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rigt stort utrymme. Eller bristen
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X-tra julöppet:
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önskar vi på Fiskemuseet

Stort tack till våra sponsorer till Fiskemuseets julmarknad!
Klova fisk
Strandblomman Öckerö
Mats Andersson Audio Lille Skutt
video
Lotta & co
Sigges
ViOlinders
önskar alla våra
Tillanders fisk Öckerö Paolos cykel
kunder
eninriktigt god jul
Klåva herr
Check
Tullhuset
Lilling Cottage
personalen
SEB Hönö
Vadbinderiet
Fina Fötter Forever
Öarnas Byggvaror AB Colorama
Öckerö marinmotor
Kaj Art
Tappen Hönö
Nya Kroken

Julklappar för STORA och små!
Fastighetsbyrån
Öckerö
Fastighetsbyrån
Öckerö

Det lilla varuhuset
031-96
23
00
031-96
23 00
Kontakta
oss för
med
det
STORA sortimentet!
Swedbank´s
Swedbank´s lokaler
lokaler

en kostnadsfri
Öckerö Hamnen
Hamnen
Öckerö
värdering!
Välkomna!
031-96
23 00
HÖNÖ
KLÅVA TEL
031-96 54 58

Monica Ullbrandt
Samt ett utanför
stortÖckerö
tack kommun.
till
Kerstin och Ove i Röd för allt
Tina Rang
kaffe mm.
Gunnar Valentin
små
Thomas Anstrin
E Torgersson
Tillägg till förra numrets
lillaartikel om vilka företag och
C Gunnarsson
organisationer
som
skänkt
pengar till Världens barn.
Lilian Andersson
De
företag
som
skänkt
mer
än 5000:- i år i tillägg är:
Karins kakfat
Hönö
Klåva
Fiskehamn
Carina Håkansson
Klova Secondhand
Välkomna!
Vinterbadarna

JulklapparRättelse
för STORA och
!
Det
varuhuset
med det STORA sortimentet!

HÖNÖ KLÅVA TEL 031-96 54 58

Allt för julkalasen

PROPLAN • ROYAL CANIN • STANDARDT • ACANA • ORIJEN

VAR MED
STOPPA VÄSTLÄNK
OCH
KLÅVA HERR PÅVERKA
OMFÖRHANDLA
Hönö Klåva
DIN
FÄRJA
VÄSTSVENSKA
PAK

SKJORTA • KAVAJ • KOSTYM

CTH

www.sjukvardspartiet-vg.se

Klåva hamnväg 9 • Tel 031-788 62 00
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LOKALBLADET
Foder och tillbehör för
husdjur

UTGIVNING
Vi har Julklappen tillBOKNING/MTRL
din bästaTORSDAG
vän!
MÅNDAG		

Nu har du chansen att hyra ett kontor på kajen i Hönö Klåva.
rådgivning
Ljust och fintBouppteckningar
med fantastiskTestamenten
utsikt motJuridisk
Fotö och
Vinga.Även Hembesök

Bouppteckningar • Testamenten • Juridisk rådgivning • Även hembesök
bemötande
dygnetrunt
runt031-96
031-96
Personligt
bemötande
dygnet
70 70
40 40
Ca 30Personligt
kvm,
hyra
4000:-/mån.
Johan Ekstedt
0703-13 19 57, johan@oarnas.se
Vid intresse
maila: annons@lokalbladet.com
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
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Skärgården i advent i Klåva

I år fanns Jultomten på Lilling Cottage för att ta emot julklappsönskningar från alla barnen

AnnaKarin Grufman från Öckerö sälger sina handmålade gjutna betongfigurer.
– Det är första gången för mig
här på Länkarnas det är jättemysigt.

