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Nu börjar SkärgårdsÅsa Lantz skriver om
leden ta form
Hyppelns dramatiska
sid 8 historia
sid 6

Nu publiceras Fotös
historia i bokform sid 3
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Nu kan du får råd av
kommunens dietist
sid 6

Öckerö församling tar
över driften av Hönö
Kyrka
sid 13

Så ska fortet på
Hyppeln se ut

Nya padelhallen på
Hönö är igång
sid 13

sid 4

Trygg hjälp med bokföring och företagsutveckling.
Vi kan ekonomi och effektiv redovisning.

VI BJUDER PÅ ENA GLASET
vid köp av kompletta glasögon
VI BJUDER PÅ ENA GLASET

031-79 79 550 • www.rvb.se

Nyhet: Konstruktör på 100%

Gäller 1/10 - 23/10

vid köp av kompletta glasögon

Tryckmätning för glaukom • Räntefri
Gäller 1/10avbetalning
- 23/10
VarmtVarmt
Välkomna!
Stefan,Stefan,
Eva , Britt
och
Johanna
Välkomna!
Eva &
Britt

Arkitektbyrå & Projektbyrå

Tryckmätning för glaukom • Räntefri avbetalning

Nybyggnation & ombyggnation
Besiktningar & kontrollansvarig
Projektutveckling & rådgivning

VarmtVarmt
Välkomna!
Stefan,Stefan,
Eva , Britt
och
Johanna
Välkomna!
Eva &
Britt

HÖNÖ KLOVA • TEL 96 97 10 • TIDSBESTÄLLNING
Gäller även i Torslanda Optik Amhult, 031-56 07 88
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En doft, en känsla som är unik...

Det finns en kraft i folket på
öarna, den sveper in från havet
flyger över kobbar och skär,  lever i oss som bor här. Vi kallar
den för ”pondus”, med omsorg
om varandra, med empati och
medmänsklighet och en ”rakrygghet” i att rätt ska vara rätt.
Detta unika ö-samhälle skapar
vi tillsammans varje dag. Vår
kommun är rankad som en av de
tryggaste platserna i Sverige låt
oss tillsammans se till att den så
förblir, det är vårt gemensamma
ansvar. Om vi fortsätter bry oss
om varandra och vågar reagera
och agera när vi ser dåliga saker
hända och inte bara se till oss

själva bidrar vi till en trygg plats
för unga och gamla, och den
goda kraften vi redan har inom
oss växer och blir starkare. Ordspråket ”det krävs en by för att
fostra ett barn” stämmer så bra.
Så låt oss hjälpa varandra med
den nya generationen och föra
vidare en bra värdegrund.  

och det stora. Tack alla ni fina
trogna läsare och annonsörer
som gör den fortsatta utgivningen möjlig. I detta nummer kan ni
läsa en lägesrapport om Öckerö
kommuns ekonomi, EU-projekt
på Hyppeln och skärgårdsleden,
Boken om Fotö och mycket mer.

Hösten kryper sakta närmare och
dagarna blir kortare och mörkret
omsluter oss. Då är det tid för
mys inomhus och tända ljus, i din
hand har du Lokalbladet som delats ut varje månad i trettio år. Vi
jobbar för ett läsvärt alternativ i
mediebruset, skriver om det lilla

www.lokalbladet.com
ANNONSBOKNING
OCH REDAKTION

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

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

www.lokalbladet.com
ANSVARIG UTGIVARE

Anna Magnusson
Anna Magnusson
Ansvarig utgivare

GRATTIS!

E-POST:

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

Grattis Alfred som fyllde
7 år 2/8,och Malvina som
fyllde 5 år 5/7. Kramar
från mormor och morfar.

Stort grattis vår fina prinsessa Holly på 1-årsdagen
12 september. Pussar &
kramar från mamma, pappa
storebröderna River & Collin. Vi älskar dig så mycket.

Grattis våran fina Hilda
som fyller 1 år den 8 oktober. Önskar Ludvig, mamma och pappa.

Den 4 september 2020 kom
vårt älskade kärleksbarn Einar Wiklander. I ett år har du
förgyllt våra liv, vi är så tacksamma! Många grattispussar
på 1-års dagen älskade ”Tångrega” från hela din stora och
härliga familj!

Arbetsgruppen för Boken om
Fotö, Cecilia Sundström/Kyrkbyrån, Öckerö kommun, Hyppelns
öråd, Hönö Tennis, Nicke Johansson
Vet Du någon som bor på
annan ort och vill läsa Lokalbladet?
Det finns möjlighet att
prenumerera årsvis till orter
utanför Öckerö kommun.

Hönö Tennis och Padel
Vi har öppet varje dag
mellan 06.00-00.00

Grattis Lovisa som fyller 2
år den 18 september.
Kramar från Nils och
Havannah.

Boka banor via www.matchi.se eller
ladda ner "appen" matchi på din
smartphone.
Östra hamnen 5, Hönö
honotennis.se
info@honotennis.se

Tema: Ålderism - kosten/Motionen
Medv: Dr Bengt Sköld - chef och ägare av Hönö Vårdcentral
Sång & musik: Lilian Andersson
Torsdag 14 oktober kl 15:00 (OBS Veckodag!)
Betekyrkan, Hönö
Arr: RPG - Göteborgs norra skärgård

Ö
ARNAS
B egravningsbyrå

Bouppteckningar

Testamenten

Juridisk rådgivning Även Hembesök

Bouppteckningar • Testamenten • Juridisk rådgivning • Även hembesök
Personligt
bemötande
dygnetrunt
runt031-96
031-96
Personligt
bemötande
dygnet
70 70
40 40
Johan Ekstedt 0703-13 19 57, johan@oarnas.se
Västra
9, 475
42 Hönö,
www.oarnas.se
Västra vägen
25,Vägen
475 42
Hönö,
www.oarnas.se
Johan Ekstedt 0703-13 19 57, johan@oarnas.se
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28/10
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9/12
JAN
17/1		
27/1
ANNONS@LOKALBLADET.COM
WWW.LOKALBLADET.COM
LOK ALBL ADET SEP T - OK T 2021 NR 8

TEXT: Anna Magnusson FOTO: Fotö Samhällsförening

FOTÖ - Boken om öns historia

Arbetsgruppen som arbetat med boken är Johan Sellgren, Bertil Börjesson, Holger Josefsson, Gunnar Agnesson och Göran Albinsson.

Boken om Fotö släpps i november och är ett måste för
alla som är intresserade av
eller har en anknytning till
ön. 320 sidor och 750 bilder
från 1800-talet och framåt.
Boken tar med läsaren på en
resa som börjar med de första
Fotöborna och hur flera av de
nuvarande släkterna kan härledas från dessa personer.
I kapitlen Historiska händelser och i Livet på Fotö
berättas hur allmän historia
och specifika händelser påverkat livet på Fotö. Här står
bland annat om Fotös roll
under Napoleonkrigen, den
stora sillperioden på slutet
av 1700-talet samt händelser
under 2:a världskriget med
anknytning till ön. Ett antal
bouppteckningar från olika
tidsperioder ger en tydlig bild
om hur man levde och arbetade, vad man ägde med mera.

Man kan läsa om de nio affärer som funnits på ön och
om hur skolan har utvecklats
från den första ambulerande skolan på 1880-talet och
om hur man transporterade
sig till andra öar och in till
Göteborg. Vi får läsa om det
kyrkliga livet på ön och om
djurhållning, brödbak och
några anekdoter från vardagslivet förr.
Öns utveckling
I kapitlet Laga skifte med
vackra kartor från 1897
framgår hur öns areal och
omgivande utmarker (dvs
holmar och skär) delades upp
mellan markägarna. En utredning 1955 inför kommande
Byggnadsplan beskriver på
ett utförligt sätt hur ön utvecklats och dess kommande
utmaningar. De 59 husen som
är byggda före 1930 beskrivs
ingående med byggår, ägar-
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information samt gamla och
nya fotografier på både hus
och tidigare ägare. Fisket har
varit en helt dominerande näring på Fotö sedan ön befolkades, och fortfarande är det
många familjer som får sin
utkomst härifrån. I kapitlet
Fisket på Fotö finns 149 fiskebåtar och fem fraktskutor
redovisade med bilder, när
och var de byggdes, motorstyrka och ägare samt under
vilken tid de fanns registrerade på Fotö.
Foton och dialekten
En stor del av den bildskatt
från Fotö som samlats under
arbetets gång visas i kronologisk ordning i Gamla bilder
från Fotö, samt dessutom ett
stort antal nytagna bilder för
jämförelse i Fotöbilder då
och nu. Slutligen får Ö-målet
Fotödialekt ett eget kapitel
med uttalsregler och lexikon.

– Många Fotöbor har bidragit
med information och bilder,
vilket vi är mycket tacksamma för. Att ställa samman allt
material har varit ett digert
arbete, berättar Bertil Börjesson.
Kommer i november
Fotö Samhällsförening står
som utgivare och projektet
stöds ekonomiskt av Fotö
Hamnförening. Releasen av
detta kulturhistoriska verk är
planerad till november.
– Vi har redan fått in ett
stort antal beställningar,
säger Bertil Börjesson. Tryckning sker i en begränsad upplaga och det är först till kvarn
som gäller. Boken kommer att
bli en mycket lämplig present
till sig själv, barn, barnbarn,
nuvarande och tidigare fotöbor samt alla som har någon
anknytning till ön. Ett måste i
alla hem på ön.
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på bygglovet hos kommunen.
Kustartilleriet (KA4) hade
fram till 90-talet en mätstation på Hyppeln. Denna kal�las Fortet i folkmun. AMF4,
tidigare KA4, ställer sig positiva till projektet.

ILLUSTRATION

har redan skänkts till museet.
Flera aktörer
Ideellt engagemang och samarbete mellan olika aktörer är
något som verkligen genomsyrar andan på den lilla ön
Hyppeln. Där samsas café och
butik i samma lokaler, i hamnen finns det plats för husbilar och för den som gillar
hantverk, konst och loppisar
så finns det små butiker för
det också. Dessutom finns det
ett rikt fågelliv och fina promenadvägar. En ansökan om
bidrag för projektet söktes hos
EU, genom Länsstyrelsen, och
beskedet blev positivt och är
nu i rullning. Det finns också
ett preliminärt godkännande

Foto: Försvarets telehistoriska samlingar.
Övriga foton: Arbetsgruppen för fortet

R WOR
TE

K

AF

Nu blir det utsiktsplats och
museum vid ”Fortet” på Storevale.
– Vår ambition är att rusta
upp fortet på toppen av ön,
Storevale, och göra det till ett
litet museum, berättar Arne
Johansson från arbetsgruppen. Arbetet omfattar också
en naturstig till toppen samt
en träaltan så besökare kan
sitta och beundra utsikten.
Just nu arbetas det med vägen upp till fortet och någon
gång därefter startar arbetet
med själva öppnandet. Alla
är spända vad som finns inuti
den övermurade byggnaden.
En fin promenad och hissnande utsikt, en fantasieggande
byggnad och museiföremål

Projektet omfattar:
- Byggande av naturstig till
toppen
- Inredning av bunker
- Anskaffning av museiföremål
- Installation av eltoaletter

TEXT: Anna Magnusson

Leaderprojektet Fortet Hyppeln är igång!
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OKTOBER

Må–fr 12 – 22
Lö
13–22
Sönd 13 –18
Köket öppet till 21 kvällar &
17.30 söndagar

FISK- & SK ALDJ URSJ ULBORD

19 nov – 21 dec
Må – fr 19
Lö 13 & 19
Sö 13 & 18

J ULLU NCH
dagtid vardagar
22 nov – 21 dec

H Ä N DER I HÖST
Fr 1 okt Hummerafton
On 20 okt Champagneprovning
Sö 14 nov Fars dag-middag

U N DERH ÅLLN I NG I HÖST
22 & 23 okt
29 okt
5 nov
6 nov

Kim Larsen kvällar
AFTER WORK
Bröderna Sörns
Kapten Gitarr

Hummerinspirerad á la
carte-meny i
oktober

SK ÄRGÅRDSLU NCH
Vardagar 12-15
Vår hummerinspirerade á la
carte-menyn serveras hela dagen

M Å N DAGSK LU BBEN

En mötesplats för dig som vill
veta lite mera
Föreläsning och kvällsmat 200:Måndagar 4 okt - 15 nov
Mer info se hemsidan
SM AK MEN Y ER I HÖST
- F ULLBOK ADE

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

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

Höstens nyheter är här från

ÖPPETTIDER
Mån-Fre: 10–18
Lör: 10–14

ALLTID FRI
HEMKÖRNING
AV SÄNGAR
OCH MÖBLER

norgardens_interior

VI ERBJUDER
GARDINSÖMNAD

Lampfötter
Från 1799.-

Haley taklampa
3499.-

Denise taklampa
Från 1199.-

KAMPANJ!*

Original Ramsäng Inkl.
bäddmadrass och ben
90x200cm
Ord. Pris 6905.-

Nu 5179.-

*SISTA CHANSEN, erbjudandet gäller tills
Hildings nya sortiment kommit till oss i slutet av
oktober.

