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Upplev havets doft, stämningen och människorna på öarna…
En sommar i vår skärgård är nog
bland det vackraste som finns.
Tidningen du håller i din hand är
Lokalbladets stora sommarnummer, ett smakprov av en skärgård
som är levande året runt. Vi
beskriver de tio öarna var för
sig, här kan du läsa kommunen
information och olika sommarevent på öarna.

försvinner då de blir helt utlämnade till de vuxna i sin närhet
som kanske finns ”närvarande”
av olika anledningar, kanske
finns det missbruksproblematik,
psykisk ohälsa eller av olika
anledningar finns det inte ekonomiska möjlighet att förverkliga
”sommarlovs drömmar” med
resor och Lisebergsbesök. Ha
med er det i tanken, kanske ni
kan hjälpa någon med något litet
eller något stort denna sommar.
Låta någon åka med på en båttur
eller bjuda någon på en glass. Det
behöver inte handla om pengar
utan om att se sina medmänniskor och då framförallt barnen, de
försvarslösa barnen.

ar. Det är ett aktivt val man gör.
Tid är det enda vi alla människor
har lika mycket av, delad glädje
är dubbel glädje, och det man av
kärlek ger får man alltid tillbaka
på ena eller andra sättet – det
kallas karma. De lilla är ofta det
stora, framförallt för barnen –
som att leka på stranden, springa
barfora i ett sommarregn eller
bada i havet. Vi kan alla vara
med och skapa fina sommarminnen för någon annan, visst är det
en rikedom. Önskar er alla en
riktigt skön sommar ta vara på er
och ta hand om varandra.

I hela 30 år har Lokalbladet delats ut varje månad och vi känner
starkt stöd från alla uppmuntrande trogna läsare och annonsörer.
Alla som vill stötta fortsatt utgivning får mer än gärna bli stöd
prenumeranter Swishnummer
och bankgiro finner du nedan. Vi
strävar efter ett läsvärt innehåll
Ingen är förmer än någon annan
och att vara ett vinnande alterjag tror att alla gör sitt bästa
nativ i mediebruset. Vår historia
utifrån sina möjligheter, alla är
och tiden här och nu i en härlig
lika värdefulla och alla är unika.
blandning. I Lokalbladet är ”det
All ha ett öppet hem och ge av
lilla det stora” vi lyfter fram
sin tid går inte att köpa för penggamla som unga, företag och
föreningslivet- förhoppningsvis
något läsvärt för alla! Sommar
och semester står för dörren med
tid för återhämtning, gemenskap
och glädje. Så känner många av
Swishnummer: 1235607205 •
oss, men det är inte alla förunnat
Ange för- och efternamn
ningssällskapet
ärså.enFörideell
att känna
mångaorganisation
barn
och unga är sommarlovet en
eroende av
gåvor, donationer och testaren pina. Trygghet och omsorg
som skolan
medliv
rutiner
och matTestaför att kunna
rädda
till sjöss.
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I sommar invigs padelbana på Knippla
I början av juli månad kommer Knippla
idrottsklubb att bygga en padelbana i anslutning till tennisbanorna nere vid hamnen. Det är en stor satsning som klubben
gör och utökar därmed det breda utbudet av aktiviteter som finns på ön. Det
kommer att bli en padelbana utomhus
belägen bara ett stenkast från havet och
det kommer bli ett perfekt komplement
till de fina tennisbanorna, enligt Knippla
IK.
Padel är en blandning mellan tennis och
squash och har blivit en otroligt populär
sport den senaste tiden.
– Extra roligt är det stora stödet och
den positiva responsen vi fått från boende på ön, kommunen och sommargäster
när vi arbetat med det här projektet, säger Knippla IK:s ordförande Fredrik Lindegren. För att genomföra projektet har
man sökt EU-bidrag från jordbruksverket för projekt med idrottsanläggningar
i glesbygd, och fått detta beviljat. Även
kommunen har beviljat projektstöd för
att detta skall kunna genomföras.

Helene Berndtsson och Sandra Svensson,
båda med i Knippla IK:s styrelse, presenterar
den glada nyheten om padelbanan.

en tillfällig bana i år. Det enkla svaret är
att vi vill göra det riktigt bra bakom lokalen och det krävs en del planering. För
att kunna börja spela redan i år fanns
möjligheten att göra en tillfällig bana vid
tennisen i och med att Jordbruksverket
hade stödet som gick ut i år, säger Håkan
Källefors, en av de aktiva kring byggnationen av padelbanan,
Ett och ett halvt års arbete
– Det här ska bli otroligt roligt att det
äntligen blir av, vi har jobbat med det
här projektet över ett och halvt år och
många gånger har vi trott att de inte
skall bli av. Vi har haft många motgångar som ex. Covid -19 som bromsade upp
arbetet en hel del, säger Sandra Svensson,
som också ingått i den padelgrupp som
arbetat med projektet.
Invigning i juli
Om allt går enligt plan kommer man
kunna öppna banan för spel i början/

FOTO:

Knippla IK och Lisa van Dorp

Det kommer mer
Men detta är bara startskottet. Visionen
och planen är att göra ett mer omfattande markarbete bakom klubbstugan
på den norra delen av ön där man kan
få plats med två banor i anslutning till
klubbstugan med omklädningsrum, där
får man även en fantastisk utsikt över
Hyppeln och Rörö.
– Banan vi bygger i år är av World
tour klass men är endast temporär några
somrar tills vi får planerat och utfört
de mer omfattande markarbetet bakom
klubbstugan där den permanenta platsen
skall bli. Detta medför dock inte att vi
tummar på kvalitén på den här banan
eftersom den skall flyttas dit upp. Vi har
fått en del frågor kring varför vi bygger

Den nya banan ligger sydost om de befintliga
tennisbanorna, precis bredvid havet.

Att padel blivit den nya innesporten har väl knappast undgått någon?
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mitten av juli. Bokning kommer att ske
via appen Matchi, som klubben redan
idag använder för bokning av tennisbanorna. Mer information om exakt öppning kommer ni kunna se på Knippla.se
eller Knippla idrottsklubbs facebook-sida. Klubben kommer även arrangera
en hel del aktiviteter kring padeln som
padelskola, klubbmästerskap med mer.
Racketar kommer finnas att hyra och
bollar att köpas om man inte har egen
utrustning.
Om padel
Padeltennis är en riktigt stor sport
i Sydamerika samt i några av de
sydeuropeiska länderna Spanien,
Italien, Frankrike och Portugal.
Störst antal utövare av dessa länder
har Argentina med över 4 miljoner
spelare. I Europa är det Spanien
som dominerar i medlemsantal
och att ha de duktigaste spelarna.
Störst i Europa är Spanien med c:a
2,4 miljoner utövare. Padel som
tävlingssport har 19 medlemsländer
i internationella förbundet varav
Sverige är ett av dem. EM och VM
arrangeras vartannat år.
ATT SPELA PADEL
Padel är en mycket enkel sport att
spela och förklaras bäst som en
blandning av tennis och squash.
Storleken på banan är 10m x 20m
och omringad av 3 meter höga glasväggar som får användas i spelet.
Mitten av banan delas av med ett
nät och man spelar alltid dubbel.
Det fantastiska med padel är att
alla som kan träffa en boll kan få ut
något av sporten. Man behöver inte
ha någon erfarenhet av racketsporter för att kunna njuta av sporten.
Padel är mycket roligt och enkelt
att lära sig, kul för den som vill testa något nytt och omväxlande för
den som är ute efter något socialt.
Padel kan spelas av alla oavsett kön
eller ålder.
3

H Ö N Ö KO N FE R E N SE N

Hönökonferensen

- fysisk och digital i år
– Vi bestämde att ha alla
medverkande på plats på
Hönö i år. Men både pandemirestriktioner och lokalen i
sig begränsar antalet åhörare
på plats, men liksom tidigare
år går det att följa konferen-

sen digitalt, förklarar Lehna
Rönneklev från konferensledningen.
Pandemin innebar att konferensen blev helt digital förra
året. I år blir det möjligt för

Lehna Rönneklev med Anders Marklund, pastor i Hönö Missionsförsamling, han är också med i konferensledningen. Från Hönökonferensen 2020.

besökare att vara på plats i
liten skala, men det blir ingen
camping eller matservering.
– Konferensen kommer att
bli större i år, jämfört med
förra året, säger Lehna Rönneklev. Vi kommer även att
ha barn- och ungdomsmöten,
men det är självklart inte uppe
på den storlek som det är ett
normalt år. Vi hoppas så klart

att vi nästa år kan ha en stor
konferens med många besökare som vanligt, det centrala
för konferensen är ju förutom
gudstjänsterna att vara tillsammans och träffas.
Konferensen pågår från
söndag 4 juli till söndag 11
juli. Sändningarna går att se
på honokonferensen.se

Liksom tidigare år går det att följa gudstjänsterna i direktsändning
på datorn eller mobilen eller se dem i efterhand.

Konstauktion på Konferensen även i år
Förra året var det premiär för
Hönökonferensens konstauktion.
Även i år sker auktionen på konferensens Facebook-sida. Konstnärer har fram till midsommar
på sig att skänka verk. I skrivande stund har 15 verk lämnats in
till auktionen.
Det är konstnärer och konsthantverkare som donerar verk till
Konferensen. Flera av konstnärerna och konsthantverkarna har
anknytning till öarna i kommuTryck av Charlotta Folkelind,
nen, men även konstnärer från
fastlandet bidrar. Verken läggs sedan ut på webben och det är även
där som själva auktionen sker.
De som är intresserade av att
buda gör det genom att skriva
i kommentarsfältet eller skicka
ett privat meddelande med budet
om man önskar lägga budet anonymt. Sista dagen att lägga bud
är på lördagen under sista konferenshelgen. Mer info om auktionen på honokonferensen.se
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Av konstnären Cajsa Nilsson
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ÖPPETTIDER
Mån-Fre: 10–18
Lör: 10–14

25% på alla
lösa bäddmadrasser

Kom in och
hitta rätt sort
till just din
Ord. pris 43 320:FAMILY PLUS
VI ERBJUDER
säng båt eller
Kontinentalsäng
husvagn/bil!
GARDIN-

Rättvik 130x190cm

ALLTID FRI HEMLEVERANS
OCH MONTERING

Handvävd
utematta i
återvunnen pet

32 490:-

norgardens_interior

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

SÖMNAD

TERR ASSMARKISER K ASSET T

Ord. Pris 1995.-

Nu 995.-

Stort utbud av
utemattor finns nu
hos oss med fina
sommarpriser!

Vi har parasoller och parasollfötter i olika storlekar!

Från 179.-/st

Svensktillverkade
markiser från
AMA Design

KAMPANJ!

Fåtölj + pall i grått
slitstarkt tyg - så länge
lagret räcker
Ord. Pris 6895.-

Nu 5595.-

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

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

ALLTID FRI
HEMKÖRNING
AV SÄNGAR
OCH MÖBLER

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

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® 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
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Åkes Äkta Hönökakor – tillbaka på Hönö
Nu får Åkes före detta bageri
– Åkes Äkta Hönökakor –
nytt liv på Hönö då barnbarnet, företagets vd och ägare
Mats Olzon, köpt tillbaka
den gamla bagerifastigheten
på ön.
Vi träffar Mats som sprudlar
av idéer och framtidsdrömmar. Han har nämligen inte
bara köpt den gamla bageribyggnaden, som ägdes av
Hönö Missionskyrka, utan
även den gamla kyrkan strax
intill.
Han har gått i morfar Åkes
fotspår och lever och andas
företagsamhet. Företaget
har växt något enormt under
Mats ledning från att baka
handgjorda brödkakor på
Hönö till en stor industriell
verksamhet i Torslanda. Åke
bodde i övervåningen till bageriet med sin familj på Hönö,
och det var ett slitsamt liv. De
flesta av barnen och barnbarnen har jobbat i bageriet, ett
riktigt familjeföretag. Mats
vision är att förstärka varumärket genom att förvärva
morfar Åkes före detta bageri
på Hönö, och återigen försöka
börja baka ”Äkta Hönökakor”.
Bageriet – gamla SMU gården
Mats är ivrig och visar alla
skrymslen och vrår i fastigheten. Innan årets slut är tanken att en handlingsplan för
verksamheten ska vara klar. I
nuläget är planen att ett ”micro”-bageri ska återskapas i
markplan och lägenheter byggas på övervåningen.
– Min tanke med att förstärka varumärket och företaget ytterligare är att bland
annat kunna erbjuda bakkurser samt företagsevent särskilt
för våra kunder. Vi vill också
försöka samarbeta med andra
företag i kommunen som fisketurer, boenden med mera,
berättar Mats.
Missionskyrkan och livet
Här har Mats en romantisk
dröm om att själv få bo på
övervåningen, eventuellt hyra
ut till någon verksamhet, och
använda kyrksalen för konserter och andra tillställningar.
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TEXT & FOTO: Anna Magnusson
FOTO: Privat

Mats Olzon i missionskyrkans gamla lokal på Hönö.

