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framåt

Alternativen
för väg 155

sid 16

Nysatsning
på hotell i
Hönö Klåva

sid 4

sid 14

Figur 7: Översikt av huvudalternativen i UA3.
Tabell 3: Ungefärliga bro- och tunnellängder UA3.

Konstruktionsdel

Längd (m)

Tunnel
Blå
Unikt nationellt
projekt Hälsorummet öppnar på Gunilla hemma på

1 950
Ny bok närmar sig

Tunnel Grön

2 000
svåraste

för kulturskolan

Tunnel Gul

Hönö Heden

sid 13

Öckerö igen

sid 15

frågorna om det

sid 3

Bro Hästeviksberg – Björkö (Gul/Grön)

sid 8-9

950

Bro Lilla Varholmen – Björkö (Blå/Ljusblå)
Bro Björkö – Öckerö

600

Arkitektur

1 150

Brandskyddsdokumentation

Projektledning & projektutveckling
(Gul/Grön/Blå/Ljusblå)
1 500Kostnadskalkyl

5

Besiktning & kontrollansvarig

Offerter

Energiberäkning

Upphandling

Uppdaterad hösten 2020, vägkorridorerna skiljer sig något jämfört med den karta över huvudalternativen som
Telefon 0702 42 03 54 • www.bosteinjohn.se
presenterades i PM#1 sommaren 2020.

15Trygg hjälp med bokföring och företagsutveckling.
Vi kan ekonomi och effektiv redovisning.
Populär keramikkurs på
Hönö
sid 6

Vandrande skolbuss för
säker skolväg
sid 12-13

031-79 79 550 • www.rvb.se

Flower Power...
Tiden går snabbt. Ett och ett
halvt år med coronarestriktioner
och ”jobbahemma”-tvång är
snart över. Eller tror vi att det är
över? Vad kan vi vänta oss för
organisatoriska utmaningar när
vi väl kan vara på arbetsplatserna igen, nu när vi alla har lärt
oss att platsen inte är avgörande
för att kunna vara effektiv och
utföra ett bra arbete. Kommer
vi vilja sitta i trånga kontor med
störande ljud och kollegor som
avbryter. Jag tror att många har
sett vinsten av att utföra de arbetsuppgifter som går att göra
från hemmet. Kommer vi vilja
utsätta oss för trånga bussar och
spårvagnar igen? Jag tror inte
att det kommer bli samma som
det var innan pandemin. Vi har
tvingats tänka om och hitta andra vägar.

Det är fantastiskt med våren, min
favoritårstid. Det känns som att
allt och alla får lite extra energi,
både människor, djur och trädgården. Energin är stigande men
även ojämn för våren kan också
kännas stressande och kravfull.
Våren är en mycket bra tid att
sätta mål och att skapa tillräcklig
handlingskraft och mod att nå
dem. Trädgården och naturen
kan verkligen ge en energikick.
Jag kom hem ganska trött efter
en tuff arbetsdag och tänkte
gå rätt in och fixa maten. Men
blommorna fick mig att stanna
upp och hämta lite energi och
bli lycklig över hur häftig naturen är och vad lite det behövs
för att tänka bra tankar. Idag
är många av Sverige befolkning
trädgårdsintresserad – kan det
vara för att man vill ha en plats

Hjälp oss
dda liv till sjöss.
stamentera för
framtiden.

för lugn och ro i denna stressiga
värld? Flower Power – vilket
härligt ord – Blomsterkraft – det
passar nästan bättre in på trädgård, kreativitet, nyfikenhet,
vetenskap, lust och inspiration
för den som älskar blomsterkraft
och få inspiration är Flower
Power.

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

Anna Magnusson
Ansvarig utgivare

tikelserie
Ar

GULDSMIDE

•
•
•
•

Värdering
Reparationer
Omarbetning
Nytillverkning

BOKNING/MTRL UTGIVNING
MÅNDAG		
TORSDAG
24/6
26/8
30/9
28/10
25/11
9/12

ANNONS@LOKALBLADET.COM
WWW.LOKALBLADET.COM

INGE, SMS 0735-11 01 33

www.lokalbladet.com

E-POST:

UTGIVNINGSPLAN
14/6 		
16/8 		
20/9 		
18/10 		
15/11 		
29/11 		

PRISER, ANNONSMALLAR
OCH UTGIVNINGSPLAN :

annons@lokalbladet.com

KLOCKSERVICE

JUNI/JULI
AUG
SEPT
OKT
NOV
DEC

POSTADRESS

Lokalbladet
Box 1014, 475 22 Öckerö

ANSVARIG UTGIVARE

Öbor
utomlands

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

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

Anna Magnusson

Tipsa Lokalbladet

• Batteribyte
• Reparationer

ANNONSBOKNING
OCH REDAKTION

Önskar er god läsning, nästa
utgåva är det stora sommarnumret, vill ni synas där så boka din
plats nu.

ningssällskapet är en ideell organisation
VAD HAR DU
Nyfiken
eroende av gåvor, donationer och testa-FÖR HOBBY?
på
ör att kunna rädda liv till sjöss. TestaVet du någon som har en intressant hobby eller
du till oss bidrar du till att våra frivilliga
historia eller en öbo som bor utomlands?
Tipsa oss genom att skicka e-post till annons@lokalbladet.com
re kan fortsätta rädda liv i framtiden.
mer på sjoraddning.se/testamente
Ladda ner vår app eller
761 62 00. Kustväder till din
iPhone eller Android.

Håll koll
på vädret.

www.lokalbladet.com

ANNA, SMS 0709-96 89 14

Verksam på öarna sedan 1986

LAYOUT MEDIAMATIC
FOTO FÖRSTA SIDAN

Rikard Wedham, Malin Högberg, Tio öarnas kulturskola,
Öckerö Seglande Gymnasieskola, Anna Magnusson, Trafikverket, Öckerö kommun, Oliver
Åkerflo
Vet Du någon som bor på
annan ort och vill läsa Lokalbladet?
Det finns möjlighet att
prenumerera årsvis till orter
utanför Öckerö kommun.

LÄS VÅRA
TIDIGARE
NUMMER PÅ VÅR
HEMSIDA
LOKALBLADET.SE
RÄTTELSE
I förra numret skrev vi om
befästningen på Hyppeln som
ska öppnas upp för allmänheten. Befästningen på Hyppeln byggdes 1941, inte 195657 som vi skrev. Det var radar
som kom 1956-57.
Kustartilleriets befästning på
Hyppeln öppnas för allmänheten
Foto: Försvarets
Historiska
Telesamlingar

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

Ö
ARNAS
B egravningsbyrå

Bouppteckningar

Testamenten

Juridisk rådgivning Även Hembesök

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

2

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
1956-57 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.
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Terminens sista seglande elever hemma på Öckerö igen

För Öckerö seglande gymnasieskola, som vanligtvis gör
fem seglingar över jorden
tillsammans med 44 elever
och 11 befäl, har Corona-pandemin påverkat i stor
grad. Trots detta lyckades T/S
Gunilla med besättning genomföra fem seglatser under
läsåret.
Eleverna har under sina seglingar fått en unik inblick i
olika länders Corona-strategier och vid 11-tiden på Krist
Himmelfärdsdagen kom så
terminens sista gäng hem till
Öckerö.
På piren i Öckerö hamn står
förväntansfulla anhöriga i
betydligt mindre skara än vad
det brukar vara när Öckerö
Seglande gymnasieskolas
ungdomar kommer hem från
sina långa seglingar med
T/S Gunilla. Rektor, Stefan
Carmesund, och några lärare
från skolan går i orange-klädda västar och hjälper till att
fördela massan över piren.
Stämningen är god, och alla
är förstående. Vid det här
laget har vi lärt oss vad det
innebär att hålla avstånd. Vid
10:30 tornar T/S Gunilla upp
sig med fulla segel och nu är
de så nära att man nästan kan
höra de order som skriks ut
ombord. Eleverna, som efter
att ha genomfört sin sista segling som elever på T/S Gunilla
är luttrade. Det är deras tredje

och sista resa som samhällselever på ÖSGY. En stund senare är alla segel bärgade och
Gunilla glider in och lägger
till. Eleverna tar avsked av
båten, befälen och varandra
och kliver sedan i land till
sina nära hemma på kaj.

Alicia Borg är en av de samhällselever som just genomfört läsårets sista seglats.
Hon berättar att det har varit
annorlunda att segla i coronatider, men en spännande
upplevelse, för att samhällena
ser helt annorlunda ut än vad
de brukar göra.
– Det blir inte lika festligt
att vara utomlands, för det
är inte lika mycket rörelser
på destinationerna, berättar
hon, men ”däremot har vi fått
uppleva vanliga turistorter,
så som Kanarieöarna, helt
utan turister. Det har gett en
inblick i turismens påverkan
på lokalbefolkningen”. För
Alicia är det svårt att greppa
att detta är den sista resan
hon gör men säger vidare att
klassens upplevelser öppnat
vyerna för att fortsätta att
segla på andra skutor. Att
gå på Öckerö seglande har
lärt henne att få ett nytt perspektiv på samarbete och att
bli en hjälpsam och öppen
människa jämtemot andra
människor. Det tror hon är
bland det viktigaste man kan
ta med sig till vidare livserfarenheter.
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Nu väntar några veckors hårt
arbete för eleverna på skolan
innan de tar studenten. För
T/S Gunilla blir det förmodligen betydligt tystare än
vad det varit på länge. Men i
augusti är det dags för nästa
kull elever att pröva lyckan
och fylla fartyget med röster

igen. Hur deras resa kommer
att se ut, och vilka erfarenheter de kommer hem med återstår att se.
TEXT: Hanna-Sofia
Richardsson, Öckerö Seglande Gymnasieskola
FOTO: Öckerö Seglande
Gymnasieskola

SORGBINDERI
Vi hjälper dig med ett personligt farväl.
Boka ett möte med oss för att sitta ner
och prata i lugn och ro. För inspiration och
förslag på sorgbinderi följ vårt instagramkonto @lillingsorgbinderi

Ring oss på 031-968035, maila camilla@lilling.se
eller kom in så hjälper vi dig.
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(B/A) över Björkö och vidare till Öckerö. Grön tunnel (D) börjar vid passage av Gamla Hjuviksvägen
och sträckan från Hällsviks cirkulation fram till tunnelns början är identisk med Gul (C). Den fasta
förbindelsen utgörs i samtliga alternativ av broar, då sänktunnlar har uteslutits av kostnadsskäl (cirka
8-10 miljarder kronor) och bergtunnlar har uteslutits på grund av de stora djupen till berg. Bro- och
tunnellängderna framgår av Tabell 3.Kommunalrådet Jan Utbult (KD) berättar för Lo-

Framtiden för väg 155

kalbladets läsare om framtiden för väg 155.

