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Det är i det tysta som människor går vilse...
I år är det 30 år sedan min far
startade Lokalbladet. Sedan dess
har vi givit ut tidningen varje månad år ut och år in. Vi har inga
stöd eller bidrag utan driver runt
tidningen enbart på annonsintäkter, vi känner stor uppskattning
av er läsare och känner att vi har
en viktig roll i samhället. Vi vill
vara ett läsvärt alternativ i mediebruset och tar med glädje emot
era tips om vad ni vill läsa. Nu
går vi med stormsteg mot juletid,
glädjande för vissa och tungt för
andra. Julen kan vara stressande och kravfylld, väcka minnen
och saknad av närstående som
inte längre finns bland oss eller
påminna om att man kanske inte
lyckats skapa det liv man önskade. Dra ner på krav och förväntningar, ta hand om varandra.
Det är enklare att döma än att
förstå.
Förståelse är en företeelse, en
människa kräver tid, engagemang och energi. Det kräver även
en stor dos av självdistans och
självinsikt för att förstå andra.
Genom att ta oss tid för att förstå
kan vi hitta tillbaka till en av
de finaste egenskaperna som vi
människor besitter nämligen vår

empati. Och empati behövs idag,
mer än någonsin. I en värld där
populistiska stormvindar avlöser
varandra behövs röster av förnuft och medmänsklighet. I en
värld som skakas av konflikter,
flyktingströmmar och allt starkare polarisering riskerar vi att
tappa bort varandra och ännu
viktigare, oss själva. Det är i det
tysta som människor går vilse.
Människor som väljer att ta den
enkla vägen och hellre dömer än
att ens försöka förstå. Och det
är i det tysta som utanförskap
sker. Ett utanförskap som faller
för populismens förföriska ord
och dess försök att med enkla
svar beskriva en komplex värld.
En retorik som skapar misstänksamhet, rädsla och fientlighet.
Det är i detta utanförskap och i
denna ensamhet som viljan att
förstå förlorar kampen mot det
omänskliga och vi faller för enkla
förklaringar. Utanförskap föds
och sakta, men säkert sker radikaliseringen. Det drabba vem som
helst, den har inte etnicitet, kön
eller ålder utan den drabbar den
vilsne, den ensamme, den uppgivne. Därför ska vi aldrig acceptera
något våld. Utan vi ska alltid
bemöta populismens enkla förklaringar utifrån vår gemensamma

värdegrund med utgångspunkter
i solidaritet, medmänsklighet och
empati. Låt oss bemöta den med
kunskap, förnuft och tålamod.
Vi ska se till att utanförskapet
och ensamheten bryts. Tillsammans kan vi se till att den aldrig
uppstår. Vi kan tillsammans se
till att de som riskerar att falla i
radikaliseringens fälla ska ta sig
tid för att försöka förstå, innan
de dömer. Att de ska ta sig tid att
hitta tillbaka till det finaste inom
människan. Tillbaka till empatin
och det mänskliga. Det ligger i
mitt, i ditt och i allas vårt intresse
i tid och rum. För vi gör det inte
bara för vår egen skull här och nu
utan för kommande generationer,
för våra barns skull. Vi gör det
för mänsklighetens skull!
Önskar er en fin advent!
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GULDSMIDE

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

GRATTIS!

Värdering - Reparationer
Omarbetning - Nytillverkning

KNIPPLA
4 December kl 10-15.30
Varmt välkomna till vår supermysiga
marknad runt om i sjöbodarna.
Parkera på Burö och ta er smidigt över
till ön för att uppleva den härliga
atmosfären.

Torget Hönö Klåva

Grattis Ines på 2-års dagen
kramar från Farmor &Farfar!

BEHÖVER DU
EN HEMSIDA?
Vi hjälper dig med din
digitala marknadsföring

Kransar - Bagebrö - Hantverk - Julklappar
Aloe Vera - Konst - Fika - Lotteri - Keramik

Ö
ARNAS
B egravningsbyrå

Bouppteckningar

Testamenten

Juridisk rådgivning Även Hembesök

Bouppteckningar • Testamenten • Juridisk rådgivning • Även hembesök
Personligt
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dygnetrunt
runt031-96
031-96
Personligt
bemötande
dygnet
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40 40
Johan Ekstedt 0703-13 19 57, johan@oarnas.se
Västra
9, 475
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www.oarnas.se
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475 42
Hönö,
www.oarnas.se
Johan Ekstedt 0703-13 19 57, johan@oarnas.se
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JAN UTBULT (KD):

26 nya bostäder på norra Öckerö
Under alla tider som våra öar
varit bebodda har bebyggelse växt fram på mark som
tidigare varit klippor, skog
eller ängar. År 1937 beslutade
Länsstyrelsen att den första
”byggnadsplanen” skulle
upprättas för Öckerö. Benämningen byggnadsplan ersattes
senare av ”detaljplan”. På
denna tid var det Länsarkitektkontoret som upprättade
byggnadsplanerna och under
åren 1945–1948 tog man
fram ett förslag som sedan
fastställdes av Länsstyrelsen
år 1949. Denna byggnadsplan
ligger till grund för en väldigt
stor del av bebyggelsen vi nu
ser på Öckerö.
De senaste 10 åren har Öckerö kommun tyvärr haft en
trend där vi inte nått upp till
den planerade befolkningsökningen och genomsnittsåldern
på invånarna har ökat. En av
förklaringarna är att det är
svårt för ungdomar och barnfamiljer att hitta lämpliga
bostäder i kommunen. Många
unga familjer skulle gärna bo
kvar på våra öar eller flytta
hit men hamnar i stället i andra kommuner.
Bostäder för barnfamiljer
Längst norrut i byggnadsplanen från 1949 finns det
sista området som ännu inte
är bebyggt enligt denna plan.
Detta område kallas ”Horste
Backe”. Området ligger i anslutning till nuvarande bebyggelse, ca 100 meter väster om
”Bergs-rondellen” på Öckerö.
Det som tar allra längst tid
när nya områden planeras
är vanligtvis detaljplaneprocessen. Eftersom det redan
finns en gällande detaljplan
för Horste Backe så krävs det
i princip bara ett bygglov för
att komma i gång med byggnation. Utifrån detta blev det
naturligt att gå vidare med
tankarna om att skapa nya
bostäder, som vi så väl behöver i kommunen. Eftersom
kommunen är markägare
fanns också goda förutsättningar att styra vilken typ
av byggnation vi ville se på
området.

Illustration: Tengbom Arkitekter

I juni 2020 beslutade därför
kommunstyrelsen att genomföra en ”markanvisningstävling” på området. En markanvisningstävling innebär att
kommunen bjuder in olika
intressenter att tävla om mark
och där det bästa projektet
vinner. I mars 2021 togs beslut i kommunstyrelsen om de
kriterier som markanvisningstävlingens bidrag skulle bedömas utifrån. De tre kriterierna
var: Goda boendemiljöer för
unga familjer, hänsyn till
omgivande naturmiljöer och
erbjudet pris på marken.
Totalt kom det in 19 tävlingsbidrag som bedömdes
av Samhällsverksamheten i
Öckerö kommun tillsammans
med en extern konsult. Tre
av bidragen gick vidare till en
finalomgång och i mitten av
oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att utse en
vinnare i tävlingen.
Det vinnande förslaget
Vinnaren i markanvisningstävlingen blev BJC Group från
Göteborg. Bolaget bedömdes
både ha det bästa förslaget
och erbjöd även det högsta
priset av finalisterna.
Förslaget innebär att det
byggs 13 parhus med totalt
26 bostäder som bildar en
bostadsrättsförening. Varje
bostad blir ca 115 kvadratmeter. Genom att göra en bostadsrättsförening skapas fler
mindre bostäder än om man
skulle bygga enskilda villor.
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Kostnaden hålls också nere
och ger fler familjer möjlighet
att köpa sitt första boende.
Dessutom möjliggör upplåtelseformen för en mängd
attraktiva gemensamma funktioner i området.
Förutom parhusen så byggs
ett hus som man kallat för
”Hubben” som ska ägas av
föreningen och kan användas
av alla i området. Hubben
är tänkt att rymma ytor för
co-working som underlättar
arbete på distans, utrymme
för inomhuslek, återvinningsrum, hobbyrum och en separat övernattningslägenhet.
Projektet genomförs i partnerskap med Fiskaregården,
Kanndalen Bygg och Hönö
Schakt. Lokala byggföretag
var självklart inte ett kriterium i tävlingen men det är ju
lite extra kul att det vinnande
bidraget också innebär uppdrag för öarnas egna företag.
Vad händer nu?
Innan årsskiftet kommer ett
avtal att tecknas mellan Öck-

erö kommun och BJC Group.
Under våren och sommaren
2022 kommer bostadsrätterna
att säljas via mäklare. BJC
Group arbetar, tillsammans
med en lokal bank, med en
finansieringsmodell som kan
ge möjlighet även för den
som inte har en så stor kontantinsats att kunna köpa sin
egen bostad. Efter sommaren
nästa år startar arbetet med
vägar, VA och grovplanering
av tomterna. Sedan börjar
byggnationen av husen och
inflyttning beräknas under
första halvåret 2024.