NYHETER I MÖBELAVDELNINGEN

Välkommen in att känna på och provsitta våra nya fräscha modeller av soffor och fåtöljer. Möblerna byggs utefter dina
önskemål vad gäller både färg och storlek. Vi hjälper dig att ta fram det som passar bäst till just ditt hem!
Psst... Snart sista chansen att få din nya soffa lagom till adventsmyset.
MADE IN
SWEDEN

MADE IN
SWEDEN

Partner
Ness - 3-sits
från 16 495.- ord. 27 000.- Nu

24 295.-

Ares - modulsoffa
från 17 495.-

Amaya - 2,5-sits
från 12 995.-

Luxaflex® Screenrullgardin

SPARA 500 KR
PER MOTOR

Du
och
dinaväv SilverScreen
er i kombination
med
rullgardin,
fönster förtjänar
det allra bästa
Vill du behålla utsikten samtidigt
som du stänger ute värmen? Ta då
en titt på våra screenvävar.
Välkommen in i butiken eller boka
hembesök!

BOKA
GRATIS
HEMBESÖK

POWERVIEW® ERBJUDANDE
I MARS OCH APRIL 2021.
MER INFO I BUTIKEN!

Alltid skräddarsydd Luxaflex®HÖNÖ | WWW.NORGARDENS.COM
| 031-96 57 38
kvalitet, med 5 års garanti.

Luxaflex® skräddarsydda gardiner i kombination med rullgardin, väv SilverScreen

Peter Johansson 0708-96 57 38 / peter@norgardens.com
ohansson 0705-20 01 99 / daniel@norgardens.com

SPARA 500 KR
Automatisera
PER MOTOR
dina gardiner
POWERVIEW® ERBJUDANDE
med
I MARS OCH
APRIL 2021.
MER INFO I BUTIKEN!
powerview

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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Fortet på Hyppeln blir fiktion

Dietist Lina Johansson

Få svar kring
matvanor
Öckerö kommun har inrättat
en rådgivningstelefon för invånare över 16 år där ni kan
få svar och tips kring matvanor. Det är kommunens legitimerade dietist Lina Johansson
som svarar på frågor och ger
råd.
Lina svarar till exempel på
frågor som:
- Alla dieter säger olika, vilken ska jag tro på?
- Min tonåring vill äta vegetariskt, går det att få i sig
tillräckligt med protein och
annan näring då?
- Hur mycket ska jag äta?
- Hur mycket ska jag äta?
- Kan jag boosta mitt immunförsvar?
- Hur behåller jag orken under en arbetsdag?
Ring kommunens växel på
031-97 62 00 och be att få
tala med Lina Johansson.
Samtalet är kostnadsfritt.
Inget som sägs skrivs ner eller
förs vidare utan din tillåtelse
och du väljer själv om du vill
ha uppföljande samtal med
Lina. För dig med en sjukdom
kan andra specifika kostråd
gälla och då hänvisar kommunen till sjukvården.

Kommunen stiger
i rankning
Öckerö kommun klättrar till
plats 17 när Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet i
Sveriges 290 kommuner. Det
är en förbättring med 31 placeringar från tidigare ranking.
6

Det igenmurade fortet på
Hyppeln har ju öppnats och
görs nu iordning för att kunna ta emot besökare nästa år.
Men det är inte det enda som
händer. Författaren Åsa Lantz
är också i full färd med planerna på att skriva en roman
eller en tv-serie som handlar
om hennes morfar tid på
Hyppeln under beredskapen
under andra världskriget. Och
till skillnad från många andra
skildringar ska den basera sig
på verkliga händelser så långt
det är möjligt.
– Av någon anledning tycker
jag ofta att skärgårdsbor gestaltas som lite krumeluriga
figurer som är svåra att ta på
allvar. Men soldaterna som
låg placerade långt ute i havsbandet var inte förskonade
från krigets verklighet, berättar författaren Åsa Lantz.
Den engagerade gruppen på
Hyppeln som öppnat fortet
och iordningställer museet
kontaktade Åsa och undrade
om hon ville vara med i arbetsgruppen och på den vägen
är det.
– Det var då som jag först
såg historien på nytt. Kanske
blir det en slags återuppväckning av min morfars historia.
Än så länge tänker jag och läser. Gör research och skissar.
Morfar Bror från Bollebygd
Åsa Lantz morfar hette Bror
Lantz och kom från en gård
utanför Bollebygd. Tillsammans med tio andra unga
män kallades han in och placerades på Hyppeln. Innan
han hamnade på Hyppeln

hade han aldrig sett havet.
Morfar Bror återkom till
Hyppeln efter kriget och bodde hos kompisar i flera år tills
han fick möjlighet att köpa en
egen tomt. Han blev förälskad
i ön och i människorna där.
– Min morfar hade väldigt
god syn, så hans uppgift blev
att spana ut över havet. Under
hela mitt liv har jag fått höra
om hur det var i fortet på
Hyppeln. Men historier som
man har haft så nära inpå sig
kan man bli lite döv för. Men
nu känner jag en helt ny entusiasm.
Tv-serie eller roman
Bland berättelserna hon har
fått höra handlar om att det
kunde vara matbrist på öarna. Ett sätt att lösa matbristen var att skeppa över djur,
kor och får. Men fiskarna ute
på öarna visste inte riktigt
hur de skulle hantera djuren. Det visste däremot Bror
Lantz, bondpojken.
– Enligt de historier jag har
hört blev morfar uppskattad
eftersom han kunde ta hand
om djuren, han kunde slakta och vara till nytta på ön.
Planen är att det ska bli en
roman, en tv-serie eller båda
delarna. Jag har mest jobbat
med tv-serier på senare tid
och jag tror att det kan bli
en fantastisk filmad historia.
Bohusläns inbyggda dramatik har sällan använts i film
och TV, den råa dramatiken
i landskapet. Det skulle jag
vilja visa upp.
Tacksam för tips
Åsa växte upp på Hyppeln
under somrarna, i morfars

och mormors stuga. Fortfarande tillbringar hon flera
veckor på ön varje sommar,
och drömmer om ett eget hus
där ute. Och även om hon har
många kontakter på ön, så tar
hon tacksamt emot flera tips.
– Jag har bra kontakter
på Hyppeln och jag har
fått namn på några äldre
människor som var med på
den tiden. Om någon som
läser det här har något att
berätta om krigsåren här ute,
eller tiden efter, så blir jag
väldigt glad. Det behöver inte
bara gälla Hyppeln. Jag behöver fler vittnesmål eftersom
jag vill ta avstamp i verkliga
händelser så långt det går.

Fakta
Åsa har gett ut flera uppmärksammade romaner, till
exempel Skrud, Splitta nota
och Vart tog den söta lilla
flickan vägen. För TV har
hon bland annat skrivit manus till Solisterna, Selma och
Åkalla.
TEXT:

Annelie Andersson
FOTO:

Nicke Johansson
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HÖNÖ

Öppettider i Receptionen

Vardagar 08:00–12:00, 16:00–20:00

EN VECKAS FRI TRÄNING!

FÖRUTOM GYM OCH GRUPPTRÄNING ERBJUDER VI ÄVEN:
- PERSONLIG TRÄNING- MASSAGE-

- VATTENGYMNASTIK -

- DANSKURSER FÖR BARN OCH UNGDOM - SOLARIUM-

nordicwellness.se Göteborg, Hönö, Östra hamnen 1
Tel 031-96 25 65, hono@nordicwellness.se
LOK ALBL ADET SEP T - OK T 2021 NR 8
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FOTO: Öckerö kommun

Arbetet pågår med Fortsatt låg smittspridning i kommunen
Skärgårdsleden

STHÖ ANDE
UD
RBJ

Guldsmed Anna

Björkö skola
äg

en

Egen verkstad

•
•
•
•

Säkerhetschef/säkerhetssamordnare Andreas Alderblad.
Foto: Öckerö kommun

Ny gång- och cykelbana vid Björkö skola

Puts & Värdering
Reparationer
Omarbetning
Nytillverkning

Sms 0709-96 89 14

Boka tid för personligt möte

KLOCKSERVICE
Batteribyte - Reparation
Inge sms 0735-11 01 33

Verksam på öarna sedan 1986

ev

Du kan följa arbetets gång i
Facebook-gruppen Skärgårdsledens vänner

Guldsmide

E

I hela Västra Götalandsregionen går det att se att smittspridningen ökar. Totalt är
det 1843 nya fall under vecka
36, vilket innebär en ökning
med 34 procent.
– Vaccination är det absolut mest effektiva sättet att
skydda sig mot att själv bli
allvarligt sjuk och mot risken
för att smitta andra, förklarar

Andreas Alderblad, kommunens säkerhetsskyddschef.
Vi ser att vaccinationen har
mycket god skyddseffekt,
vilket är viktigt nu när vi har
en fortsatt smittspridning i
samhället.

ck

Skärgårdsleden blir sammanhängande vandringsled som
är hela 27 kilometer lång
över Hönö, Fotö, Öckerö
och Hälsö. Den ska bli en
del av Kuststigen som är ett
vandringsledssystem som idag
sträcker sig genom Bohuslän
upp till och med Oslo. Kuststigen har enhetliga färger och
symboler som följer ett standardiserat utmärkningssystem
förvaltat av Västkuststiftelsen.
För en hållbar utmärkning
följs skyltprogram i samråd
med markägare och andra
regelverk.

Kuststigen etapp Skärgårdsleden beräknas ha invigning till
våren 2022.
– Det är mycket arbete kvar
med stolpar, vägvisare och
spänger och vi är övertygade
om att leden kommer att ha
stor betydelse för medborgare med ökad tillgång till vår
fantastiska natur när den blir
klar. Det kommer också ge
vår lokala besöksnäring möjlighet till expansion genom
bland annat paketerade upplevelser även under lågsäsong,
säger Sandra Osberg besöks
-och näringslivsutvecklare i
Öckerö kommun.