En av frågorna jag ofta får är
”Hur blir det med väg 155?”
och jag ska försöka sammanfatta lite historik, nuläge och
vad som händer framöver.
1962 startade färjetrafiken
mellan Lilla Varholmen och
Öckerö Bratten och 1967
till Björkö. Samtidigt som
fiskerinäringen minskade
ökade behovet av arbetskraft
på fastlandet och trafiken
på färjeleden växte gradvis.
1981 flyttades färjeläget från
Öckerö till Hönö Pinan och
idag trafikeras leden av fyra
färjor med en kapacitet på ca
70 bilar.
På 60-talet var Hjuvik,
Hällsvik och Hästevik främst
sommarstugeområden men
med tiden har antalet boende
i området stadigt ökat. Nu
gör Trafikverket bedömningen att kapacitetstaket är nått
på väg 155 och att åtgärder
behöver vidtas för att kunna
bibehålla en god utveckling
även fortsättningsvis.
En ”åtgärdsvalsstudie”
(ÅVS) är ett planeringsmoment i transportplaneringens
tidiga skeden, innan en eventuell fysisk planeringsprocess
tar vid, med syfte att studera
olika alternativa åtgärder för
tex en väg eller en järnväg.
Trafikverket har fått i uppdrag av Västra Götalandsregionen att genomföra en ÅVS
för delen av väg 155 mellan
Torslanda och Öckerö. Arbetet med ÅVS:en startade 2018
och det är denna process vi
är inne i just nu. I juni 2021
ska utredningen leverera sin
slutrapport för de utredningsalternativ som analyserats.
Fram till december 2021 sker
en remissomgång av utredningen och det är i detta skede som Öckerö kommun ska
svara och göra ett officiellt
ställningstagande.
Tanken är att ett beslut och
överenskommelse gällande en
långsiktigt hållbar lösning för
förbindelsen mellan Göteborg
och Öckerö ska kunna ske
under första halvåret av 2022.
Här har vi dock lite olika
ingångar i frågan. Öborna
har med stor majoritet i två
4

Figur 7: Översikt av huvudalternativen i UA3.

folkomröstningar förespråkat
driftskostnader, anser TraVägen är prioriterad av
Tabell 3: Ungefärliga bro- och tunnellängder UA3.
fortsatt färjedrift samtidigt
fikverket blir alldeles för höga Göteborgsregionens komKonstruktionsdel
Längd
(m)
som
Göteborg har ett fullför att kunna försvara.
munalförbund
(GR) men det
mäktigebeslut
på
att
verka
för
är
i
slutändan
Västra
GötaTunnel Blå
1 950
Finansieringen
en bro.
landsregionen som beslutar
Tunnel Grön
2 000
Västra Götalandsregionen
Öckerös linje i samtalen
om vilka vägar som ska få
Tunnel
Gul
600
har som uppdrag från regerär att nuvarande väg byggs
finansiering och det är många
ingen ansvar för att upprätta 950
utBro
medHästeviksberg
ytterligare ett –
körfält
projekt i regionen som ska
Björkö (Gul/Grön)
en länsplan för den regionala
enligt UA3 Ljusblå, men att
dela på potten. Även om det
Bro Lilla Varholmen – Björkö (Blå/Ljusblå)
1 150
trafiken med nuvarande färjor transportinfrastrukturen i
kommer att finnas ett gemenBro Björkö
Öckerö
Västra Götaland. Planen inne- 1 500
fortsätter
tills –vidare.
På(Gul/Grön/Blå/Ljusblå)
det
samt förslag till lösning så är
fattar investeringar främst för det alltså en lång process kvar
sättet skapas förutsättningar
5
Uppdaterad
hösten 2020, vägkorridorerna
skiljer sigvägar
något jämfört
med den kartaför
över
somfakregionala
och kollekför
god framkomlighet
för
atthuvudalternativen
få medel till att
presenterades i PM#1
sommaren
kollektivtrafiken
vilket
gyn- 2020. tivtrafikanläggningar på det
tiskt genomföra projektet.
regionala vägnätet. Det reginar bussåkandet. Boende på
15 utgörs av riksHisingssidan fastnar då heller onala vägnätet
inte i eventuella färjeköer utan vägar och primära länsvägar
Åtgärdsvalsstudie
och väg 155 är en av vägarna
kan alltid ta sig hem. Detta
i detta vägnät.
innebär i sin tur att Göteborg
Den regionala transportkan fortsätta utvecklas med
infrastrukturplanen styrs
fler bostäder i området. I ett
av politiska beslut tagna på
senare skede prövas sedan
behovet av en fast förbindelse. både nationell och regional
Fokus måste vara på att mins- nivå. Det övergripande transka biltrafiken och inte bara på portpolitiska målet är att
att ta hand om en ökad trafik. säkerställa en samhällsekonoFörhoppningen är att vi ska
misk, effektiv och långsiktigt
nå en samsyn mellan parterhållbar transportförsörjning
na, så att det blir ett samlat
för invånare och näringsliv
För den som är intresserad
beslut med ett antal kriterier
i hela landet. ÅVS väg 155
finns utredningen presenterad
för den fortsatta utvecklingen är tänkt att utgöra en del av
i fem PM på Trafikverkets
på lång sikt.
underlaget inför framtagandet webbplats. Gå gärna in på
Trafikverket är tydliga med
av regional plan för transport- www.trafikverket.se och sök
att man inte ser UA2 (nya
infrastrukturen i Västra Göpå Väg 155 så hittar du dessa
taland. Förhoppningen är att
färjor) som ett framkomligt
dokument.
få in finansieringen i den plan
alternativ. Kostnaderna för
att bygga fyra nya färjor samt som ska gälla för 2022–2033
Jan Utbult (KD)
men annars i nästa plan för
ombyggnation av färjelägena,
Kommunalråd
2026–2037.
tillsammans med framtida
Öckerö kommun
Väg 155, Torslanda–Öckerö
PM #3, Kostnadsbedömning av
utredningsalternativ UA1-3
Ärendenummer: TRV 2018/27129
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ÖPPETTIDER
Mån-Fre: 10–18
Lör: 10–14
norgardens_interior

VI ERBJUDER
GARDINSÖMNAD
ALLTID FRI
HEMKÖRNING
AV SÄNGAR
OCH MÖBLER

VÄNDBAR MATTA

100% Jute
Flera storlekar
160x230cm

1995.-

”MILFORD” BÄDDSET 2-DEL 2:A SORT
Klädställning Tvättad bomull Täcke 2-pack
Vit-ek
Flera färger
299.-

2495.-

349.-

Kudde

fr 99.-/st

STOL
Micro-tyg

KAMPANJ
Ord. 1195.-

Nu 999.-

32 490:Ord. pris 43 320:FAMILY PLUS
Kontinentalsäng

Kontinentalsäng 180x200 cm inkl. bäddmadrass Style Design
180x200 cm, daggkåpa madrasskydd och utvalt sängben (fyrkant
svängda ek 12 cm).

Markisprover finns i butiken.
Vi konsulterar, mäter och monterar.

Luxaflex® Lamellgardiner

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

BOKA
GRATIS
HEMBESÖK

Välkommen in i butiken eller boka hembesök!

Alltid skräddarsydd Luxaflex®kvalitet, med 5 års garanti.

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

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

LOK ALBL ADET MA J . JUNI 2021 NR 5

5

Hönö keramikstudio - Kreativitet, glädje och nya vänner

– Jag tror att det är viktigt att
våga flytta på sig och prova
nya saker, att inte bli för bekväm utan utmana sig själv.
Det växer inte mossa på rul�lande stenar, säger hon med
glimten i ögat.
Redan som liten flicka fick
Malin upp ögonen för keramiken då hon följde med sin
pappa som var bildlärare och
hon fick prova på att dreja.
Hon gick en förberedande
konstutbildning under ett
år i Göteborg för att sedan
flytta till Stockholm för att
gå Konstfack 4,5 år. Utbildad och klar satt Malin still
i båten under några år då
familjen var i fokus och barnen små. Under de senaste
åren då barnen blivit mer

självgående har Malin tagit ut
svängarna. Hon har verkat på
många av skolorna på öarna;
Bratteberg, Hedenskolan,
Seglande Gymnasiet och Studiecentrum. Just nu har hon
en lärartjänst på 80 procent
på särskolan i Torslanda.
Hon har också varit lärare
inom kriminalvården på Skogomeanstalten, det var en
annorlunda men givande utmaning för Malin. All annan
tid går till den relativt nya
studion där hon även har sina
uppskattade keramikkurser.
Har tagit fart
– Det har verkligen tagit fart
med kurserna, otroligt roligt.
Det är varierande grupper
man kan likna dem vid olika
klasser. En grupp är tysta
och koncentrerade en annan
mer prat och skratt. Jag har
barngrupper, fredagar har jag
”bubbelkeramik”, ibland är
det kompisgäng och ibland
hittar folk nya vänner för livet. Till min hjälp har jag min
dotter Klara som hjälper till
att städa och serverar fika och

VI ÄR
DET ENDA GYMNASIET
i göteborgsområdet som erbjuder

FÖRDJUPAD UTBILDNING
inom film, foto eller grafisk design!

TEXT: ANNA MAGNUSSON
FOTO: PRIVAT

Vi möter en sprudlande glad
Malin i sin mysiga keramikstudio, ett litet hus på familjens tomt på Hönö, Lapposand. Malin Högberg är utbildad högstadie-gymnasielärare
i svenska och bild, hon har
provat på många olika arbetsplatser under åren.

inte minst min man Jonas som
är fantastisk. Han sätter upp
hyllor, bygger åt mig, fixar
fika och kaffe och är otroligt
delaktig i min dröm om keramikstudion. Jag lär ut olika
tekniker som drejning, kavling, ringling och tumning.
Vi glaserar och så bränner jag
allt.
I framtiden drömmer Malin
och att utveckla verkstaden,
hon har inte ont om idéer
– Jag tänker att man kan ha
svensexa, möhippa, fortbildningskurser, keramiken känns
ju som en hobby som verkligen växer, avslutar hon.