– Jag har redan, efter bara
några månader som ny ägare
av denna oerhört fina tidigare
kyrka, varit i kontakt några
gånger med mycket framstående kändisar inom sång
och musik samt i politikens
värld, men om det leder till
att lyckas få hit dem till Hönö
är en helt annan sak - ambitionen är emellertid mycket
hög, säger Mats. Att bara få
vara och vistas på Hönö och i
”kyrkan” på helgerna för att
småpyssla, är som att känna
sig ”informellt frälst”, vilket
gör mig så lycklig, harmonisk
och bekymmersfri. I princip
alla jag möter på Hönö är så
fantastiskt hövliga och nyfikna, om vad som kommer
att ske med ”kyrkan och före
detta SMU, och det är så
roligt att få berätta om sina
drömmar eller en kanske realistisk framtida verklighet,
menar Mats.
– Jag är vanligtvis ingen
man som tar större affärs- eller andra stora risker i livet,
har alltid följt försiktighetsprincipen, men känner att det

är spännande med förändringar just nu. Nu fattas det
sannolikt bara en ”Hönö-tös”
vid min sida, och då lite längre fram förstås, så blir väl
livspusslet fulländat, säger
Mats med ett leende.
Mats – familjen, bageriet
och tennisen
– I min släkt finns det ingen
tradition att läsa vidare och
studera efter gymnasiet fram
till min generation, så jag
sticker ut något när det gäller
detta.
Mats har studerat till civilekonom på Handels och
varit doktorand på Stanford-universitet i Kalifornien.
Han blev pappa redan som
20-åring. men det äktenskapet höll inte. 20 år senare
levde han med en kvinna och
fick ytterligare två barn. Nu
är han singel, sen ett par år,
och bor sedan i början av
90-talet mittemot bageriet i
morfars gamla villa i Torslanda med sina två tonårsdöttrar
Gloria och Gabriella.
– Mitt andra stora intresse

efter bageriverksamheten,
företagsekonomi är en mycket
stor passion för idrott – särskilt tennisen. Jag spelade
turneringar på svensk elitnivå
i ungdomen med bland annat
Anders Järryd, Mats Wilander, Stefan Edberg med flera.
Jag var därefter tennistränare
på heltid i Elfsborgs TK i
Borås, och sporadiskt landslagsledare i några år, samt var
inne på att bli idrottslärare
under en period. I veteransammanhang har det blivit tre
SM-guld utifrån fyra dubbelfinaler (semifinal i singel).
Historik, nutid och framtid
Åke grundade den Äkta
Hönökakan på Hönö år
1934. Hans far var fiskare,
vilket var ett vanligt yrke i
skärgården, men det var inte
intressant för Åke, som redan
i tidig ålder hade ambitionen
att bli bagarmästare. År 1960
byggdes det nya bageriet i
Torslanda, som fram till idag
utvecklats med en modern
maskinpark, utan att för den
skull ge avkall på det traditionella bagerihantverket. Åke
och hans fru Clary lämnade
över företaget 1982 som ett
arv till sina sex barn; Johannes, Lise-Marie, Eva, KlasÅke, Ingela och Lilian.
– Det är ganska komplicerat att driva ett småföretag
med många delägare. Efter
att Mats, som arbetade som
revisor, skrev och presenterade två företagsanalyser för
släkten i början av 90-talet,
tog han initiativet att köpa ut
släktingarna med föräldrarna.
Och i mitten av 00-talet köpte
han resterande verksamhet
från dem. Omsättningen
alltså vår försäljning från år
2020 blev 58,2 miljoner kr,
och ett resultat på 6,3 miljoner kr efter finansnetto.
Vi hade ett fantastiskt bra
verksamhetsår i fjol, och det
är ingenting som man gör helt
på egen hand, utan det är ett
samarbete med 30-40 duktiga
och arbetsamma medarbetare, säger Mats.
– Det är framförallt de fem
till tio senaste åren som Åkes
expanderat kraftfullt, och det
som ligger bakom denna höga
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Personalen i bageriet på Hönö.

Mats morfar Åke i bageriet på Hönö på 40-talet.

tillväxt är framförallt resultatet utifrån; ett större sortiment av olika Hönökakor,
nya marknader lokalt, regionalt, nationellt och inte minst
exporten till både Norge och
Finland. Idag har vi cirka 20
varierande Hönökakor i olika
storlekar och smaker, som

finns representerade i närmare
2.000 butiker i Skandinavien.
Vi är hela tiden medvetna om
att lika snabbt som vi expanderat de senaste åren, lika
snabbt kan det gå åt andra
hållet, så därför har vi hela tiden en ”baktanke” om att det
kan komma ett ”bakslag”. Vi

Rörö Strandkassa
SPECERIER • FISKEREDSKAP • GASOL • DIESEL • BENSIN • TEL 031-96 40 08

måste därför hela tiden ha ett
kritiskt tänkande vad gäller
vår affärsidé, kvalitet (förväntad kundupplevelse), hålla hög
leveranssäkerhet, produktutveckla, hålla hårt i vår likviditet och kassa och inte minst
ta hand om vår personal – då
kommer vi sannolikt att kunna överleva långsiktigt – i flera generationer ytterligare.
Nästa generation
– Nu, sedan i höstas, arbetar även min dotter Johanna
med mig, och det med stor
glädje. Även tonåringarna
Gloria och Gabriella finns
med i företaget på skolloven.

Min bestämda uppfattning är
att företaget ska leva vidare
även via den fjärde generationen. Men då måste döttrarna
vara extremt målmedvetna
och framåt och ”gå fram på
nät och hela tiden attackera”
– för att använda tennisspråk
– inte ”stå på baslinjen och
slica” då blir det inte någon
kontinuerlig utveckling. Eller som morfar Åke ofta sa;
”barre jobbe barre annars går
dan i bönn”. Jag är inte det
minsta orolig för en kommande generationsväxling för han
är väldigt nära sina barn, och
har en ”framtidstro”, avslutar
han.

VÄLKOMMEN TILL LILLING COTTAGE I SOMMAR!
För mer info om öppettider och vad som händer på Lilling,
se vår hemsida och följ oss gärna på sociala medier.

Midsommarafton & midsommardagen öppet 9–20

Hoppas vi ses!

Övriga öppettider – se
www.ica.se/strandkassan

Leksaker Presenter
tel 031-96 54 58

Västra vägen 13, Hönö Klåva
Tel: 031-96 80 35
www.lilling.se
LOK ALBL ADET JUNI - JULI 2021 NR 6
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Jan Utbult (KD):

Utvecklingen av Öckerö Nya Centrum

Delning av detaljplanen
Diskussionerna har nu mynnat ut i ett beslut att dela planen i två delar som hanteras
var för sig som två separata
detaljplaner. På det sättet kan
vi komma vidare med fler bo8

städer samtidigt som vi gör ett
omtag kring hamnplanen och
området runt omkring denna.
Beslutet innebär att den västra delen av detaljplanen (DP
1) går ut på en ny granskning
samtidigt som en nystart görs
med den östra delen av området (DP 2). När man gör en så
stor förändring som detta blir
måste en detaljplan gå ut på
granskning igen för att säker-

ställa det allmänna intresset.
Inriktningen och plangränserna för DP1 är oförändrade i förhållande till det
tidigare förslaget, men med
några justeringar. ”Båkens”
är arbetsnamnet på den höga
byggnaden som planeras i
ungefär i mitten av planområdet där Trevnaden tidigare
låg. Utformningen på Båken
har varit en av de frågor som

Barbro Strömblad och Öckerö kommun

År 2011 antogs ett planprogram för centrala Öckerö och
ett positivt planbesked för det
aktuella området gavs i juni
2015. Under våren 2016 hölls
en tidig medborgardialog och
förslaget till detaljplan var ute
på samråd under våren 2017
och granskning under hösten
2018.
En bred politisk enighet råder i visionen för Öckerö nya
centrum och även kring det
stora behovet av fler bostäder
i olika upplåtelseformer. Under granskningen framkom
tveksamheter kring hur bostäder på hamnplanen skulle
påverka närliggande industrioch hamnverksamhet. Det har
också framförts synpunkter
bland annat kring höjder och
gestaltning. Den senaste tiden
har därför diskussioner pågått
kring vilket det bästa alternativet är för att komma vidare.
Kommunen är i mycket stort
behov av fler bostäder men
samtidigt behöver vi också
minimera riskerna för våra
företag och vara lyhörda för
befolkningens synpunkter.

skapat mest engagemang hos
öborna. I de nya handlingarna är maxhöjden sänkt med
6 meter i förhållande till de
tidigare granskningshandlingarna. Jämfört med det
allra första förslaget är höjden
minskad med totalt 11 meter.
När det gäller utseendet på
Båken kommer det att bli en
arkitekttävlan där flera olika
förslag kommer att ställas
mot varandra. Tanken är att
byggnaden ska få ett utseende
som passar bra in i skärgårdsmiljön och anknyter till det
Bohuslänska kustsamhället.
På Skärhamnsås har de högsta byggnaderna sänkts med
3 meter i förhållande till det
tidigare förslaget. Även dessa
byggnader är tänkta att påminna om det traditionella
kustsamhällets struktur och
gestaltning.
Ungefär en tredjedel av
lägenheterna kommer att bli
hyresrätter och resterande del
bostadsrätter. Hyresrätterna
kommer att erbjudas till dem
som idag står i den kommunala bostadskön. Totalt kommer
minst 100 lägenheter av cirka
320 att bli hyresrätter inom
DP1.

FOTO:

Illustration. Källa: Öckerö kommun
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uktion ................................. 28/7

28/7
kaffe och våfflor
Tidplan för DP1
22 juni tog kommunstyrelsen beslut om att gå ut på ny
granskning av DP1.* Under vecka 26–31 ställs planen ut och
möjligheter finns att komma med synpunkter. Under höstens
sammanställs sedan materialet inför ett antagande i kommunfullmäktige 9 december. Efter att detaljplanen vunnit laga
kraft tar det ungefär två år innan de första boende kan flytta
in. Hela planen har en genomförandetid på ca 10 år innan de
sista bostäderna beräknas vara klara.

.................................Sommar
Fortsatt utveckling av hamnplanen (DP 2)
Ambitionen med DP 2 är att utveckla hamnplanen tillsammans
med näringslivet som har pekat på vikten av området för att
nå kommunens näringslivsstrategiska mål. Genom att göra
ett omtag ges även möjlighet att utvidga planområdet för att
skapa en bra helhet. Det första steget är förslagsvis att kommunen gör en lämplig avgränsning kring vilket område DP2
ska omfatta. Som nästa steg öppnar vi upp för en bred dialog
där medborgare, företagare, föreningar och ö-råd ges möjlighet
att komma med idéer på hur området ska
utvecklas. På det sättet kan vi skapa en stor
delaktighet och en bra start på processen.
Här finns just nu inte någon färdig tidplan
men arbetet beräknas att starta under hösten
2021 och jag ser fram emot en bra medborgardialog med stort engagemang.

och våfflor

på Källö-Knippla!

Knippla
IK’s arrangemang
sommaren 2018
Knippla
IK:s arrangemang

sommaren 2021

Midsommarfirande på hamnplanen ......... 22/6
Mixtävling
boule
3/7ringdans för alla barn,
Vi startar kl i16.00
med
lotterier, fiskdamm, chokladhjul, kaffeservering
och lekar. Vi håller på9/7
till ca. 19.
Helikopterflygning

Vill
du se öarna från ovan?
Då har.........................
du möjlighet23/6
att ta en
Midsommardagen,
VM-kväll
tur med helikopter. Start från fotbollsplanen.
Kl 18 öppnar vi KIK-lokalen för matchen
Sverige–Tyskland med start kl 20.
Fisketävling
24/7
Entré: 20 kr (inkl resultatlott à 10 kr) grill
Köp
fiskekort
i KIK´s lotteribod på hamnplanen
medditt
mera
utlovas.

tillåter. Starttid: 18.15
30,
31.
. Starttid: 18.15

mellan 14-16. Fisketävlingen sker mellan 16-18 inom
VM-eftermiddag
utsatt
fiskeområde. ................................................... 27/6
Kl 15 öppnar vi KIK-lokalen för matchen

Jan Utbult (KD)
Kommunalråd

* Under förutsättning att kommunstyrelsen tar beslut 22/6
enligt beslutsunderlaget. Sammanträdet hålls efter pressläggningen av detta nummer av Lokalbladet.

Öppet
år e t r u n t

ÖPPETT I DER
Alla dagar hela
sommaren från 12.00
BRYGGLU NCH
Vardagar 12.00 – 15.00
A LÁ CA RTE
Alla dagar från 12.00

Auktion
31/7 med start kl 16.
Sverige–Mexico

Entré: 20 kr (inkl resultatlott à 10 kr) .