Carina Närtell och Helene Sättermyr visar sina fina stickade
plagg.
– Vi har varit med från start det
är lika kul varje gång

Mor och dotter, Gunilla Appelqvist och Agneta Hansson visar
sina konstverk. Agneta han snidat figurer i trä och stickat, Agneta har smycken och tavlor.
– Vi har varit med från starten
och det är alltid lika trevligt.

Carl Engström med flickvännen
Rebecca Gallein säljer mamma
Therese Engströms handgjorda
silversmycken.
– För oss är det första gången
men mamma har varit med flera
gånger.

Catti Rin ställer polymerlera örhängen och har med sin kompis
Alva Albinsson Signell.
– Det är första gången för mig.

Aina Nilsson Ström och Ingegerd
Ekstedt är representanter för
Rotary.
– Vi vill utrota Polio som fortfarande är en dödlig sjukdom i
vissa delar av världen.

Eva Jönsson ställer ut för sin
mammas, sydda väskor de är
dekorerade med återvunna bonader från mormor.
– Detta är jättekul säger Eva och
skrattar.

Marianne Larsdotter visar tovat
konsthantverk.
– Jag har varit med i över 10 år
och det är alltid lika roligt att
vara med.
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Klas Utbult från Röda Korset
cyklade runt med besökare från
Torslanda.

Carina och Lennart Blid från
Björlanda visar sona alster
Lennart visar sina tavlor med
flytande akryl, målade ostronskal, stenar och smycken. Carina
säljer sina böcker, i år har hon
lanserat tre stycken, en satirhumorbok en feelgoodhumorbok
och en skönlitterär bok.
– Det är första gången vi är med
och vi tycker att det är jättebra!
3

Jan Utbult (KD):

Bergagårdsskolan utvecklas
BILDER:

Sweco Architects

År 1842 infördes den allmänna folkskolan i Sverige. Det
gick lite trögt med införandet
på våra öar men 1848 anställdes två lärare som åkte runt
på öarna och undervisade
barnen. 1857 invigdes Gårda
skola på Hönö som blev det
första riktiga skolhuset i Öckerö socken. På den tiden gick
man inte så många år i skolan och man hade även fler
årskurser i samma klass. År
1916 Inrättades ”A-skola” på
Hönö och det blev då en folkskollärare för varje klass.
Befolkningen på Hönö växte
gradvis och det gjorde även
antalet år barnen skulle gå i
skolan vilket gjorde att behovet av skollokaler ökade. För
att möta behovet av fler lokaler byggdes därför det vi idag
kallar Trähuset år 1925, huset
gick då under namnet ”Nya
skolan”. Samma år byggdes
även lärarbostäderna intill.

4

Barnantalet fortsatte att växa
och på 40-talet blev även den
allmänna folkskolan 7-årig.
Lokalbehovet ökade därför
ytterligare och i mars år 1952
invigdes ”Nya folkskolan” av
dåvarande Landshövding Per
Nyström, det vi idag kallar
Stenhuset.
Precis 30 år senare, år
1982, var det dags för nästa
utbyggnad när bamba, biblioteket och mer personalutrymmen byggdes till på Stenhuset. Samtidigt byggdes även
idrottshallen med en total yta
på ca 1400 kvadratmeter.
Dags för nästa steg
Ytterligare drygt 30 år senare,
under hösten 2014, identifierades lukter i entréplan på
Trähuset. Efter inspektioner
av skyddsombud, fastighetsägare och miljö- och hälsoskyddsinspektör beslutade
därför kommunens fastighetsbolag ÖFAB att stänga av