Malin Högberg
Ålder: 53 år
Född/uppväxt: Landvetter
och Hönö
Man: Jonas
Barn: Erik och Klara
Husdjur: Katten Bosse
Bor: Hamnvägen 11, Hönö
Arbete: Speciallärare särskolan Torslanda
Oväntat om Malin: Har
suttit modell för konstnären Ann Hillberg.

Södra Hamngatan 19–21
411 14 Göteborg
031-10 60 00
mediegymnasiet@lbs.se
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INFORMATION
FRÅN ÖCKERÖ
KOMMUN
ÖCKERÖ
KOMMUN
INFORMERAR
Informationen är inskickad 17 maj.
CORONAVIRUSET OCH SJUKDOMEN COVID-19

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

ÖCKERÖ BIBLIOTEK - SOMMARTIDER
Sommaröppettider på 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

Gäller från v.25 till och med v.33

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

måndag

10.00 - 19.00

tisdag

10.00 - 16.00

onsdag

10.00 - 16.00

torsdag

10.00 - 19.00

fredag

10.00 - 16.00

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

Avvikande öppettider:

Vi har fortsatt smittspridning av covid-19. Därför är det extra viktigt
att följa de grundläggande rekommendationerna och råden.

För övriga biblioteks öppettider under sommaren, se www.ockero.se/
bibliotek

TA DITT PERSONLIGA ANSVAR

SOMMARLOVSAKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA

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

STUDENT OCH SKOLAVSLUTNING

torsdag 24/6 10.00 - 16.00
fredag 25/6 stängt (Midsommarafton)

Missa inte årets sommaraktiviteter för barn och unga. Du hittar
dem på www.ockero.se/sommar.

FRITIDSGÅRDEN
Fritidsgårdens öppettider:

Skolavslutningar och studentexamen blir i mindre skala
även detta år. Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer för hur grundskolor och gymnasieskolor kan arrangera skolavslutningar och studentexamen 2021. Det blir inga gemensamma ceremonier, samlingar
eller aktiviteter utan avslutningarna sker klassvis. Detta innebär även
att familj och vänner inte kommer att delta på avslutningen i år heller.

KUNGSÖFÄRJAN INSTÄLLD

måndag:

15.00 - 21.00

tisdag:

18.00 - 21.00

onsdag:

15.00 - 21.00 (garaget 17.30-20.00)

torsdag:

15.00 - 21.00

fredag:

18.00 - 23.00

lördag:

18.00 - 23.00

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

DIGITAL FÖRELÄSNING
Suicidprevention

DIGITAL
FÖRELÄSNING
1/6 KL. 18.00
Våga fråga – om suicid

SOPHÄMTNING MIDSOMMAR
 Sophämtning v.25 (midsommarveckan)
Vecka 25 är en ”kort” vecka. Det innebär att alla ni som i normala fall
får hämtat ert avfall på fredagar får hämtning på torsdagar. För alla
övriga sker tömningen som vanligt. Har du frågor kring när ditt avfall hämtas finns information på kommunens hemsida. Du kan också
kontakta kommunservice.

Marcus Eriksson från Suicide Zero går igenom fakta och
myter om självmord. Han berättar om vikten av att vara
uppmärksam på livsomställningar hos människor i vår
närhet. Du får möjlighet att lära dig känna igen
varningstecken på när psykisk ohälsa kan uppstå och hur
du kan stötta.
Föreläsningen riktar sig till allmänheten från 18 år och
uppåt. Du behöver inte ha några förkunskaper för att
kunna delta.
Välkommen att lära dig mer!

Suicid är ett komplext
samhälls- och
folkhälsoproblem.
Varje år tar cirka 200
personer i Västra
Götaland sitt liv och
män i medelåldern är
överrepresenterade i
statistiken.
Genom utbildning och
aktiva åtgärder ska
antalet suicid minska.
Varje liv som kan
räddas är en
framgång.

Datum: tisdag 1 juni
Tid: 18.00 – 19.45
Föreläsningen sker
digitalt i Teams. Ingen
anmälan behövs.
Länk till föreläsningen
hittar du på Öckerö
kommuns webbplats:
www.ockero.se

Containeruthyrning
Tänk på att vara ute i god tid med din beställning under sommaren
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ar inte att det inte ska vara
det. Däremot vill jag inte att
det ska vara tabu att prata
om det. Handlingar smittar,
ord smittar inte. Om du har
många runt dig ökar risken
att själv begå självmord men
inte tankar, genom att prata
om det minskar istället risken,
där har jag forskningen med
mig. För att ämnet är så läskigt och drastisk har jag haft
kontakt med en suicidolog,
alltså en docent i psykologi
och psykoanalytiker som
specialiserat sig inom det här
fältet. Han har varit min lektör så jag inte ska begå några
allvarliga fel.

Helen vill bryta
tankens tabu
med poesi
TEXT: Annelie Andersson
FOTO: Rikard Wedham

Förra året kom Helen Wedhams debutbok När själen
drunknar – en poetisk självhjälpsbok för den som är utmattad. Redan då hade tanken fötts på att skriva en bok
till i samma stil med ett annat
allvarligt tema: självmord.
Nu är den klar. S – en självhjälpsbok för den som tappat
hoppet om livet.
– Självmord är ett svårt ämne.
När detta väl är sagt behöver
vi trots allt kunna tala om
det. Denna bok är mitt försök
till att öppna upp för frågorna, säger Helen Wedham,
psykolog och författare bosatt
på Hönö.
Med sin tidigare bok ville
hon närma sig utmattningen
och dess olika faser med ett
konkret anslag till den som
var drabbad av utmattning
eller till en närstående. I sitt
arbete som psykolog träffar
hon många med utmattningssyndrom och ville skriva något utifrån dessa möten med
patienter och de reflektioner
som väckts i henne. Att få ta
del av människors berättelser
ser hon som en ynnest, det
väcker egna tankar om livet,
existentiella tankar som vi
alla bär på men som vi kanske
inte har någon vi kan prata
med och formulera dessa funderingar. På samma sätt resonerar hon när det gäller hennes nya bok, som hon hoppas
8

ska upplevas som enkel utan
att vara simpel.
– Den här boken har samma
upplägg som den tidigare där
jag inledningsvis går igenom
grundbultarna i hur jag tänker, en existentiell reflektion
i prosastil, därefter ställer
jag några sokratiska, existentiella frågor om varför man
kommer fram till varför man
ska ta sitt liv, som manar till
eftertanke. Boken innehåller
också dikter på temat och
tanken är att man ska kunna
läsa från pärm till pärm eller
hoppa och läsa en kort strof
här och där, berättar hon.
Känsligt ämne
Att skriva poetiska självhjälpsböcker med existentiella
teman är ett udda grepp.
Egentligen visste Helen inte
om det gick att skriva så här
innan hon gjorde det. Den
första boken var en slags uppvärmning inför ”S”.
– Utmattning var också ett
tungt och svårt ämne men
det visade sig att det gick att
skriva mer allmängiltigt och
mänskligt om utmattning.
Eftersom jag tyckte att formen fungerade så varför inte
fortsätta? Jag har lång vana
vid att prata med människor
om de allra svåraste ämnena.
Eftersom självmord är det
svåraste och jag möter det
hela tiden i jobbet så det var
ett sätt att skriva av sig, för

egen del. Det var terapeutiskt.
På flera sätt.
De flesta av oss bär svarta
tankar, många har även någon gång snuddat vid tanken
att inte vilja leva längre, att
vilja ta sitt liv. Helen är noga
med att poängtera att hon
inte vill förringa att någon tar
sitt liv, men alla tankar leder
inte till en handling. Oändligt
många tänker de här tankarna utan att realisera dem, men
väldigt många människor är
rädda att tankarna ska leda
till handling.
– Det finns ett stort tabu
kring självmord och jag men-

Humor som förlösare
Stigmat kring självmord kan
gälla även för den som dagligen arbetar med människors
psykiska hälsa, dels att hon
tycker sig ha märkt det i samtal med patienter där de kan
ha svårt att prata om sina
självmordstankar, det är som
om de har fått något äckligt
och besudlat på sig. Arbetar
man inom psykiatrin är man
väl medveten om den här
känslan och försöker komma
runt den på olika sätt. Men
det är inte enbart bland patienter som självmord är ett
stigma, har hon märkt.
– På min mottagning där
folk har jobbat i ”hundra år”
och trots att de är goda kollegor så vill de inte komma nära
min bok. Korrekturläsaren

Mår du dåligt – här kan du få hjälp
Om du mår så dåligt att du tänker att livet inte är värt
att leva och har tankar eller planer på att ta ditt liv
ska du inte hålla det för dig själv. Då behöver du prata
med någon som du har förtroende för. Kontakta din
vårdcentral. Ring telefonnummer 1177 eller logga in
på 1177.se om du behöver hjälp med var du kan söka
vård.
Det går också att kontakta en stödlinje. Du kan vara
anonym om du vill. Du kan till exempel kontakta:
Mind Självmordslinjen, chatt via mind.se eller på telefon 90101
Bris - Barnens rätt i samhället på telefon 116 111
Jourhavande medmänniska på telefon 08-702 16 80
Jourhavande präst nås via 112
Om det är bråttom
Om du mår så dåligt att situationen känns outhärdlig
eller om du har planer på att ta ditt liv ska du söka
vård genast på en psykiatrisk akutmottagning eller
ringa 112.
(Källa: 1177.se)
LOK ALBL ADET MA J - JUNI 2021 NR 5

tackade nej, kollegor tittar misstroget.
Det är ett väldigt svårt ämne samtidigt
är det fascinerande att det kan vara så
frånstötande. Jag är väldigt glad att det
är min andra bok, det hade varit värre
om folk inte hade velat närma sig min
bok om det varit den första som jag gav
ut.
Helen Wedham hyser stor respekt för
alla rädslor som finns kring självmord, vi
ska tala med respekt för alla våra rädslor
omkring det. Det är ok att vara rädd,
man närmar sig när man vill, tänker
hon. Ett sätt att våga närma sig att tala
om det svåra kan vara att använda humorn. I boken ryms även den.
– Jag använder humorn på ett så invävt
och ödmjukt sätt jag kan, det förmänskligar frågan och fördjupar den och gör
den inte så skrämmande därigenom. Den
som är drabbad och bär dessa tankar och
känslor kan nog skratta själv, men jag
är rädd för att trampa någon närstående
på tårna. Man kan aldrig tillfredsställa
alla och det är inte ens säkert att någon
kommer att se det som opassande utan
kanske tänker att det är just förlösande.

och det är viktigt att komma ihåg att om
man mår dåligt så behöver man hjälp av
psykiatrin. Det är professionens roll, ingen privatperson ska göra det jobbet. Man
kan vara medmänniska och medkännande räddar liv, men inte när någon har en
svår psykos eller lider av schizofreni. Det
är sällan någon enskild person kan driva någon över kanten och det finns inte
någon som ensam kan få någon att avstå
från att begå självmord, så sök hjälp.