Jan Utbult (KD)
Kommunalråd
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Rosådalens Eta – trea i SM och bästa Hamilton 2021

TEXT: Anna Magnusson
FOTO: Privat

Gnilres kennel föder upp
hamiltonstövare på Hönö.
Kennelnamnet kommer från
ägarens namn Erling baklänges. Vi träffar dansken Erling
Buch som efter 38 år i Sverige
fortfarande håller fast vid sitt
modersmål. När vi träffas
berättar han med stor entusiasm om sin hobby som numer
blivit en livsstil.
Det är med sin hamiltonstövare Rosådalens Eta som Erling
nått framgångar i svenska
mästerskapen. I år avgjordes elitklassen i Lövånger i
Västerbotten, Eta kom trea i
mästerskapen och blev bästa
hamilstonstövare 2021.
– Eta är en hund med mycket jaktlust, långa drevrepriser,
trevlig att ha med på jakt och
driver hare bra.
Det är femte gången Erling
tar medalj i elitklassen i svenska mästerskap, han fick även
medalj 1995, 1997, 1998 och
2000. Han har även deltagit
på Nordiska mästerskapet i
Finland och europamästerskapet i österrikiska Semmering
där de kom femma. Eta har
även varit med på utställning4

ar och fått tre utmärkelser
där.
Hönö – Jämtland
Erling bor delar av året i Tåsjö i Jämtland så att hundarna
ska få rätt miljö. Han är en
erkänt duktig hundtränare
och domare och är även ordförande i västsvenska stövarklubben.
– Jag är en friluftsmänniska som älskar att vara ute
i naturen. Det är så fint att
kunna kombinera två så olika
platser. Jag älskar öarna och
ett annat av mina intressen är
att fiska och även matlagning
som att röka fisk och kött.
Min favoritplats på Hönö är
att promenera ut i Ersdalen
det är så vackert. I Tåsjö köpte jag ett hus 2013 och jagar
på 7000 hektar där man är
omsluten av den mäktiga skogen med stora marker, det är
magiskt på ett annat vis, säger
Erling och visar flera bilder i
sin mobil.
Från Köpenhamn till Hönö
Erling är född och uppväxt
i utkanten av Köpenhamn, i
ungdomen var han vapenmot-

ståndare. I trettioårsåldern
kom han till Sverige och träffade en ”Hönö-tös”.
– Vi var gifta i 34 år och efter det fick vi skilda vägar, vi
har två utflugna vuxna barn
och tre barnbarn. Numer är
jag särbo med en kvinna som
heter Maja vi delar många
intressen.
Björnar, vargar och järvar…
Erling har många spännande
historier att berätta, han har
stor kunskap och erfarenhet
av vårt svenska djurliv.
– Man måste veta hur man
ska agera om man träffar på
vilda djur när man är ute på
jakt. Dom är där ute och har
full koll på oss även om vi
inte ser dem, ofta blir de inte
farliga om man inte stör dem
eller om de inte har ungar.
Det värsta man kan göra är
att komma mellan föräldrarna
och ungarna.
Skyddsjakt i Öckerö kommun
Erling har hjälpt till med
skyddsjakt på öarna under
några år.
– Rävstammen har växt de
senaste åren vilket för med
sig många problem, de sprider
rävskabb till hundar och förstör fågellivet, tar hönor och
kan till och med ta ett får.

De simmar ut till öarna från
fastlandet ända ut till Hyppeln. De är mycket duktiga
simmare. Rådjuren tar sig ut
till öarna på samma vis, de
skapar framför allt problem
med sina obehagliga fästingar
som ramlar av i våra trädgårdar och sätter sig på husdjur
och människor. De äter upp
blommor på kyrkogårdar och
i trädgårdar. För att de inte
ska ta över har vi skyddsjakt,
berättar Erling.
Jakt och hundmänniskor
– Intresset för jakt har ökat
på öarna. Jag tror även pandemin kan vara en bidragande
faktor till det. Folk tar sig ut
mer vilket är positivt. Alla
mår bra av att komma ut i
naturen och av att röra på sig,
man laddar sina batterier. För
mig är det viktigt att vi bevarar de svenska hundraserna.
För att få vara uppfödare till
rashundar krävs det mycket
tid, kunskap och planering.
Mina köpare måste vara
gediget intresserade och engagerade i sina hundar. Jag
säljer till exempel inte till någon som låter hundarna leva
i hundgård. Mina hundar är
som familjemedlemmar, de är
med i TV-soffan, säger Erling
leende.

Stövare används för har- och rävjakt.
LOK ALBL ADET NOV - DEC 2021 NR 10

ALLTID FRI
HEMKÖRNING
AV SÄNGAR
OCH MÖBLER

JULKLAPPSTIPS

FamilyFamily
Plus Ställbar
Plus Ställbar

24.990:24.990:80/90x200cm
80/90x200cm
säng inkl bäddmadrass
säng inkl bäddmadrass
Style (exkl ben,
Style
ordinare
(exkl ben,
prisordinare
38.415:-)pris 38.415:-)

SparaSpara
13.425:13.425:-

Airbreeze memory
foam kudde
Ord. 915.Nu 495.- (tom 30 nov)

Original
Original
Plus Ramsäng
Plus Ramsäng

7.495:7.495:-

80/90x200cm
80/90x200cm
säng inkl bäddmadrass
säng inkl bäddmadrass
Aktsam (exklAktsam
ben, ordinare
(exkl ben,
prisordinare
10.575:-)pris 10.575:-)

SparaSpara
3.080:3.080:-

Seniorfåtölj
med recliner
och lift up

Bestickset Fjord
48 delar – 12 personer
1499.- (2499.-)

från

11 295.finns i olika tyger

Måttbeställda gardiner
Inred dina fönster med Luxaflex
skräddarsydda lösningar. På bilden ser du
en vacker och effektiv Duettegardin.
Babytoffel Gold
329.-

Luxaflex® Lamellgardiner

Orrefors pizzaset
Baksten och spade
595.- fönster förtjänar
fönster förtjänar
allra
bästa
detdet
allra
bästa
Luxaflex® Lamellgardiner

Upplev den
nya Duette®
kollektionen &
PowerView®
i butiken

Kökshandduk 149.-

Tofflor ”Cozy”
Strl. 36-41
finns i fler färger
249.-

Upplev den
nya Duette
kollektionen
PowerView
Flexibla Duette® gardiner
styr ljus och avskildhet
En Duette® gardin erbjuder fler fördelar än du kan
föreställa dig.

Placera gardinen precis där du har behov av den; med
unika
Upplev
den mod-

in i butiken
och botanisera
härliga
Kom in iKom
butiken
och botanisera
bland bland
härliga
gardinergardiner
och solskydd
till dinatill
fönster.
Vill duVill du
och solskydd
dina fönster.
behålla utsikten och samtidigt få ett insynsbehålla
utsikten
och
samtidigt
få
ett
insynsskydd, eller kanske mörkläggning i sovrummet,
skydd,
vi hjälper
dig! eller kanske mörkläggning i sovrummet,

ellen Top Down/Bottom Up får du maximal kontroll
över
ljus och
nya
Duette®
BOKA
BOKA
GRATIS
kollektionen &
avskildhet i ditt fönster.
GRATIS
HEMBESÖK
PowerView®
HEMBESÖK

vi hjälper dig!

Duette® väven består av en cellstruktur som har positiv
inverkan
i butiken
på både energiförbrukning och akustik.

Välkommen in i butiken eller boka hembesök!

Välkommen in i butiken eller boka hembesök!

kvalitet, med 5 års garanti.

Inte att förglömma – Duette® gardinen kan styras med smarta
PowerView® Motorisering, där du tidsinställer gardinerna så att
de höjs och sänks på egen hand, oavsett om du är hemma eller
ej. Därutöver styr du gardinerna med PowerView® app eller den
vackert designade Pebble® fjärrkontrollen.

kvalitet, med 5 års garanti.

Flexibla Duette® gardiner
styr ljus och avskildhet
En Duette® gardin erbjuder fler fördelar än du kan
föreställa dig.