hela byggnaden för provtagning, analys, utredning och
sanering. Som en konsekvens
av detta tog även Barn- och
utbildningsnämnden beslut
om att låta göra en utredning
och behovsbeskrivning avseende hela skolan som nu hade
fått namnet ”Bergagårdsskolan”. En behovsbeskrivning
syftar till att i ett tidigt skede
av ett lokalutvecklingsprojekt
ta fram beslutsunderlag som
underlättar den kommande
arbetsprocessen.
I januari 2015 startade den
akuta renoveringen av Trähuset där golvet på undervåningen revs och gjordes om. För
att klara undervisningen införskaffades moduler för träoch metallslöjd och textilslöjd
som även innehöll två klassrum med grupprum. Under
våren 2015 utarbetades också
behovsbeskrivningen av en
programgrupp med representanter från skolledning, personal, elever, föräldrar, ÖFAB
och andra nyckelpersoner.
Med utgångspunkt från
verksamhetens utredning och
behovsbeskrivning fattade
Kommunstyrelsen i slutet av
2015 beslut om att en förstudie skulle genomföras. En
förstudie är en preliminär
studie i den tidiga starten av
ett projekt. Förstudien ska
svara på om projektet går att
genomföra och om avgränsningar, tid och kostnader för
att genomföra projektet, mm.

När den första versionen
av förstudien presenterades
2017 visade det sig att kostnaden skulle bli väldigt hög
och ett omtag gjordes. I slutet
av 2018 blev den nya versionen av förstudien klar och
överlämnades från ÖFAB till
kommunstyrelsen. Förstudien
innefattade en om- och tillbyggnad av Bergagårdsskolans huvudentré, tillbyggnad
av två våningsplan på Stenhusets nordsida och ett trapphus
med hiss på Trähuset.
Beslut om byggnation
I januari 2019 tog Kommunstyrelsen beslut om att
påbörja byggnationen enligt
förstudien. En renovering av
undervåningen på Träskolan
gjordes samma år men av olika orsaker har starten på den
resterande delen av projektet
dröjt. Nu är det dock dags
att sätta i gång i och med att
Kommunfullmäktige ger vårt
fastighetsbolag ÖFAB grönt
ljus att starta. Under våren
2022 kommer projekteringen
av byggnationen att göras och
inför höstterminen kommer
temporära lokaler att införskaffas för undervisningen
under byggtiden, som beräknas till ungefär ett år. Idag
går det 224 elever på Bergagårdsskolan och från och med
nästa läsår 22/23 kommer
skolan att inrymma alla elever
på Hönö i årskurs F-3.
När man bygger om och renoverar skollokaler med pågående verksamhet blir det alltid
utmaningar med omflyttningar och tillfälliga lokaler. Förhoppningsvis kommer målet
om en utbyggd och nyrenoverad skola att skapa förståelse
från både personal, elever och
föräldrar under byggtiden. Nu
ser vi tillsammans fram emot
en nystart för Bergagårdsskolan som snart fyller 100 år!

Jan Utbult (KD)
Kommunalråd
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JULKL APPSTIPS!
Borrskruvdragare

WIBE

Välbalanserad maskin 18 V
2 st 1,5 Ah batterier, laddare
samt väska ingår.
Rek. ca pris 1999:-

WHS-2020-4

Hushållsstege

Hikoki DS18DJL

ISTIDER!

Gardera er med
snöskyfflar, tösalt,
spolarvätska och
issmältare.

Rek ca pris 889:-

675:-

1295:-

Vinkelslip

Hikoki G13STA(S)
Prisvärd slipmaskin med hög effekt på 600w.
Ergonomiskt vinklat sidopaket.
Skivdiameter 125 mm.
REK pris 790:-

619:Krysslaser
Cubix
Röd

Grovdammsugare

Bitssats

Bitssats 59/S54BC Bahco
Bitssats med 54 delar.
Spår, Phillips,
Pozidriv, Insex,
Robertson,
TORX©,
TORX© TR

✶

Multi II 30 Inox
Kraftfull våt & torrsugare
1400 w, behållarvolym 30 liter –
robust stålbehållare
5 meter elkabel
– 10 meter räckvidd
Uttag till elverktyg
med automatisk
start/stopp
Rek pris 2390:

219:Arbetslampa

1790:-

499:-

Solid och stabil struktur i metall
som klarar upp till 340 kg per par.
Snabb montering med fällbara
ben, enkel att transportera.