I början av maj släppte Helen boken ”S - En
självhjälpsbok för den som tappat hoppet om
livet”.

med frågor och poesi och närmar mig
temat utifrån andra perspektiv.
Hon har mötts av mycket positiv feedback efter sin förra bok, flera har hört
av sig och delgett henne sina bekymmer
och tankar och velat anlita henne som
terapeut. Det är inte något som låter sig
göras så enkelt och är det något hon är
orolig för nu, är att människor som är i
stort behov av hjälp ska höra av sig till
henne och inte till sin vårdgivare i första
hand.
– Jag har haft dialog med föreningen
Mind om tilltal och om hur jag skriver

Att söka hjälp
Helen Wedham vill inte fastna i sjukdomsbilder och skuldbelägganden eller i
enkla beteendeförklaringar.
– Det är därför jag ringar in

Rituellt reningsbad
I och med utgivningen så lever boken nu
sitt eget liv. Hon hoppas på att få komma
ut och prata om den i olika sammanhang, inte minst bland sjukvårdspersonal.
– Jag hoppas att folk som lider och är
rädda för detta ämne ska kunna se och
fördjupa kunskapen och relationen till
sig själv och inte vara skräckslagen för
sina tankar. Jag hoppas också att de som
arbetar med dessa frågor ska kunna få
läsa något förlösande. Det som är besudlande … det behövs rituella reningsbad
för att bli av med sånt, så om jag får ta i
så hoppas jag att boken kan innebära ett
rituellt reningsbad om man får säga så
om den här tunna boken. Jag vet att jag
gör något viktigt som kan betyda något
för den som vill läsa den. Att den kan
vara ett känslomässigt reningsbad.

Missa inte att annonsera i
vårt stora sommarnummer!
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Hantverk  & Service

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

VARV

E
ANDERS HUSHÅLLSTJÄNSTER FULLSSEERRVVIC
EVARV
IC
L
0732    52  68  74

FUL

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

andershushallstjanster.se

MAIL:

info@andershushållstjänster.se

Innehar FA-skattebevis och Ansvarsförsäkring Trygg-Hansa

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

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

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

servicebrygga &
& servicebilar
servicebilar
servicebrygga

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

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

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

www.marinforum.se
www.marinforum.se

BJU
VI ER

DER

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

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

ÖPPET:

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

BOKA IN DIN HANTVERKSELLER SERVICEANNONS HÄR

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

Tel 96 96 30

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

Medicinsk håltagning

Skönhet
& hälsa

BOKA VAXNING!
Vaxning för kropp
och ansikte

Vi tar hål i båda
öronen samtidigt!

Nytagning

– även av gamla hål!

Fransförlängning

Boka via SMS på
0709-96 89 14

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

Följ oss påVillfacebook.com/honovardcentral
Sjuksköterska?
Du jobba hos oss? Vi söker timvikarier.

och honovardcentral.se
för aktuell information om vaccinationskampanjen
Välkommen till Ditt nya jobb!

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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Kommunen främjar fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under 2021
Pandemin påverkar våra
levnadsvanor på olika sätt
och i olika stor utsträckning.
Det går att se tydliga spår
av minskad fysisk aktivitet,
minskat intag av grönsaker
och ökat intag av snacks och
sötsaker på befolkningsnivå.
I Öckerö kommun är det därför under 2021 stort fokus på
att främja fysisk aktivitet och
hälsosamma matvanor för att
arbeta förebyggande mot flera
av de lokala folkhälsoområdena.
Öckerö kommun fokuserar
under 2021 på att främja
fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor för att arbeta
förebyggande mot lokala folkhälsoområden som övervikt,
fetma och psykisk ohälsa.
– Mat och fysisk aktivitet
är grundläggande för en god
hälsa för alla individer under
hela livet. Hälsosam mat och
regelbunden fysisk aktivitet
främjar god hälsa och välbefinnande och har även en
sjukdomsförebyggande effekt.
Det är grunden till de aktiviteter som finns i Öckerö kommun inom folkhälsoområdet,
berättar Johanna Torén som
är folkhälsoutvecklare i Öckerö kommun.
I Öckerö kommun arbetar
förutom Johanna Torén, folkhälsoutvecklare, även Lina
Johansson, dietist och Amanda Ottordahl, aktivitetssamordnare, inom folkhälsoområdet. Här berättar de mer om
satsningar som är igång eller
på gång. Flera av satsningarna
sker i samverkan med andra
aktörer i kommunen.
Satsningar inom folkhälsoområdet
Utveckla Fysisk aktivitet på
recept (FaR) och främja fysisk
aktivitet
Öckerö kommun arbetar för
att ta fram en lokal aktivitetskatalog som bland annat
vårdcentral, skola och invånare kan använda för att se
lokala aktiviteter som finns i
kommunen. Genom att stötta
FaR-processer går det bland
annat att anordna anpassade
aktiviteter för både vuxna och
barn. Målet är att kommunen
och vården ska vara rustade
12

för att i högre utsträckning
använda fysisk aktivitet som
behandlingsmetod.
Kost för äldre
Syftet är att genom mat och
måltider främja ett hälsosamt
åldrande och förebygga undernäring bland äldre samt
långsiktigt motverka övervikt
och fetma i olika grupper i
samhället.
Det är Lina Johansson som
tillsammans med äldreomsorgen arbetar för att öka kompetensen om mat, måltider
och äldres behov samt att ta
fram riktlinjer för kost och
nutrition för att stärka samverkan och höja kvalitén på
måltiderna. Hon arbetar även
med att sprida kunskap och
inspirera till hälsosammare
kost i samhället genom filmer
i sociala medier, medverkan i
insatser inom folkhälsoområdet och att erbjuda invånare
över 65 år kostrådgivning
över telefon. Inom kort kommer det även finnas möjlighet
att få kostrådgivning för alla i
samhället.
– Det behöver inte handla
om stora förändringar för att
göra maten mer näringsrik
och god för att stärka hälsan
och må bättre i vardagen.
För att förebygga fetma och
övervikt kommer det krävas

Lina
Johansson

samverkan och långsiktighet
för att sprida kunskap om
sjukdomen och ett samarbete
mellan region, kommun, föreningsliv och näringsliv. Vi
vill nå ut där behoven är som
störst och riktar oss till olika grupper i samhället som
fritidsgården, gruppboenden,
nyanlända och till allmänheten för att inspirera till vad var

Amanda
Ottordahl

och en kan göra för en hälsosammare vardag som ger ork
och styrka och en hälsa som
håller genom livet, säger Lina
Johansson.
Vandrande skolbuss
Vandrande skolbuss är en
metod för att minska morgonstressen för föräldrar genom
att du delar på hämtning och
lämning med andra familjer
i ditt närområde. Möjligheterna är många och reglerna
sätter familjerna upp själva.
Det skapar en trygg trafikmiljö och hälsosamma vanor för
våra barn att gå eller cykla
till skolan. Barnen lär sig att
vistas i trafiken och får en
aktiv vardag med frisk luft
och motion. Först ut är Västra
vägen på Hönö där föräldrar
och barn startat en Vandrande skolbuss.
– En vandrande skolbuss är
ett sätt för föräldrar att turas
om att följa sina och andras
barn till skolan. Bra för inlärning, trafiksäkerhet, miljön,
hälsan och mycket annat.
Kontakta mig gärna om du
vill veta mer om hur du kan
starta en vandrande skolbuss
i ditt område, säger Johanna
Torén.
Rörelseträning för vuxna
Rörelseträning för vuxna är
en av de förebyggande insatser som arrangeras av aktivitetssamordnare och Fritidsbanken* utomhus i kommunen. Träningen riktar sig till
personer utanför arbetslivet.
Den är lätt ansträngande och
passar dig som har en nedsatt
kondition. Till exempel kan
det vara du som är senior
eller som genomför en rehabilitering. Genom satsningen
vill Öckerö kommun skapa
rörelse som möjliggör motion
och skapa goda förutsättning-

ar för ett hälsosamt åldrande
och inspirera till en aktiv och
meningsfull fritid, socialt och
fysiskt.
– Det har varit en fin
uppslutning och många av
deltagarna har uttryckt tacksamhet till Öckerö kommun
som gör den här satsningen.
Många har upplevt ensamhet
under pandemin och det här
är tillfällen där du kan träffa
andra människor utomhus
och samtidigt genomföra rörelser som stärker kondition
och välbefinnande. Varje
månad har vi olika teman. I
april var det frågestund kring
kost och träning där deltagarna fick möjlighet att ställa
direkta frågor, i maj ska de få
testa på casting – sportfiske
och i juni åka till Björkö och
testa aktivitetsslingan som
finns där, berättar Amanda
Ottordahl.