Musikkvällar onsdagar vecka 27,29,30,31 och 32
Knippla Hamnfest .................................................14/7
kl 18.15
familjedag
redan kör
kl 10
tältet Mer
IEnanslutning
till som
våra börjar
musikkvällar
vi ibåtbingo.
med
Melodikrysset.
info om vem/vilka som kommer att spela finner du på vår
Under dagen har vi bland annat 5-kamp,
hemsida
knippla.se alternativt på vår facebooksida.
barnaktiviteter, lotterier, ankrace mm.
Öltält med servering. Band: Mf2 och
Årets
NYHET!
I början av juliavkommer
Knippla
IK att
Källebörjez
(en avknoppning
Källeberga
Singers).

bygga en padelbana i anslutning till våra tennisbanor.
Fisketävling
..............................................................
21/7
Bokning
av våra
tennisbanor och padel sker i matchi.se
ÖPPET
H EL A
M I DSOMM A RH ELGEN
FRÅ N
12.00

SM A K K VÄLLA R
I HÖST

Smakmenyer i höst
11 september
12 september
F ISK &
8 oktober
SK A LDJ U RSJ U LBORD
9 oktober
12 november
19 nov – 21 dec
Boka bord i tid!
13 november

Loppmarknad & Auktion ................................. 28/7

Tennisskola v 27-29
Bokning
av tennisskola
sker ioch
matchi.se
Musikkvällar
med kaffe
våfflor
på hamnplan.
Simskola v 27-28
Båtbingo om vädret tillåter. Starttid: 18.15
Intresserad
att29,
delta?
Maila knipplasimskola@gmail.
Onsdagar v.av27,
30, 31.
com

Övrigt:

Fotbollsskola
v 31
Tennisskolan (fler veckor kan tillkomma) ..... mån-fre vecka 27, 30
Mån-fre.
Ålder
5-15
år. Anmälan skermån-fre
på plats
måndagen
vecka
28, 29
Simskola ..............................................................
den
2 aug.
kl 09.00
................................................................... 1/7
Seriestart
boule

kan tillkomma) ..... mån-fre vecka 27, 3
.................................
mån-fre
vecka
28,
2
mma) ..... mån-fre vecka 27,
30
Välkomna!
....................................................
1/7
................. mån-fre vecka 28, 29
PREBEN
PÅ PI REN

Öppet när det är öppet,
stängt när det är stängt

Serieslutspel boule .............................................................. 4/8

Vi
följer FHM´s
och råd för 7/7
ovan
.......................................................
Klubbmästerskap
bouleriktlinjer
arrangemang!
Fotbollskola .................................................. mån-fre vecka 31

För mer info om arrangemangen se:
http://www.laget.se/knippla
samt Facebook.

Varmt välkommen t ill Hönö Klåva hamn! Preben & Sofie med personal

Tel 031-97 69 00 www.tullhuset.se info@tullhuset.se
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Cykelns dag på soliga öar - och snart även på Björkö
Den 3 juni gick det en cykeltur
från Solhöjden till Aleks café i
Klåva för fika med wienerbröd
för att högtidlighålla Cykelns
dag.
Piloterna var Klas Utbult, Helene Berndtsson, och Alf Benson.
Passagerarna var Anna-Lisa
& Rolf Johansson, samt Rolf
Lundqvist. Det skedde inom
ramen för projektet Cykling
utan ålder som drivs av Röda
Korset med stöd från kommunen. Cyklarna är donerade
till Röda Korset av Övarvet/
Ökronan. Kommunen kommer
nu att sponsra med ytterligare
en cykel och det innebär att
verksamheten även kommer att
starta på Björkö. Där kommer
fokus att ligga på att komma
ut och aktivera hemmaboende
äldre.
Sandra Svensson (M) är ordförande för socialnämnden i
Öckerö kommun, hon är mycket positiv till projektet.
– ”Cykling utan ålder” är ett
fantastiskt projekt som Röda
korset driver, säger Sandra

Svensson. De gör ett kanon
jobb ihop, frivilliga piloter och
personal ifrån våra enheter.
Det har varit otroligt uppskattat och vi märker att det bara
växer. Vi ser att det får oerhört positiva effekter för att
motverka ensamheten bland
äldre, men även att man får
komma ut och röra på sig. Vi
har ett fint samarbete mellan
kommunen och Röda korset
och när de föreslog att utöka även till Björkö gjorde vi
en gemensam riktad satsning.
Vi ser fram emot att de skall
komma igång!

FOTO: Thomas Crona

För Helene Berntsson var det
första gången efter godkänd
utbildning hon var ute och cyklade med passagerare.
– Jag tycker det gick bra att
cykla till Klåva idag. Jag var
lite orolig innan, men sen gick
det bra när vi väl kom iväg. Det
gick lugnt ner till Hönö Klåva.
Röda korset efterlyser nu fler
frivilliga som vill utbilda sig
till cykelpiloter på Öckerö och
Björkö.

SKÄRGÅRDSHOTELLET HÖNÖ
– EN PLATS FÖR MAT, PRAT OCH GEMENSKAP –

Musik i Örtagården
på Öckerö i sommar

Hotellfrukost alla dagar i veckan från 1 juli (välj mellan buffé
eller vår frukostpåse) – Boka gärna i förväg via vår hemsida
eller ring 031-969680 , vi tar drop-in i mån av plats.
Vår sommarvagn öppnar 1 juli – vi kommer att servera
belgiska våfflor i både matiga och efterrättsvarianter samt
enklare sommarrätter.
Vi erbjuder boende, mat, catering, konferens, bröllop eller
olika typer av event.
Varma hälsningar Emelie, Karin, Rebecca & Co

Västra vägen 17, Hönö
Tel: 031-96 96 80
www.skargardshotellethono.se
10

The Entertainmen med Arne Roos

FOTO: Nils Jan Rapp

Nu kan du uppleva musik i örtagården igen.
Torsdagen den 29 juli inleder Jussis Jazz, den 5 augusti kommer The Entertainmen med Arne Roos, den 12 augusti avslutar
Red Mill Jazzmen. Spelningarna börjar kl. 19.   
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Sommaraktiviteter för
barn och ungdomar

HENRYS KIOSK
ÖCKERÖ HAMN • TEL 96 57 69

• 300 sorters lösviktsgodis.

• Mjukglass, kulglass och slush.

• Vi har andelsspel för 50-500 kr på travet.
• Återförsäljare för Habanos cigarrer.

ÖPPET

9 – 21

alla dagar
Välkomna önskar Pierre
med personal!

FOTO: Conny Nylén

I sommar finns det många härliga sommaraktiviteter att välja
bland i Öckerö kommun. Aktiviteterna är för dig mellan 6-19
år (några evenemang är för dig som är lite yngre) och är kostnadsfria om inget annat anges. Allt anpassas efter aktuella råd
och rekommendationer. Det är viktigt att du som deltar är utan
symptom!
Exempel på aktiviteter är sommarskate, simskola, Sommarboken, kajak, barnteater, Workshop: Pimpa ditt plagg, röelseglädje på Prästängen.
Du hittar alla aktiviteter på ockero.se/sommar. Sidan fylls på
allteftersom fler evenemang kommer in.

Marn: 0708-969675
Per: 0735-181203

• Glaskasseer
• Glasreparaoner
• Glasräcken
• Spegelglas
• Plexiglas
• Övriga Glas

ÖPPET
HEL A
SOMMAREN

ÖPPETTIDER
månd–fredag
lördag
söndag

10–18
10–14
11–14

Tel 96  99  99 Öckerö hamn
www.strandblomman.se

Följ oss gärna på facebook och
instagram strandblommanockero

ÖPP E T TIDER I
MIDSOMMARHELGEN
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Midsommarafton 10–13 Midsommardagen Stängt
11

Kalvsund

Kalvsund är en av kommunens två öar som är bilfria. I hamnen
finns en trevlig lekplats med boulebana intill. Sommartid köper du glass
i den lilla kiosken. Ön har en fantastisk naturslinga som varmt rekommenderas. Badplatsen ”Körrgårn” har o ettmtyckt hopptorn. Kalvsund
har haft stor betydelse i Öckerö-öarnas historia. Ön låg bra till vid utloppet från Göteborg och här fanns stationer för tull, lots och telefon.
Ändå var det här som Ernst Bremer etablerade sin spritsmuggling en bit
in på 1900-talet. Huset han bodde i breder ut sig med tinnar och torn i
den lilla hamnen. Lite längre bort finns en gammal gul trähuslänga som
minner om sillperiodens guldår. Ett av de få sillhusen som finns bevarat
på västkusten. Magnifik utsikt över båtliv och öar får du om du söker
dig till öns högsta punkt. Här stoltserar den röda båken ”Valen” som
fungerat som sjömärke i långa tider.

KALVSUND eller Kalven, har fått sitt
namn av sitt läge i förhållande till den
stora grannen Björkö. En ”kalv” är en
mindre ö i anslutning till en större.
BOFASTA: 244 personer.
FÖR BADSUGNA:
Körrgår’n vid fotbollsplanen, eller direkt
från någon klippa.
SÅ TAR DU DIG HIT: Avgiftsfri bilfärja
från Lilla Varholmen till Björkö, tar ca
6 min. – Från Björkö på Framnäs går
personfärja till Kalvsund, parkering på
Framnäs. Ett trevligt färdsätt är med
kajak, som ni kan hyra av Öckerö båtsällskap.
GÄSTHAMN: 7 gästplatser

Björkö

I Björkö hamn är det liv och rörelse. Öbor
blandas med båtturister och övriga besökare.
Det ordnas ofta live-musik på restaurangen i
hamninloppet. Är ni sugna på shopping finns
Björkö Skeppshandel i hamnen där det finns
båttillbehör, kläder och inredningsartiklar. På
ön finns livsmedelsbutik, marina med verkstad
för motorreparationer och vinterförvaring. I
hamnen finns något så unikt som ishus där såväl fritidsbåtar som fiskare kan hämta is. Här
är ett av de få ställen i kommunen där du kan
tanka din båt. Det finns möjligheter att finna
övernattning både på vandrarhem och hos privata uthyrare. Ön har en aktiv roddarförening
för tiohuggare.

12

BJÖRKÖ – ”birk” som betyder handel
vilket antyder att Björkö kan ha varit lite
av ett handelscentrum under sin tidiga
historia.
BOFASTA: 1542 personer
FÖR BADSUGNA: Skarviks holme vid gästhamnen, någon av de många vikarna runt
ön eller exempelvis de mer barnvänliga
badplatserna Klarvik och
Timmervik.
SÅ TAR DU DIG HIT: Avgiftsfri bilfärja
från Lilla Varholmen till Björkö, tar
ca 6 min. Personfärja från de mindre
öarna.
GÄSTHAMN: 50 gästplatser
HUSBILSPLATSER: 30
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Hyppeln
Upplev denna lilla pärla! Här är det lugnt och skönt med närhet till havet vart du
än går. Den mysiga lilla ön har typiska västkusthus och att bara strosa runt är en
fröjd. Vill du gå lite längre är promenadslingan på 2,6 km runt ön att rekommendera. Ta med ryggsäcken med fika eller grillmat stanna på någon av rastplatserna
med ordnade grillplatser och picknickbord. Tar man sig upp till vattentornet har
man utsikt över hela västerhavet, från Carlstens fästning på Marstrand i norr till
Vinga i söder. Högsta punkten på ön är Jättehuvudet som syns tydligt från havet.
Badplatsen Sandtången på östra sidan är oslagbar med sina långa sandstränder.
Trivs man inte på stranden finns det många klippor på sydsidan eller västsidan
där man kan Kontrasternas ö – ett paradis sola och bada mer privat. Hamnen är
centrum på ön och här finns livsmedelsaffär, jämte den relativt stora gäst-hamnen.

HYPPELN – namnet härstammar från bohuslänskans ”hyppel” som betyder knöl/
puckel. Antagligen uppkallat efter öns
profil med höga bergknallar.
BOFASTA: 169 personer
FÖR BADSUGNA: Sandtången, mot Rörö
till eller direkt från klipporna.
SÅ TAR DU DIG HIT: Kostnadsfri bilfärja
från Lilla Varholmen till Hönö Pinan, tar
ca 12 minuter. Därifrån går buss nr 290
mot Öckerö/ Hälsö. Från Burö färjeläge
på Hälsö går den kostnadsfri bilfärjan
Nordöleden till Hyppeln och den tar cirka
10 min.
GÄSTHAMN: 60 gästplatser. – Hyppelns
gästhamn är väl skyddad för väder och
vind. Den ligger i ostlig riktning och omsluts av två väl skyddande pirar.
HUSBILSPLATSER: 10
TIPS Självklart bör du gå den fina vandringsslingan.
KLYVNA STENEN: Halvvägs på slingan
finns en liten skylt.
JÄTTESTENEN: Ta dig ut till öns västligaste
punkt, Gula Skäret. Här finns stenen som
slungades upp ur havet på 50-talet.

Rörö

Rörö hamn är en levande och mycket viktig del av
ön. Flera fiskebåtar har här sin hemmahamn och
gästhamnen som är väl skyddad är mycket populär. Här finns affär, antikvariat, café, restaurang
och fiskaffär med servering. Möjligheter att spela
boule, beachvolleyboll och tennis för den aktive. Annars är det mysigt att
bara gå runt och titta på fiske- som fritidsbåtar. Vill du vandra naturskönt
söker du dig åt Rörös västra och norra del, som är naturreservat. Här finns
sällsynta växter och fåglar, vilket gör att ön älskas av naturintresserade året
om. Även en tillgänglighetsanpassad led går från hamnen ut till västsidan,
där Vinga syns i söder och Marstrand och Pater Noster i norr. Rörö har
också Sveriges äldsta sjöräddningsstation. Badplatsen ”Gule skära” ligger
på öns östra sida och långgrunda stränder hittar du på den västra.