Upplev Duette®, bli inspirerad och hör mer om
Placera gardinen precis där du har behov av den; med unika modfördelarna i vårtellen
Luxaflex®
showroom.
Top Down/Bottom
Up får du maximal kontroll över ljus och
avskildhet i ditt fönster.

Duette® väven består av en cellstruktur som har positiv inverkan
på både energiförbrukning och akustik.
Inte att förglömma – Duette® gardinen kan styras med smarta

MINKEBERGSVÄGEN 1, HÖNÖ
| WWW.NORGARDENS.COM
031-96
57 38
PowerView®
Motorisering, där du tidsinställer gardinerna| så
att

Skärbrädor ”Raw”
Från 139.-

Säng/bordslampa
”Bow”
Vit eller svart
1 099.-
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höjs och sänks på egen hand, oavsett om du är hemma eller
Boka hembesök via:de
Peter
Johansson 0708-96 57 38 / peter@norgardens.com
ej. Därutöver styr du gardinerna med PowerView® app eller den
eller Daniel Johansson
0705-20
01 99fjärrkontrollen.
/ daniel@norgardens.com
vackert designade
Pebble®

ÖPPETTIDER Upplev Duette®, bli inspirerad och hör mer om
Mån-Fre: 10–18 fördelarna
Julafton:
stängt
i vårt Luxaflex®
showroom.
Lör: 10–14
Nyårsafton: 10-13 norgardens_interior
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Lyckat halloweenfirande på fritidsgården på Öckerö
Bakgrunden är att 2014 startade Oliver Sedelius ”Haunted
Trail” på Knippla efter att ha varit i USA på Halloween och
fått mycket inspiration. Efter att ha haft eventet på Knippla i
fyra år fortsatte det sen på Öckerö Fritidsgård.
I år lämnade Oliver över huvudansvaret till Alex Karlsson
och Olle Olausson som arrangerade eventet med bravur.
– Några av ungdomarna har varit med tidigare och några
var helt nya för i år, en riktigt bra mix, säger Carina Engman
fritidsassistent på gården. Dessa duktiga ungdomar skrämdes
så bra att vissa i huset skrek så mycket att de hördes ut och
skrämde de som stod och väntade på att komma in.
När kvällen var över hade de samlat ihop 5569:- till förmån
för Barncancerfonden.

Ella Théorin

FOTO: Thereze Rydén och Anna Magnusson

Haunted House på Fritidsgården blev även i år en mycket uppskattad tillställning.

Alex Karlsson och Oliver ”Olle” Olausson ansvarade för årets
Haunted House.

Linn Eliasson
Linnea och Felicia Dahlén

– Nice! Kul att dom gör detta, tyckte de här grabbarna; Lukas larsson, 12 år, Elmer Islander Segerstedt, 11 år, Elias Ivarsson, 11 år och
Petter Roos, 11 år.

Edvard Götheberg, 13 år från
Öckerö och Noah Alexandersson, 13 år från Hönö.
6

– Jättekul och spännande, tyckte
öckerötjejerna Alva Bryngelhed,
12 år, Hanna Westermark, 12 år
och Agnes Ebbesson, 11 år.

Personalen på fritidsgården: Johanna Olsson, Thereze Rydén, Nettan
Aguilar Sedelius, Carina Engman

Lin Pettersson

Theodor Rydén, Minnah Johansson och Esmeralda Rydén.
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Isabell Hammar, Atcharawadee
Suklaew, Tindra Uhlin Sigfridsson och Anna-Lisa Rudberg.

Förboka nya Krafsklotterboken!
Lucas Olsson.

Clarissa Alm och Natalie Hammar är 17 år och från Hönö.

Du kan nu förboka ett personligt signerat exemplar av ”Kråkfötter
& Krafskl6tter”. Det är den sjätte i ordning och innehåller en stor
mängd aldrig förut publicerade krafs. Utgivningen blir i slutet av
november. 164 sidor till det rekordlåga priset av 170:-.
Förboka ditt exemplar på rolf.corneliusson@telia.com
Boken kommer även att säljas i Henrys Kiosk.

•
•
•
•

Sportdykning
• Luftfyllning
Dykkurser
• Dykbutik
Utflykter
• Service
Mindre dykeriarbeten

Björnhuvudsvägen 4B, Öckerö • dyk-kiosken.se
Tel: 0763757099 • Mail: dykkiosken@gmail.com
Tilda Einald

Oliver Sedelius.

VI HAR DET DU BEHÖVER FÖR ATT
SKAPA ETT ADVENTSMYSIGT HEM

Västra vägen 13
Hönö Klåva
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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
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NT

musik
ar vi
båtmäsam.

y
da ner
ler

från Mamma, Pappa,
Valter och Morfar

Kramar Farmor o Farfar

Tankar och fantasi

Har Du tänkt
på hur oerhört
viktig
Din
Varför kör kommunen
med
bilar
med
körförbud?