Johanna Torén

Träning för barn
Puls! är en rörelsesatsning för
barn mellan 9-12 år. Satsningen vill ge vårdnadshavare och
barn verktygen för att tillsammans få en mer aktiv fritid
med fokus på rörelseglädje.
Totalt har det varit tio träffar
för barn och tre träffar för
vårdnadshavare under våren.
Amanda Ottordahl har haft
flera aktiviteter tillsammans
med barnen. De har bland
annat varit på Prästängen
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sker i samverkan med kommunrehab och Nordic Wellness. Flera aktiviteter genomförs med hjälp av utrustning
från Fritidsbanken. Det
kommer starta en ny grupp i
PULS till hösten. Om du och
ditt barn är intresserade – håll
utkik på Öckerö kommuns
webbplats!
Vandrande skolbuss

där Fritidsbanken finns för
att testa på olika rörelser och
sporter:
– Barnen gick loss och testat
på alltifrån cricket, inlines,
skateboards, trädgårdsyatzy
till käpphäst för att avsluta
med fotbollsmatch mellan ledare och barn. Ett gott tecken
var att barnen ville fortsätta
för att de hade så roligt trots
att tiden egentligen var slut.
Inför vår sommaravslutning
har barnen fått i uppgift att
fundera på en rolig rörelseaktivitet de vill göra med sina
föräldrar. På avslutningen
deltar även vår dietist Lina för
att berätta om bra mellanmål
i sommar. Jag kommer även
tipsa om bra och roliga rörelseaktiviteter som går att göra

runt om i kommunen, berättar Amanda Ottordahl.
Lina Johansson berättar
mer:
– På träffarna för vårdnadshavare har jag som dietist
tillsammans med arbetsterapeut och fysioterapeut från
Närhälsan Rehab pratat om
vanor och rutiner i familjen
kring sömn, skärmtid, rörelse och måltider samt hur
vi tillsammans kan hjälpas
åt att göra hälsosamma val i
vardagen. Vi har upplevt att
det varit värdefulla ämnen att
prata om och ger en möjlighet
att dela erfarenheter och tips.
Syftet med PULS är att förebygga övervikt och fetma,
psykisk ohälsa och minska
skolfrånvaron. Satsningen

Rörelseglädje efter skolan
och i sommar
Satsningen handlar om att
testa på olika sporter och fysiska utmaningar med Fritidsbanken. Genom satsningen
vill Öckerö kommun uppmärksamma spontanidrott,
rörelseglädje och hälsa tillsammans med andra barn
och ungdomar. Varje vecka
är det olika aktiviteter för
att locka olika målgrupper.
Bland annat har det funnits
möjlighet att testa på att rida
käpphäst i olika banor som
stafett- och hoppbanor med
prickskytt och dressyrbanor.
Under våren och sommaren
planeras det även för att testa
på casting, brännboll, somriga lekar, fotboll och mycket
annat.

– Under hela sommarlovet
finns det en mängd aktiviteter
för barn och ungdomar på
Prästängen och badplatser
måndag till fredag mellan
klockan 10-15. Håll utkik
efter mer information på
Öckerö kommuns webbplats,
ockero.se/sommar. Vi vill att
det här ska vara ett roligare
alternativ till att sitta hemma
och fastna vid tv:n eller spela tv-spel. Ett varmt tips till
dig som vill ha hjälp med att
aktivera dina barn i sommar,
avslutar Amanda Ottordahl.
*Fritidsbanken
Fritidsbanken är som ett
bibliotek fast med sport- och
fritidsprylar. Här kan du låna
utrustning för en aktiv fritid.
Skidor, skridskor, inlines,
flytvästar, innebandyklubbor
och golfbag är bara några
exempel bland mycket mer.
Utlåningstiden är 14 dagar.
Alla kan låna och allt är
gratis! Läs mer på ockero.se/
fritidsbanken

TEXT & FOTO:

Öckerö Kommun

Viva La Vida
- Länge Leve Livet
Den 17 maj arrangeras för
första gången en manifestation för Sveriges Kulturskolor, Kulturskolans Dag. Det
gemensamma musikcollaget
”Viva la vida” har samlat
över 1200 elever som tillsammans skapar en enorm nationell orkester.
200 kulturskolor deltar i
manifestationen med en
mängd olika kulturformer,
och visar upp all den fantastiska verksamhet som hela
tiden sker i Kulturskolorna.
Initiativtagare till Kulturskolans Dag är Kulturskolerådet,
kulturskolornas intresseorganisation. Kulturskolerådet är
en ideell, partipolitiskt och
fackligt obunden förening
där kommuner samverkar för
en tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet.
Kulturskolerådets vision är
att alla barn och unga ska
ha likvärdiga möjligheter att
utvecklas genom kulturutö-

vande i verksamhet med hög
kvalitet och tillgänglighet.
– Låt oss sätta ljuset på kulturskolan och fortsätta arbeta
tillsammans för en starkare kulturskola som ser till
att alla barn och unga får lika
möjligheter till kulturell och
konstnärlig verksamhet, säger
Torgny Sandgren kulturskolerådets generalsekreterare.
– Detta blir det tredje digitala projektet under våren. berättar Kulturskolechef Tommy
Tillander. Det har varit en
stor omställning att undervisa
digitalt och givetvis längtar
vi nu mycket tills vi kan ses i
större sammanhang igen. TIll
dess får vi glädjas åt ny kompetens och nya arbetssätt som
vi tar med oss in i framtiden.
Elina Samuelsson, drama
och tvärflöjtselev tycker att
det har varit väldigt roligt
att få vara med i ett sånt här
stort projekt tillsammans med
många andra trots pandemin.
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na i en ny orkestersatsning.
Kurt Levinsson, orkesterleDärefter inspirerades vi av
dare berättar om de digitala
projekten på i Öckerö Kultur- dansläraren Lilly-Anette Eliasson som ville göra en koreskola.
ografi till I´m still standing av
– Vi inledde i januari-21
Elton John. Alla intresserade
med det digitala projektet
elever fick skicka in sin inspel“Drive my car” och bjöd in
ning som redigerades av Veroblås, slagverk, elbas och strånika Borgström till en färdig
kelever att medverka. Resulvideo. Nu arbetar vi vidare
tatet blev två videofilmer. En
med nästa projektlåt “Viva La
med orkesterskolan som är
Vida” till Kulturskolans Dag förstaårselever på blåsinstrument och en med medlemmar- Länge Leve Livet.
TEXT: Tommy Tillander, Kulturskolechef
FOTO: De tio öarnas kulturskola
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Skärgårdshotellet - som att komma hem
- En plats för mat, prat och gemenskap
Jag möts av tre sprudlande
glada tjejer som är mitt i livet
med karriär, småbarn och familj med allt vad det innebär.  
– Vi tog chansen och detta
kommer bli en otroligt spännande resa, säger Rebecca
med sonen Eli på armen och
de andra tjejerna instämmer
glatt med glittrande ögon.  
Trion är utvalda att driva
verksamheten av familjen
Backman som är nya ägare av hotellverksamheten. Det har gjorts en renovering och en rejäl ”makeover” av fastigheten under några månader tillbaka. Tanken
är att det ska vara familjärt
och välkomnande, vilket man
slås av direkt. Tjejerna är en
perfekt matchning, och det
märks att dom trivs med varandra och uppdraget att driva
hotell, konferens och även
öppna upp restaurangdelen
till hösten. Dom har lätt till
skratt och fyller i varandras
meningar.  
Rebecca, Karin och Emelie
Rebecca Harris är född och
uppväxt på Hönö. Hennes
familj och släkt driver Lilling Cottage, där hon arbetat
i många år. På högskolan
har hon läst ekonomi med
inriktning på ledarskap och
detaljhandeln. Hennes stora intresse är inredning och
mat. På Skärgårdshotellet
kommer hon att ha ansvar
för marknadsföring, sociala
medier, den visuella delen av
verksamheten och matlagning
till viss del. Karin Edvardsson
är smålänningen som träffade en hönöbo och blev kvar.
Många känner igen henne
från delikatessen på Ica supermarket, dessförinnan arbetade hon på Butik Smycket
och GNS Delikatess. Hennes
familj drev även röröboa i
några år där hon var med i
spetsen. Hon har läst en yrkesutbildning som strategisk
säljare. På Skärgårdshotellet
kommer matlagning, personal och ekonomi vara hennes
största fokus. Emelie Olsson
är även hon född och uppväxt
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Fr. v. Emilie, Karin och Rebecca

på Hönö och att resa och upptäcka världen med familj
och vänner är hennes stora
intresse. Hon har arbetat
många år inom hemtjänsten
på Öckerö och efter hon fick
sitt första barn läste hon yrkesutbildningen management
inom hotell och besöksnäring
som är hennes passion. Hon
arbetade även för den förra
ägaren då med namnet Hotell
Trubaduren och har även arbetat extra på Zillstar. Emelie
har ansvar för konferenser,
paket och bokning med mera
på Skärgårdshotellet.  
Att möta andra människor
Det alla tjejerna har gemensamt och som är deras kanske
starkaste fördel är att de älskar relationer och mötet med
andra människor.  
– Vi kommer alla tre att ha
samma roll och delaktiga i
allt men lägga extra fokus på
våra professioner, ingen av oss
ska vara oumbärliga. Det är
viktigt för oss att försöka få
balans mellan arbete och tid
för familjen. När man jobbar
så jobbar man och när man
är ledig så är man ledig, säger
Rebecca.
Att må bra och ha balans är
A och O. De vill att det skall
vara en hållbar livsstil och arbetsplats för alla inblandade.
De vill satsa mycket på utveckling för personal och vara
en arbetsplats där det är kul
att gå till jobbet och att det
finns alla chanser till utveckling, både på det personliga
planet och för hela teamet och
verksamheten i stort.  