Öckerö kommun har en fortsatt låg smittspridning och 86
procent av de som är över 16
år har fått minst en dos vaccin, visar statistik från Västra
Götalandsregionen.

Bä

Arbetet med att märka upp
skärgårdsleden är i full gång.
Längs med vandringsleden
sätts nu bland annat stolpar
och spänger upp.

Statistik med start vecka 19 2020 då de första fallen konstaterades i
kommunen. Grafen sträcker sig till vecka 36 i år. Källa: Smittskyddsinstitutet.

NY GÅNG- OCH CYKELBANA
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Redan i november ska den nya gång- och cykelbanan stå klar
som förbinder Bäckevägen och Kyrkvägen. Etapp två som anläggs 2022/2023 ansluter till Skarviksvägen. I samband med
bygget i höst genomförs flera andra åtgärder i området, bland
annat rustas parkeringen vid idrottshallen upp och en ny parkering på Bäckevägen ställs iordning.

Tack till dig som väljer att stödja
Lokalbladet med en prenumeration
Swishnummer: 1235607205 • Bankgiro: 639-2583
Ange för- och efternamn vid inbetalning

ÖPPET: ONS 14-17, LÖR 10-13 HÖNÖ KLÅVA
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Världens barn satsar på digitala insamlingar även i år

Den 24 september drar Radiohjälpens insamling till
Världens barn igång igen.
Förra året placerade sig Öckerö på tredje plats i kommunkampen med drygt 1,1 miljon
insamlade kronor.
Världens barn är en av Radiohjälpens största insamlingsprojekt som samlar in pengar
till olika projekt runt hela
världen. Förra året samlades
totalt 60,7 miljoner in och
Öckerö kom återigen på tredje
plats i kommunkampen med
1 116 00 kronor. Kampanjen
pågår egentligen hela året
men har sin kulmen i september och oktober. Spurten drar
igång den 24 september med
aktiviteter och direktsändningar på SVT. Den stora
insamlingsgalan sänds den 1
oktober, med en summering
den 3 oktober.
Annorlunda år
Pandemin har inneburit att vi
inte på samma sätt som förr
kan göra bössinsamlingar
utan vi måste ta tekniken till
hjälp. Under 2020 fick vi lära
nytt och använda Swish och
QR-koder med gott resultat

så det kommer vi att fortsätta
med.
- I år blir det fortsatt digitalt oavsett lättnader i
Covid-19 restriktionerna. Vi
har ju fått tänka om helt när
det gäller insamlingar med
exempelvis bössor och lotterier, Det är även i år en stor
utmaning för oss men alla gör
sitt bästa för att säkert kunna
samla in medel för Världens
Barn, säger Klas Utbult, Världens barn-samordnare för
alla Öckerö kommuns öar.
En annan nyhet förra året
var Ljus i parken och det blev
en riktig succé, så vi kör i år
igen. Öckerö park kommer
återigen att vackert ljussättas
samtidigt som musik och andra aktiviteter pågår. Ljus i
parken pågår fram till den 10
oktober.
– Det kommer bli fint. Det
är en litet mörk park, men
väldigt mysig. Det finns en
gammal dansbana där, som
vi tänkte använda till konserter under helgen 1-3/10.
Vi kommer även i år att ha
lottförsäljning med hjälp av
QR-koder och Swish. Även i
år kommer vi att dra igång ”I
rörelse för Världens barn”, I
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år blir det förutom på Hönö,
också en liknande aktivitet
på Öckerö, med start vid
Hjälvik. Sen kommer det att
finnas tröjor till försäljning,
som man direkt måste skänka
till barn i Rumänien.
– På Hönö blir det försäljning och delikatesslotteri på
lördagen den 2 oktober, säger
Klas Utbult. Då håller vi till i
Ishuset lokaler mellan klockan 11 och 16. Vill man veta
mer kan man läsa vår löpande
uppdatering på hemsidan
varldensbarnockero.se och i
våra sociala medier.
Swish och QR-koder
På Öckerös lokala Världens
barn-sida, varldensbarnockero.se, har vi lagt upp färdiga
QR-koder för varje ö som kan
användas för insamling av
pengar via Swish. Med dessa
QR-koder kan man ö-vis skapa insamlingar och följa hur
det går för sin ö på Världens
barns officiella hemsida under
fliken ”Evenemang”.
Digitala lotterier istället för
den klassiska tombolan
– Målet är att göra det lätt
för givare att skänka pengar,

säger Klas Utbult. Och det är
QR-koder som gäller, både
för lokala ö-insamlingar såväl
som för lotterier. Lotterierna
fungerar så att varje lottbetalning med Swish får ett
unikt nummer i en lång lista
som hanteras av Världens
Barn centralt. Vinnarna väljs
slumpvis från denna lista och
så skickar man vinstlistan till
oss så att vi kan ringa upp
vinnarna. Vi hoppas att så
många som möjligt sprider
denna information i sina nätverk och på sociala medier
så att v får ett bra utfall i år
också. Du hittar QR-koderna
för Öckerös öar på varldensbarnockero.se/qr/
Svårt år
– Vi har ökat de senaste åren,
säger Klas Utbult, men i år
har det startat lite trögt så
jag vet faktiskt inte hur det
kommer att gå. Vi siktar ju
som alltid på topplacering i
kommunkampen och hoppas
en förstaplats. Så om alla drar
sitt strå till stacken så skall
det bara gå.
TEXT & FOTO:

Världens Barn Öckerö
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Att lösa bostadsfrågan i kommunen
Klas med sin
hyresgäst
Fatumo i lägenheten.

kommunen. Majoriteten är
barnfamiljer som annars skulle ha haft svårt att komma
in på den vanliga bostadsmarknaden berättar Arash
Mansouri, projektledare för
Hjärterum.
Hur går samarbetet?
I dagsläget fungerar samarbetet bra, kommunen har tagit
emot ett mindre antal personer
under pandemin, men vi ser ut
att anvisningarna ökar nu när
pandemins grepp om samhället
börjar släppa.

Den 10 oktober är det den
internationella hemlöshetens
dag där de hemlösas utsatthet
i samhället uppmärksammas.
Det går att skilja på social
och strukturell hemlöshet. Social hemlöshet innebär att en
som är hemlös lider av exempelvis missbruk eller psykisk
ohälsa som gör att man inte
klarar av eller har råd att ha
ett eget boende. Den strukturella hemlösheten handlar om
att strukturen i samhället gör
att det saknas bostäder. Det
kan till exempel vara när ett
par genomgår en skilsmässa,
som det inte finns en lägenhet
till båda parter. Det kan också vara personer som är nyanlända till Sverige som inte
har kommit in på bostadsmarknaden på grund av den
rådande bostadsbristen.  
Hur ser det ut i Öckerö
kommun?
Det är svårt att få fram en
siffra på antal hemlösa i Öckerö kommun då det finns olika sätt att definiera hemlöshet
säger Alexandra Nygren,
etableringskoordinator i Öckerö kommun. De olika hemlöshetssituationerna omfattar
allt från att personer är i akut
brist på tak över huvudet till
mer långsiktiga boendeformer
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inom den sekundära bostadsmarknaden. Socialstyrelsens
senaste kartläggning har några år på nacken, men då framkom en siffra om 25,1 antal
hemlösa per tusen invånare i
Öckerö kommun.

tar med dessa individer och
familjer under två år och ser
med sorg flertalet lämna vår
kommun till en kommun med
större möjligheter till långsiktigt boende.

Etableringskoordinator Alexandra Nygren.

Arash Mansouri, Hjärterum.

Hur blir man hemlös?
Bostadsbristen gör att de som
inte har kontakter, pengar
eller kanske inte heller behärskar språket har det mycket
svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. En sådan speciellt utsatt grupp är nyanlända
med uppehållstillstånd. I Öckerö kommun tilldelas nyanlända en genomgångsbostad
i två år från mottagningsdatum. Efter två år förväntas
man att själv hitta en egen
bostad, något som för många
är nästintill en omöjlighet. Vi
på Etableringsenheten arbe-

Hjärterum
Sedan årsskiftet har Öckerö
kommun, Räddningsmissionen samt Öckerö fastigheter,
startat ett samverkansprojekt
under namn Hjärterum för
att motverka den strukturella
hemlösheten för nyanlända i
Öckerö kommun.
– Fastighetsägare eller privatpersoner kan då på ett
tryggt sätt hyra ut en hela
eller delar av en bostad till
en nyanländ med Räddningsmissionen som mellanhand.
Projektet har kunnat hjälpa
18 personer att få boyta inom

Fatumo bor på Öckerö
– Jag kom till Öckerö under
2019 och trivs mycket bra
här, säger Fatumo. Alla är så
snälla. Det var en stor oro för
mig att behöva hitta en bostad
till mig och mina sex barn
bara efter två år. Bostadskön
är lång och vi är en stor familj.
Det var en stor lättnad för hela
familjen när jag fick denna
bostaden med hjälp av Hjärterum. Vi trivs väldigt bra här i
kommunen och barnen har fått
vänner och trivs i skolan. Mina
två äldsta barn har sommarjobbat och vi vill stanna kvar
här. Nu känner vi oss mindre
stressade när vi kan bo i denna
lägenhet en bra tid framöver.
Fatumos hyresvärd Klas berättar:
– Samarbetet fungerar jättebra, familjen är trevliga och
det känns roligt att vara med
att hjälpa till. Jag hörde talas
om Hjärterum genom affischerna ute på stan, det var
ingen fara att ställa om bostaden så att någon kunde bo där.
TEXT: Anna Magnusson
FOTO: Öckerö kommun
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Jan Utbult (KD):

Lägesrapport om kommunens ekonomi

FOTO: Barbro Strömblad

Så här fördelas skattemedlen i
Öckerö kommun. Diagrammet
berör inte avgiftsfinansierad
verksamhet, investeringar eller
de kommunala bolagen. Flera
mindre poster är inräknade i
fördelningen men inte specifikt
angivna.

Jan Utbult (KD) är kommunalråd i Öckerö kommun.