fantasi är för hur Du skall lyckas i livet.
Du själv avgör hur mycket Du använder
den. Du avgör också själv om Du vill
öva Din fantasi och göra den verksam.
förmodligen
inte
den
sista
helÖckerö
kommun
svarar
att
Med Encyclopædia Britannica och/eller Barret's World Christian
Jag tror numera att ganska många
Någon
ansvarig som kändom
inte har som
några
fordon
i ut påler.
Encyclopedia
källa
ser det
följande
sätt:
människor inser inte hur värdefull min
ner till
att detta
det behövs
trafiken
med –KÖRFÖRBUD.
2,3 miljarder anhängare
1. Kristendom
7. Bahá'í
– 6,1att
miljoner
anhängare fantasi är för min egen framtid. Allt beförbättras,
så se gärna
tillmiljoner
att
Detta
som
alltmiljarder
annat har
dom
ror på om jag förstår att använda den!
2. Islam
– 1,8
anhängare
8. Konfucianism
– 5,3
Ett bra sätt att träna sin fantasi det är
anhängare
det görs.
Och om man ni inte
noll
koll på. –Trots
att domanhängare
3. Hinduism
781 miljoner
4. Buddhism
– 324 miljoner
anhängare
– 4,9
9. Jainism
klarar
av detta
kanmiljoner
man fåanhängare att läsa böcker. Då kommer dina tanfått
förfrågningar
om detta
5. Sikhism
– 19 att
miljoner
anhängare
10.påminnelse
Shinto – 2,8 av
miljoner
anhängare kar att kretsa runt det Du läser, och
gratis
bilprovså
svarar man
det har
vi
nya tankar bildas i Ditt tankeområde.
6.
Judendom
–
14
miljoner
anhängare
Kenneth Det vidgas och blir kreativt. Läser Du
ningen 3 till 5 månader innan
inte. Vi kör inte med bilar
bra böcker så får Du själv nya möjligtiden tar slut.
eller brandbilarna i trafiken
hetstankar till gagn för Ditt liv. Sedan
med KÖRFÖRBUD. Men hur Det är ju mycket märkligt att
UTVECKLA
ÖCKERÖ
LÅNGSIKTIGT
OCH
HÅLLBART
bestämmer Du själv hur långt Du vill gå
man måste ljuga i radion och
kommer det sig att den lilla
med tillämpningen av dem.
Just nu
pågåriarbetet
med
tre stora komma
som t.ex.
Bovieran
byggdes på
mednär
alla
undanflykter
bilen
syntes
trafiken
varje
Jag har tidigare trott att mina tankar
detaljplaner
på Öckerö.
Inför
höstensatt Hönö.
Vi har
dockskulle
full förståelse
detta inte
heller
vara
dag
ändå i trafiken
med
körbildas i hjärnan, och att det är hjärnan
val finnsdå.
önskemål
från
med- sant.
förMan
synpunkterna
storlek,
som tar in kunskapen. Hjärnan är likskäms jukring
i kommuförbud
Med reg
nrmånga
******.
borgare att veta hur de politiska par- utformning och exploateringsgrad
som säte för varje människas Själsliv.
nen när man får se och läsa
(Redaktionen har anonymitierna ställer sig till dessa planer.
kring det föreslagna konceptet. Idag Själen har liksom tre arbets- och anhurfinns
illa det
är och med
ansva- från svarsområden. Det är ”Känslan – Viljan
serat
registreringsnumret
på
På sidan
101 i Kristdemokraternas
en gällande
byggnadsplan
riga
som
brister
i
det
ena
och av ett – Förnuftet.” Men dom behöver vi inte
kommunens
begäran)
principprogram finns följande stycke: 1949 som medger bebyggelse
utveckla nu.
detmindre
andra hotell,
och sedan
skyller
på
Helt
otroligt.närmiljö
Är det inte
"Människans
är avbättstor
men inte
bostäder.
Så sakta har det mognat för mig om vår
rutiner.
re
attför
sevårt
överpsykiska
informationen
vikt
och fysiska bristande
Vårt kompromissförslag
är att en
Andes funktion i vår kropp. Den kan
välbefinnande.
trygg
som
ni får till En
er än
attoch
helaestetiskt ny detaljplan skall medge bostäderOBS:också
Bilden
tagen
ur ett
helt annat
sammanhang och har inget
gesärtre
ansvars
områden.
Dessa
tilltalande
närmiljö
är
viktig
för
att
men
att
storleken
på
exploateringen
insändaren
göra.
tiden ljuga och förneka. Detta
En kommuninvånare med den
är dåaktuella
”Samvete
– Intuitionatt
– Gemenvi ska må väl och utvecklas i positiv
inte blir större än den byggrätt som
skap.” Samvetet står för rättsmedveriktning.
Ett
samhällsbyggande
utifinns idag.
betydligt
och tenhet
sanning. Intuitionen
står
för körförbud. Vi gick tySvar angående körförbud på räddningstillAlltså
att detta
intelägre
ska hända
igen. och
Så fort
som de har
haft
från en kristdemokratisk värdegrund mindre omfattande än samrådsförinre tilltal och föraningar. Gemenskap
tjänstens fordon
vi fick kännedom om att de inte var bevärr ut med uppgifter som i efterhand
innebär att planera för trygga och
slaget.
står för närhet till vissa människor och
siktade
så
bokade
vi
in
tid
för
besiktning.
avstånd.korrigeras. Uppgifterna har
vackra miljöer där invånarna själva
På Norra Brevik ställer vi oss som förhållanden, oavsettbehövts
Itar
början
av
november
fick
vi
körförbud
Alla
fordon
besiktades
omgående
och
nu
blivit
i en artikel i TorslanOm
jag
vill
veta
vad
Gudkorrigerade
vill med
aktiv del i beslutsprocessen och
parti inte bakom den föreslagna
rätt grund för mitt
på
sex av
på
är alla
godkända.
(2021-11-13).
känner
sig räddningstjänstens
delaktiga i skapandetfordon,
av
detaljplanen
av främst
två skäl. Dels mitt liv, då är Bibelnda-Öckerötidningen
tankearbete. Det fina med att läsa Bigrund
av att våra interna rutiner brustit.
sina närmiljöer."
finns det en mycket stor opinion
beln, det är att då kan jag be Den Helifolkvalda
det
mot förslaget
om bebyggelse
DåSom
dessa
internai kommunen
rutiner inteärfungerat
Det stämmer
att vipåhar använt
två att
av tolka det jag läser, så att jag
Peter Eriksson
ge Ande
vår uppgift
att vi
lyssna
och företräda
Norgårdsberget
och dels vill vifordon
vara under
fullt
ut så ser
överinrutinerna
för att
se
räddningstjänstens
tiden som därtill är Räddningschef
i Öckerö kommun
får direktinfo,
grundad
öborna men också att ibland våga gå försiktiga med exploatering av höga på sanningen.
före och stå upp för beslut eftersom
berg och natur på de delar av våra
Men efterhand som jag läser Bibeln,
man tror på en långsiktig idé. Vi har öar som vetter mot Västerhavet.
så ser jag något annat också.
Där står
nämligen
talas om
en fantastisk
miljö i vår
ö-kommun, Lokalbladet
För Öckerö
centrum
är viKarolén.
i huUnder många
år publicerade
texter
av Rita
Tyvärr
avled
Rita 2017
menHjärtats
för att högtidlighålla
tankar.
bliroch
för publicerades
mig en helt ny dimen den
begränsade
ytan
skapar
vudsak
samrådsförslaminnet
av henne
återpublicera
vi
en avpositiva
hennestill
texter.
Denna handlar
om Det
julen
i Lokalbladet i decemmension.
också stora utmaningar när det gäller get. Det är dock viktigt att vara
Osborne

Kommentar till Osbornes insändare om religionernas
är ju inte första gången och
Hur
kommer det sig att
storleksordning

bernumret 2015.

att prioritera mellan bevarande av
noggrann med utformningen på
naturKråbel
och behovet av bostäder. Detta byggnaderna så att vi skapar hållba- Sedan i Jan 2018 har display skylten på
för att
kunna
vara en
miljöer
somåtilltalar
släcktföa.
och
för å Hyppeln
få i megvarit
ikrann
Jafortsatt
howwar
en gang
närkomja geck ra
över
hamna
höllde både boende
trasig och skylten är FORTFARANDE
mun för människor i olika skeden av och besökare.
Nock
va livet lättare förr å vi ö-bor ä la inte så bra
morfarn i hanna – ja frejte han vafför dammen ovaföre
INTE LAGAD ÄNNU!!!
livet. Både ungdomar, barnfamiljer
I vårt parti, liksom i andra, finns
på
när
de
gäller
”etiketten”
men vedd,
Henrys
hedder
Krabbedammen
för
där
finns
ju
inga
Inte
heller
finns
det några giltliga
tidta- de har vi å vi ä
och medelålders såväl som äldre skall delade meningar kring ovanstående
bra på
å samspråga
– ”konversera”
kan fint fölk göra.
krabber.
beller
eller annat på
Hyppelns färjeläge
ha goda
möjligheter att bo i Öckerö
detaljplaner, det är en del av demoVafför
en krangla
i onödan!
Morfarn
swarte atte – inna dom
gjorde
här
närska
färjan
avgår. Dettet
samma
gäller på
kommun
även i framtiden.
kratin.
Allahamna
kommunmedborgare
sådet
hette
deHjälviksplanen
Kråbel – på ren
så hette känna
de la sig trygga med Rörö. Finns det verkligen ingen som
När
gäller
så swenske
kan självklart
kan fixa
detta??ge
Hur
ser viKrabbhall.
gärna att bostäder
byggs
som
att
om
jäv
föreligger
ja gärna
ettlång
götttidråskall
te erdetsom vell ta en hutt
Hele området här å bort mod Bratten åså kommer Å så vell
ta att fixa sådana här lätta fel. Tänk då
är anpassade
för
en
äldre
målgrupp.
inte
de
jäviga
ledamöterna
att
delta
för möt på julafta. – den bäste julklappen te er familj ä
Björnhövet hette Krabbhall.
alla övriga fel och brister som år efter
På det sättet skapas positiva flytti beslut i kommunstyrelsen eller i å vära
nökter – då kan i se hörre era barns öwa tindrar
år ännu ej heller blivit lagade på trakedjor på Öckerö på samma sätt
kommunfullmäktige.

8

å hörre
glaa dom
bler
isält
för
atte
fikverket.
Är det
ingen
som
har
lön dom
för ska sedda mä
en klomp
i magen
å vära lessna.
att sköta
dessa sakerna?
Varför är det
inte lagat
ännu?
Hur
illa får det
att
För manga
barn
bler
julaftera
enlov
mardröm
som följer
vara!!
Öbo som vill se åtgärder!
mä dom
hele livet.

Där ja bor nu, mettemod kommunhust, de som hedder
Sockenvägen,
hette(KD)
Sörpet förrJan
å de
va ju(KD)
inte så
Evade
Wallin
Utbult
1:e vice
ordförande
könstit för Partiavdelningsdär va så lerte så en feck
sköla
skonna när
ordförande
kommunstyrelsen
en hade gått där.
De ä synn atte di gamle namna har förswönt.
Ja, de ä möt som ä annovessare, ta barre detta mä
”vett o etikett”, de va nock ingen mänske härude som
hade hört talas om när ja växte opp men vanlit fölkevedd
å atte en skulle vära äli å bry seg om enan – de va
vektit.
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En gang va morfarn på ett fint kalas mä manga oliga
sorters mad, de lå e hel ra mä kniva å gaffela udätter
tallreka, han kunne ju inte begriba va de skulle vära
bra för så han sanka ihob allihob uda en kniv å en
gaffel å så sa han – all denne reskabben behöver ja inte

Så dreck van på julafta.

Kom å tänka på karn som sto i
skonken å
drack den ena skoba van ätter den
andraur spann som sto där – bäst de
va roba han:
– väck barna, August så di får smaga på de gussnådelia vant!