– Detta är drömmen för oss
och vi kompletterar varandra
så bra och eftersom vi är i
samma situation har vi ju full
förståelse för varandra, säger
Emelie.  
Nytt koncept med restaurang Skafferiet
Idén är riktigt bra råvaror i
säsong + picknickstyle = Skafferiet  
– Det viktigaste för oss är
att det ska vara gott, familjärt
och barnvänligt, allt annat än
”vita dukar”, avslappnat och
skönt helt enkelt. Restaurangen Skafferiet öppnar vi efter
sommaren, hösten 2021. Vi
vill göra detta bra och därför
skynda långsamt och växa i
den takt vi kan för att kunna
förmedla den känslan vi vill.
Nu i sommar kommer vi starta Skafferiets sommarvagn
med belgiska våfflor med olika ”toppingar”, både matiga
och som fika eller som efterrätt, säger Rebecca.  
– Vi kommer satsa på bra
råvaror efter säsong, erbjuda
alternativ på kött, fisk och
vegetariska alternativ. Vi
kommer handla lokalproducerade produkter, ha en
varierad meny och servera alla
tillbehören som en picknick,
det kommer att bli en härlig
upplevelse. Vi kommer också
servera hotellfrukost med
massor av gott, säger Karin
med ett leende.
– Vi vill stärka destinationen Hönö Klåva, samarbeta
företag emellan och erbjuda
besökarna ännu mer. Vi har
så många idéer, men man

får ta ett steg i taget. Vara
en levande destination året
runt. Satsa på paket med picknickkorgar till cykelturer, båtturer och vandringar för att
uppleva vår vackra skärgård
och natur vi har runt omkring
oss. Kanske ha temahelger
med olika typer av kurser.  Vi
har sexton rum och har redan
många bokningar, det kommer bli så roligt, säger Emelie.
Rebecca Harris, 31 år
Gift med Emil Tobiasson
Harris
Bor i villa på Hönö
Barnen Lillie 4 år och Eli
1 år
Favoritmat: Allt som har
med plock att göra! Och
att det skall se gott ut,
man äter lika mycket om
än mer med ögat.
Karin Edvardsson, 33 år
Gift med Mikael Edvardsson
Bor i villa på Hönö
Barn Theodor 2 år
Favoritmat: Fisk och skaldjur är en favorit, god
mat ligger ofta i det
enkla, det behöver inte
vara svårt att tillaga riktigt god mat med bra råvaror.
  
Emelie Olsson, 30 år
Sambo med Marcus Edvall
Bor i lägenhet på Hönö
Barnen Alba 4 år och Hedda 2 år
Favorit mat: Älskar pasta
TEXT & FOTO:

Anna Magnusson
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Åsa och Karin har båda haft
sina verksamheter på Malins Studio i Hönö Klåva, nu
öppnar de en egen salong i en
lokal på Hönö Heden.

TEXT & FOTO:

– Jag fick erbjudandet om lokalen och frågade Åsa om hon
ville dela den med mig, vårt
gemensamma namn blir Hälsorummet. Det passar bättre
för våra behandlingar med
en lugnare och tystare miljö,
säger Karin.
Åsa är utbildad reflexolog vid Kaironskolan. Det
är en vidareutveckling av
zonterapin där man jobbar
med punkter på andra delar
av kroppen också, inte bara
på fötterna. Hon utför även
Lymfmassage och Avspänningsmassage. I grunden är
Åsa barnskötare, de senaste
åren har hon arbetat på hemtjänsten vilket hon kommer
fortsätta med på deltid.
– Det är fantastisk berikande att kunna erbjuda folk
hjälp, det finns så mycket

Karin (tv.)
och Åsa.

ANNA MAGNUSSON

Hälsorummet öppnar upp på Hönö Heden

– För mig är det en perfekt
kombination att vara jourhem
och att ha min egna salong,
jag träffar så mycket härliga
människor som ger mig kraft.
Mina kunder är införstådda
med situationen och är väldigt
uppmuntrande. Det känns
så bra att nu kunna erbjuda
mina kunder en lugnare miljö
och inte minst för mig själv,
avslutar Karin.
Åsa Bäcklund
Gift med Magnus Bäcklund
Barnen Maja 10 år och
Felix 8 år
Bor i en villa på Hönö

man kan göra med mina behandlingar och jag och Karin
kompletterar varandra så bra,
utan henne skulle jag nog inte
kommit i gång med att starta
eget, säger Åsa.

Erbjuder lugnare miljö
Karin är utbildad massör,
hudterapeut och nagelterapeut. Hon är även jourhem
för barn och har en bakgrund
som lärare.

Karin Lindqvist
Sambo med Jimmy
Adolfsson
Barnen Beata 19 år, Truls
17 år, gemensamma sonen Edvard 8 år och för
tillfället två jourhemsplacerade tjejer.
Bor i villa på Öckerö

GÖTEBORGS
SKORSTENSSERVICE
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Läs mer på hjärterum.com

Läs mer på hjärterum.com
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Utför allt
som har med
skorsten att göra

Tel: 031-20 31 11
Vi tar uppdrag på Rörö, Hyppeln,
Källö-Knippla, Björkö, Kalvsund, Hälsö,
Öckerö, Hönö, Grötö och Fotö.
15

Mental blockheads har spelat tillsammans i snart ett år!
Vi träffar killarna i punk/
rockbandet Mental blockheads. I deras replokal i Öckerö hamn träffas dom och
spelar så det ryker. Nu har de
släppt ett debut album med
egna låtar och innan pandemin han de med två uppträdanden, nu ser de positivt på
en framtid med bandet.
Hur startades bandet?
– Det började med att Joel
och Gabbe hade pratat med
varandra om att fixa iordning
Joels flakmoppe och då blev
det så att de började umgås en
del. Sen fick de en idé om och
börja spela musik tillsammans
och strax därpå träffade de
mig och jag kunde tänka mig
och vara med om jag bara
fick tag på en bas. Allan och
Joel och spelade en del gitarr
tillsammans och så började
han också vara med i bandet
en kort stund därefter, säger
Adam.
– Jag, Joel och Adam
snackade lite om att börja
spela ihop. Joel hade redan då
börjat spela lite gitarr så fick
Adam en bas och då blev jag
sugen på att köpa trummor
också, så det gjorde jag. Vi
spelade några gånger ihop och
sen kom Allan med i bandet
med sång och gitarr och sedan
dess har vi fyra spelat ihop och
det har varit riktigt kul, säger
Gabbe.
– Vi har haft två spelningar,
första spelningen var en lite
mer inofficiell spelning för
vänner i en verkstad. Det var
en väldigt viktig upplevelse
att få spela framför publik.
Sedan, några veckor senare,
spelade vi som förband till
Left Hand Black på Franses
på Halloween vilket var väldigt roligt och häftigt. Någon
månad efter spelningen på
Franses så spelade vi in vårt
debutalbum i Sankt Jörgen hos
John Wångelid Floréns studio
(WF Audio). Där var vi hela
3 dagar och spelade in viket
var nytt för oss nya musiker.
Det var också en helt ny upplevelse bland flera och allt har
gått jättebra hittills, vi har fått
mycket stöd samt glada och
positiva kommentarer vilket
gör att vi bara vill fortsätta
med det vi gör, berättar Adam.
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så spelade vi in skivan och nu
längtar vi tills vi äntligen ska
få spela live igen!
Favoritband?
Pearl Jam, The Hellacopters,
The Hives.
Allan Arnesson, 30 år
Är sambo med Lisa Pettersson bor i lägenhet i Hönö
Klåva och arbetar som rörläggare på Knippla Rörkompani AB.

Vad har ni för framtidsdrömmar?
– Att fortsätta göra den typen
av musik vi gör och att få lite
mer spelningar, både lite större förhoppningsvis och även
lite mindre. Spela in musik i
studio och släppa det vill vi ju
också göra, säger Gabbe.
– Svårt och ha några riktiga
drömmar och visioner när
man inte har en aning om vad
som är rimligt. Tror vi alla vill
spela för att det är roligt och
för att det är tufft. Sen att få
spela på fler ställen när restriktionerna släpper hade varit
roligt. Sen som stora drömmar
och så hade det väl varit roligt
och få spela på något riktigt
stort ställe någon gång och att
folk faktiskt gillar att lyssna
på oss och tycker att vi är bra.
Gabriel Carlsson, 22 år
Är singel och bor på Öckerö
och jobbar som rörläggare på
Knippla Rörkompani AB.
Instrument?
– Trummor, spelade lite trummor när jag var yngre så det
kändes mest naturligt att fortsätta med det. Det känns som
att det är mest min grej också!
Har spelat trummor i ganska
exakt ett år!

Favoritband?
AC/DC, Rise against, Ramones mm.

Joel Utbult, 22 år
Är singel och på Öckerö i lägenhet arbetar som snickare
på Kanndalen AB.
Instrument?
– Gitarr. Kändes naturligt att
det blev gitarr då jag alltid
har älskat musik med mycket
focus på gitarrerna. Hemma
har det alltid lyssnats på musik, farsan spelar ju själv i ett
band som heter Skeletunes.
Så det har varit mycket musik i alla olika sorter. Men
rock var ju den dominanta
musikgenren hemma under
uppväxten. Jag har spelat
gitarr i drygt två år, och innan det har jag ingen musik
erfarenhet värd att skryta
om. Jag har länge haft en idé
om att starta band, men ingen som har velat vara med.
Men så äntligen hittade jag
tre personer som ville lika
mycket som jag. Så vi började med att bygga replokalen
och sen repade vi allt vad vi
orkade igenom sensommaren
och hösten innan våra två
spelningar som var i oktober
båda två tror jag. I december

Instrument?
– Gitarr och sång. Gitarr för
att det är tufft, sång för att
då får man stå längst fram
hahaha. I begynnelsen fick
jag spela bas eftersom ingen
annan ville det. Jag lärde mig
att spela på rätt prick och till
slut även ackord. Jag har spelat med en hel del band här
ute och i Göteborg, banden
har haft lite olika stil fast
alltid rock influerat. Jag började spela gitarr när jag var
tretton.
Favoritband?
Ramones, AC/DC och
Motörhead
Adam Magnusson, 23 år
Är tillsammans med Filippa
Ingmyr och pluggar till automationsingenjör robotik, bor
i hus på Hönö, Hea.
Instrument?
– Spelar bas för det blev så
naturligt när Gabbe hade lite
bakgrund inom trummor och
Joel och Allan på gitarr. Sen
har det bara blivit roligare
att fortsätta spela bas. Jag
har väl alltid tyckt om musik,
alla möjliga genrer, men aldrig hamnat i att spela något
instrument tills vi började
spela tillsammans för ett år
sedan. Fick min första bas i
april förra året av min flickvän och det var då jag började spela lite.
Favoritband?
– Det varierar från dag till
dag men jag tycker till exempel om Black Sabbath, Ramones, Joy Division, Bob Dylan
och massa fler olika.

Fr. v. Gabriel, Joel, Allan och Adam.