I Sverige finns 290 kommuner
varav Öckerö storleksmässigt
ligger på plats 178 med våra
ca 13 000 invånare.
Bestämmelser om att kommuner och regioner har rätt
att ta ut skatt för skötseln av
sina uppgifter finns i regeringsformen, som är en av våra
grundlagar. Kommunernas
organisation och verksamhetsformer utvecklas sedan
vidare i kommunallagen.
Kommunallagen ger alltså det
grundläggande regelverket för
vad en kommun ska göra och
hur det lokala självstyret ska
se ut.
Till största del finansierar
kommunerna sina verksamheter genom kommunalskatteintäkterna. Tillsammans
med utjämningen och de
generella statsbidragen utgör
dessa omkring 80 procent av
intäkterna. Resterande del
kommer bland annat från
riktade statsbidrag, som är
öronmärkta för specifika ändamål, och från olika typer
av avgifter som till exempel
barnomsorg och hemtjänst.
Om utjämningssystemet
Kommunalskatt betalas av
alla som har förvärvsinkomst
från arbete, pension, a-kassa
och liknande. I Öckerö kommun har vi en skattesats på

21,56 vilket innebär att på
varje intjänad 100-lapp så
går 21,56 kr till kommunens
kassa. Till Västra Götalandsregionen, som ansvarar bland
annat för sjukvård och kollektivtrafik, går på samma sätt
11,48 kr.
Vissa kommuner har högre skattekraft än andra och
vissa har högre kostnader, på
grund av ogynnsam demografi och andra strukturella
faktorer. Utjämningssystemets
syfte är att jämna ut dessa
strukturella skillnader så att
alla kommuner får samma
förutsättningar att klara av
sina åtaganden.
Utjämningssystemet har
funnits sedan 2005 och utgör
en stor del av statens transfereringar till kommunerna.
Systemet består av fem delar:
inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag,
införandebidrag samt regleringsbidrag/avgift. Inkomstutjämningen är den absolut
största posten i systemet och
svarar för 70 procent av omfördelningen.
För Öckerö kommun beräknas de totala skattenettot
(kommunalskatt + utjämning)
att bli 832 mkr (miljoner kronor) under 2022.
Budget 2022
Varje år beslutar kommun-
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fullmäktige om budget och
uppdrag för nästkommande
år, alltså hur pengarna ska
fördelas och vad dessa ska
räcka till. Kommunfullmäktige beslutar även om taxor och
avgifter i våra olika verksamheter.
Sedan år 2000 finns ett
krav på budgetbalans i svenska kommuner, även kallat
”balanskravet”. Detta balanskrav har som tumregel att
kostnaderna för den löpande
verksamheten ska finansieras
med löpande intäkter. För att
klara investeringar, framtida
pensionskostnader och välfärden på lång sikt behöver
kommunen dessutom göra ett
överskott. I Öckerö kommun
har vi enats om ett överskottsmål på 1,5 % av skattenettot
vilket för 2022 innebär ca
12,5 mkr. Om vi inte når dit
blir konsekvensen på sikt att
kommunen riskerar att behöva låna för driften och på så
sätt låta framtidens generationer betala för den verksamhet
vi bedriver idag.
Måste minska kostnaderna
Efter att ha budgeterat skattenetto, överskottsmål, avskrivningar och pensionsutbetalningar (lite förenklat) återstår
det att fördela medel till de
olika nämndernas verksamheter. Inför 2022 beräknas löner

och kostnader öka med 2,1
% inom den kommunala sektorn, men våra förutsättningar ger Öckerö bara möjlighet
att tilldela 1,4 % ökning. I
praktiken innebär detta att
kommunens verksamheter i
snitt måste minska den totala
kostnaden med 0,7 % mellan
åren 2021 och 2022.
När pengarna budgeteras till de olika nämnderna
görs även en beräkning på
antalet personer nämnden
ansvarar för. Ett exempel är
att när antalet äldre ökar i
kommunen tillförs pengar till
Socialnämnden som ansvarar
för bland annat äldrevården.
När antalet barn minskar i
kommunen minskar på samma sätt även tilldelningen
till Utbildnings-, kultur- och
fritidsnämnden som ansvarar
för förskola och skola.
På kommunens webbplats
www.ockero.se finns mer information kring budget 2022.
För den som är intresserad av
att jämföra Öckerö kommun
med övriga kommuner i Sverige finns webbplatsen www.
kolada.se som innehåller en
databas med ca 5 000 nyckeltal, dvs mått som är lämpade
för jämförelser.
Jan Utbult (KD)
Kommunalråd
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I Hönö kyrka samlas nu idéer och inspiration för framtiden. Ett nytt kapitel inleds när Öckerö församling tar över ägande och drift.

Ny epok för Hönö kyrka
Mycket är sig likt, men inte
allt, när verksamheten
i höst drar igång i Hönö
kyrka. Öckerö församling
tar över ägande och drift,
som tidigare skötts av frivilliga krafter.
– Vi är taggade för en
omstart! säger Karolina
Sandros, präst.
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Hönöbon Maria Edvardsson har gått till Hönö
kyrka sen hon följde sin mamma dit som liten.
– Den betyder jättemycket för mig, säger hon.
Jag får ro, samlar kraft och energi här. Hönö
kyrka har alltid känts öppen och tillåtande, jag vill
att den ska fortsätta vara det. Det är låga trösklar
och öppet för alla.
Långt ifrån alla känner till att Hönö kyrka
faktiskt inte ägts av Öckerö församling. Den
byggdes 1933-34 av Hönö Kyrkostiftelse, som
bildades 1929. Föreningen bestod av en grupp
ideella krafter, Hönö- och Fotöbor, som menade
att ön behövde en egen kyrka. Befolkningen
ökade och präst och prästgård fanns redan på
Hönö, men för att fira gudstjänst fick man ta sig
till Öckerö.
– Många ville vara med och bidra. När kyrkan
invigdes påsken 1934 var den i stort sett betald,
berättar Claes Danielsson, ordförande i Hönö
Kyrkostiftelse.
– Under många år finansierades underhåll och

reparationer genom medlemsavgifter, sommaroch julbasarer. Som mest fick vi in 220 000 kronor
vid en basar, det var fantastiskt, fortsätter han.
Det fanns alltid personer och familjer som sköt till
de pengar som behövdes.

”Styrelse och medlemmar har kommit fram
till att det nu är dags
att lämna över”
– Nu känns det bra att släppa fastighetsansvaret. De senaste åren har det blivit allt tyngre att
finansiera renoveringar och underhåll. Föreningens styrelse och medlemmar har kommit fram till
att det nu är dags att lämna över Hönö kyrka. I
samband med det läggs föreningen ned.
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– Vi hoppas att man ska trivas och känna sig
hemma här och hitta sin väg framåt, säger Karolina Sandros.
Varje onsdag eftermiddag fylls församlingshemmet av, miniorer, juniorer och barnkörerna
Smajlis och Zingo. I våras var miniorgrupperna
fulltecknade.
Varannan fredagskväll öppnar HK Club –
Fredagsfiket, för ungdomar i nian och uppåt. Det
finns kyrkokör, bokcirkel och naturligtvis gudstjänster både vardag och helg. Den tipspromenad
och quiz som startades under pandemin fortsätter.
– Vi vill att människor ska känna att de har en
plats här. Att den som vill kan bidra – eller bara
vara.

xxx

Maria Edvardsson, Karolina Sandros, Sofia Rydell, Claes Danielsson och Kent Gunnarsmo vill att verksamheten i
Hönö kyrka ska fortsätta vara öppen och nytänkande.

Denna sensommarkväll träffas fem personer
– alla med en lång relation till Hönö kyrka. Sofia
Rydells farmors far Herman Tillander var med
och byggde den. Själv kickar hon nu igång höstens
Rörelse och ro, ett träningspass som avslutas med
en stilla stund i kyrkan.
– Både ande, själ och kropp behöver sitt, säger
hon.
Som ung hängde Sofia i kyrkan både fredag
och lördag kväll, med massor av kompisar.
– Kyrkans Ungdom var rena ungdomsgården.
Vi kollade på film och spelade musik, det var en
fantastisk gemenskap och många fina stunder
inför Gud. Jag sjöng i kör också, och spelade
piano, musiken betydde mycket.
– Nu har jag varit med lite mindre under några
år, det är mycket med barnen och deras aktiviteter
och så, men jag är sugen igen. Jag skulle gärna
träffa folk i min ålder, fixa käk och ha lite goa
snack i kyrkan.
– Vi vill gärna ha kyrkan öppen så mycket som
möjligt, tillägger Claes. Ge möjlighet att slinka in
för en kopp kaffe, eller så.
Känslan finns kvar
Claes Danielsson och Kent Gunnarsmo är två av
dem som haft mycket handfast ansvar under åren.
Kent kom med i samband med att dottern konfirmerades för 30 år sedan. Han blev gudstjänstvärd, var med på konfaresor och har suttit länge
i styrelsen med olika uppdrag. Claes har haft
vaktmästaruppdrag och nyckel till kyrkan sen han
blev Hönöbo för drygt 50 år sedan.
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– Det är coolt att många varit med så länge,
säger Karolina Sandros, som själv varit präst i
kyrkan i drygt 20 år.
De ideella uppdragen har varit många och
gemenskapen stor. Det finns grupper som städar,
sköter trädgården, målar, snickrar och reparerar.
Man är kyrkvaktmästare, gudstjänstvärd och
delar ut församlingsblad i brevlådorna. Många är
de som manuellt ringt i kyrkklockorna innan de
automatiserades. För basarer finns också ansvariga
grupper, där sykretsen betytt mycket genom att
skänka sina handarbeten.

”Jag skulle gärna
träffa folk, fixa käk
och ha lite goa snack
i kyrkan”
– Känslan för kyrkan finns ju kvar, men den
ekonomiska pressen släpper nu när församlingen
tar över ägandet, säger Kent. Nu kan vi ordna
basarer för Världens Barn och andra ändamål.
Det sjuder ofta av liv i kyrkan. Nytt för i höst
är Laddplats Hönö kyrka. Ett frukostcafé och en
mötesplats för den som är arbetslös, långtidssjukskriven, utbränd eller vidbränd ... Här finns möjlighet att fixa i trädgården, ta en promenad ihop,
sitta en stund i kyrkan eller skapa något kreativt.

Vad vill ni fylla kyrkan med?
De fem är eniga:
– Folk, en gemenskap där man tillåts tänka
och växa. Där man får något för kropp, själ och
ande.
– Det handlar om samhällsengagemang, att
vara kyrka i samhället. Konkurrensen är stor
idag, människor har så många engagemang och
aktiviteter. Vi vill våga vara kyrka, både traditionell och nytänkande, med olika verksamhet och
gudstjänster: regnbågsmässa, ungdomsgudstjänst,
musikgudstjänst, sinnesro ...
I höst blir det inspirationskvällar i Hönö kyrka
som är öppna för alla som vill.
– Här finns utrymme för den som vill engagera sig kring barn och ungdomar, gudstjänster,
insamlingar och basarer, trädgård, digitalt,
HBTQ-frågor eller föreslå något annat.
– Vi hoppas att även nya kommer med, med
nya, fräscha tankar! Vi vill bolla idéer och få dem
att växa. Hönö kyrka är en del av Öckerö församling, ett distrikt, men samma församling. Och
naturligtvis är alla välkomna, inte bara Hönöbor!
Text och bild: Cecilia Sundström

Rasmus Lindén, kyrkoherde:
– Hönö kyrka har betytt mycket
för människor genom åren.
Här har många firat livets
viktigaste händelser vid
gudstjänster, dop, bröllop,
begravning och skolavslutning. Eller samlats till vardags
i sykretsen, kören, barn- eller
konfirmandgruppen och så vidare.
– Nu står vi inför ett nytt kapitel i kyrkans historia. Det arbete som föreningen
lagt ner under drygt 90 år fortsätter i en
ny organisation.
– För mig är det viktigt att de ideella
insatserna inte minskar. Övertagandet
ger stabilitet och långsiktighet när det
gäller drift och underhåll av fastigheten,
men verksamheten och det liv som fyller
lokalerna kommer även i fortsättningen
att bygga på frivilligheten och arbetsglädjen hos så många av våra församlingsmedlemmar.
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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,

.

från Mamma, Pappa,
Valter och Morfar

Kramar Farmor o Farfar

Tankar och fantasi

Du tänkt på hur oerhörtgatubelysningen?
viktig Din
Varför lagar inte Har
kommunen
fantasi är för hur Du skall lyckas i livet.