Go Jul
Rita Karolén
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Fritidsbanken - bibliotek för aktiv fritid
– Fritidsbanken är som ett
bibliotek fast med sport- och
fritidsprylar. Här kan man
låna utrustning för en aktiv
fritid, förklarar projektledare
Ewa Widell. Skidor, skridskor,
inlines, flytvästar, innebandyklubbor och golfbag är bara
några exempel bland mycket
mer. Utlåningstiden är 14 dagar. Alla kan låna och allt är
gratis!
Idag finns Fritidsbanken på
109 platser i Sverige och det
har nu funnits på Öckerö i
några år.
– Vi startade i augusti 2018
och finns sedan ungefär ett
år tillbaka på Prästängen för
att finnas nära all verksamhet
och aktivitetsytor som finns
där. Vi har stor utlåningsverksamhet inne i Ishallen så att
allmänheten kan låna utrustning direkt vid allmänhetens
åkning i hallen.
Sedan starten 2018 har utlånen ökat.
– Fler och fler upptäcker

FB, säger Ewa. Vi
använder materialet vid aktiviteter
som är ordnad
både när vår aktivitetssamordnare
gör verksamhet
både för unga och
äldre samt att det
är grunden i vår
lovverksamhet.
I somras hade vi
över 5000 utlån
och vi kunde erbjuda aktiviteter
och utlån under
sommarlovets
alla veckor tillsammans med
feriearbetare och
fritidsledare.
Unik utveckling Ewa Widell framför en av de gröna containrarna som innehåller fritidsutrustning.
Nu ska Fritidsbanken utvecklas
ytterligare och
vare rastverksamhet med både
kommer att vara pionjärer.
fasta aktiviteter tillsammans
– Vi blir först i Sverige med
med fritidsledare och aktiviatt tillsammans med skolorna, tetssamordnare samt utlån
först ut Bratteberg och Heav material för att få mer
den, erbjuda eleverna en aktirörelseglädje under skoltid,

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!

förklarar Ewa. Vi tror starkt
på att aktiva elever under rast
ger aktiva elever under lektionerna. Vi sätter aktivitetscontainers på skolgårdarna och
fyller dem med material som
eleverna själva varit med och
önskat genom elevråden på
skolan. Det blir material som
eleverna önskat och som finns
i den ordinarie fritidsbanken
samt att det är anpassat för
skolgårdsverksamhet.
De saker som lånas ut är
sådana som öborna skänkt till
Fritidsbanken. Ewa uppmanar
invånarna att gärna fortsätta
skänka utrustning.
– Ni är välkomna att lämna
in antingen på återvinningscentralen Kärrsvik när man
ändå lämnar till återvinning
eller den gråa containern
märkt ”Fritidsbanken” vid
Ishallen eller när vi har öppet
för utlån.

TEXT: Anna Magnusson
FOTO: Privat

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

Läs mer på hjärterum.com

Läs mer på hjärterum.com
Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
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TEXT: Anna Magnusson

Alex - en kille med stort driv

Ar

tikelserie

Nyfiken
på
Alex köpte jullen redan som fjortonåring.

Det är engagemanget som
driver 17-årige Alex Karlsson.
Trots sin ålder har han redan
hunnit med mycket.
Alex Karlsson från Öckerö, är
en något ovanlig 17-åring.
– Jag tycker inte om att sitta
inne med mobil och data, det
har alltid varit så, förklarar
Alex. Sport har inte heller
fångat mitt intresse, minns att
jag var på en halv fotbollsträning sedan gick jag hem. Jag
tycker om att lära mig saker
och jobba fysiskt med händerna. När jag var liten ville jag
alltid vara ute och leka hittade på massa saker. Minns att
jag ofta var hos mina grannar
Bosse och Birgitta, jag var
inte många år när jag var med
och byggde deras altan. Bosse
brukar säga att jag var så liten
när jag skruvade trall att jag
nästan flög med skruvdragaren runt när skruven var fast,
säger Alex och skrattar.
Drabbad av sjukdom
2016 drabbades Alex av
diabetes. Alex blev mycket
sjuk och fick inte läkarvård
förrän det gått så långt att
han fick Ketoacidos som är
ett livshotande tillstånd som
beror på en kraftig frisättning
av ketonkroppar så kallade
acetonkroppar, som gör att
blodet blir surt. Det inträf10

far vid brist på insulin hos
personer med typ 1-diabetes.
Ketonkroppar frisätts i blodet
när kroppen övergår till att
använda fett som bränsle i
stället för kolhydrater. Alex
fick de typiska symtomen på
ketoacidos som är törst, illamående, buksmärtor, kräkningar, omtöckning och personens utandningsluft luktar
aceton och tillståndet leder så
småningom till medvetslöshet.
– Mina föräldrar sökte vård
på vårdcentralen under ett års
tid men togs inte på allvar,
man tänkte att det kunde vara
glutenintolerans eller oro. Jag
minns att jag inte kunde äta
någonting. Jag lurade mina
föräldrar att jag åt i skolan
eller hos andra. Jag var så
törstig att jag drack hur mycket vatten som helst. Till sist
kunde jag inte komma upp ur
sängen, jag var så sjuk att det
blev ambulans in och jag fick
stanna kvar i tio dagar. Nu
lever jag med diabetes och har
en insulinreglerande pump
som är kopplad till mobilen
det fungerar utmärkt nu när
jag har lärt mig, det påverkar
inte mitt vardagsliv så mycket,
säger Alex.
Föreningslivet
I sjunde klass blev Alex ordförande för elevrådet och var
med och anordnade spelning-

ljudteknik. Nu har jag många
vänner i Hönö missionskyrka
så jag valde att vara med där.
Jag har lagt mycket tid på att
vara allt i allo i den nybyggda kyrksalen, det är jättekul
tycker jag. Jag lär mig fort när
jag tycker att det är roligt, så
är det, är det tråkigt tappat
jag intresset fort, säger han
med ett leende.

Här är Alex som barn när han
kör trimmer.

ar i caféet med mera. Han satt
även med i gruppen som beslutar om ansökningarna för
ungdomspeng.
– Det är roligt med ansvar
jag tycker om att engagera
mig i olika projekt. Ungdomspeng är en jättebra grej
där ungdomar kan söka ekonomiskt bidrag för olika aktiviteter, berättar han.
Nu är Alex med i styrelsen
för Hönö motorklubb
– Jag är med och tar ansvar
för mopedverkstaden på Öckerö Fritidsgård, vilket är jättekul! Vi hjälper ungdomar med
sina mopeder och umgås med
dem. Sedan hjälper jag till på
Motorns dag i Klåva med ljudanläggningen sedan några år
tillbaka.
Medlem i Hönö
missionskyrka
– Jag konfirmerade mig i Filadelfiakyrkan tillsammans
med Nimbuskyrkan på Öckerö. I Filadelfia var jag med
och lärde mig mycket om

Öckerö-öarnas
musikförening
– Jag hjälper till med ljud, ljus
och att rodda. Vi har byggt en
scen på en kärra bland annat.
Alex var en av de ansvariga
för årets Hunted house på
Öckerö Fritidsgård.
– Det blev riktigt lyckat,
mycket jobb men roligt.
Fiska är livet
Som liten var Alex ofta ute
med sin pappa på havet drog
kupor och fiskade makrill.
Redan som fjortonåring köpte
han sig egna fiskebåt.
– Det är en hyttad julle på
åtta meter, nu har jag ansökt
om fiskelicens så det blir
mycket fiske på somrarna, jag
älskar det säger Alex.
Fakta
Föräldrar: Åsa och Morgan Karlsson
Syskon: Tvillingsyrran Josefina, storasyrran Emilia
och storebror Filip
Husdjur: Bengalkatten
Silvia som Alex fick i samband med diabetes.
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Öckerö - 1:a och bäst i årets insamling till
Världens Barn och 3:a i kommunkampen
Tack till alla som på olika
sätt bidragit till Öckerö Kommuns insamlingsresultat på
990.000 kronor till Världens
Barn 2021.