TEXT: ANNA MAGNUSSON
FOTO: OLIVER ÅKERFLO
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Svenska
Svenska kyrkan
kyrkan••Öckerö
Öckeröförsamling
församling

Gudstjänster
Gudstjänster
SÖNDAG
SÖNDAG30
30MAJ
MAJ
GUDSTJÄNST.
Sara
Johannesson,
GUDSTJÄNST.
Sara
Johannesson,
Frederic
Ogéus.
Anmälan
0708-61
1111
55.
Frederic
Ogéus.
Anmälan
0708-61
55.
wSänds
även
påpå
hemsidan.
wSänds
även
hemsidan.
Mariakyrkan,
Öckerö
klkl
1111
Mariakyrkan,
Öckerö
GUDSTJÄNST.
Rasmus
Lindén,
GUDSTJÄNST.
Rasmus
Lindén,
Ulrika
Davidsson.
Ulrika
Davidsson.
Björkö
kyrka
klkl
1111
Björkö
kyrka

KONFAÄVENTYRET
KONFAÄVENTYRET2021/22
2021/22

PODD:
PODD:KAFFE
KAFFEMED
MEDKAROLINA
KAROLINA

DuDu
ärär
inte
ensam
om
attatt
fundera
över
livet.
VillVill
dudu
inte
ensam
om
fundera
över
livet.
upptäcka
mer
om
digdig
själv,
Gud
och
livet
tillsamupptäcka
mer
om
själv,
Gud
och
livet
tillsammans
med
nya
kompisar?
Åka
påpå
resa
eller
läger?
mans
med
nya
kompisar?
Åka
resa
eller
läger?
Vårt
konfirmandäventyr
startar
i september.
Vårt
konfirmandäventyr
startar
i september.
Häng
med!
Läs
mer
påpå
hemsidan.
Häng
med!
Läs
mer
hemsidan.

I maj
firar
podden
1 års-jubileum.
Hör
Karolina
I maj
firar
podden
1 års-jubileum.
Hör
Karolina
Sandros,
präst,
och
Ingrid
Eliasson
spåna
vidare
Sandros,
präst,
och
Ingrid
Eliasson
spåna
vidare
om
högt
och
lågt,
trams
och
allvar
och
sånt
som
om
högt
och
lågt,
trams
och
allvar
och
sånt
som
håller
människor
vakna
om
natten.
Läs
mer
påpå
håller
människor
vakna
om
natten.
Läs
mer
hemsidan.
hemsidan.

SINNESROMÄSSA
SINNESROMÄSSAI KYRKAN
I KYRKAN

BÖN
BÖNI ÖCKERÖ
I ÖCKERÖKYRKA
KYRKA

TaTa
enen
stund
förför
attatt
sitta
ned,
bebe
och
i enkelhet
tata
stund
sitta
ned,
och
i enkelhet
emot
nattvarden.
T om
3 juni:
max
8 pers,
anmälan
emot
nattvarden.
T om
3 juni:
max
8 pers,
anmälan
0708-61
11 11
55.55.
1717
juni:
sista
gången
förför
terminen.
0708-61
juni:
sista
gången
terminen.
Torsdagar
klkl
1818
i Hönö
kyrka
Torsdagar
i Hönö
kyrka

Starta
dagen
i bön
tillsammans
med
diakon
Starta
dagen
i bön
tillsammans
med
diakon
Britt-Marie
Bäckström.
Britt-Marie
Bäckström.
Helgfria
vardagar
klkl
8.30-9
Helgfria
vardagar
8.30-9
Öckerö
kyrka
Öckerö
kyrka

HANNAS
HANNASSTUGA
STUGA

VÅRTIPSET
VÅRTIPSET––TIPSPROMENAD
TIPSPROMENAD
OCH
OCHQUIZ
QUIZVID
VIDHÖNÖ
HÖNÖKYRKA!
KYRKA!

GUDSTJÄNST
VIA
ZOOM.
GUDSTJÄNST
VIA
ZOOM.
Sara
Johannesson,
Frederic
Ogéus.
Sara
Johannesson,
Frederic
Ogéus.
Anmälan
0708-61
1111
55.
Anmälan
0708-61
55.
Länk,
sese
hemsidan.
Länk,
hemsidan.
Sänds
från
Hönö
kyrka
klkl
16.30
Sänds
från
Hönö
kyrka
16.30

SÖNDAG
SÖNDAG66JUNI
JUNI
GUDSTJÄNST.
Sara
Johannesson,
GUDSTJÄNST.
Sara
Johannesson,
Frederic
Ogéus.
Frederic
Ogéus.
Hönö
kyrka
klkl
1111
Hönö
kyrka
GUDSTJÄNST.
Rasmus
Lindén,
GUDSTJÄNST.
Rasmus
Lindén,
Magnus
Wassenius.
Magnus
Wassenius.
Öckerö
kyrka
klkl
1111
Öckerö
kyrka
GUDSTJÄNST.
Christer
Holmer,
GUDSTJÄNST.
Christer
Holmer,
Ulrika
Davidsson.
Ulrika
Davidsson.
Björkö
kyrka
klkl
1111
Björkö
kyrka

SÖNDAG
SÖNDAG13
13JUNI
JUNI
GUDSTJÄNST.
Roland
Stahre,
GUDSTJÄNST.
Roland
Stahre,
Frederic
Ogéus.
Frederic
Ogéus.
Öckerö
kyrka
klkl
1111
Öckerö
kyrka
MÄSSA.
Karolina
Sandros,
MÄSSA.
Karolina
Sandros,
Pernilla
Hellman.
Pernilla
Hellman.
Björkö
kyrka
klkl
1111
Björkö
kyrka
SINNESRO
I SOMMARTID.
SINNESRO
I SOMMARTID.
Hönö
kyrka
klkl
16.30
Hönö
kyrka
16.30

SÖNDAG
SÖNDAG20
20JUNI
JUNI
GUDSTJÄNST.
Sara
Johannesson,
GUDSTJÄNST.
Sara
Johannesson,
Pernilla
Hellman.
Pernilla
Hellman.
Hönö
kyrka
klkl
1111
Hönö
kyrka
MÄSSA.
Rasmus
Lindén,
MÄSSA.
Rasmus
Lindén,
Magnus
Wassenius.
Magnus
Wassenius.
Öckerö
kyrka
klkl
1111
Öckerö
kyrka
GUDSTJÄNST.
Christer
Holmer,
GUDSTJÄNST.
Christer
Holmer,
Märta
Eriksson.
Märta
Eriksson.
Björkö
kyrka
klkl
1111
Björkö
kyrka

Mötesplats
förför
alla
åldrar.
Tisdagar:
kom
och
Mötesplats
alla
åldrar.
Tisdagar:
kom
och
umgås!
Trädgårdsarbete
ihop
med
barnen
från
umgås!
Trädgårdsarbete
ihop
med
barnen
från
förskolan.
Kaffe,
saft
och
kaka
utomhus.
förskolan.
Kaffe,
saft
och
kaka
utomhus.
Torsdagar:
Musik,
möten
och
gemenskap.
TaTa
med
Torsdagar:
Musik,
möten
och
gemenskap.
med
ditt
instrument
eller
bara
kom!
ViVi
bjuder
påpå
kaffe.
ditt
instrument
eller
bara
kom!
bjuder
kaffe.
Tisdag
klkl
14-16
och
torsdag
klkl
16-18
Tisdag
14-16
och
torsdag
16-18
Sörgårdsvägen
68,
Öckerö
Sörgårdsvägen
68,
Öckerö

Nya
frågor
förför
vuxna
och
barn
varje
månad.
Nya
frågor
vuxna
och
barn
varje
månad.
Svarslappar/pennor
och
låda
attatt
lägga
svaren
i i
Svarslappar/pennor
och
låda
lägga
svaren
finns
vidvid
kyrkan.
Vinnare
dras
den
sista
i månaden
finns
kyrkan.
Vinnare
dras
den
sista
i månaden
––
pris
tilltill
barn
och
vuxen.
GåGå
när
det
passar
dig!
pris
barn
och
vuxen.
när
det
passar
dig!
Onsdagar
klkl
13-14
dessutom
Quiz
Onsdagar
13-14
dessutom
Quiz
utanför
kyrkan,
fika
och
pratstund
utanför
kyrkan,
fika
och
pratstund

Med
Medreservation
reservationför
förevevändringar
ändringarpga
pgacoronarestriktioner.
coronarestriktioner.PåPåvår
vårhemsida
hemsidahittar
hittardu
duaktuell
aktuellinformation.
information.
Webb:
Webb:svenskakyrkan.se/ockero
svenskakyrkan.se/ockero• •Tel:
Tel:031-764
031-76431
3100
00
Facebook:
Facebook:ockeroforsamling
ockeroforsamling• •App:
App:Kyrkguiden
Kyrkguiden
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filadelfiaöckerö
Gudstjänst

30/5
6/6
13/6

JUNI2021

Välkommen att delta utifrån FHM:s rekommendationer! Du kan även delta via radio
94,1 MHz eller hemsidan:

www.honomissionskyrka.se

Ulrik Alderblad. Online
Ulrik Alderblad. Max 50
Janne Karlsson. Max 50

TISDAGAR KL . 10

KRAFTKÄLLAN

SÖN 30 MAJ
11.00 GUDSTJÄNST på Mors dag
SÖN 6 JUNI
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard
SÖN 13 JUNI
11.00 GUDSTJÄNST
SÖN 20 JUNI
11.00 GUDSTJÄNST

Sommarandakter

Online varje söndag 11.00
20 juni - 22 Augusti. Vi sänder
sommarandakter på Youtube
och Facebook.
Välkommen

bön • sång •gemenskap

ONSDAGAR KL . 07

F R U KO S T B Ö N
bön • frukost

S E CO N D H A N D
“EN GÅNG TILL”

TO N Å R under J U N I

LÖRDAGAR 11-13

POPUP -AKTIVITETER!

ÖSTRA HAMNEN 1

Håll utkik på
Följ @honotonar

ÖSTRA HAMNEN 1 • 475 42 HÖNÖ
w w w. h o n o m i s s i o n s k y r k a . s e

F

Lyssna till

Med QR-koden
kan du se
våra aktuella
öppettider

RADIO
ÖCKERÖ
FM 94.1 Mhz

Programtablå maj - juni
Morgonandakter:
Måndag – Fredag 8.15
v.21 Sv. kyrkan, Holmer

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

v.22 Missionskyrkan, Hönö
v.23 Sion, Rörö

NIMBUS
Juni 2021

SÖN 30 MAJ

11:00 GUDSTJÄNST

SÖN 6 JUNI

11:00 GUDSTJÄNST
Nattvard, Månadskollekt

SÖN 13 JUNI

11:00 GUDSTJÄNST

SÖN 20 JUNI

Ny
predikoserie
i juni

1 JOHANNESBREVET
”KÄRLEK & SANNING”
SÖNDAGAR kl 11.00

11:00 GUDSTJÄNST
Församlingsmöte

SÖN 27 JUNI

11:00 GUDSTJÄNST

KONFA 2021 / 2022
För mer info se hemsidan!