LOK ALBL ADET JUNI - JULI 2021 NR 6

RÖRÖ – Växten vass kallades för ”rör” och
då ön hade en utbredd växtlighet av vass i
sydväst och i insjöarna blev namnet Rörö.
BOFASTA: 240 personer.
FÖR BADSUGNA: Gula skären och Ersvik.
SÅ TAR DU DIG HIT: Kostnadsfri bilfärja
från Lilla Varholmen till Hönö Pinan, ca 12
minuter. Därifrån går buss nr 290/eller ta
buss 290 fr Göteborg mot Öckerö/Hälsö.
Från Burö färjeläge på Hälsö går den kostnadsfria bilfärjan Nordöleden till Rörö, tar
cirka 25 min.
GÄSTHAMN: 120 gästplatser.
TIPS BESÖK: Fornlämning i form av en
labyrint, som antaglingen har använts för
att bättra på fiskelyckan. Antikvariatet.
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Källö-Knippla

KÄLLÖ-KNIPPLA – Källö härstammar
från öns offerkälla Saramors källa.
Knippla antagligen efter det bohuslänska ordet ”knebbel”, som använts som
namn på en hopgyttrad samling av små
skär.

På Källö Knippla är det liv och rörelse sommartid. Ett favoritstopp för
båtfarare mellan Göteborg och Marstrand. Här äter du gott på restaurang
och pizzeria. Här finns minigolf och en sommarkiosk. Boulebanan är tillgänglig för allmänheten och likaså ”Badhuset” med bastun som är öppen
mot veckoslutet. Nödvändigheter som livsmedel och drivmedel finns också
i hamnen. Ta en promenad till hembygdsgården, de härliga klippbaden,
och ”Sara mors källa”. Det gamla vadbinderiet är omgjort till vandrarhem.
Mysig ö med genuin bebyggelse och levande hamn. Färjan från Hälsö tar
bara 10 minuter och att promenera eller cykla är att rekommendera! Gör
en utflykt och njut av bad nedanför fotbollsplanen eller testa ”Ankis” med
hoppbrygga. Stanna gärna över natten i det mysiga vandrarhemmet, och
varför inte boka in en båt- eller fisketur som utgår från ön.

BOFASTA: 281 personer.

Öckerö

Centralt på ön finns en välsorterad livsmedelsbutik och kring hamnen finner du caféer,
restauranger, apotek, systembolag, bank, närbutik/ kiosk, fisk/delikatessaffär, bibliotek och
andra nödvändigheter. Här är hamnen full
av de bofastas båtar, men det finns även plats för gästande båtfarare.
Prästängen och Göstahallen (allaktivitetshall) är platsen för fotboll,
skateboard och ishockey och engagerar alla åldrar i kommunen.
Den ”seglande gymnasieskolan”, med skeppet Gunilla och Maritima
centret, ligger på denna ö. Öckerö har två kommunala badplatser,
båda på västsidan. Hjälvik är den största med flera bryggor och
badstegar. Härlig sandstrand för barnen och bra stegar vid djupare
vatten. Vill du ligga mer avsides går du längre ut på en slät klippa.
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FÖR BADSUGNA: Familjevänligt vid fotbollsplan, eller Ankis med hopp-brygga.
SÅ TAR DU DIG HIT: Buss 290 från Göteborg till Burö. Sedan avgiftsfri bilfärja.
Med bil, kär till Burö på norra Hälsö,
sedan avgiftsfri bilfärja. Observera
att det är ont om parkeringar på Källö-Knippla.
GÄSTHAMN: 130 gästplatser.

ÖCKERÖ som fått ge namn åt ögruppen, kal�lades tidigt Eikr eyia, ”Ekön”. En lund av ekar
bör ha växt där öns första kyrka restes under
1200-talet.
BOFASTA: 3629 personer
FÖR BADSUGNA: Hjälvik med brygga, toaletter,
handikappanpassat, hopp-brygga och sandstrand. Saltarsviken med betongpir, toaletter
och stegar.
SÅ TAR DU DIG HIT: Med kostnadsfri bilfärja
från Lilla Varholmen till Hönö Pinan, tar cirka 12
minuter. Därifrån går buss nr 290 mot Öckerö
GÄSTHAMNAR:
Nimbus: 20 gästplatser
Öckerö hamn: 30 gästplatser
HUSBILSPLATSER: 50 i Öckerö hamn
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Fotö

Längst söderut av kommunens tio öar ligger Fotö. För att ta dig till
ön passerar du den stora blå bron från Hönö, cyklar eller promenerar
du så passa på att stanna upp och beskåda den magnifika utsikten.
Bilen parkeras bäst vid brofästet och sedan rekommenderas att strosa
omkring och beundra den genuina skärgårdsbebyggelsen både från förr och nu.
Den pittoreska hamnen är mysig med bodar, fiskeredskap och båtar. Sommartid
är bryggcaféet öppet med goda bakverk och glass. Njut av att sitta ned på en av de
många ljugarbänkarna och titta ut över hamnen. Söker du riktigt gammal historia
på Fotö beger du dig till Söö vid brofästet. Här finns rester av gamla husgrunder av
sten, så kallade tomtningar, möjligtvis från 1200-talet. Här bodde människor från
fastlandet som periodvis drog hit ut under fiskesäsonger. Mellan stenarna tätades
det med tång och segel användes ofta som tak. ”Vivi” är den populäraste badplatsen på ön. Här finns både hopptorn, trampolin och sandstrand. Blickar du söderut
från Fotö ser du Vinga fyr. Njut av vad denna lilla pärla till ö har att erbjuda!

FOTÖ har troligen fått sitt namn av att
ön i sin form liknar en fot. Den kallas
ofta ”Foudö” i de tidiga källorna.
BOFASTA: 630 personer.
FÖR BADSUGNA: Vivik, med allt som
man kan önska sig. Även fint ute vid
Tåa.
FÖR HUNGRIGA: Caféer med lite tilltugg i hamnen.
SÅ TAR DU DIG HIT: Med avgiftsfri
bilfärja från Lilla Varholmen till Hönö
Pinan – Från färjan eller Göteborg buss
291 som kör runt Hönö, mot Fotö.
GÄSTHAMN: 20 gästplatser.
HUSBILSPLATSER: 25

Grötö

GRÖTÖ namnet kommer av det isländska ”grjót”, som betyder stensamling. Ön västra del domineras av
en betydande randmorän med ansamlingar av stora stenar.

Läs mer om öarna
på visitockero.se

BOFASTA: 86 personer.

När du stiger av färjan i den lilla hamnen möts du av lugnet på ön. Här spelades
TV-serien Mia på Grötö in, vilket gör att ön blivit ”känd”. För att gå öns promenadslinga viker du av till höger från hamnen, på den lilla stigen som leder igenom blandad
lummig lövskog. Därefter breder havet ut sig som ett storslaget konstverk. På öns
nordvästra sida finner du underbara vita sandstränder, något ovanligt för att vara
bohuslänsk kust. Perfekt att ta sig hit med kanot. God utsikt har du härifrån åt Hönö
och de gula färjorna. Här finns badtrappor och picknickbord så stanna till och njut
en extra stund. Mitt på ön rekommenderas att ta en titt på de åldriga och vindpinade
ekar som fått en mycket speciell hukande trolsk form.

FÖR BADSUGNA: Knöten, ut mot
färjeleden är fint. Det finns även en
trampolin, allt med gång-avstånd
från färjan.
SÅ TAR DU DIG HIT: Avgiftsfri bilfärja
från Lilla Varholmen till Björkö, tar
ca 6 min. – Från Björkö, Framnäs går
personfärja till Grötö, parkering på
Framnäs. Avgiftsbelagd personfärja.
GÄSTHAMN: 15 gästplatser.
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Hönö

”Lilla Skagen” kallas även hamnen i Hönö Klåva. Ett centrum
för såväl fiske som shopping. Ett trettiotal charmiga butiker,
caféer och restauranger bjuder på en unik upplevelse. Här finns
det mesta inom matväg, allt från pizza till traditionell husmanskost och lokala specialiteter från havet. Sköna uteserveringar
med utsikt över hamninloppet. På kvällarna bjuds det oftast på
musik av olika slag. Här finns inga kedjor med standardiserat
utbud utan varje butik är personlig. Fiske som varit den stora
näringen i kommunen i långa tider får du berättat om på Fiskemuséet och mycket finns att se och röra vid. Från hamninloppet
i Klåva utgår en mängd olika aktiviteter såsom olika typer av
båtturer – till Vinga, som du ser på håll, säl- eller hummersafari,
dykturer och fisketurer. Vill du se den vidunderliga utsikten över
hela skärgården? Gå upp på vattentornet!

HÖNÖ med namn efter det isländska ordet ”hein”, som
betyder brynsten. De släta bergen på ön måste ha påmint
om brynstenar.
BOFASTA: 5508 personer.
FÖR BADSUGNA: Hästen, i närheten av Klåva, har brygga,
sandstrand och omklädningshytter. Ett annat fint ställe är
Lapposand, mot Röd till. Ni kan även bada vid Jungfruviken, i närheten av Hönö kyrkogård, på öns östra sida.
FÖR HUNGRIGA: Här finns mycket att välja mellan, restauranger och uteserveringar på kajkanten och ett flertal
caféer.
SÅ TAR DU DIG HIT: Avgiftsfri bilfärja från Lilla Varholmen
till Hönö Pinan, tar cirka 12 minuter. Buss nr 291 från Göteborg tar dig över färjan mot Hönö/Fotö
GÄSTHAMN: 25+35 gästplatser.
HUSBILSPLATSER: 41 i Hönö Klåva, 20 i Hönö Röd

Hälsö

HÄLSÖ – uppkallades efter
det gamla ordet häll, som
betyder ”klipphåla under
framskjutandebergkant”.

Den lilla skärgårdsön Hälsö har fast broförbindelse med Öckerö. Gamla fina hus som är välbevarade och ligger tätt längs slingrande vägar. Från Hälsös sydvästra sida har du god utsikt över
holmar och skär. Här är det skönt att en varm sommardag få riktigt saltstänkta klippbad vid
hälsöbornas eget badställe ”Bänkera”, till vänster efter bron. Vill du ha det mer ordnat finns
”Tjolmen” en fin badplats med sandstrand och bryggor, precis vid brofästets högra sida. Slingan på Hälsö är en naturupplevelse på ca 3 km. Du får storslagen havsutsikt över västerhavet
och man ser Calstens fästning på Marstrand på håll. Hamnen på Hälsö är inbjudande med en
aktiv båthamn.

BOFASTA: 608 personer.
FÖR BADSUGNA: Tjolmen,
kommunal badplats direkt
efter bron.
SÅ TAR DU DIG HIT: Från
färjan buss nr 290 mot
Öckerö/Hälsö.
GÄSTHAMN: upp till 40
gästplatser
HUSBILSPLATSER: 25

Läs mer om öarna på visitockero.se
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ÖCKERÖ KOMMUN
INFORMERAR
INFORMATION
FRÅN ÖCKERÖ
KOMMUN

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

CORONAVIRUSET OCH SJUKDOMEN COVID-19

SOMMARAKTIVITETER, OCKERO.SE/SOMMAR

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

Under sommarlovet är det fullt av roliga sommaraktiviteter.
Aktiviteterna är för dig mellan 6-19 år (några evenemang är för
dig som är lite yngre) och är kostnadsfria om inget annat anges.
Allt anpassas efter aktuella råd och rekommendationer. Det är
viktigt att du som deltar är utan symptom!

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

Vi tipsar om några av aktiviteter nedan. Du hittar alla aktiviteter på
ockero.se/sommar eller genom att scanna QR-koden nedan med
kameran på din mobil. Sidan fylls på allteftersom fler evenemang
kommer in.

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

TA DITT PERSONLIGA ANSVAR I SOMMAR

SOMMARBOKEN - FÖR DIG MELLAN 8-12 ÅR
Årets tema är ”Ut i det vilda”.

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

Skattjakt
Vecka 24-26 kommer vi gömma Sommarbokenpåsar på olika platser.
Den som hittar påsen får vinsten, håll utkik i våra sociala medier för
ledtrådar.

ÖPPETTIDER I SOMMAR

Sommarlovskasse
Mejla ålder och vad du tycker om att läsa till biblioteket@ockero.se, så
ordnar vi en bokkasse med sommarlovsläsning som du får låna hela
sommarlovet!

Sommar innebär annorlunda öppettider för några av kommunens
verksamheter. Du hittar samtliga öppettider på ockero.se
KOMMUNSERVICE (Gäller från vecka 27 till och med vecka 31. Lunchstängt varje dag mellan kl. 12-13)
 Måndag, kl. 8-16.30
 Tisdag, kl. 8-16.30
 Onsdag, kl. 8-16.30
 Torsdag, kl. 8-16.30
 Fredag, kl. 8-14.30

ÖCKERÖ BIBLIOTEK (Gäller från vecka 25 till och med vecka 33)

 Måndag, kl. 10-19
 Tisdag, kl. 10-16
 Onsdag, kl. 10-16
 Torsdag, kl. 10-19
 Fredag, kl. 10-16

Barnteater på Öckerö bibliotek med Sagofén Isadora
 Tisdag 10 augusti
 Ängholmen, Öckerö bibliotek
kl. 11.00: ”Jag går upp” (cirka 25 minuter.)
Ålder: 1-2,5 år Förköp 20 kronor per biljett.
kl. 13.00: ”Tysta leken börjar nu” (cirka 30 minuter.)
Ålder: 4-6 år Förköp 20 kronor per biljett.