Totalt har det samlades det i
Sverige in 38 miljoner i årets
Världens Barn insamling varav Öckerö stod för nära en
miljon.
Trots att resultatet blev något sämre i år så kom Öckerö
åter igen 3:a i kommunkampen, endast Arjeplog och
Sorsele var bättre. Sett på det
faktiska antalet insamlade
kronor så var Öckerö bäst i
Sverige med 990.000 kr. Detta resultat brukar inte redovisas men där är vi alltså i topp.
Inte illa för vår lilla kommun!
Utslaget per invånare i kommunen så blir det 76,68 kr/
person. Som referens kan det
nämnas att Göteborg blev god
2:a med 962,700 kr.
Liksom förra året så har
företag, kyrkor, föreningar,
och privatpersoner ung som
gammal tillsammans arbetat
och hjälpts åt att nå detta
fantastiska resultat. Trots
Företagsvänner till
Världens barn
Stella Nova Fiskeri
Gösta Samuelsson Bil Ludvika
Astrid Fiske
Företag och föreningar som
skänkt mer än 5000:Borslycke Förvaltning
Tullhuset
Öckerö-öarnas Röda
Korskrets
Nordic Wellness
ABFAST
Berg Propulsion
Casa Oliv
Eliassons Segelmakeri
Hönö Schakt
Hönö Vårdcentral
ICA Nära Alexius
ICA Supermarket Hönö
Lille Skutt
Lokalbladet
Niklassons Fiskeri
Norgårdens Interiör
Ocean Finsnickeri

Covid-restriktioner och allmän försiktighet så har vi
lyckats genomföra en rad
aktiviteter såsom ”Ljus i Parken”, konserter, utlottningar,
försäljning av Bagebrö, digitala lotterier och bössor, mm.
Genomslagskraften i sociala
medier och det faktum att det
blir mer och mer swish i stället för kontanter har underlättat arbetet väsentligt.
I år kom mer än hälften av
de insamlade medlen från företag och resten från våra kyrkor, föreningar och privatpersoner. Ett speciellt tack riktas
till de privatpersoner som
ordnade egna insamlingar,
och alla musiker som deltog i
konserten i Hönö Kyrka, samt
Öckerö-öarnas Musikförening och Björkö Flakmoppeorkester som ställde upp och
förgyllde insamlingen med
skön musik i Öckeröparken
och på Björkö.
Vi tackar alla glada givare
och vet att gåvorna kommer
att hjälpa barn runt om i världen till en bättre framtid.

Björkö Flakmoppeorkester

Världens Barn, Öckerö
Odqvist Ekonomikonsult
Olinders
PAH Bygg
Redovisningsbyrån Öckerö
SEB
Sigges
Skepparens Båtkapell
Strandblomman
Swedbank
Svensk Fastighetsförmedling
Tool Teknik
Tullhuset
VH Bokföring
Vinga Seafood
Västerland
XL Bygg Hönö
Zillstar
Öckerö Bil- & Båtlack
Öckerö Bunkerfrakt
Öckerö Båtvarv
Öckerö Cementgjuteri
Öckerö Hamn &
Fiskareförening
Öckerö Marinmotor
Öckerö Rörläggeri
Öckerö Maritime Center

NÄSTA NUMMER GES UT 9 DECEMBER
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Guldsmide

Guldsmed Anna

Egen verkstad

•
•
•
•

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
ÖPPET: ONS 14-17, LÖR 10-13 HÖNÖ KLÅVA
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INFORMATION
FRÅN ÖCKERÖ
KOMMUN
ÖCKERÖ KOMMUN
INFORMERAR
 031-97 62 00  kommun@ockero.se  ockero.se
CORONAVIRUSET OCH SJUKDOMEN COVID-19

SKRIVARSTUGA MED JOHAN CARLE

Pandemin är inte över ännu. Råd och rekommendationer
förändras utifrån rådande läge.

Vill du komma igång med ditt skrivande? Eller är du kanske redan
igång men söker vägar för att ta det vidare? Då kan höstens
fristående workshops med Johan Carle vara något för dig.

Från och med den 22 november rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla som har symptom som kan vara covid-19 som är 6 år
och äldre ska testa sig. Det gäller både personer som är vaccinerade
och personer som inte är vaccinerade. Personer som haft konstaterad
covid-19 under det senaste halvåret är undantagna. Precis som tidigare
gäller att den som är sjuk ska stanna hemma. Folkhälsomyndigheten
rekommenderar också att personer utan symptom testas när någon i
hushållet insjuknar i covid-19.
 ockero.se/virus
 folkhalsomyndigheten.se
 krisinformation.se

PÅSAR TILL MATAVFALL
Utdelningen av påsar till matavfall pågår för fullt.
Vi räknar med att vara klara med utdelningen senast vecka 50. Du som
har en fastighet som består av fler än ett hushåll kommer att få extra
påsar innan sista december.

WORKSHOP #3

”Bygg din berättelse”
Torsdag 25 november, klockan 17:30-20:30.

WORKSHOP #4

”Klä din berättelse i ord”
Torsdag 16 december, klockan 15:30-18:30.
Sista workshopen följs av en uppläsning, kl.19.00-20.00. Dit är alla
välkomna som besökare. Deltagarna i höstens workshop läser då sina
skrivna texter för varandra och allmänheten. Gratis inträde men begränsat antal platser. Anmälan till biblioteket@ockero.se
 Ledare på alla workshops är Johan Carle, författare och skrivpedagog.
Du kan läsa mer om Johan på www.johancarle.se
 Mer detaljerad beskrivning av de olika tillfällenas innehåll hittar du på
www.ockero.se

UTSTÄLLNINGSHALLEN: VISNING OCH SAMTAL

DIGITAL TISDAG PÅ ÖCKERÖ BIBLIOTEK
Varje tisdag kväll, mellan kl. 17-19, kan du få hjälp att komma
igång med bibliotekets e-tjänster.
Du kan få hjälp med att komma igång med bland annat e-böcker,
e-tidningar, talböcker och streamad film. Det finns även möjlighet att
ställa mer allmänna frågor rörande internet och digital teknik. Ingen
föranmälan krävs, bara ta kontakt med personalen i informationsdisken så får du hjälp.

TRÄFFA DIGITALCOACHEN MARIA
 Tisdag 7 december, kl. 17-19
Tisdag 7 december finns digitalcoachen Maria, som arbetar på bank,
på plats för att svara på alla dina frågor om Bank-ID och liknande.
Drop-in, ingen föranmälan krävs.

Välkommen till en visning av utställningen ”När tråden brister” med
konstnär Mija Renström. Sista dag att se utställningen är 27 november!
 Lördag, 27 november, kl. 12
 Utställningshallen i Öckerö bibliotek, Navet
Mija Renströms utställning “När tråden brister” handlar om livsberättelser,
om att ge de dolda rösterna som gömmer sig i näversömsbroderi och
vävnader en röst.

BRODDAR TILL DIG SOM ÄR 65 ÅR ELLER ÄLDRE

Utställningen pågår till och med 27 november och är en del av GIBCA
extended. Läs mer på www.gibca.se/gibca-extended

Nu kan du som är över 65 år och är kommuninvånare hämta ut
broddar inför vintern.

BOKPRESENTATION PÅ ÖCKERÖ BIBLIOTEK

Du kan hämta broddar på kommunhuset, Öckerö.

KURS I KERAMIK: KUL MED LERA

Välkommen till presentationen av boken “FOTÖ - Boken om öns
historia”.
 Onsdag, 1 december, kl. 19

Vi lär oss om lera och provar på olika tekniker som att dreja,
ringla och handbygga.
 Lördag; 27 november, 15 januari och 5 februari, kl. 10-12
 Trollholmen, Navet (öppna förskolans lokaler)
 Ålder: 8 - 12 år
Du får också bränna och glasera dina saker. Christina Roos som leder
kursen har jobbat som keramiker i många år. Nyfiken på vad Christina
gör? Besök webbplatsen, www.christinaroos.com
Anmälan gäller för tre tillfällen. Efter kursens slut får du med dig dina
alster hem. Föranmälan till Öckerö bibliotek, 031-97 63 48.
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 Öckerö bibliotek, Ängholmen, Navet
Gratis inträde men begränsat antal platser. Boka din biljett via
biblioteket@ockero.se

FÖRFATTARBESÖK: TOMAS ANDERSSON
Författarbesök på Öckerö bibliotek: Tomas Andersson om boken
”Bohusläns historia. Från järnålder till 1658”.
 Tisdag 1 februari, kl. 19
 Öckerö bibliotek, Ängholmen, Navet
Gratis inträde men begränsat antal platser. Boka din biljett via
biblioteket@ockero.se eller 031-97 63 48.
LOK ALBL ADET NOV - DEC 2021 NR 10

Knipplaförfattare romandebuterar
FOTO: Viktoria Davidsson

men mentalt och känslomässigt långt ifrån varandra.
Storasyster Helén är ängslig
för vad folk ska tro, lillasyster
Caroline vet precis vad folk
behöver veta och mamma
Marianne anser att allt bli
bra, bara man beter sig som
folk och tystar ned pinsamheter. Som inkontinens. Och
otrohet.
Mariannes mirakel är en berättelse om vad som händer
när vi inte pratar om det som
tynger oss. Eller gläder oss.
Om att vara ensam även om
man tillhör en familj och om
att vara så fast i sin roll som
offer, räddare eller förövare
att man inte lägger märke till
hur varken man själv eller
dem omkring en mår. På riktigt.

Malin Lundskog bor sedan
förra året på Knippla. Hon
har tidigare gett ut böcker om
hälsa och personlig utveckling
men nu är det dags för den
skönlitterära debuten.

