tningar k
12 , 15 & 18

M AJ - ÖPPET H EL A
DAGA RNA

Mån-fre 11.30-14.30
Mån-fre 14.30-20.30
Lör

13-20.30

Sön

13-18

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

A FTER WORK
Fredag 30 april från kl 16

Underhållning, god mat
& bra priser i baren

MORS DAG

SÖNDAG 30 MAJ - 3 sittningar
12-14.15, 15-17.15, 18-20.15
3-rätters fr. 435:- Barnmeny 125:-

GRI LLÖRDAG

Lördagar 13-16
Vi tänder grillen på PPP.
Burgare, bärs och heta drinkar.
Allt under bar himmel!

H ELGPÅSE - att ta med hem
Njut Tullhuset hemma fredagar & lördagar.
Kallt, varmt & lite sött, samt dryckestips 395:Beställ senast torsdag online eller via telefon

K RISTI H IMMELSFÄ RDSH ELGEN

Torsdag 13-20.30
VÅ RFEST PÅ PPP
Fredag 13-20.30
Torsdag – Söndag ca 13-16
Lördag 13-20.30
Söndag 13-18.00
A la carte hela dagarna, helglunch alla dagar 13-16
(söndag till 18)

F I RA T ULLH USET 20 Å R ONSDAG 12 M AJ
5-rätters Jubileumsmiddag med historiska
drag & annat kul. Boka bord från 17.00. 475:-

DAGENS LU NCH

Vardagar
11.30-14.30
Uteservering och take away alla dagar

H ELGLU NCH/MEN Y
Lördagar
Söndagar

13-16
13-17.30 (Ej sön 30/5)

Helgpris på utvald rätt 195:3 rätters Helgmeny
375:Vår á la cartemeny serveras hela dagen

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