FRITIDSBANKEN - PROVA PÅ TILLSAMMANS MED FÖRENINGSLIVET
 fritidsbankenockero.se
 Vecka 27-32
 Prästängen, Öckerö

Fritidsbanken har verksamhet måndag till fredag mellan klockan 1014. Du får möjlighet att testa på skytte, beachvolley, RC-bilar, taekwondo, utmaningar och mycket mer.

Avvikande öppettider
Torsdag 24 juni, 10-16 och fredag 25 juni, stängt (midsommarafton).

Om aktiviteten har åldersgräns, behöver anmälan eller vårdnadshavare står det ihop med aktiviteten på Fritidsbankens Facebook-sida.

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

Du kan även anmäla dig för uppdateringar via SMS på kommunens
webbplats, ockero.se/sommar

KONSTVÅGEN 2021

FRITIDSGÅRDEN: SOMMARSKATE - FÖR DIG MELLAN 6-19 ÅR

Samlingsutställning i utställningshallen på Öckerö bibliotek mellan
10 juni-8 augusti. Utställningen följer bibliotekets öppettider.

 ockero.fritidsgard  ockerofritidsgard
 Vecka 24-26
 Skateparken, Öckerö

Konstvågen-helgen äger rum 7-8 augusti.

Måndag-fredag:
Kl.10.30-12.00 (Tjejskate)
Kl.13.00-14.30 (Mixskate)
Obs! Ingen skate 25/6 (midsommar).

 ockero.se/konstvågen  kulturforeningenkonstvagen.se

FAMILJECENTRALEN NAVET
Välkomna till Öppna förskolan på Navets gård!
Vi har verksamhet för begränsat antal besökare och anpassat efter
rådande rekommendationer. Sommaruppehåll vecka 28-32.
Måndag kl. 9.-12
Tisdag kl. 9-12
Onsdag kl. 13-16
 familjecentralennavetockero  familjecentralennavet

TÖMNING AV MATAVFALL

FRITIDSGÅRDEN: SOMMARAKTIVITETER PÅ ÖARNA - FÖR DIG MELLAN
6-19 ÅR
 Vecka 24-26

Sommaraktiviteter runt om på våra öar. Mer information kommer på
fritidsgårdens sociala medier.

FRITIDSGÅRDEN: AKTIVITETER PÅ BADPLATSER - FÖR DIG MELLAN
13-19 ÅR
 Vecka 27 och 33
Roliga aktiviteter varje vardag. Mer information kommer på fritidsgårdens sociala medier.

Under vecka 27-32 sker hämtning av matavfall varje vecka.
Du hittar tips på hur det går att undvika dålig lukt och insekter kring
ditt matavfall på vår webbplats. Det finns även stora papperspåsar att
sätta i det bruna kärlet. Påsarna finns att hämta på våra återvinningscentraler.
 ockero.se/avfall
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Nypremiär för uppfräschad
dansbana på Öckerö
Det är Öckerööarnas musikförening som tagit
över ansvaret för
dansbanan i Öckeröparken från
kommunen.
Föreningen har fått
hjälp av Tak i Väst,
som gratis ställt
upp gratis och
tvättat och slipat
och Colorama på
Öckerö har sponsrat med färg. De
har fått nytt virke
från Oceansnicke-

Världens industri
AV ERIK NIVA

riet för att ersätta
det som ruttnat.
Det är Klas Utbultfrån Röda Korset
har varit den som
ordnat kontakter
med företagen.
Nu ska förening-

Program
Datum
4 Juli
11 Juli
18 Juli
25 Juli
1 aug
8 aug
15 aug
22 aug
29 aug
5 sep

Boktips

Artist
Dick - Käthe - Christer
Sånggruppen Eyla
Trio Ma|in med vänner
Kapten Gitarr
Ej Bokat
Ej Bokat
The Stringent Band
Red Mill Jazzmen
Dick - Käthe - Christer
MF2

Tipsa
Lokalbladet
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

en måla om och
fräscha upp dansbanan inför sommarens evenemang
som har premiär
den 4 juli. Under
sommaren kommer lokala artister
att uppträda på
söndagarna. Efter
att föreningen haft
Världens Barn i
parken i höstas,
insåg de hur perfekt platsen är för
ändamålet. Trots
vindar på 15-20
meter var det mer
eller mindre vindstilla i parken.

Arbetsboken 1955–1974
AV INGMAR BERGMAN

Öbor
utomlands

Nyfiken
på

GULDSMIDE
Ta hand om dina smycken i vår
Översyn • Puts • Rengöring
Vi erbjuder värdering av smycken
Nyvärde • Försäkringsvärde • Bodelning
Öppet i
service butiken
Onsdag 14-17
Lördag 10-14

Utför allt inom guldsmide

Reparationer • Nytillverkning • Omarbetning
Övrig tidbokning med guldsmed Anna via sms: 0709968914

VUXEN

En bok som ger en helt ny inblick i människan och konstnären Ingmar Bergman. Här
visar han prov på en alldeles särskild form
av autofiktivt skrivande som hela tiden kretsar kring den egna kreativa processen.

Fragment
AV MARILYN MONROE

VUXEN

Fragment är en hittills okänd samling
texter, av hennes egen hand från 1943
till 1962, i form av minnesanteckningar,
självbetraktelser, brev och även dikter.
Hur än Hollywood försökte formstöpa
och kuva henne så förlorade hon aldrig
sitt skarpsinne, sin passion och sin humor. För att möta och mota de svårigheter som tornade upp
sig i hennes liv, så skrev hon.
Eric Hellman, bibliotekarie Öckerö bibliotek
AV DAVID LEVITHAN

tikelserie
Ar

VUXEN

Det finns fotboll och så finns det fotboll.
Dels finns de glesa gräsrötterna på den leriga lilla planen i kvarteret. Men sedan finns
ju även industrin som koloniserat världen,
fotbollsmonstret. Cristiano Ronaldo med
sin maximalgroomade berömdhet och
Neymar med sina obegränsade gulfstatsmiljarder. Niva skildrar här en skiktad och
splittrad fotbollsvärld.

Jag, En

VAD HAR DU
FÖR HOBBY?

Sommarläsningstips
från biblioteket!

BARN &
UNGDOM

Varje dag ett nytt liv. Berättaren, som inte har
något namn utan kallar sig En, vaknar varje
morgon i en ny människas kropp. Ena dagen
är hen tjej, andra dagen kille. Det enda som
upprepas är att kroppen är 16 år. En dag tillhör kroppen Justin som är tillsammans med
Rhiannon. En känner en speciell dragning till
Rhiannon och vill försöka behålla henne i sitt
liv, men hur ska det gå till? För 15-åringar och uppåt.

Comedy Queen
AV JENNY JÄGERFELD

BARN &
UNGDOM

Tolvåriga Saschas mamma har tagit sitt liv
och Sascha både saknar henne och är arg på
henne. Hon gör upp en lista på saker hon ska
undvika för att inte bli som sin mamma. Sascha vill bli ståuppkomiker, en riktig comedy
queen. Men hur blir man egentligen rolig och
går det att vara rolig samtidigt som man är så
ledsen? – En rolig sorglig bok som passar för 10 år och uppåt.

Den långa vandringen BARN &
AV MARTIN WIDMARK

UNGDOM

Samtidigt som Adams bästa vän, hunden
Rufus, somnar in för alltid påbörjar Sonia
och hennes katt en lång vandring från andra
sidan havet. Emilia Dziubaks vackra bilder
visar den äventyrsfyllda resan och början på
en fin vänskap. En finstämd bilderbok om
sorg och vänskap.

Verksam på öarna sedan 1986

Välkomna! Torget Hönö Klåva Följ oss
18

Jenny Andersson, Barn- och ungdomsbibliotekarie, Öckerö bibliotek
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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

Säg Din mening

skade

ders

cka
vår
mar,
s,

.

till

DIO
ERÖ

Mhz

ug

.15

erö

jörkö
sson
önö

94,1
NT

musik
ar vi
båtmäsam.
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da ner
ler

från Mamma, Pappa,
Valter och Morfar

Kramar Farmor o Farfar

Anna Eriksson Tankar
har och
tagit
fantasiinitiativ till att
Har Du tänkt på hur oerhört viktig Din
rusta upp Ankedammen
Hönö
fantasi är för hur Du skall på
lyckas i livet.

Kommentar till Osbornes insändare om religionernas
storleksordning
Jag
har i många år velat göra nått för att

Du själv avgör hur mycket Du använder
den. Du avgör också själv om Du vill
öva Din fantasi och göra den verksam.
Med till
Encyclopædia
Britannica
och/eller
Barret's World Christian
fixa
Ankedammen
på Hönö.
Denna
Jag tror numera att ganska många
Encyclopedia
som som
källahar
ser det
ut på följande
människor inser inte hur värdefull min
fantastiska
plats
så mycket
po- sätt:
fantasi är för min egen framtid. Allt beKristendom
–
2,3
miljarder
anhängare
1.
7.
Bahá'í
–
6,1
miljoner
anhängare
tential. Men jag har inte vågat eftersom
ror på om jag förstår att använda den!
2.
Islam
–
1,8
miljarder
anhängare
8.
Konfucianism
–
5,3
miljoner
jag inte vet hur mycket tid jag har över
Ett bra sätt att träna sin fantasi det är
anhängare
3. Hinduism – 781 miljoner anhängare
med
tre småbarn och heltidsjobb. Men
4. Buddhism – 324 miljoner anhängare 9. Jainism – 4,9 miljoner anhängare att läsa böcker. Då kommer dina tanså
finns det– 19
såna
fantastiska
förebilder
5. Sikhism
miljoner
anhängare
10. Shinto – 2,8 miljoner anhängare kar att kretsa runt det Du läser, och
nya tankar bildas i Ditt tankeområde.
som
ger sån –inspiration
hopp. Som
6. Judendom
14 miljoneroch
anhängare
Kenneth Det vidgas och blir kreativt. Läser Du
till exempel Anna Magnusson som har
bra böcker så får Du själv nya möjligmånga projekt på gång hela tiden och
hetstankar till gagn för Ditt liv. Sedan
UTVECKLA
OCH HÅLLBART
som
betyder så ÖCKERÖ
mycket för LÅNGSIKTIGT
så många. Allt
bestämmer Du själv hur långt Du vill gå
med tillämpningen av dem.
för
att
göra
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På det sättet skapas positiva flytti beslut i kommunstyrelsen eller i
Har du en bostad, ett rum, en källare eller kanske ett fritidshus som du inte
kedjoranvänder?
på Öckerö
på samma sätt
kommunfullmäktige.
Genom Hjärterum kan privatpersoner hyra ut outnyttjad boyta i
andrahand tryggt och säkert då Räddningsmissionen står på kontraktet. När
Wallin
(KD)
Jan Utbult och
(KD)
du hyr ut via oss Eva
hjälper
du till att
arbeta mot bostadsbristen
ger en chans
till människor
som har svårt att hitta1:e
boende
annat sätt.
Partiavdelningsvicepåordförande

ordförande

kommunstyrelsen

Tillsammans kan vi ge fler en plats att kalla hem!

Läs mer och gör en intresseanmälan på vår hemsida
hjärterum.com, så kontaktar vi dig!

Arash Mansouri
031-712 13 69

Sedan i Jan 2018 har display skylten på
Hyppeln varit släckt och
trasig och skylten är FORTFARANDE
INTE LAGAD ÄNNU!!!
Inte heller finns det några giltliga tidtabeller eller annat på Hyppelns färjeläge
när färjan avgår. Det samma gäller på
Rörö. Finns det verkligen ingen som
kan fixa detta?? Hur lång tid skall det
ta att fixa sådana här lätta fel. Tänk då
alla övriga fel och brister som år efter
år ännu ej heller blivit lagade på trafikverket.
Är det ingen som harär
lönen
förideell organisation
Sjöräddningssällskapet
att sköta dessa sakerna? Varför är det
som är beroende av gåvor, donationer och testainte lagat ännu? Hur illa får det lov att
vara!!
Öboatt
som
vill se åtgärder!
menten för
kunna
rädda liv till sjöss. Testa-

menterar
du– till
oss bidrar
du 6till
LOK ALBL
ADET JUNI
AUGUSTI
2018 NR

att våra frivilliga
sjöräddare kan fortsätta rädda liv i framtiden.
Läs mer på sjoraddning.se/testamente eller
ring 031-761 62 00.

Elias Widén
031-712 13 54

hjarterum@raddningsmissionen.se
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Hjälp oss
rädda liv till sjöss.
Testamentera för
framtiden.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
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– Jag har varit intresserad av
växtlighet så länge jag kan
komma ihåg. Kunde studera
blommor i detalj för att sedan
teckna av dem ur minnet,
berättar Maria Simonsson.

för i år är ett bornholmsfikon
som hon tror kan trivas bra i
denna del av trädgården.
– Jag måste få komma med
ett tips till, för den som tröttnat på att köpa olivträd som
inte alltid klarar en vinter
med lång period av frost kan
man ersätta olivträdet med
ett silverpäronträd som också
kallas för ´Nordens oliv´. Det
har silvriga och smala blad
man får dessutom en underbar vit blomning på våren och
senare på hösten kommer små
päron, tål att beskäras om
man vill ha en form.

Maria och
blommorna...