I Mariannes mirakel möter vi
karaktärer från Askim, Hovås
och Billdal. De två vuxna
döttrarna Helén och Caroline
och deras åldrande mamma,
som lever geografiskt nära,

Stig Gauffin på Öckerö har
skrivit en hyllningssång till
färjetrafiken.

trevligt brus
Nya motorer i år de har fått
så att miljön mår gott

En hyllning till Hönöledens
färjor
Melodi: Rosa på bal (Evert
Taube)

Färjornas färd över havet
tar oss bekvämt till vårt hem
De är för öarna navet
och vi kan lita på dem

Öckerö, Hönö och Hälsö
månntro
dit skall vi alls inte ha någon
bro
Om du inte kan segla nå’t bra
då får du färjorna ta

Färjornas hemvist är Pinans strand
Där låter de oss få komma iland
Sen över natten så tonar de ner
Färjor vi älskar Er

Tänk att få åka från Varholmen
lilla du, lilla jag från Lilla
Varholmen
Tänk att få komma till ön
igen
och få se sin vän
Öckerös färjor är stora som
hus
De glider fram med ett hemLOK ALBL ADET NOV - DEC 2021 NR 10

TEXT:

Anneli Andersson

DIN KOMPLETTA
MARKENTREPRENÖR!

Ada och Beda och Göta
och lilla söta Marie
tar dig över det blöta
så att du torrskodd kan bli
Klockan på Öckerö kyrka slår
tolv
Sjön ligger blank som ett nyputsat golv
Holmen vid Grötö om babord
vi har
Ejdern en omväg tar

Den tolfte november släpptes
boken i nätbokhandeln. Den
tionde november firade Malin
sin debut på Den Glade Knoden på Knippla, där hon nu
sitter och skriver på en uppföljare i vilken karaktärerna
är på väg ut till Knippla.

ALLT INOM MARK:
• Schaktning

• Marksten

• Trädgårdsanläggning

• Sprängning

• Husgrunder

• Betonghåltagning

• Rivning

• Försäljning av • Lastbil med kran

• Betongarbeten

jord, grus mm. • Konsult

VÄLKOMNA ATT KONTAKTA OSS!
Mattias Olofsson 0708 17 35 15
mattias@honoschakt.se

Pontus Johansson 0700-43 49 52
pontus@honoschakt.se
13

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

KLOCKSERVICE

BATTERIBYTE • REPARATIONER
Verksam på öarna sedan 1986
ALLA SLAGS SNICKERI- OCH BYGGNADSARBETEN

0708 - 96 96 75 Hönö Klåva

Öppet: Onsdag 14-17 • Lördag 10-13
Kontakt: Inge 0735-11 01 33 • Torget Klåva

BOKA IN DIN HANTVERKSELLER SERVICEANNONS HÄR

annons@lokalbladet.com
14
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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

HÖNÖ KLÅVA

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

T: 031-96 58 10 • WWW.VITALBODEN.SE
Öppet månd-fred 10-18 • Lördag 10-14

Kvälls- och helgjour fortsatt stängd till 31/12!

Sjuksköterska?
Vill Du jobbaharhos
oss?
Vi söker
timvikarier.
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutat
om fortsatt
stängning
av Hönö
vårdcentrals kvälls- och helgjour till och med 31/12 2021.

Välkommen
till Ditt nya jobb!
Stängningen föranleds av ett minskat söktryck under jourerna samt en förväntat ökad
svårighet att bemanna dessa.
Patienter hänvisas till Hisingsjouren, Virvelvindsgatan 8A, som nås på 031-747 9550

Minkebergsvägen 3,
40–Hönö
- Telefon
031-712
60 - info@honovardcentral.se
Minkebergsvägen
3, 475
Hönö
Telefon
031-712
76 6076
– honovardcentral.se
– 1177.se

LOKALBLADET
DECEMBER 2021
material

månd 29 november
utgivning torsd 9 december

annons@lokalbladet.com
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Drömmen uppfylld: Ett eget dykcenter
Oscar Sjöö är 34 år gammal och har
dykt i 12 år. Till vardags jobbar Oscar som undersköterska men har nu
äntligen satsat på drömmen om att
starta ett dykcenter.
– Äntligen är min dröm om att starta
ett dykcenter uppfylld, säger Oscar.
Dyk-Kiosken på Öckerö slog upp
portarna kring midsommar och har
haft en rolig start med många trevliga dykturer. Till våren kommer det
att finnas möjlighet att gå sportdykningskurser och ta dykcertifikat, det
erbjuds även service av dykutrustning
och dykturer med båt. Det finns en
uppsjö intressanta vrak och naturdyk
i området runt öarna. Det kommer
också att finnas dykutrustning att
handla i butiken längre fram.
Förutom det kan man också anlita
dykare för att bärga tappade föremål
eller andra små dykuppdrag som att
fixa nåt med båten eller bryggan till
exempel.
– Målsättningen är att komma
på banan med alla de tjänster som
nämnts, säger Oscar, och att kunna
bjuda kunderna på riktigt trevliga
och spännande dykupplevelser!

RPG:s JULFEST den 10 dec kl 15
Medverkande: Jan-Erik Carlsson, Bertil Adolfsson och Roland Stahre
med sång- och musik samt vittnesbörd.
Servering: Julgröt, bagebrö med
ost/skinka, julmust, kaffe och tårta.
Entré: 150:Anmälan senast den 6 dec till
P-O Klint 0709-32 73 50 eller
Göran Pettersson 0768-18 22 15
Alla är varmt välkomna
till Betelkyrkan, Hönö
Arrangör RPG
- Göteborgs norra skärgård

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

av de allra mest älskade
bästa sånger innehåller 41Advent, Lucia och jul. Boken
tiden runt
som förknippas med
år på sitt
åldrar som spelat några
g till musikanter i alla
ader
är skrivna i olika svårighetsgr
nt. Pianoarrangemangen
gen finns
nivå och klang. Arrangeman
bra avvägning mellan
nster.
och andra streamingtjä
Spotify
på
e och publicerade

Adventstid Last Christmas
lelle
Bella Notte Lusse
Marche militaire
eden väg för Herran
Mössens julafton
Betlehems stjärna
hus
Nu ha vi ljus här i vårt
Bjällerklang
tändas tusen juleljus
Nu
Deck the halls Nu är det jul igen
n är fött på denna dag När det lider mot jul
Feliz Navidad När juldagsmorgon glimmar
ell It on the Mountain O, helga natt
Goder afton O Tannenbaum
der morgon i denna sal Rudolf med röda mulen
on, din konung att möta Sankta Lucia
Hej, mitt vinterland Sockerbagaren
g
omtegubbar, slå i glasen Staffan Stalledrän
Himlen i min famn Stilla natt
är natten
Hosianna, Davids son Så mörk
s julnatt
Härlig är jorden Tomtarna
Tre pepparkaksgubbar
åg mamma kyssa tomten
Christmas
We Wish You a Merry
Jul, jul, strålande jul
ett ljus i advent
Julen är här Vi tänder

Öckerö
se

Julens bästa
sånger för piano

789185 791965

16

JULMUSIK
Notböcker, instrument
och tillbehör på Hönö

ISBN: 978-91-85791-96-5

9

DAGS FÖR

41 välkända julsånger
med noter, text och ackord

Jan Utbult
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Svenska kyrkan • Öckerö församling
Vi följer FHM:s senaste restriktioner. Läs mer på hemsidan.