Kommentar
Osbornes
insändare
Varför
är det till
släckt
på så många
gatu-om religionernas
intevill
fast heller. Detta är som allt
den. Du avgör ocksåskruvas
själv om Du
storleksordning
lampor i Öckerö kommun år efter år
annat
Öckerö kommun felanmält utan
öva Din fantasi och göra
deni verksam.
Med Encyclopædia Britannica och/eller Barret's World Christian
Jag tror numera att ganska
många
utan
att dessa lagas? Det gäller alltså i
åtgärder.
Får inte dom som skall laga
Encyclopedia som källa ser det ut på följande sätt:
människor inser intedessa
hur värdefull
min trasiga lamporna betalt
hela Öckerö kommun. Trots att dessa
och dessa
1. Kristendom – 2,3 miljarder anhängare 7. Bahá'í – 6,1 miljoner anhängare fantasi är för min egen framtid. Allt befelanmäls år efter år så är samma gabyta den!
ut lamporna som inte lyser?
ror på om jag förstårför
att att
använda
2. Islam – 1,8 miljarder anhängare
8. Konfucianism – 5,3 miljoner
tubelysning
trasig
och
en
del
stolpar
Man
kan
väl
INTE drömma om att dom
Ett bra sätt att träna sin fantasi det är
anhängare
3. Hinduism – 781 miljoner anhängare
att
läsa
böcker.
Då
kommer
dina
tansaknar
hela
armaturen
och
annat
och
jobbar
gratis.
Alltså helt galet att inte
4. Buddhism – 324 miljoner anhängare 9. Jainism – 4,9 miljoner anhängare
Du läser,
och
då
man ifrågasätter
Öckerö
kommun10. Shinto – 2,8 miljoner anhängare kar att kretsa runt det
Öckerö
kommun
reagerar på detta heller
5. Sikhism
– 19 miljoner
anhängare
nya tankar bildas i Ditt tankeområde.
6. Judendom
– 14
miljoner
anhängare
finns
det bara
statistik
från
ett års tid
utan
bara
betalar
utan att få lagat sina
Kenneth Det vidgas och blir kreativt. Läser Du
tillbaka. Trots att samma stolpar av gafel
och
gatulampor.
bra böcker så får Du själv nya möjligtubelysningen varit trasiga från fem till
lösa säkringsluckor på gatubelysninghetstankar till gagn för Ditt liv. Sedan
UTVECKLA
ÖCKERÖ
OCH
HÅLLBART
gå
Upprörd
kommuninvånare!!
åtta
års tid. Även
dessa harLÅNGSIKTIGT
saknade eller ens
stolpar,
dessa lagas intebestämmer
heller ochDu själv hur långt Du vill
Du själv avgör hur mycket Du använder

med tillämpningen av dem.

Just nu pågår arbetet med tre stora
som t.ex. när Bovieran byggdes på
Jag har tidigare trott att mina tankar
detaljplaner på Öckerö. Inför höstens Hönö. Vi har dock full förståelse
bildas i hjärnan, och att det är hjärnan
val finns önskemål från många medför synpunkterna kring storlek,
I vissa
delar
av kommunen finns idag en
som tar in kunskapen.
Hjärnan
är likNär
Öckerö
kommun
får en felanmälan
nom
se var det lyser ochsom
varsäte
detför
inte
borgare
att veta
hur de politiska
par- utformning
ochför
exploateringsgrad
varje människas
Själsliv.
äldre gatubelysning.
Det finns en långtierna
ställer
sig till
dessa planer.lamporkring
detlyser.
föreslagna
konceptet.
Idag prioriteras
Själen har liksom
arbets-plan
och anpå
trasiga
eller
ej fungerande
i
Lagning
av lampor
även tresiktig
för att succesivt byta ut dessa
”Känslan – Viljan
På sidan 101 i Kristdemokraternas
finns en gällande
byggnadsplan
från svarsområden.
gatubelysningen
prioriteras lagning utihär utifrån
trafiksäkerhet,
framkomlig- Det ärför
att få en säkrare gatubelysning över
– Förnuftet.” Men dom behöver vi inte
principprogram
finns
följande
stycke:
1949
som
medger
bebyggelse
av
ett
från aspekter som trafiksäkerhet, framhet och trygghet. Övriga året
så
försöker
tid.
utveckla nu.
"Människans närmiljö är av stor
men inte bostäder.
komlighet
och trygghet. Till exempelmindre hotell,
vi samla
ihop enstaka trasiga
lampor
Så sakta
har till
det mognat för mig om vår
vikt för vårt psykiska och fysiska
Vårt kompromissförslag är att en
prioriteras
trasiga
lampor
vid
övergångsronderingerna
eftersom
kostnaden
för
atti vårOm
Andes funktion
kropp.
duDen
ser kan
gatubelysning som inte fungvälbefinnande. En trygg och estetiskt ny detaljplan skall medge bostäder
också
treNär
ansvarserar
områden.
ställen.
Det
innebär
vissa
kanatt storleken
laga en lampa
åt gången blir
för ges
hög.
är duDessa
välkommen att göra en felantilltalande
närmiljö
är att
viktig
förlampor
att
men
på exploateringen
då ”Samvete – Intuition – Gementa
att åtgärda.
det äränstörre
områden
som är
saknar
gatupå ockero.se/felanmälan. Där ser
vi längre
ska må tid
väl och
utvecklas i positiv
inte blir större
den byggrätt
som
skap.” Samvetet stårmälan
för rättsmedvebelysning
lagas det
såoch
fort som
riktning. Ett samhällsbyggande utifinns idag.
Alltså betydligt
lägre
du även alla
felanmälningar
tenhetmöjligt.
och sanning. Intuitionen
stårpågående
för
från gånger
en kristdemokratisk
värdegrund
omfattande
än samrådsförTvå
per år görs en
rondering mindre
av
Öckerö kommun
har regelbundna
inre tilltalavoch föraningar.
Gemenskap
som finns
i Öckerö kommun.
innebär
att planeraav
förvår
trygga
och
slaget.
stårannonsplats
förför
närhet
till vissa
människor och
Betald
från Öckerö
kommun
stämningar med vår entreprenör
att
all
gatubelysning
entreprenör
för
ÖCKERÖ
KOMMUN
förhållanden,
oavsett
avstånd.
vackra
miljöer
där
invånarna
själva
På
Norra
Brevik
ställer
vi
oss
som
se vad som är åtgärdat och inte. Vi gör
belysning. Nästa gång är i oktober. RonAnnie Bedö
Om jag vill veta vad Gud vill med
bakom
den föreslagna
Itar
N Faktiv
O R M Edel
R AiRbeslutsprocessen och
stickkontroller.
deringen
innebär
att alla lampor gåsparti
ige- inteäven
Gatuchef
i
Öckerö
kommun
känner sig delaktiga i skapandet av
detaljplanen av främst två skäl. Dels mitt liv, då är Bibeln rätt grund för mitt
tankearbete.
Det
fina
med
att
läsa
Bisina närmiljöer."
finns det
en mycket
opinion
I början
av marsstor
invigdes
Flexlinjen
beln,Sammanträden
det är att då kan jag be Den Helipå de sammanbyggda
öarna.
Som folkvalda i kommunen är det
mot förslaget
om bebyggelse
påPå de
ge Ande att tolka det jag läser, så att jag
fyra invigningsplatserna bjöds det
vår uppgift att lyssna in och företräda Norgårdsberget
och dels vill vi vara får
27/3
direktinfo, som därtill är grundad
på musik, tal, kaffe och bullar.
inmed
i, vad
det innebär,
att vara
handikapfått andra transportbehov. Ett sätt att
öborna men också att ibland våga gå försiktiga
exploatering
av höga
Kommunfullmäktige
Invigningen
lockade nyfikna besökare
på
sanningen.
1/4
som
hade
möjlighet
att
titta
närmare
på
pad
och
i
behov
av
allmänna
transportbeskriva
som jag kommit på,
före och stå upp för beslut eftersom
berg och natur på de delar av våra
Men efterhand som
jag läser skillnaden
Bibeln,
den fabriksnya bussen och prata med
Kommunstyrelsen
man tror på en långsiktig idé. Vi har öar som
vetter
mot
Västerhavet.
medel.
De
äldre
och
de
något
handikapdet
är
att
vara
”hållplats-fixerad”
eller
så
ser jag något annat också.
chauffören Desmond Fernando. Bussen
2/4
Där
står
nämligen
talas
om
Hjärtats
en fantastisk miljö i vår ö-kommun,
För Öckerö
vi ita”Flexens”
huär ombyggd
för attupplevt
lätt är
kunna
ombord
padecentrum
som
fungerande
”bostads-fixerad”.
Två
vitt
skilda
tänSocialnämnden
ochtill
rollatorer
och kommer att
tankar.
Det blir för mig
en helt
ny di-ni Beslutsfattare vilja ha
men den begränsade ytan skapar
vudsakrullstolar
positiva
samrådsförslaBarnoch utbildningsnämndens
au
påtavåra
öar,
däremot
ingående
kesätt.
Skulle
kunna
sig fram
ävenhar
på mindre
gator. en
mension.
8/4
också stora utmaningar när det gäller get. Det Antalet
är
dock
viktigt dit
att
vara
Osborne
mötesplatser
man
kan be-upplevelse av den
och
verkligen
praktisk
några
fler
röster i det kommande valet,
Samhällsbyggnadsnämndens au
ställamed
bussen
har nu utökats ochpå
omfattar
att prioritera mellan bevarande av
noggrann
utformningen
Kommunstyrelsens
arbetsutskottså är ett gott råd, att Ni gör en ansträngservice
man
då
fick.
Vi
önskar
av
allt
idag nästan
Det höga
antalet
natur och behovet av bostäder. Detta byggnaderna
så100
attstycken.
vi skapar
hållbaSedan
10/4 i Jan 2018 har display skylten på
mötesplatser
gör att att
nästan
alla boende
vårt
hjärta
kunna
få uppleva
detta
ning i att arbeta för ett uppstart av en
för att fortsatt kunna vara en komra miljöer
som
både boende
Hyppeln
varit släckt och
Kommunfullmäktige
har kort
vägtilltalar
till mötesplatserna.
För att
igen.
Och
kanske
ni
som
i
dag
fungerar,
”Flex-linje”, och meddelar oss väljare
14/4 och skylten är ny
kunna resa med Flexlinjen krävs att man
trasig
FORTFARANDE
mun för människor i olika skeden av och besökare.
Kulturoch
fritidsnämndens
au detta innan.
är berättigad
till färdtjänst
ellerfall,
har fyllt
kan
försöka
i
alla
tänka
Er
in
i
att
INTE LAGAD ÄNNU!!!
livet.ärBåde
ungdomar,
barnfamiljer
I vårt parti, liksom i andra, finns
Det
ganska
svårt förpåen
fullt
Det var
etttydligen
soligt vårväder
under invigningen
Hönö
Klova. 65 år. Bokningar görs senast vardagen
15/4
Inte
helleroch
finns det några giltliga tidtaomresan
några
år,ovanstående
Ni också
äldre
Osborne
och medelålders
som
äldreatt
skall
meningar
påkring
telefon
031-760
53 99. blivit
Längst
till
vänster
står såväl
chauffören
Desmond
Fernando.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
frisk
och
fungerande
person
sättadelade
sig innan
beller
eller
annat
på
Hyppelns
färjeläge
ha goda möjligheter att bo i Öckerö
detaljplaner, Öckerö
det ärkommunhus.
en del av Här
demo16/4
kan du
när
avgår. Detdygnet
samma gäller
Barn-färjan
och utbildningsnämnden
kommun även i framtiden.
kratin. Alla kommunmedborgare
trafiken
kostnadsfritt
enpåmöjlighet att starta upp
få tips och råd om din energianSocialnämndens
Finnsarbetsutskott
det verkligen ingen som
energirådgivare
Konsument
Energikostnaderna
höga
till be- Rörö.
När det gäller är
Hjälviksplanen
så på kan
självklartvändning
kännaoch
sigmöjligheter
trygga med
runt
i
hela
zon
A;
Göteborg,
flexlinjen på egen hand då
18/4
Göteborg ger råd och tips om vad sparingar. Eller varför inte prova kan
och en intensiv klimatdebatt
fixa detta?? Hur lång tid skall det
Iser
slutet
av förra
året ersattes
med så
lågentré
vi gärna
att bostäder
byggs
som passade
att omelbussar
jäv föreligger
kommer Mölndal,
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
du kan göra. Det handlar om allt
pågår. Att effektivisera den
trampometern och upptäck hur
Partille
och
Öckerö.
detta regleras i en överensta22/4
att fixa sådana här lätta fel. Tänk då
är anpassade
äldre
inte
defönsjäviga
ledamöterna
delta
från
datorer, belysning
och
egna
energianvändningen
är målgrupp.
du
kan att
få en gå
effektiv
belysning?
flexlinjen
av för
en en
ringlinje
(linje
som
gör
det
enkelt
påatt
kommelse som tecknades med
alla
övriga fel och brister som år efter
ter till
byte av uppvärmning.
bra
både
för denskapas
Alla vardagar mellan
kl 13.00Samhällsbyggnadsnämnden
det linje
sättet
positiva
flytti kommunstyrelsen
eller
i
1Påoch
2)egna
då plånanropsstyrd
ochi beslut
av bussen.
boken och för miljön.
15.00 finns energirådgivare från
Den
som
inte
har
möjlighet
Västtrafik redan 2018 inför
Socialnämnden
år
ännu ej heller blivit lagade på trakedjor
på
Öckerö
på
samma
sätt
kommunfullmäktige.
Vad
kan du
göra
för att minska
Konsument Göteborg på plats.
Energiutställning
trafik
inte
längre
finns
kvar
i