– Mamma och pappa odlade
mycket grönsaker och jag
kommer ihåg hur kul det var
att följa processen från frö till
skörd, älskade till och med att
rensa mellan raderna och se
hur det förändrades och växte
från vecka till vecka.
Trädgårdsutmaning
– Vårt första hus byggdes på
en bergstomt. Där blåste det
nästan alltid och var begränsat med jord vilket gjorde
det till en utmaning att till få
känslan av en grön oas. Växter som tålde både vind och
torka blev ett givet val för att
ändå få en grön plats.
Maria bor med sin man
Dick i Bagglebo på Öckerö i
lä för sommarens västanvindar.
– Vi har fortfarande en del
berg och nivåskillnader på
tomten men det gör den också
spännande och delar in trädgården på ett naturligt sätt i
olika rum, säger Maria.
Hon tipsar om man vill få
till en mysig känsla i sin trädgård kan man försöka skapa
ett eller flera mindre rum att
vara i.

Redan som liten älskade Maria
blommor, hon plockade stora
buketter på Prästängen vid föräldrahemmet på Öckerö. På det
som idag är fotbollsplaner var
det stora ängar av prästkragar,
smörblommor och klöver, minns
Maria. Hon plockade jämt buketter hem till sin mamma och
grannarna.
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– Förr fanns det nästan alltid
en berså i äldre trädgårdar.
De var gjorda med någon
form av häck, klippt eller
friväxande vilket gjorde att
du fick en avskärmning och
en härlig sittplats. Har man
en minimal trädgård kan man
ändå få till detta genom att
bygga växtstöd av till exempel
armeringsnät och låta klätterväxter få slingra sig upp i
nätet. Det blir både nätt och
fint. I vår trädgård har gräsmattorna krympt varje år och
ersatts av blommande buskar
och perenner som breder ut
sig utefter grusade gångar.
Odla grödor
I en del av trädgården vid sidan av växthuset odlar Maria
grödor i stora kragar av kortenstål.
– Det brukar bli lite olika
sådder år från år, just nu tittar
olika sorters sallat upp som
rosenkål, frisé- och plocksallat, spenat och rödbetor, säger
Maria. Gräslök och jordgubbar ramar in odlingen och
blommar som finast just nu.
Här växer också en mängd
kryddor som olika sorters
timjan, persilja, dragon, curryört, koriander med mera
varvat med linné- och kryddtagetes för de fina blommor-

nas skull. Mellan grödorna
slingrar sig klematis, luktärt
och rosor upp på gjutjärnsbågar som binder ihop odlingskragarna. Odlingshörnan
ligger väl skyddat i öster-söderläge och här övervintrar
rosmarinen utomhus och är
meterhög.
– Jag är väldigt förtjust i
södra Frankrike och Italien
som har inspirerande trädgårdar. Jag besöker gärna några
trädgårdar om vi är på resande fot.
– Medelhavsväxter önskar
man på nåt sätt alltid i trädgården, säger Maria, kanske
för att de tar en tillbaka till
platser med fina minnen. Nytt

Olika tider i livet
Maria läste till undersköterska under gymnasiet och arbetade först på Solhöjden och
senare på ortopeden på Sahlgrenska under några år. En
bilolycka satte stopp för detta
då hennes axel krossades.
– På den tiden arbetade
Dick på vadbinderiet på Fotö
och vi var på väg dit för att
lämna av honom. Helt oväntat blev vi påkörda från sidan
och den olyckan förändrade
mycket för mig, jag fick tänka
om. Jag sökte en praktikplats
på Törnrosa blomsterhandel
i Göteborg för att testa yrket
och tyckte det var fantastiskt
kreativt och roligt vilket
gjorde att jag sökte floristutbildning som då fanns i Norrköping. Sedan kom barnen.
Dick bytte arbetsinriktning
och fick fart i karriären.
Vi valde att jag skulle vara
föräldraledig och under tre
år fick vi först Rebecca och
sedan tvillingarna Oscar och
Olivia. Det blev en arbetskrävande, intensiv men också helt
underbar tid att få vara nära

FAKTA
Mannen Dick Simonsson
Tre utflugna barn: Rebecca 30 år, tvillingarna Oscar och
Olivia 27 år
Hunden: Doris en 10 årig Bolognese
Favoritblommor: Kan variera lite men gillar speciellt
blommor som är har massor av kronblad som pioner,
eller har fransiga kanter som papegojtulpaner eller har
volanger som luktärt
Stommen i trädgården: Mycket grönt med varierande
färg och bladform, gärna buxbom, murgröna och olika
hostor. Lavendel och silverpäron är också återkommande i trädgården.
Färger i Marias trädgård, en grund av olika nyanser av
grönt, silver, vitt, ljusa och mörka toner av violett.
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Floristlärare
Senare var hon tillbaka
som florist på Törnrosa och
Strandblomman på Öckerö.
Hon vidareutbildade sig med
gesällbrev och tog floristlärarexamen vid Göteborgs universitet och arbetade som lärare
på olika gymnasieutbildningar i Tvååker, Stenungsund och
Uddevalla.
– Det var en fin tid att möta
elever, se de ta in kunskap och
utvecklas, arbetet var ju fortfarande med en inriktning på
blommor men mer ur ett lärandeperspektiv, säger Maria
med ett leende.
Så småningom kom hon att
sakna den del som innebär att
skapa med egna händer.

säsongen är över och nu är
dahliaknölarna nedgrävda där
tulpanerna nyss stod. Just nu
ser jag pionerna stå i knopp.
Runt blomsterhagen med sina
flisgångar finns ett vackert
kastanjestaket för att hålla
rådjuren borta .
– Jag älskar blommor och
gärna vill ha en mängd av
dem för att både ta in för eget
bruk och kunna glädja andra
med dem, det var ju så hagen
kom till, men att det skulle bli
så mycket blommor hade jag
inte räknat med, säger Maria.
Eftersom det blev så mycket
blommor känns det väldigt
roligt att kunna använda
dessa ekologiskt närodlade
blommor i företaget Blomstra.
Så kul att kunna leverera säsongsodlat med prima kvalité
ut till kund.

Blomsterhagen
Ett stenkast från den lilla
hamnen har Maria anlagt en
sommarblomsodling.
– Eftersom jag tycker det är
roligt att prova på nya saker,
ville jag testa att odla ettåriga
sommarblommor. Jag har ju
mest perenner i trädgården
så detta var både nytt och
oprövat för mig. I april 2019
grävde de upp tre tiometerslånga blomsterbäddar, grundgödslade ordentligt och när
frostrisken var över satte hon
ut frösådda plantor, som växt
till sig i växthuset, i blomsterbäddarna. När jag är och besöker trädgården är alla små
plantor på plats och bäddarna
är fyllda av luktärt, zinnia,
blomstermorot, rosenskära,
lejongap med mera. Tulpan-

Blomstra
Nu driver Maria företaget
Blomstra tillsammans med
kollegan Lisa Bergman som
hon både arbetat tidigare med
i olika sammanhang och de
gjorde även gesällprovet vid
samma tillfälle.
– Jag saknade ju att få
skapa med egna händer och
funderade kring detta, visste
samtidigt att Lisa var föräldraledig så jag slog henne en
signal och frågade henne om
vi inte skulle göra nåt blomstrande tillsammans. Så startade vi Blomstra, där vår affärsidé är att jobba med olika
kunduppdrag stora som små,
utan att driva en butik med
allt vad det innebär berättar
Maria. De möter kundernas
behov och önskningar genom
till exempel telefon, sms,
mejl och instagram. Det blir
uppdrag med bröllop och begravning, buketter, event och
blomsterkurser. Vi samarbetar även med en fastighetsbyrå och genomför styling inför
fotografering och visning av
fastighetsobjekt.
– Det roligaste är ju att få
jobba med händerna kreativt,
men även omväxlingen att
ingen vecka är någon annan
lik. Denna vecka har jag till
exempel kört en liten öppen
båt som vi fyllde till bredden
med massor av snittblommor,
krukväxter och stylinggrejer
för att ta oss till Kalvsund för
uppdrag där, tur med vädret
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TEXT: Anna Magnusson
FOTO: Anna Magnusson och Privat

barnen, hitta på saker tillsammans och se de utvecklas.

Vyn mot havet med staket av kastanj som håller rådjuren
borta från trädgården.
(läs vinden) hade vi också,
säger Maria och skrattar.
Trender 2021
Trädgårdsintresset har ju fullkomligt exploderat, speciellt i
pandemitid när vi tillbringar
mer tid hemmavid. Vi är mer
ute och vill ha vill funktionella och ombonade platser i
trädgården. Trädgården har
kommit att bli som en förlängd arm till husets rum och
dess inredning.
– Det som tidigare var
utemiljöns svar på ”ljust och
fräscht”tror jag man gör om
sin trädgård till förmån för
blommor, grönsaker och andra växter.
– Att kunna odla till sig
själv och sen skörda till matlagning eller utsmyckning skapar inte bara en härlig känsla
utan tillför så mycket nytta
för biologisk mångfald och
klimatet på sikt.
– Så plantera en härlig
rabatt eller gör en bit av
gräsmattan till äng, så gör
du även en insats för bin och
andra insekter. På sikt tror jag
att vi mer och mer kommer
att ta hjälp av trädgårdsdesigners dels för att få en struktur

men också en trädgård som
är givande året runt. Trädgården bör ju ha både golv,
väggar och tak i form av träd,
buskar, perenner och ett återkommande flor av blomsterlökar, sommarblommor kan ses
mer som grädden på moset.
– Trendiga buketter är de
som är i säsong, alltså det
som blommar nära och lokalt
just nu. Detta hoppas jag inte
bara är en trend utan att vi
ändrar vårt tankesätt till att
konsumera blommor odlad i
samklang med djur och natur.
Trenden att köpa hem blommor och buketter har verkligen ökat sista året. Blomstertrenderna följer ju oftast både
inrednings- och modetrender.
Nu jobbar vi mycket med det
naturliga och organiska gärna
i lite dova toner, stora romantiska och luftiga buketter.
Att blanda in torkat material
bland de färska blommorna
håller nog i sig ett tag till.
– Framöver tror jag vi kommer se mindre grönt och mer
av blommor i buketterna,
bundna som om vi själva hade
plockat de från promenaden
eller trädgården. Nätt, skirt
och luftigt.
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Hantverk  & Service

Boka annons här! annons@lokalbladet.com tel 0709 96 89 14
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ANDERS HUSHÅLLSTJÄNSTER FULLSSEERRVVIC
EVARV
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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
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av båtar,
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& drev
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typer
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avförsäkringsskador
försäkringsskador
försäljning
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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

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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Konstvågen rullar in igen i augusti
Första helgen i augusti brukar öarna i Öckerö kommun
sjuda av konstnärlig aktivitet.
Konstnärer av alla de slag
öppnar sina ateljéer, trädgårdar, sjöbodar och andra
tillfälliga platser för konsthungrande besökare. Det
har ibland blivit trångt med
tusentals besökare. Förra året
blev det dock av förklarliga
skäl ingen Konstvåg men i år
är man tillbaka.
– Vad vi har längtat, säger
medlemmarna i kulturföreningen som tillsammans med
Öckerö kommun arrangerar
händelsen.
– Många har också hört
av sig bland dem som brukat
besöka oss, Konstvågen har

ju blivit en tradition sedan
många år, säger Christina
Roos, själv konstnär i föreningens styrelse.
Både konstnärer och besökare längtar efter mötet med
konsten, till samtalen, glädjen
och de nya intrycken. Men
det är inte bara ett tillfälle
att visa konst, för många som
försöker leva på sitt konstnärsskap är det en betydelsefull inkomstkälla.
Nytt för i år är att de medverkande konstnärerna deltar
i en sommarutställning på
biblioteket som öppnar redan
i juni och fortsätter ända till
augusti. Det betyder att fler
boende, sommargäster och
besökare nu får möjlighet att
ta del av det breda utbudet

som alla verksamma konstnärer på öarna står för.

Fakta om Konstvågen

Nu även dans
För bredden i uttryck imponerar - måleri, keramik, textil,
akvarell, fotografi, skulptur
... ja till och med danskonst
visas under helgen i augusti.
Över 100 konstnärer på 11
öar medverkar i Konstvågen
2021. Sett till antalet medverkande är detta en av landets
största konstvandringar. Med
tanke på omfattning och
omständigheter kan det vara
bra att förse sig med bra skor,
tålamod och nyfikenhet så
kommer man att bli rikligt
belönad med nya konstupplevelser.