VÄLKOMMEN ONLINE!

YouTube: Nimbuskyrkan Öckerö
Instagram @nimbuskyrkan
Facebook @nimbuskyrkan

CAFÉ NIMBUS
Krabbfiskebryggan
är på
plats!
NIMBUSGÅRDEN

031-962555 www.nimbusockero.se

18

Öppet i
midsommar!

v.24 Sv. kyrkan, Andreasson
Musikprogram ”Min Musik”
Morgan Mattsson
Fredagar 8.45 • Repris Tisdag 8.45

Öckerö-öarnas Rödakorskrets
Björnhuvudsvägen 19, Öckerö

www.nimbuskyrkan.se

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 juni!
Du hittar vårt
kalendarium med
gudstjänster och
bönestunder på
sionforsamlingen.se eller
vår sida på Facebook.

PROGRAMANSVARIG :
Öckerö-öarnas kristna råd

Korsordslösning
APRIL
TYP AV
FARTYG

T

FÖRDE
OVÄSEN

LÖSES
MED
GOTT
TÄNK

ARRANGERAT

ÄR DEN
SOM ÄR
BEREDD

GÖR
TJATIG
FELFINNARE

V

A

L

B

O

R

G

JOKERN
I LEKEN

N

A

R

R

E

N

SÄTTER
SMAK PÅ
MATEN

K

R

Y

D

D

A

N

O

T

A

APRILKILLE

A

MÄSTERSKAP

E

M

FÖR
FISKEFÅNGST
SÄLL

B

R

A

S

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

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

lör 26 juni 11-16
sön 27 juni 11-16
NIMBUSKYRKAN

Radio Hope sänder dygnet runt

Skiftesvägen 13, 475 45 Fotö
www.sionforsamlingen.se

GÖR INTE
DEN SOM
VET VAD
HAN VILL

S
SAMLING
ÅR
FYLLA
FLAKET

FARA

TAS DET
FÖRNUFTIGT

V

Å

R

E

K

E

L

A

VASS PÅ SPARKAR
VERKTYG FJUTTIGT
VÄRDESTRONGA FÖREMÅL

A

T

O

R

E

L

HOVDAM

L

VET ATT
FÅ DET
ATT GÅ
UNDAN

A

KYLER
KONSTNÄRLIG
SPORT

S

A

R

T

KARNEVALSSTAD

E

O

R

K

I

O

E

T

I

L

I

G

T

VÄLJER
KANAL
EFTER
TYCKE

Å

R

L

I

G

L

GOTLÄNNINGAR
TRÄDSLAG

G

U

T

A

R

FÖRÖDMJUKELSE

S

HAR DEN
SOM TYAR

A

KUNGLIG
HARALDS
FAR

JUPITERMÅNE
SAGOVÄSEN

A

S

T

F

I

R

A

NORR OM
STIGFJORDEN

O

MJUK OCH
DÄMPAD

S

O

F

T

ALSTRAR
ENERGI
EN RIKTIG
SLARVER

B

R

O

N

S

P

L

A

T

S

HAR
BILDNING
OCH FINT
SÄTT

LED SOM
NYTTJAS
AV
GÅENDE

R

FÅR INTE
MYCKET
UTRÄTTAT

Ä

RIKTNING
INTE BARA
INOM
KONSTEN

A

NAMN
SOM INTE
ÄR ÄKTA
TRETTON

A

BÖRJAN
PÅ NÅGOT
SOM TÄNKTES BLI

K

U

L

T

I

V

E

R

T
T

BOLAGSTYP

RÄCKER
FÖR
ATT FÅ
MEDALJ

D

D

INTE
BARA
DET OCH
DET

VIS

A

N

S

A

T

S

KAN
FORSKARE
VILJA
HÄVDA

EN
SLÄKTHISTORIA

Ä

T

T

ETT
MÅSTE
FÖR OSS
ALLA

M

A

A

N

D

I

BÅTTYP

E

R

E

A

K

T

O

R

NÄRA I
TIDEN
VISAR
VEM

S

N

A

R

TINGEST

D

L

I

A

S

PRONOMEN
KLINGAR
VACKERT

O

S

S

A

D

L

A

N

E

S

HELT
UTAN
ANLEDNING

A

Ö

H

MUNRÖRELSE

P

SMUTSA
NER

S

O

L

K

O

L

M

E

GNISSLAR

HAR
LUCKA
UNDER
PLATTOR

A

B

KAN KYLA
RENSA
BORT

I

S

K

U

B

S

E

G

L

I

N

G

NATIONALPARK I
LAPPLAND

STEG I
SKALAN

F

A

A

N

S

J

O

L

A

R

POSTFÖRSÄNDELSE

A

BLÄNKER
MANSPERSON

G

L

I

M

R

A

R

K

A

R

L

INLEDER
MARIABÖN

A

V

E

MATPLATS

T

A

L

L

R

I

K

SPELPLATS

PUTS OCH
EN
VÅRD
REVYERNAS
FÖRE
LINDFORS KL 12.00

L

B
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VISS LÄNGD
HJÄLPER OSS
ATT HÅLLA KOLL
PÅ VÄDRET

PERSON
SOM GÅR
I GOD
BRÄNSLE

SALTAS
DET MED

VULKANEN PÅ
SICILIEN

GÅR PÅ
SKENOR

MÖTS
LIGALAG
PÅ

HÅLLA
UPPSIKT
ÖVER

ANGER
NÄR
BEDRIVER
SJÖFART

LYA
KARIBISK
DANS OCH
MUSIK

GÖR MAN
MELLAN
TULLAR

MUSIKGENRE

BILJONPREFIXET

JULIPOJK

OLIVER
SÅDANT
KORT HAR HARDY
VI I
LOCKAR
MOBILEN EJ EREMIT

RIKTNING FRAMÅT
OMBORD
BLIR ALDRIG PAPPA

MAGRA
ÄR
TIKEN
EN
SÄTTA
BETE PÅ
KROKEN

SOLOSTYCKET
PÅ
OPERAN

STICKAS
MED
RÄTA

LJUDER
HÖGT

SIDA SOM
KAN HA
FÖNSTER

KRYDDA

GLIDER

KORT FÖR
MALTA
KAMPSPORT

BÅTTYP
FÅR
DJUR
ATT ÄTA

SKYNDA
SIG

LÄSES
FÖR
NÖJES
SKULL

RÖR SIG
UPP OCH
NED

INTE
FINNA
GOD NOG
KELVIN

BLIR
TILL
BRÖD

FÅGELSKÅDAS
GAMMALT
MÄRKE

TVÅ LIKA
ONYKTER
I TALESÄTT

FÖDS I
KULLAR
EN AV
TVÅ

VADARFÅGLAR I
KALLARE
TRAKTER
BASAR

VIN OCH
FLOD
DROG PÅ
MUNNEN

ÄR FYRAR SOM
LIGGER I LINJE
ELEKTRISK
ANSLUTNING

TRIVS
VID ÅAR
OCH
SJÖAR

SÖT
LITEN
RÖD
FRUKT

ÄR KASTANJEN
TILL
FÄRGEN

BEHÖVER
ARBETANDE
IBLAND

GÖR DET
SOM FASTNAR LÄTT
FÖRSTÅ

GE
TITELN
SIR

XXXIX
HAR TALL
MEN INTE
LÖNN

FIXA
EN VINK
ATT TA
TILL SIG?
SLIPAS
FÖR
SKÄRPANS
SKULL

STUVNING

KAN MAN
UPP MEN
INTE NED

MOTTAGARE

FLICKAKTIG
SKYMTAT
LAGRAS
VIN PÅ
IBLAND
HETER EN
MUSIKENS
STRAVINSKY
TREDJE
TONEN

KYLA
NED

NORSK
HÄLLRISTNINGSORT

VILL MAN
KANSKE
HANDLA PÅ
SLEVA

GÖR DET
NÄR DET
VÄRKER

DE BILDAR
NÄT I
STÄDERNA
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KORSORDSKONSTRUKTÖR: Gunnar Emanuel Ljungström FOTO: Thomas Crona och Ingemar Alphede

GER EJ
DEN SOM
STÅR
PÅ SIG

HAR BIL
DÄR BAK

SÅLD

SÅLD

SÅLD

SÅLD
Sandtångsvägen 22B,
Hyppeln

Kärrvägen 15, Hönö

Kärrvägen 17, Hönö

SÅLD

Mossen 7, Hönö

TILL SALU

TILL SALU

TILL SALU
Hyacintvägen 8, Hönö

Gamla vägen 24, Kalvsund Kvibackevägen 8, Hyppeln Västervägen 31, Öckerö

Marknaden är het och försäljningarna går fort. Vi söker fler hus, 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

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

VI ÄR
SKOLAN I CENTRUM
som erbjuder en unik utbildning för

MORGONDAGENS SAMHÄLLE
med kriminologi, nudging & sociala medier
PRAKTISKA MEDIEVERKYG & MAC-DATORER

Vi håller

ÖPPET &
AVSTÅ N D

varje dag

Mors Djag
30 m a

ÖPPETT I DER
JUNI

Mån-lör 12-22
Sön
12-18
Köket öppet till 21 och
17.30 söndagar.
Stängt 28 juni.

Sit tningar kl
12 , 15 & 18

MORS DAG

Vardagar 12-15

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

159:-

PREBEN PÅ PI REN

BRYGGLU NCH
Bryggpris på utvald rätt
Vår á la carte-meny
serveras hela dagen

En bar nära havet under bar himmel

Öppet lördagar 12-16

H ELGLU NCH/MEN Y
Södra Hamngatan 19–21
411 14 Göteborg
031-10 60 00
mediegymnasiet@lbs.se
mediegymnasiet.com

Lördagar 12-16 Söndagar 12-17.30 (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