Svar från kommunen om trasig gatubelysning

till

DIO
ERÖ

Mhz

ug

.15

erö

jörkö
sson
önö

94,1
NT

musik
ar vi
båtmäsam.

y
da ner
ler

”Vi vill ha flexlinjen tillbaka!”

Flexlinjen i trafik

Sänk
dina energikostnader
Svar från
kommunen om flexlinjen

Kulturoch fritidsnämnden
att åka
med
allmän
kollektivupphandlingen.
Förändringen
fikverket.
Är det ingen
som har lön
för
ärgenomfördes
det
i politisk enigLediga tjänster
linjen, som
samman
också
beslutat
att från årsPartiavdelnings1:e18.30
vice
ordförande
lagat
ännu? Hur illa
får det lov
att
Sänk knyter
dina energikostnader
• Tid: 9 april klockan
• Plats:
Kommunhuset,
Lejonet
tjänstinte
hos
kommunen.
Konhet.
Energiutställning • Tid: 27 mars - 4 april • Plats: Kommunhuset, entrén
vara!!
Öbo somförvill se åtgärder!
ordförande
kommunstyrelsen
Timoch sommarvikarier
de sammanbyggda
öarna,
har
skiftet
införa
fria
seniorkort
Kontakta medborgarkontoret om du har frågor, telefon 031-97 62 02.
takta arbete
gärna
kommunservice
inom äldreomsorgen.
en tät tidtabell på vardagarna
för alla som fyllt 75 år och
på telefon
031-97
00 för 2018 NR 6
Jan Utbult (KD)
LOK
ALBL ADET
JUNI –62
AUGUSTI
Rutiner för att lämna in farligt avfall till återvinningscentralerna
Tim- och sommarvikarier för
är folkbokförda
i Öckerö
och fick
gårÖckerö
även
sent pris
på för
källarna
överlämnas
till renhållningens
personal på våramer information.
2007
kommun
att vi var den som
Jennie
Wernäng (M)
arbete med personer med
återvinningscentraler.
På Hyppeln, Grötö och Kalvbästa
i Sverige på
att samla in farligt kommun.
Med seniorkorten
samtkommunen
på helgerna.
Trafiken
funktionsnedsättning.
Göran
Ohlsson (L)
sund, där vi för närvarande inte har återvinningsavfall från hushållen. Vi vill bli ännu bättre och det
Se separata
annonser.
kommun
har ingkan
man kan
resa
med
bedrivs
med
tillgänglighetsancentraler,
man
lämnakollektivin det farliga avfallet Öckerö
den
blir
vi bara om
du hjälper
till. Vi håller på att ta

dina kostnader och din påverkan
Passa på att ställa frågor om din
Den 27 mars till 4 april pågår
Västtrafiks
Eva Wallin
(KD) Kommunfullmäktige
Utbult
(KD) har nu
sköta
dessa sakerna?
Varför
på
klimatet? Mats trafikutbud.
Danielsson,
energianvändning.
enRingenergiutställning
i Jan
entrén
till
trafikattkan
ansöka
om färd-

fram en folder om farligt avfall som skall delas ut
till samtliga hushåll. Denna folder, som kommer att
distribueras under våren, skall informera om vad
som är farligt avfall, var man lämnar det och hur
det farliga avfallet omhändertas. På förekommen
anledning vill vi dock ge er lite förhandsinformation: Det farliga avfallet skall förvaras inlåst och

Tipsa
Lokalbladet

Vet du någon som har en

första lördagen varje månad mellan 09.00-11.00.
Det farliga avfallet ställs i ett, för ändamålet, speciellt skåp. Lämna aldrig farligt avfall utan uppsikt
utan försäkra dig om att vår personal tar hand om
det. Har du frågor kan du ringa 031-97 62 58.
Thomas Wijk, transportledare
Samhällsbyggnadförvaltningen

Öbor
utomlands

intressant
hobby eller
Timoch sommarvikarier
för arbete inom funktionshinder

Kvalifikationer:
historia eller en öbo som
Omvårdnadsprogrammet med inriktning intelbor
utomlands? Tipsa oss
lektuella funktionsnedsättningar, fritidsledare,
genom
atteller
skicka
mentalskötare
annane-post
erfarenhettill
som anses
likvärdig.
annons@lokalbladet.com
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
14Körkort är önskvärt.

• För arbete på Boende med särskild service,
ring: Renée Börjesson 031 – 96 88 24 eller
0706 – 60 62 73
• För arbete på Daglig verksamhet, ring:
Karin Jämting 031 – 96 88 65 eller
0706 – 79 62 41

• För arbete inom Personlig assistans, ring:
Arbetsuppgifter:
Annika Olofsson 031 – 97 64 61 eller
Att se till att varje person får sina behov och öns0706 – 90 13 08
kemål tillgodosedda på ett tillfredsställande sätt.
Då habiliteringspersonalen i kommunen huvudsakligen är kvinnor, ser vi gärna manliga sökande.

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
måndag 8.00 - 18.00
tisdag 8.00 - 16.30
onsdag 8.00 - 12.00,
13.00 - 16.30
torsdag 8.00 - 12.00,
13.00 - 16.30
fredag 8.00 - 12.00,
13.00 - 14.30
lördag stängt
söndag stängt

VAD HAR DU
FÖR HOBBY?

ÖCKERÖ KOMMUN
INFORMER AR
Redaktion: Robert Lindberg
Telefon: 031-97 88 22
e-post: robert.lindberg@ockero.se
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Renoveringsviljan på Öckerö ökar
Den genomsnittlige invånaren
i Öckerö kommun spenderade
6 462 kronor på renovering
under första halvåret 2021
– en ökning jämfört med
samma period 2020, men en
mindre ökning än riksgenomsnittet. Det visar Renoveringsindex, en sammanvägning
av rotavdraget och SCB:s
handelssiffror som visar hur
mycket svenskarna renoverar.
– Under ett och ett halvt år
med pandemi har många
branscher i samhället förlorat
väldigt mycket ekonomiskt,
men renoveringarna går på
högvarv, sannolikt för att vi
tillbringat mer tid hemma.
Under första halvåret ökade
renoveringsviljan i kommunen
med 6,1 procent jämfört med
samma period föregående år,
säger Mikael Holmstrand, vd
för Garageportexperten och
initiativtagare till Renoveringsindex.
Enligt Skatteverket köpte
invånarna i kommunen ro-

tavdragsberättigade tjänster
för minst 37 miljoner kronor
under första halvåret i år.
Samtidigt visar en uppskattning baserad på rikssiffrorna
att handeln med bygg-, vvs-,
färg- och elartiklar omsatte
47 miljoner kronor i kommunen.
Den genomsnittlige invånaren
i kommunen renoverade för
6 462 kronor under årets första sex månader, vilket medförde att renoveringskostnaden per kommuninvånare steg
med 6,1 procent jämfört med
året innan. Det innebär att
renoveringsviljan på Öckerö
ökade mindre än rikssnittet.
– Trots att allt fler har vaccinerat sig och restriktionerna
har lättat en del under våren
och sommaren ser vi en fortsatt stark renoveringsvilja i
landet. Det är glädjande och
visar att det finns både ork
och intresse att fortsätta ta
hand om sina hem trots en
långvarig pandemi och kraf-

FOTO: Karin Andersson

tiga prisstegringar på bland
annat virke, säger Mikael
Holmstrand.
På riksnivå spenderade
svenskarna cirka 19 miljarder
på rot-avdragsberättigade
tjänster under första halvåret
2021, samtidigt som handeln
med bygg-, vvs-, färg- och

elartiklar omsatte 38 miljarder kronor. Det innebär att
renoveringskostnaden per
svensk steg med i genomsnitt
13 procent jämfört med första halvåret föregående år,
och att Renoveringsindex i
år hittills ökat med med 5,8
procent.

Motionslopp till stöd för
arbetet mot cystisk fibros

Hjälp oss
rädda liv till sjöss.
Testamentera för
framtiden.

Söndagen 17 oktober genomförs loppet ”Spring för livet”
för en ökad medvetenhet
kring cystisk fibros.
Loppet startar klockan 11
från Öckeröparken. Det
kommer att finnas tält på
plats. För deltagarna blir det
ett tillfälle att samlas, prata,
fika, köpa lotter och träna
tillsammans. Det kommer
också pratas en del om levande vatten och hur viktigt det
är för våran hälsa. En snitslad
löprunda på 5 km kommer
att finnas. Jogga, promenera,
hjula så många varv du vill.
Ta två varv för att fira med

Inititivtagare Madeleine Borg.
Foto: Privat

Madeleine då hon sprang 1
mil på sin årsdag efter transplantationen. Jakob Sandberg
kommer vara på plats och
leverera musik. Madeleine
Borg kommer hålla i ett Bodybalance pass samt styrka med
gummiband. Möjlighet finns
att ge ett bidrag till sjukdomen till förmån för forskning
och till de som lider av Cystisk Fibros. Insamlade pengar
kommer oavkortat att gå till
Riksförbundet Cystisk Fibros.
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Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation
som är beroende av gåvor, donationer och testamenten för att kunna rädda liv till sjöss. Testamenterar du till oss bidrar du till att våra frivilliga
sjöräddare kan fortsätta rädda liv i framtiden.
Läs mer på sjoraddning.se/testamente eller
ring 031-761 62 00.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
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 031-97 62 00
 kommun@ockero.se
 ockero.se

INFORMATION
FRÅN ÖCKERÖ
KOMMUN
ÖCKERÖ KOMMUN
INFORMERAR
CORONAVIRUSET OCH SJUKDOMEN COVID-19

ÖCKERÖ BIBLIOTEK - ÖPPETTIDER

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

måndag 10.00 - 19.00
tisdag 10.00 - 19.00
onsdag 10.00 - 19.00
torsdag 10.00 - 19.00
fredag 10.00 - 16.00
lördag 10.00 -14.00

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

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

 031-97 62 00
 ockero.se/kontakt
 kommun@ockero.se
Vi har fortsatt smittspridning av covid-19. Därför är det viktigt att följa
de grundläggande rekommendationerna och råden.