Helgen 7-8 augusti öppnar konstnärerna för
besökare kl 11 - 18.
En broschyr och en mobilapp visar vägen till
alla medverkande konstnärer.
Utställningen i Öckerö
Bibliotek öppnar 10 juni
och visas under normala
öppettider, den håller också öppet under
Konstvågen-helgen i
augusti kl 11 - 16.
Läs mer på kulturforeningenkonstvagen.se

Hybrid av serietidning och gatukonst
Helena Roos är bildkonstnär
och utbildad på konsthögskolan Valand i Göteborg.
Hon är också djurvårdare i
Slottsskogens djurpark som
hon är tjänstledig ifrån just
nu. Hon bor på Öckerö delar
av året och i Majorna resten
av tiden.
Helena tycker att Konstvågen
är roliga dagar fyllda med
konst.
– Det är ett fint sätt att
skapa ett uterum/galleri för
konsten och att kunna träffa
alla möjliga besökare som
vanligas vis inte ser vad jag
arbetar med, kanske jag
även säljer något, säger Helena. Jag arbetar stort, ofta i
mdf, men kommer även under
Konstvågen att ha mindre
konstverk som porslin, textil,
teckningar, möbler med mera.

sammansmälter serietecknandet med gatukonsten. I mina
bilder råder den svartvita
kontrasten till både form och
innehåll. Det är rakt på, inga

försynta undertexter eller
krångligheter. Kanhända
upptäcker någon sin bortglömda tonåring inom sig och
ett leende lockas fram? Som

helhet är det kraftfullt, roligt
och tänkvärt.
– En del av bilderna skall
framstå som ett med väggen.
Utskjutande föremål målas
över och blir en del av bilden. Alla delar är lika viktiga,
såsom alla människor och
djur är precis detsamma; lika
viktiga. Jag tycker helt enkelt
om att arbeta i stora projekt
och möta berättelser, och ta
mig an platsernas och människornas skiftande berättelser,
och genom alla dessa möten
skapa något av allting detta;
att låta berättelserna stanna
kvar på platserna så att säga.
Jag är intresserad av material
och ljussättning för att skapa
miljöer som känns spännande
och levande och de små detaljerna är alltid av största vikt!

Serietidning i 3D
– Mina utställningar genererar känslan av att kliva rätt
in i en tredimensionell serietidning, förklarar Helena.
Dramatik, överdrifter, känslosvall och de ständiga kasten
mellan total kärlek och total
ångest. Med den eviga frågeställningen: Finns det någon
som kan älska mig?
– Jag försöker ha min egen
variant i estetiken, där jag
24
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Anna M Gundersen
Ställer ut skulpturer i drivved, delvis målade med egen äggoljetempera.

Gun Lund
Koreograf och dansare. I år presenterar
hon ”Speglingar”, ett verk direkt framtaget för stenformationer vid havet på
Burö.

Gunilla Appelqvist
Textilare och ständig konsthantverkare.
Visar i år upp täljda figurer.

Gunnar Larsson
Keramik och 3D-modellerande i lera och
vanligt filament.

Gunnel Skugghall
Brukskeramiker som gör koppar, skålar,
tillbringare, tekannor, saltklockor och en
och annan flodhäst.

Rosita Stålh
Glaskonstnär. Ställer ut glasägg, vaser,
hjärtan med mera.
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Högtflygande konstprojekt i Hönö Klåva
Har ni undrat vad som flyger så fint i vinden på piren i
Hönö Klåva Hamn?
Är det en vindstrut? Är det
ett nytt sjömärke? Är det en
Havstrut?
Nej, det är en
”Hög insektsfälla”.
Konstverket på piren ingår i
den omfattande utställningen
Form Follows Fiction som
är ett projekt av Konst och
Designgruppen Studio Mold
som invigdes 12-13 juni och
under sommaren ställs ut på
11 olika platser i Göteborgs
kranskommuner.
Utställningen kretsar kring
den fiktiva kvinnliga insektsforskaren och konstnären
Milka Havel som ”levde”
1571-1631 i barockeran i
1600-talets Prag. En stor del
av hennes forskning skedde
vid Rudolf II hov på kungaborgen Prazsky Hrad där
många av den tidens stora
vetenskapare som John Dee,
skulptören Adriaen de Vries
och inte minst den kejserlige matematikern Johannes
Kepler samlades. Projektet
är enligt upphovsmakarna
gränsöverskridande och lyfter
fram fiktionen som drivkraft
i konstnärligt skapande,
historieskrivningens ofrånkomliga fiktiva perspektiv
och hantverkets betydelse för
konstupplevelsen.
Studio Mold har med stöd
från GR-regionen och Kulturmiljonen skapat olika
utomhusinstallationer i form
av rekonstruktioner och tolkningar baserat på fragment
och texter kring Milka Havel.
Delar ger helhet
I kommunernas trädgårdar,
hamnar, parker och grönområden kan besökare på varje
plats få en pusselbit av utställningen som tillsammans bildar en helhetsupplevelse.
– Vi betraktar hela projektet som en ”rumslig roman”
med olika kapitel och sidor
kring Milka Havels liv och
gärning-säger Håkan Jutblad
som är en av medlemmarna
i Studio Mold. Att hitta, inventera och välja ut de olika
26

platserna har givit ny energi i
gestaltningsarbetet. Att ”genomsöka” det efterlämnade
materialet från Milka och
skapa passande installationer till platserna har varit en
spännande utmaning.
I detta perspektiv handlar
utställningen om att flytta
fokus på design som problemlösande till att skapa mening
och visa på släktskapet med
konst menar Studio Mold.
Minimalism
Milkas forskning hade till
stor del fokus på insekters
ljud då hon genom noggrant
lyssnande trodde sig kunna
avkoda dessa och genom detta
hitta ordning i kaos och bevis
på Guds existens. Till detta
behövde hon därför fångstanordningar och lyssningsutrustning. Tillsammans med
möbler, ljus, digital media,
vetenskapliga instrument och
grön gestaltning kretsar utställningen mycket runt just
detta på de olika utställningsplatserna - allt med minimalistiska barocka associationer.
– Den höga insektsfällan,
ursprungligen placerad i inlandet på Cesky Pras, är en av
de mer komplicerade fångstanordningarna av Milka
Havel, men vi tänkte att piren
i Klova är ett perfekt ställe då
den faktiskt också fungerar
som vindstrut, säger Håkan
som själv bor på Hönö. Själva
struten har rekonstruerade
insektsmönster och framtill
finns olika mönstrade plåtar
för att locka olika typer av
insekter.
Första gången utomhus
Projektet Form Follows Fiction har visats vid två tidigare
tillfällen. Dels på Konsthallen
i Vandalorum i Värnamo
2017 då hela historien presenterades som sann och på
Naturhistoriska Museet i Göteborg.
– Detta är som nämnts
första gången vi ställer ut
utomhus så därför har det
tillkommit många nya objekt
och utmaningar, säger Håkan – men den ursprungliga
utställningen finns att beskåda inomhus på olika platser

FOTO:

som Nolhaga Slott i Alingsås,
Råda Säteri i Härryda och Ale
bibliotek.
Studio Mold som arbetat
tillsammans med kultursamordnare och kulturchefer och
inte minst platsansvariga i de
olika kommunerna hoppas
och tror att deras utställning
kan bidra till ökad besöksnäring i form av en sammansatt
konst och naturupplevelse där
man lockas att besöka det där
stället som man annars aldrig
kommer iväg till.
– När det gäller Hönö Klova tänker vi att konstverket
förutom insekter och någon
undrande fågel även lockar och fångar intresset hos
många nya besökare både
från land och till sjöss och

Håkan Jutblad

kan bidra till en positiv bild
av Öckerö kommun, avslutar
Håkan
Mer information om konstprojektet och de olika utställningsplatserna hittas på
kommunernas hemsidor och
sociala medier samt på www.
formfollowsfiction.se
Studio Mold består av: Johnny Friberg, Kalle Ekeroth,
Jesper Norda, Christian
Strömqvist, Mattias Rask,
Håkan Jutblad.
Medlemmarna vill också
tacka Hönö Vadbinderi,
Hönö Klåva Hamn, Fiskemuseet på Hönö och lokala
tillverkare som hjälpt till att
ro projektet i hamn i Öckerö
kommun.
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Andra året med musik i FISKAR I HAVET
Trollringen på Hönö
RU NT ÖARNA

RÖDSPÄTTA är den mest populära
av våra svenska plattfiskar. Den är en
utpräglad saltvattenfisk och har fått
sitt namn av de roströda fläckarna på
ovansidan. Vanlig vikt på rödspätta i
våra vatten är 0,3-0,6 kg.

Linn och Torbjörn Sörenson under en av förra sommarens konserter.

Under sommaren kommer familjer åter igen att
kunnat sitta på sina picknickfiltar och avnjuta
musik på Trollringen. Nu hoppas musikern och
initiativtagaren Torbjörn Sörenson att det blir
lika uppskattat som förra sommaren då traditionen inleddes.
– I flera år har vi letat efter och försökt hitta
spelställen för att ha konserter utomhus. När vi
var där och kikade på platsen kände vi att det
var en enorm plats. Vi tänkte att det skulle kunna funka som spelplats om vi kunde få ström
och den får vi låna från kyrkogården. Det är
ett superställe och har varit en plats för fest och
dans långt tidigare, så nu används den till det
igen, berättar Torbjörn Sörenson.
Blandad repertoar
Han är en välkänd profil och brukar uppträda
på restauranger runt om på öarna. Men till
skillnad från dessa spelningar tror han att publiken valt att komma för att lyssna på musik.
– Här står musiken i fokus. Spelar jag på en
krog kan jag aldrig vara säker på om det är
krogen som drar folk eller musiken vi bjuder på,
men här har vi inte erbjudit något annat och det
har varit väldigt roligt för oss att musiken står i
fokus.
Första spelningen i år avklarad
Olika konstellationer kommer erbjudas även
denna sommar. Första spelningen 19 juni uppträdde Torbjörn med sin dotter Linn,
– Linn och jag har kört covers. Då bjuder vi
på allt från Miss Li till Beatles och mycket av
Lady Gaga, henne gillar vi mycket, berättar
han.
För att se datum på sommarens konserter följ
Trollringens Konserter på Facebook.
TEXT:
FOTO:

Anna Magnusson
Barbro Strömblad
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RÖDTUNGA Vanlig storlek i våra
vatten är 0,3-1 kg. Håller man rödtungan mot ljuset är fisken något
genomskinlig. Den känns igen på den
grårosa ovan-sidan och den gråvita
undersidan.

SILL i våra vatten blir 25-35 cm. Sill
och strömming är samma art. Det
som avgör vad den kallas är var den
fiskas. Fångas den norr om Kristianopel i nordöstra Blekinge kallas den
strömming. Fångas den längre söderut
och på västkusten kallas den sill.

TORSK Vanlig storlek i våra svenska vatten är
upp till 10 kg. Det karaktäristiska för torskfamiljen är att den har tre ryggfenor och två
analfenor. Kroppen är långsträckt och huvudet
relativt stort. Andra kännetecken är överbett,
skäggtöm, ljus sidolinje samt de ljusa eller mörka fläckarna på rygg och sidor.

KOLJA Vanligtvis ligger vikten på 0,5-3 kg i
våra vatten. Kolja tillhör torskfamiljen och är
lätt att känna igen på den svarta fläcken ovanför bröstfenorna. Den har mörk sidolinje och
gråaktig rygg med tre ryggfenor där den främre
är högst.

VITLING är ännu en smaklig medlem i torskfamiljen. Fisken är ganska långsträckt men har
ingen skäggtöm som vuxen. Karaktäristiskt är
överbettet och den långa spetsiga nosen samt
en svart fläck vid bröstfenornas bas. Vanligast i
våra vatten är exemplar på runt 0,5 kg.

Illustrationer Pål Thomas Sundhell

MAKRILL är en vacker snabbsimmare och hör till våra mest lättidentifierade fiskar. Vanligtvis ligger vikten
på ca 0,5 kg i våra vatten. Den har
spolformig kropp och två ryggfenor.
Stjärtspolen är kraftigt avsmalnande
och har små fenor.

TIPS!

Koka makrill med kryddpeppar,
lagerblad, salt och gör sås på
buljongen, rikligt av finklippt
dill och kanske lite grädde.
Servera färskpotatis till.

HUMMER
HAVSKRÄFTA

RÄKA
KRABBA

STRANDKRABBA
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NIMBUS
Sommar 2021
27/6 Sön 11.00 GUDSTJÄNST
4/7 - 11/7

VI HÄNVISAR TILL
HÖNÖKONFERENSEN

18/7 Sön 11.00 GUDSTJÄNST
Kajsa Werling m.fl.
25/7 Sön 11.00 GUDSTJÄNST
Leif Carlsson m.fl.

NY PREDIKOSERIE
18/7 - 8/8
SÖNDAGAR kl 11.00

Sön 11.00 GUDSTJÄNST
Tomas Hammar m.fl

1/8

8/8 Sön 11.00 GUDSTJÄNST
Josefine Savedson m.fl.

VÄLKOMMEN I SOMMAR!

ONE: SOMMARLÄGER

14 - 17/8
15/8 Sön 16.00

GUDSTJÄNST

“Bröderna”

Vi möts och firar gudstjänst tillsammans
på plats. Vi följer Folkhälsomyndighetens
direktiv och välkomnar tillåtet antal.
Dörrarna öppnar 10:45. Gudstjänsterna
den 27/6, 22/8 och 29/8 sänds också online.

NÄRRADIO Vecka 34 sänder Nimbus

22/8 Sön 11.00 GUDSTJÄNST
Kajsa Werling m.fl.
23 - 26/8

En SOMMAR
i Psaltaren

andakt kl 8.15-8.45 Radio Öckerö FM 94,1
Ladda ner appen på: www.radioockero.se

BÖNEVECKA
Bosse Christoffersson,
m.fl.

CAFÉ NIMBUS

g
i
l
v
!
e
r
r
a
Tsomm

se våra sociala medier !

NIMBUSGÅRDEN

031-962555 www.nimbusockero.se

Hönö Missionskyrka hälsar

VÄLKOMMEN!