!
a
j
g
Sä

ADVENTSGUDSTJÄNST FÖR SMÅ OCH STORA.
Rasmus Lindén, Magnus Wassenius, Frederic
Ogéus, Märta Eriksson. Öckerö kyrkokör och
Öckerö barnkör. Sigvard Utbult, trumpet.
Öckerö kyrka kl 11
ADVENTSGUDSTJÄNST FÖR SMÅ OCH STORA.
Sara Johannesson, Pernilla Hellman. Hönö
kyrkokör, barnkörerna Smajlis och Zingo.
Malin Glänneskog, trumpet.
Hönö kyrka kl 11
VI SJUNGER IN ADVENT. Karolina Sandros.
Pernilla Hellman, Frederic Ogéus. Hönö kyrkokör, kören Vilja, brasskvartett och Sara Lyckevi,
solist.
Hönö kyrka kl 18
GUDSTJÄNST I ADVENTSTID. Christer Holmer,
Ana Benedicic och Ulrika Davidsson. Kören
Vågspel och brassensemble.
Björkö kyrka kl 11
GUDSTJÄNST I ADVENTSTID. Christer Holmer,
Märta Eriksson.
Hyppelns församlingshem kl 14
GUDSTJÄNST I ADVENTSTID. Rasmus Lindén,
Magnus Wassenius. Öckerö kyrkokör.
Knippla kapell kl 14.50

BRYT EN
TRADITION

FOTO: DEBORAH ROSSOUW / IKON

SÖNDAG 28 NOV
FÖRSTA ADVENT

Vi ordnar allt: präst, kyrka och musik, alkoholfritt
bubbel när ni sagt JA! Präst: Karolina Sandros
och Sara Johannesson. Sång och musik:
Carolina Gustafsson och Pernilla Hellman.
Kom ihåg: giltig hindersprövning (ansök i god
tid). Boka tid: 0708-60 19 65,
sara.johannesson@svenskakyrkan.se
Nyårsafton 31 dec kl 13-17 i Hönö kyrka

LIVEPODD: GLÖGG
MED KAROLINA
Karolina Sandros och Ingrid Eliasson bjuder på
livepodd med Ludvig Åberg, sång och gitarr och
Frida Blomqvist, sidekick! Sing-along, glögg med
tillbehör, överraskningar, trams och allvar. Ta
chansen att delta på plats eller i Facebookgruppen ”Kaffe med Karolina – påtår”
Lördag 11 dec kl 19 i Hönö kyrka

DET ÄR HÖG TID ATT BRYTA
SKADLIGA TRADITIONER.
Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning
och andra övergrepp. Vi lever alla under samma himmel.
Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv.

SWISHA DIN GÅVA
TILL 900 1223
svenskakyrkan.se/act

BRYT EN TRADITION
Tvångsäktenskap, könsstympning och andra
övergrepp krossar drömmar och slår sönder liv.
Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv i Act Svenska kyrkans julinsamling 2021.
Swisha din gåva till 900 1223

JULSTÄMNING MED
KÖREN VILJA
Stämningsfull konsert med de kända sångerna
i jultid. Kören Vilja, Göteborg blåsarsinfonietta
och Magnus Wassenius. Rasmus Lindén.
Söndag 5 dec kl 18 Öckerö kyrka

FOTO: KRISTIN LIDELL /IKON

Fira
förstat!
adven

VIGSEL – ALL INCLUSIVE!

Foto: Deborah Rossouw / Ikon

Sista anmälningsdag 21 dec

LUNCHMUSIK I ADVENTSTID

RÖRELSE OCH RO-LÖRDAG

Magnus Wassenius sång, piano och orgel.
Onsdag 1 och 8 dec kl 12.05
Öckerö kyrka

Träna, lättare kondition och styrka, sen en stilla
stund i kyrkan innan vi umgås över smarrig frukost. Bekväma kläder, vattenflaska och matta/
madrass. Karolina Sandros, Sofia Rydell.
Anmälan 070-389 14 11, senast 9 dec.
Lördag 11 dec kl 8.30-11
Hönö församlingshem

GUDSTJÄNST I ADVENTSTID. Christer Holmer,
Märta Eriksson.
Rörö församlingshem kl 15.45

Rörelse och ro: träna varje tis kl 19 tom 7 dec.

Webb: svenskakyrkan.se/ockero • Tel: 031-764 31 00
Facebook: ockeroforsamling • App: Kyrkguiden
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filadelfiaöckerö

Jul- och
adventssaker är
framplockade

GUDSTJÄNST
Söndagar 11.00
28/11
5/12
12/12
19/12
26/12

Martina Lardmo
Emmanuel Jayakrishna
Familje-Fascination
Jan Karlsson
Andreas Reinhard

Välkommen!

LOKALBLADET
DECEMBER 2021
material

månd 29 november
utgivning torsd 9 december

Ungdomsmöte, café och
gemenskap från årskurs 7.
Varje lördag 19.00

Öckerö-öarnas Rödakorskrets
Björnhuvudsvägen 19, Öckerö

annons@lokalbladet.com

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

KALENDER
Gudstjänst Söndagar

Söndag
19/12
Fjärde advent
16.00

Välkommen att besöka oss i Filadelﬁa!
www.ﬁladelﬁa.se

NIMBUS
ecember
D

2021

SÖN 28 NOVEMBER 1:A ADVENT SÖN 5 DECEMBER 2:A ADVENT
11:00 GUDSTJÄNST,
11:00 TILLSAMMANSGUDSSÖNDAX Julfest
TJÄNST Barnvälsignelse,
Månadskollekt
Välkommen till
Nimbus
SÖN 12 DECEMBER 3:E ADVENT
11.00 GUDSTJÄNST, Nattvard

Julkonsert

TOR 16 DECEMBER
19:00 JULKONSERT med
Peter Hallström. En konsert
till förmån för RIA – Hela
människan. Möjlighet att ge en
gåva under kvällen. Fri entré.

Lördag 4 dec kl 19.30

JULSTÄMNING, MUSIK
OCH GLÖGG! Fri entré

SÖN 19 DECEMBER 4:E ADVENT
11:00 GUDSTJÄNST
FRE 24 DECEMBER
23:00 MIDNATTSGUDSTJÄNST
Glögg och pepparkakor.
SÖN 26 DECEMBER
ANNANDAG JUL
11.00 GUDSTJÄNST

CAFÉ NIMBUS
boka hos oss

julbord
13 dec

NIMBUSKYRKAN
www.nimbuskyrkan.se
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Lyssna till

RADIO
ÖCKERÖ

28/11 Kl. 16 Gudstjänst
Bengt & Rakel Johansson soldater
från Göteborg. Predikar och sjunger
för och med oss.
Gemenskap och fika.

FM 94.1 Mhz

5/12 Kl. 16 Julfest
Sång och Musik. Lotter, Julgröt
med kaffe och kaka. Julevangeliet.
Insamling till Julgrytan.
Anmälan 50 kr till swish
123 625 72 99 senast 28/11.

Programtablå nov - dec
Morgonandakter:
Måndag – Fredag 8.15

v. 47 Filadelfiakyrkan, Öckerö
v. 48 Equmeniakyrkan, Björkö

12/12 Kl. 16 Gudstjänst
Överstelöjtnant Kjell Olausson
Frälsningsarméns biträdande ledare
i Sverige och Lettland kommer på
besök. Han predikar och sjunger för
och med oss.
Gemenskap och fika.

v. 49 Frälningsarmén, Hönö
Musikprogram ”Min Musik”
Morgan Mattsson
Fredagar 8.45 • Repris Tisdag 8.45

Radio Hope sänder dygnet runt

19/12 Kl. 16 Gudstjänst
Kerstin Olsson från Betel Hönö
kommer och predikar för oss.
Gemenskap och fika.

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

Bön

Måndagar Kl. 10.30-12.00

PROGRAMANSVARIG :
Öckerö-öarnas kristna råd

Barn och ungdom

Joy Sport ålder 9-12 år
Tisdagar Kl.16.00-17.15
Brattebergskolans idrottshall

Stöd Radio Öckerö
Swish nr 123 638 44 73

Joy Jump ålder 6-9 år
Torsdagar Kl. 16.00-17.15
Brattebergskolans idrottshall

Korsordslösning
OKTOBER

Joy Army ålder 12-13 år
Tisdagar Kl. 18.00-20.30
Frälsningsarméns lokal
Saknar du mat på bordet till Jul?
Hör av dig till oss för att ansöka om
matpåse. Innan 12/12.
Kontakt: Kårledare Maria Dubari
Frälsningsarmén Hönö
maria.dubari@fralsningsarmen.se
Mobil: 073 920 93 79

ORDNING
MÅNGA
I LAGBOKEN

NIMBUSGÅRDEN

031-962555 www.nimbusockero.se

Vill du stötta vår verksamhet?
Swish: 123 480 3334
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JULIDAM

BÄLTESGRAD I
KAMPSPORTER

SÖKA
SIG
NEDÅT

KORSORDSKONSTRUKTÖR: Gunnar Emanuel Ljungström FOTO: Christina Roos och Kerstin Hansson

JAPANSK
HUNDRAS
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Från och med ”Skärgården i advent” så ser ni oss
förutom i Kompetenshuset på Öckerö även här:

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 50 år. Tel. växel Öckerö- och Hönökontoret: 031-96 51 33 – Angelika, Pierre, Anne, Jens

VARMT VÄLKOMNA TILL LILLING COTTAGE!
Hos oss kan du njuta av vår söndagsbrunch och vår lunchbuffé som
serveras vardagar kl 11-14 fram till 17 december. Lunchbuffén startar
upp igen den 10 januari.
Under tiden serveras vår helgmeny alla dagar.
På vår hemsida hittar Ni julinspirerade bufféer för avhämtning,
där finns också aktuella öppettider.

Västra vägen 13, Hönö Klåva

Lördag 10-18 Söndag 11-16