TA DITT PERSONLIGA ANSVAR

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

ANHÖRIGSTÖD
Bassängbad
Du som vårdar eller stödjer en närstående kan bada i bassängen på
Hedens By, måndagar kl 12-13, kostnadsfritt. Detta gäller dig som
vårdar/stödjer ett barn eller vuxen/äldre person som är långvarigt
sjuk eller har ett psykiskt, fysiskt eller intellektuellt funktionshinder.
Intresseanmälan krävs. Kontakta anhörigsamordnare via kommunservice på 031-97 62 00.

KULTURSKOLAN
Du kan fortfarande anmäla dig till Kulturskolans verksamhet
HT-21. Vi har kurser från åk 2-gymnasiet.
Anmäl ditt intresse via vår e-tjänst minasidor.ockero.se/kulturskolan

SKRIVARSTUGA PÅ ÖCKERÖ BIBLIOTEK
Skrivarstuga med Johan Carle
4 torsdagskvällar på Öckerö bibliotek, med start 30/9
kl. 17.30-20.30.
Anmälan till biblioteket@ockero.se

FÖRFATTARBESÖK PÅ ÖCKERÖ BIBLIOTEK

Anhörigträffar
Du som är anhörig är välkommen till en stunds gemenskap och reflektion över hur din situation som anhörig ser ut idag. Vi bjuder in
gäster/föreläsare efter dina önskemål.
Datum för träffarna är 27/10 och 17/11.
Tid: 14.00 - 15.30.
Plats: Björnhuvudvägen 54 Öckerö, eller utomhus.
Samtalsgrupp om demens
Är du intresserad av att veta mer om demenssjukdom, dela tankar
och erfarenheter med andra som befinner sig i liknande livssituation? Välkommen till vår samtalsgrupp om demens.
Vi träffas vid fem tillfällen med start 5 oktober kl. 18-20 och kommer att sitta i konferenslokalen Björnen på Björnhuvudsvägen 54 i
Öckerö. Vi bjuder på smörgås och dryck. Varmt välkommen!
Anmäl dig till anhörigsamordnare Eva Haglund via e-post eva.haglund@ockero.se eller telefon 031-97 88 09, eller till demenssjuksköterska Annika Landin via e-post annika.landin@ockero.se eller
telefon 031-97 89 04.

INFORMATION FRÅN SOPHÄMTNINGEN
 Sommarhämtning

Författarbesök på Öckerö bibliotek: Anna-Karin Palm
om Selma Lagerlöf
Tisdagen 26 oktober kl 19. Ängholmen, Navet.
Anna-Karin Palm kommer att berätta om arbetet med biografin Jag vill sätta världen i rörelse och göra nedslag i Selma Lagerlöfs rika och intressanta liv. Om vänskap och kvinnokamp, tidens
frågor och sammanhang, samt om hur Selma Lagerlöfs idévärld
och inre liv bildade grundval för hennes verk
Anna-Karin debuterade 1991 med romanen Faunen, och fick sitt
genombrott med romanen Målarens döttrar. Hennes senast utgivna bok är romanen Jag skriver över ditt ansikte som handlar om
hennes mors sjukdom i Alzheimers.
Gratis entré, men begränsat antal platser.
Boka din biljett hos Öckerö bibliotek på 031-97 63 48 eller biblioteket@ockero.se

UTSTÄLLNING ÖCKERÖ BIBLIOTEK - NAVET
Mija Renström - ”När tråden brister”
18 september – 27 november

Vecka 39 hämtar vi för sista gången i år för dig som har sommarabonnemang. Tänk på att förvara ditt kärl på ett betryggande sätt
inför hösten/vintern. Det kan också vara bra med en grundlig
rengöring efter sista hämtningen.
Tack för i år!
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Utställningen är en del av GIBCA extended, om detta kan du läsa
mer på: www.gibca.se/gibca-extended
www.mijarenstrom.com
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Öarnas nya padelhall
Då vi är en ideell förening så
är det vårt mål att erbjuda
kommunens medborgare,
speciellt barn och ungdomar,
utvecklande, rolig och hälsosam fritid. I flera år har
tennisen utgjort huvudsakliga
erbjudandet. Under våren
genomförde klubben en enkät
med våra medlemmar där det
framgick att klubben står för
en viktig del i medlemmarnas
meningsfulla fritid och vi fick
även ett positivt gensvar att
det fanns ett stort intresse för
paddel inom kommunen.
Styrelsen har under våren
2020 arbetet för att bereda
förutsättningarna för att etablera en padelhall inom klubbens verksamhet. Som ett steg
i detta tillsattes en hallgrupp
bestående av medlemmar i
styrelsen samt andra medlemmar och även personer
utanför klubben som arbetat
ideellt. Efter att klubben fått
bygglov för padelhallen lämnades det in och beviljades en
ansökan till Arvsfonden. Detta var en ekonomisk förutsätt-

ning för att kunna gå vidare.
Efter ansökan genomfördes
extrainsatt medlemsmöte där
vi fick ett enhälligt ”ja” att gå
vidare.
Byggnationen började i januari 2021, med mestadels lokala
hantverkare, och stod klar i
början av sommaren. Padel är
den mest växande racketsporten i Sverige just nu beroende
av att det är enkelt att komma
igång och väldigt socialt då
man alltid spelar fyra spelare.
Vi är väldigt glada över att
vi tillsammans lyckats bygga
en padelhall för kommunen
och vi hälsar alla välkomna
att spela. Vi kommer på sikt
erbjuda kursverksamhet för
undomar och vuxna, lunchpaddel (redan igång) och andra trevliga events.
Vill du veta mer eller boka tid
så gå in på www.honotennis.
se eller boka direkt i www.
matchi.se. Vi ses i hallen.
Hönö TS

FOTO: Skärgårdens Hockey

Skärgårdstjejer till slutspel

Ellen Jeansson och Tilde Utbult representerar Göteborg i
TV-pucken. Under helgen 17-19 september storspelade laget i
kvalet och nöp en historisk slutspelsplats. Slutspelet går i år av
stapeln i Mariestad/Skövde under novemberlovet. Både Tilde
och Ellen spelar till vardags i Skärgårdens Hockey.
LOK ALBL ADET SEP T - OK T 2021 NR 8
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Läs mer på hjärterum.com

Läs mer på hjärterum.com
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Hantverk  & Service

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

VARV

E
ANDERS HUSHÅLLSTJÄNSTER FULLSSEERRVVIC
EVARV
IC
L
0732    52  68  74

FUL

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

andershushallstjanster.se

MAIL:

info@andershushållstjänster.se

Innehar FA-skattebevis och Ansvarsförsäkring Trygg-Hansa

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

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

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

servicebrygga &
& servicebilar
servicebilar
servicebrygga

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

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

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

www.marinforum.se
www.marinforum.se

ALLA SLAGS SNICKERI- OCH BYGGNADSARBETEN

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

BJU
VI ER

DER

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

ÖPPET:

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

0708 - 96 96 75 Hönö Klåva

Lökholmsvägen 12, Hönö, tel 96 67 41

BOKA IN DIN HANTVERKSELLER SERVICEANNONS HÄR

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

Tel 96 96 30

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

SAMTAL • COACHING
SORGBEARBETNING

Vi utför

Grow
Skönhet
& hälsa Coaching

• Fransförlängning
• Öronhåltagning
• Bryn färg/form

• 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

Vardagar (stängt onsd) 8 30 – 18
telefon 96 96 73 / 0732-067374

Thelma 0731-52 84 21
Anna 0709-96 89 14
Certifierade fransstylister

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

Salong

Tipsa Lokalbladet
VAD HAR DU
FÖR HOBBY?

Sms-bokning

Öbor
utomlands

tikelserie
Ar

Nyfiken
på

Vet du någon som har en intressant hobby eller historia eller
en öbo som bor utomlands? Tipsa oss genom att skicka
e-post till annons@lokalbladet.com

HÖNÖ KLÅVA

I oktober börjar jag Annie Fransson på
Langgaard-Bohlin. En frisörsalong som
startades upp år 2020 av Therese Langgaard
och Anna Bohlin. Salongen ligger vid Torslanda
resecentrum.
Varmt välkomna att boka er tid.
Boka online: langgaardbohlin.se
Tel: 031-309 99 00
Adress: Fraktflyget 12, Torslanda

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
LOK ALBL ADET SEP T - OK T 2021 NR 8
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Öarnas Begravningsbyrå på Hönö utökar
Johan Ekstedt som länge drivit Öarnas Begravningsbyrå med
sin hustru Ulrika, utökar nu verksamheten och anställer Ulrik
Alderblad. Många öbor känner igen Ulrik som pastor i Filadelfiaförsamlingen.

filadelfiaöckerö

TEXT: Anna Magnusson

– Vi har en tid känt att vi snart kommer att vara i behov av en
medarbetare på begravningsbyrån och då jag i arbetet träffat på Ulrik under flera års tid, föll det sig naturligt att ställa
frågan till honom, förklarar Johan Ekstedt som driver byrån
tillsammans med sin fru Ulrika.
– Ulrik ställde sig positiv till detta. Med hans bakgrund som
pastor har han mycket av det som krävs för arbetet med sig,
inte minst i mötet med människor. Det känns absolut som vi
hittat rätt medarbetare och vi välkomnar Ulrik, säger Johan
Ekstedt
Många känner igen ö-bon Ulrik Alderblad som arbetat som
pastor i pingstförsamlingen Filadelfia på Öckerö sedan 2008.
Under dessa 13 år har han under fem år varit missionär i Tanzania med sin familj, utsända av Filadelfia. Ulrik och hans fru
Paula har fem barn och är sedan en tid tillbaka även jourhem.
– Jag ser fram emot att arbeta på Öarnas begravningsbyrå,
säger Ulrik. Det är ett hedersuppdrag att få bjudas in och hjälpa till i en så viktig och känslig tid för en familj. Som pastor
har jag erfarenhet att möta människor i sorg, samt hålla begravningsgudstjänster. Men nu blir det att få hjälpa till från
första början ända till slutet, och kanske främst alla steg däremellan. Det skall även bli spännande att få finnas med i nya
sammanhang då vi som byrå självklart hjälper till med alla
slags uppdrag gällande borgliga och kyrkliga begravningar.

Ulrik Alderblad
börjar nu jobba på
Öarnas Begravningsbyrå.

KALENDER
Gudstjänst Söndagar

3/10 kl. 11 Gudstjänst
Predikan: Maria Dubari
Musik: Daniel Stigh & Tenho
Blomerus

17/10 kl. 16 Gudstjänst
Predikan: Johan Lindberg
Musik: Maria Dubari

24/10 kl. 16 Gudstjänst
Predikan: Maud Fennvik
Musik: Daniel Stigh & Tenho
Blomerus

Välkommen

31/10 kl. 16 Gudstjänst
Predikan: Marita Funcke
Musik: Eva

Boka din plats på hemsidan

Bön

Måndagar Kl. 10.30-12.00

Barn och ungdom
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FÖRSAMLINGSMÖTE

SÖNDAGEN 3/10 18.00 I FILADELFIA

Välkommen

UNGDOMSKVÄLL
VARJE LÖRDAG 19.00
INSTAGRAM:
HOME_FILADELFIA

Välkommen att besöka oss i Filadelﬁa!
www.ﬁladelﬁa.se
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10/10 11.00 Gudstjänst
17/10 11.00 Vittnesbördsmöte
24/10 11.00 Familjegudstjänst
31/10 11.00 Gudstjänst
			
Johan Nilsson
Fil-LAN pågår under vecka 44
Söndag 31/10-torsdag 4/11,
5 - 7/11 		
Fæst vid Dig i
			 Göstahallen.
Sönd 7/11 Ekumenisk guds			
tjänst i Göstahallen.
Bön
06.15 måndag – torsdag
19.00 onsdag och 18.00 söndag
Minisköjt 3år – 1:a klass,
torsdagar 16.30
Sköjt 2:an-6:an klass,
tisdagar 18.00

Hjälp oss
rädda liv till sjöss.
Testamentera för
framtiden.