18 JULI - 15 AUGUSTI

4-11 J U L I •

C A FÉ G UD STJ Ä NSTE R

www.honokonferensen.se

POPUP -AKTIVITETER!
Håll utkik på
Följ @honotonar
F
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Morgonandakter:
Måndag – Fredag 8.15
v.30 Sv. kyrkan, Lindén
v.31 Betelkyrkan, Hönö
v.32 Sv. kyrkan, Sandros
v.33 Sion, Fotö
v.34 Nimbuskyrkan, Öckerö
v.35 Filadelfia, Öckerö
Musikprogram ”Min Musik”
Morgan Mattsson
Fredagar 8.45 • Repris Tisdag 8.45

Radio Hope sänder dygnet runt
HEMSIDA:
http://radioockero.se/
NU MED LJUDARKIV:
Radio Öckerö Play
Gratis appar finns att ladda ner
för Iphone, Androidmobiler
PROGRAMANSVARIG :
Öckerö-öarnas kristna råd

ÖPPET VARJE DAG
HELA SOMMAREN!

SOMMARENS
MUSIKKVÄLLAR

www.nimbuskyrkan.se

S O M M A R -TO N Å R :

Programtablå juli - aug

För

NIMBUSKYRKAN

Gudstjänsterna sänds inte på webb/
närradio under denna period.

FM 94.1 Mhz

alla ungdomar i årskurs 8 att delta i vår
konfirmation. Informationskväll 9/9
kl 18.30 i Nimbuscaféet. Välkomna!

GUDSTJÄNST

Vid sammankomsterna följs Folkhälsomyndighetens föreskrifter
och allmänna råd för verksamhet
(MAX 50 PERS) .

RADIO
ÖCKERÖ

KONFA 2021 / 2022 Vi erbjuder

29/8 Sön 11.00 KONFIRMATIONS-

SÖNDAGAR KL.10.00:

Lyssna till

Med QR-koden
kan du se
våra aktuella
öppettider

HÖNÖKONFERENSEN

Välkommen till
Sion i sommar!
27 juni 10.00 Gudstjänst Scandinavian School of Mission
4 juli hänvsning Hönö konferensen
11 juli hänvisning Hönö konferensen
18 juli 10.00 Gudstjänst inspelad se
sionforsamlingen.se
25 juli 10.00 Gudstjänst inspelad se
sionforsamlingen.se
1 augusti 10.00 Ankarstiftelsen
8 augusti 10.00 Gudstjänst
22 augusti 10.00 Gudstjänst
Bön Onsdag 19.00 och Söndag
18.00
Café Boa öppnar 3 juli fram till 15
augusti 12.00-19.00
Bibelstudium med Tim i Juli läggs
ut 1 en gång i veckan via Sionforsamlingen.se

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

S E CO N D H A N D
“EN GÅNG TILL”
LÖRDAGAR 11-13
MEN VECKA 27 ÄVEN:

MÅN-LÖR 11-13

ÖSTRA HAMNEN 1

ÖSTRA HAMNEN 1 • 475 42 HÖNÖ

www.honomissionskyrka.se

Öckerö-öarnas Rödakorskrets
Björnhuvudsvägen 19, Öckerö

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

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

Gudstjänster
SÖNDAG 30 MAJ
GUDSTJÄNST. Sara Johannesson,
VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNST!
Frederic Ogéus. Anmälan 0708-61 11 55.
Nu möts vi igen och firar gudstjänst på Öckerö,
wSänds även på hemsidan.
Hönö och Björkö. Vissa helger även på Knippla,
Mariakyrkan, Öckerö kl 11
Hyppeln, Rörö och Kalvsund.
GUDSTJÄNST.
Rasmus
Lindén,
Läs mer om tid
och plats
på hemsidan
Ulrika Davidsson.
Björkö kyrka kl 11

30 juni • Evelyn Lidebo Svenninghed m fl. Equmeniakyrkan.
TRÄDGÅRDSMUSIK
KONFAÄVENTYRET 2021/227 juli • EbbaPODD:
KAROLINA
Knutsson,KAFFE
AlexanderMED
Lövmark.
Equmeniakyrkan.
I SOMMARTID
Du är inte ensam om att fundera över livet.
firar podden
års-jubileum.Marcus
Hör Karolina
14 Vill
julidu
• LinnI maj
Hagström,
David1 Johansson,
Kopp,
Vid regn: Equmenia – ändrat
upptäcka mer om dig själv, Gud och livet Gabriel
tillsam-Davidsson.
Sandros,
präst,
och
Ingrid
Eliasson
spåna vidare
Björkö kyrka.
datum, Björkö kyrka – i kyrkan.
mans med nya kompisar? Åka på resa eller läger?
om högt och lågt, trams och allvar och sånt som
21 juli • Lasse Carlsson, Harald Svensson. Björkö kyrka.
Onsdag kl 19 utanför
Vårt konfirmandäventyr startar i september.
håller människor vakna om natten. Läs mer på
28 juli • Carin Åkesson. Björkö kyrka.
Björkös kyrkor
Häng med! Läs mer på hemsidan.
hemsidan.

GUDSTJÄNST VIA ZOOM.
Sara Johannesson, Frederic Ogéus.
Anmälan 0708-61 11 55.
Länk, se hemsidan.
Sänds från Hönö kyrka kl 16.30

SÖNDAG 6 JUNI
GUDSTJÄNST. Sara Johannesson,
Frederic Ogéus.
Hönö kyrka kl 11
GUDSTJÄNST. Rasmus Lindén,
Magnus Wassenius.
VANDRING
Öckerö
kyrka klPÅ
11 RÖRÖ
Pilgrimens 7 nyckelord. Anmälan: Britt-Marie
GUDSTJÄNST. Christer Holmer,
Bäckström, diakon, 031-764 31 22,
Ulrika Davidsson.
britt-marie.backstrom@svenskakyrkan.se
Björkö kyrka kl 11
Avresa kl 9.55 till Rörö, åter fr Rörö 14.20.
Ta med egen matsäck.
SÖNDAG
13
JUNI Burö färjeläge kl 9.30
Lördag 3 juli
samling
GUDSTJÄNST. Roland Stahre,
Frederic Ogéus.
Öckerö kyrka kl 11

SOMMARLOPPIS PÅ ÖCKERÖ
SINNESROMÄSSA
I KYRKAN Om det
Kom och fynda på vår utomhusloppis!

ALLSÅNG OCH QUIZ PÅ HÖNÖ
BÖN
I ÖCKERÖ
KYRKA
Sommarkväll
med musik,
sång och frågesport.

Taregnar
en stund
för att sitta ned,
i enkelhet
på förmiddagen
harbe
vi och
istället
öppet ta
på
emot
nattvarden. T om 3 juni: max 8 pers, anmälan
eftermiddagen.
0708-61
juni: sista8gången
för terminen.
Tisdag 116 55.
juli,17torsdag
juli, tisdag
27 juli
Torsdagar
kl 18
och torsdag
29i Hönö
juli kl kyrka
10-13 eller 13-16 vid
Öckerö församlingshem

Starta
dagen
i bön
med
diakon
Kaffe.
Ta med
filttillsammans
eller stol att
sitta
på. Pernilla
Britt-Marie
Bäckström.
Hellman och
Karolina Sandros. Vid regn inställt.
Helgfria
vardagar
kl19
8.30-9
Tors 1 och
8 juli kl
utanför Hönö kyrka
Öckerö kyrka

HANNAS STUGA

VÅRTIPSET – TIPSPROMENAD
OCH QUIZ VID HÖNÖ KYRKA!
SOMMARPODD
KAROLINA
Nya
frågor för vuxna och MED
barn varje
månad.

MÄSSA. Karolina Sandros,
Pernilla Hellman.
Björkö kyrka kl 11
SINNESRO I SOMMARTID.
Hönö kyrka kl 16.30

SÖNDAG 20 JUNI
GUDSTJÄNST. Sara Johannesson,
Pernilla Hellman.
Hönö kyrka kl 11
MÄSSA. Rasmus Lindén,
MORGONBÖN I SEMESTERTID
Magnus Wassenius.
En bra start på dagen i år i Öckerö kyrka.
Öckerö kyrka kl 11
5-8 juli • Karolina Sandros, Pernilla Hellman
12-15 juli • Rasmus
GUDSTJÄNST.
ChristerLindén,
Holmer,Camille Bloche
19-22Eriksson.
juli • Christer Holmer, Magnus Wassenius
Märta
26-29kyrka
juli • Christer
Björkö
kl 11 Holmer, Magnus Wassenius
Måndag-torsdag kl 9 i Öckerö kyrka

Mötesplats för alla åldrar. Tisdagar: kom och
KYRKFRUKOST
MUSIK
umgås!
TrädgårdsarbeteMED
ihop med
barnen från
Ta med egen
fikarutomhus.
vi tillsammans
förskolan.
Kaffe,fikakorg
saft ochsåkaka
utomhus efter
i Öckerö kyrka.
Torsdagar:
Musik,morgonbönen
möten och gemenskap.
Ta med
Torsdagar
8,eller
15, 22,
juli Vi bjuder på kaffe.
ditt
instrument
bara29kom!
Tisdag kl 14-16 och torsdag kl 16-18
Sörgårdsvägen 68, Öckerö

Åtta minipoddar i och
semestertid.
Prästen
Karolina
Svarslappar/pennor
låda att lägga
svaren
i
Sandros
och Ingrid
Eliasson
dricker
och
finns
vid kyrkan.
Vinnare
dras den
sistakaffe
i månaden
högt
lågt Gå
kring
Hitta podden
– funderar
pris till barn
ochoch
vuxen.
närlivet.
det passar
dig!
Kaffe med
Karolina
på hemsidan
Onsdagar
kl 13-14
dessutom
Quiz eller i din
poddspelare.
utanför
kyrkan, fika och pratstund

Med
Medreservation
reservationför
förev
evändringar
ändringarpga
pgacoronarestriktioner.
coronarestriktioner.På
Påvår
vårhemsida
hemsidahittar
hittarduduaktuell
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

Sommarandakter

Online varje söndag 11.00
20 juni - 22 Augusti.
SÖNDAGAR 19.00

Vi sänder andakterna på
Youtube och Facebook.

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
duduinte
Genom
Hjärterum
fritidshus
som
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
ger
en
chanstill
tillmänniskor
människor som
har
svårt
att att
hittahitta
ochoch
ger
en
chans
som
har
svårt
Hjälp
oss
att
stötta
fler
barn
och
familjer
boende
på
annat
sätt.
Tillsammans
ger
vi
fler
en
plats
att
Hjälp
att
stötta fler barn
familjer
boende
på oss
annat
sätt.
geroch
vi fler
en plats att
med
enTillsammans
förälder
i fängelse.
kalla hem!
med en förälder
i fängelse.
kalla hem!

Läs mer på hjärterum.com

Följ oss på våra sociala kanaler under
sommaren, för att ta del av vad som
händer i kyrkan.

Läs mer på hjärterum.com

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

GÖTEBORGS
SKORSTENSSERVICE

Hönökonferensen 2021
TAL-LIVE

EN DIGI

ENS!

KONFER

“Just för en tid som denna”

www.honokonferensen.se

Utför allt
som har med
skorsten att göra

Var med och bidra - Swish: 123 521 88 96

Korsordslösning
MAJ

LOKALBLADET
AUGUSTI 2021

Tel: 031-20 31 11
Vi tar uppdrag på Rörö, Hyppeln,
Källö-Knippla, Björkö, Kalvsund, Hälsö,
Öckerö, Hönö, Grötö och Fotö.
30

material

månd 16 augusti
utgivning torsd
26 augusti
annons@lokalbladet.com
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PUTS
OCH
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MAT PÅ BURK

TA MARK

VERKLIGA
OCH PÅTAGLIGA

KOMMER FRÅN
SRI LANKA

GÖR MAN
PÅ ALLA
FYRA
EN
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VET
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LÅNGSMALT
STYCKE
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VÄRMER
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KORSORDSKONSTRUKTÖR: Gunnar Emanuel Ljungström FOTO: Jhermy Olausson och Skärgårdskalendern 2015

HELT
VARV PÅ
TAVLA

SÅLD

NY LOKAL

Bostadsrätt
såld på
förhand

Västra vägen 12,
Hönö Klåva

SÅLD

SÅLD

Sandtångsvägen 22A
Hyppeln

Såld direkt till kundregistret

Villa, Hyacintvägen 2
Hönö

Villa, Gamla vägen 24
Kalvsund

Kommande:

• Skärgårdsvilla centralt Hönö,
• Skärgårdsvilla centralt Öckerö
• Villa med fint läge på toppen
av centrala Hönö,

SÅLD
Villa, Västervägen 31
Öckerö

TILL SALU
Tomt, Kyrkparken 6
Hönö

TILL SALU
Villa, Varvsvägen 19
Hälsö

• Villa med 3 lägenheter på
Hönö
• 2 stycken tomter med
nybyggda villor med havsutsikt
på östra Hönö.

Vårt huvudkontor finns
i Kompetenshuset på
Öckerö men ni kan även
komma i kontakt med oss
via vårt Hönökontor på
Västra vägen 12 i
Hönö Klåva.
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 och
Västra Vägen 12, Hönö Klåva.
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