10/10 kl. 16 Gudstjänst
Predikan: Gerd Dahlin Öberg
Musik: Eva

GUDSTJÄNST
Varje söndag 11.00

Med gemenskap för alla åldrar!

Välkommen till
Sion i oktober!
3/10 11.00 Gudstjänst

Joy Jump ålder 9-12 år
Uppstart 12/10
Tisdagar kl. 16.00-17.15
Brattebergsskolans idrottshall

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

Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation
som är beroende av gåvor, donationer och testamenten för att kunna rädda liv till sjöss. Testamenterar du till oss bidrar
du 13,
till475
att45våra
Skiftesvägen
Fotö frivilliga
Kontakt: Kårledare Maria Dubari
www.sionforsamlingen.se
Frälsningsarmén Hönö
sjöräddare
kan fortsätta
rädda liv i framtiden.
maria.dubari@fralsningsarmen.se
Mobil:
073 920
93 79på sjoraddning.se/testamente eller
Läs
mer
ring 031-761 62 00. Håll koll på vädret.
Joy Jump ålder 6-9 år
Torsdagar Kl. 16.00-17.15
Brattebergsskolans idrottshall
Joy Army ålder 12-13 år
Tisdagar kl. 18.00-20.30
Frälsningsarméns lokal

Ladda ner vår app Kustväder
till din iPhone eller Android.

Västra vägen 69, Hönö
Vill du stötta vår verksamhet?
Swish: 123 480 3334

ALBL ADET
SEP T - OK Tav2021
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Dina pengar kommer fram! Vi harLOK
90-konto
och kontrolleras
Svensk

Svenska kyrkan • Öckerö församling

VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNST!

LADDPLATS HÖNÖ KYRKA

DROP IN-DOP – HELT ENKELT

Vi firar gudstjänst på Öckerö, Hönö och Björkö.
Vissa söndagar även på Knippla, Hyppeln, Rörö
och Kalvsund. Läs om tid och plats på hemsidan.

Morgonbön i Öckerö kyrka, vardagar kl 8.30-9
Sinnesromässa i Hönö kyrka, tors kl 18.30

Frukostkafé för dig som är dagledig, sjukskriven,
arbetslös, vidbränd eller utbränd ... Fixa i trädgården, ta en promenad ihop, sitt en stund i kyrkan, eller skapa något kreativt. Ingen anmälan.
Frågor: Karolina Sandros, 0709-93 20 01,
karolina.sandros@svenskakyrkan.se
Onsdagar kl 9-12 i Hönö församlingshem

Vill du låta döpa ditt barn eller själv bli döpt?
Dopsamtal på plats, dopklänning finns att låna.
Vi ordnar litet kalas med tårta! Präst: Karolina
Sandros och Sara Johannesson. Musik och sång:
Pernilla Hellman och Ebba Knutsson. Kontakt:
karolina.sandros@svenskakyrkan.se 0709-93 20 01
Lördag 9 oktober kl 13-17 i Hönö kyrka

RÖRELSE OCH RO

VANDRING PÅ BJÖRKÖ

HANNAS STUGA

40 minuters träningspass till härlig musik lett
av Sofia Rydell, avslutas med 20 minuters stillhet, väl utspridda i kyrkan, Karolina Sandros.
Bekväma kläder, vattenflaska och madrass
eller matta. Ingen kostnad. Tisdag 12 och 26 okt.
Tisdagar ojämn vecka kl 18.30 i Hönö kyrka

Ledare: Christina Ingmyr, Marie Börjesson och
Britt-Marie Bäckström. Ta gärna med matsäck.
Anmälan: 031-764 31 22,
britt-marie.backstrom@svenskakyrkan.se
Lördag 9 okt Björkö: samling vid Slingan
(utegymmet vid Kaveldunsvägen) kl 11

Mötesplats för alla åldrar. Kom och umgås!
Vi bjuder på fika. Nu är det höst och vi flyttar
inomhus.
Tisdagar kl 14-16 i Öckerö församlingshem

FOTO: KRISTIN LIDELL

STILLHET I VARDAGEN
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PODD – KAFFE MED KAROLINA

SJUNG I KÖR!

SÅNG & MUSIK I ALLHELGONATID

Varje lördag nytt avsnitt med Ingrid Eliasson
och Karolina Sandros, präst i Svenska kyrkan.
Småprat, trams och djupdykningar i frågor som
håller oss vakna om natten. Koka en kopp kaffe,
lyssna och var med du också! Hitta podden
Kaffe med Karolina på hemsidan eller i din
poddspelare.

Öckerö kyrkokör: Onsdag kl 14.30-16.30,
Öckerö förs.hem. Körledare: Magnus Wassenius
0709-84 68 85

Sång, musik och betraktelser under ledning
av Pernilla Hellman och Roland Stahre. Församlingens körer med Pernilla Emme, solist. Gabriel
Davidsson, dans. Märta Eriksson, viola, Tom
Frode Tveita, bas, Alexander Grönlund, gitarr
och Niklas Raask, trummor.
Söndag 31 okt kl 18 i Öckerö kyrka

Hönö kyrkokör: Torsdag kl 19-21, Hönö förs.
hem. Körledare: Pernilla Hellman 031-764 31 33
Vågspel: Tisdag kl 18-19.15, Björkö förs.hem.
Körledare: Ulrika Davidsson 0723-23 62 42

Webb: svenskakyrkan.se/ockero • Tel: 031-764 31 00
Facebook: ockeroforsamling • App: Kyrkguiden
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Aktiv fritid efter skolan - för barn och ungdomar 7-15 år
Kommunen har startat aktiviteter för barn
och ungdomar på Prästängen efter skoltid,
varje torsdag fram till jullovet.
Varje vecka kan de få testa på olika sporter
och fysiska utmaningar såsom skateboard,
käpphästhoppning, balansgång, hinderbanor
och bollsporter med mera. Det är Fritidsbankens utrustning som används.

Lyssna till

RADIO
ÖCKERÖ

Aktiviteterna är utomhus på stora områden.
Det kommer finnas handsprit på plats. Viktigt att barnen bara kommer om de är friska.
Ledarna följer råd och rekommendationer från
ansvariga myndigheter och anpassar verksamheten vid behov.

FM 94.1 Mhz

Programtablå sept - okt
Morgonandakter:
Måndag – Fredag 8.15
v. 39 Missionskyrkan, Hönö

När?
Start igen vecka 34 och håller på fram till
vecka 50.

v. 40 Sionförsamlingen, Rörö
v. 41 Sv. kyrkan, Andreasson

Vi möts
och firar Gudstjänst
tillsammans
plats. Vi följer
Folkhälsomyndighetens
och välkomTorsdag
klockan 14.30-16,direktiv
kom gärna
efter
Kommunen
vill med det
här främjapå
spontanar tillåtet antal. Dörrarna öppnar 10:45. Gudstjänsterna den 22/8 och 29/8 sänds också online.

nidrott där ledorden är rörelseglädje och hälsa
tillsammans med andra barn och ungdomar.
Vid de här tillfällena är målsättningen att deltagarna ska ha kul och samtidigt lära kroppen
att hantera olika typer av rörelser som utvecklar vår hjärna, hjärta, lungor och muskler.
Ledarna kommer också hålla en röd tråd kring
bra levnadsvanor och betydelsen av sömn och
bra mat.

v. 42 Sv. Kyrkan, Öckerö

skolan.

v. 43 Betelkyrkan, Hönö

Var?
Vi träffas vid Fritidsbanken på Prästängen,
Öckerö.

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

Kläder?
Smidiga kläder efter väder.

Radio Hope sänder dygnet runt

Kostnad?
Ingen kostnad.

NIMBUS
Oktober 2021
SÖN 3 OKTOBER

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

Ny predikoserie
i oktober

11:00 GUDSTJÄNST & SÖNDAX
Nattvard, kollekt.

SÖN 10 OKTOBER

11:00 TILLSAMMANSGUDSTJÄNST
15:00 Församlingsmöte

SÖN 17 OKTOBER

11:00 GUDSTJÄNST & SÖNDAX

SÖN 24 OKTOBER

11:00 SCOUTGUDSTJÄNST

Nu har vi öppet
vanliga tider igen!
Välkomna!

”DET GÄLLER LIVET”

Tisd,tors kl 11-14
Onsdag kl 11-18
Sista söndagen varje
månad kl 14-17

SÖNDAGAR kl 11.00

KONSERT LÖRDAG
30/10 KL 18.00

SÖN 31 OKTOBER

11:00 GUDSTJÄNST & SÖNDAX, Kollekt

VÄLKOMMEN TILL NIMBUS & ONLINE! ”SÅNGEN OM HIMLEN”
YouTube: Nimbuskyrkan Öckerö
Instagram & Facebook: @nimbuskyrkan

RELATIONSDAG!
Lördag 16/10
kl. 14.00 - 18.00
på Nimbus

ANDERS JAKTLUND & CAMILLA BAGLER
VAR MED OCH SJUNG! Övning kl 10 - 16
Det ingår lunch & fika. Kostnad 150 kr.
För anmälan se hemsidan.

CAFÉ NIMBUS

Nimbus
23 oktober
kl 19.00

ÖPPET VARJE DAG!

S

Må-fre kl 10–16, Dagens lunch kl 11–14
Lör-sön kl 11-16 med helgmeny

www.nimbuskyrkan.se
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NIMBUSGÅRDEN

031-962555 www.nimbusockero.se
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Pris 250:- Förköp Café Nimbus

NIMBUSKYRKAN

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

Korsordslösning
AUGUSTI

Föredrag med
Micke Gunnardo
& AFTERNOON TEA!
Anmälan till info@nimbuskyrkan.se senast 11/10

Öckerö-öarnas Rödakorskrets
Björnhuvudsvägen 19, Öckerö
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KOM OCH TRÄFFA
KRISTDEMOKRATERNA
Vi vill gärna träffa dig och höra dina synpunkter på politiken och livet på våra
öar.
Kanske är du också intresserad av att
engagera dig och vara med och påverka
politiken i framtiden.
Kom och prata en stund med oss - vi bjuder
på fika!
Vi ses på följande platser:
Hönö
Tisdag 5 okt kl. 19.00 Församlingshemmet
Öckerö
Tisdag 12 okt kl. 19.00 Nimbus café
Björkö
Tisdag 19 okt kl. 19.00 Skutan
Fotö
Onsdag 27 okt kl. 19.00 Café Boa

TILL SALU

Jacobs Bratts väg 6, Öckerö

TILL SALU

Vi har villor, tomter och lägenheter till salu
och inkommande, men söker fler villor,
lägenheter och tomter i alla prisklasser då
utbudet inte räcker till för alla intresserade.

TILL SALU

Lappesandsvägen 35, Hönö

Anmäl dig
till vårt
kundregister!

Madängsvägen 15, Hönö

Se våra objekt
på abfast.se

2:a på Bovieran såldes nyligen för 4 milj.
3:or på Bovieran sökes av många spekulanter.

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