16 OZ Bahco
Klohammare med högglanspolerat
stålskaft och greppvänligt, stötabsorberande handtag.

Presentkort XL-Bygg

✶
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399:-

189:r al
Vi önska

279:-

Sågbock

Snickarhammare

✶

Arbetsbelysning i LED med golvstativ.
Stativet har ett bärhandtag för bättre
mobilitet. Vinklingsbar lampa.

JULÖPPETTIDER:
23 DECEMBER
ÖPPET 6.30 - 16
JULAFTON, JULDAGEN &
ANNANDAG JUL STÄNGT
27/12 - 29/12 ÖPPET 7 - 16

VI HJÄLPER DIG
ATT HITTA EN
HANTVERKARE
TILL SMÅ SOM
STORA PROJEKT

30/12 STÄNGT FÖR
INVENTERING
NYÅRSAFTON OCH
NYÅRSDAGEN STÄNGT
3/1 - 5/1 ÖPPET 6.30 - 18
6/1 STÄNGT TRETTONDAGEN

En riktig bygghandel Östra hamnen 17, Hönö • 031- 96 94 96 • info@xlbygghono.se Öppet: Mån-fre 06.30–18.00 Lör 09.00–13.00
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David Lega besökte Öckerö

Jan Utbult, Johanna Backman, Jonas Backman och David Lega.

David Lega är en av Sveriges
21 ledamöter i EU-parlamentet och representerar svenska
Kristdemokraterna som en av
två ledamöter. Torsdag 2 december besökte Lega Öckerö
och partikollegan Jan Utbult.
Besöket inleddes med en
lunch där fiskets förutsättningar stod på dagordningen.

Med på lunchen var Anders
Ryberg på Themis, Frank
Gustafsson på Västfjord, Anneli Rosell och Malin Skog
från producentorganisationen
SPF (Swedish Pelagic Federation). SPF är en producentorganisation som jobbar för
att främja och ta tillvara det
pelagiska fiskets intressen. Pelagiskt fiske är fackspråk för

Tipsa Lokalbladet
VAD HAR DU
FÖR HOBBY?

Öbor
utomlands

tikelserie
Ar

Nyfiken
på

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

GULDSMIDE
Ta hand om dina smycken i vår
Översyn • Puts • Rengöring

fiske av fisk som rör sig i stim
uppe i den fria vattenmassan,
dvs inte på eller nära botten.
– Jag är uppväxt i Fiskebäck
med många fiskare runt om
mig, berättade David Lega.
Även om jag inte jobbar
främst med dessa frågor inom
EU är jag intresserad och vill
gärna veta mer för att kunna
påverka EU:s politik framöver.
Ett av de ämnen som berördes var den ökade rapporteringen och övervakningen.
Den framtida kompetensförsörjningen är en annan
utmaning inom fisket liksom
i många andra branscher. Planerna för stora vindkraftsparker i Skagerack och Kattegatt
är andra orosmoln. Om dessa
blir verklighet kommer fisket
att drabbas hårt.
- Även Öckerö kommun
ställer sig negativa till dessa
parker, berättade Jan Utbult.
Runt bordet var alla överens
om att det svenska fisket är
mycket energieffektivt och
miljövänligt i förhållande till
den fångst man får. Sjömaten
är god, nyttig och kommer att
ha stora möjligheter att växa
i framtiden om man får rätt
förutsättningar.
Berg Propulsion
Efter lunch gick färden norrut till Berg Propulsion där
Jon Töyrä och Ross Franken
mötte upp och visade runt på
propellerfabriken.
– Berg Propulsion har 165
anställda i Sverige och 210 i
hela världen varav de flesta
jobbar på anläggningarna i

Öckerö kommun, berättade
Jon.
David Lega fick också möjlighet att se den helt nya hallen som håller på att byggas
på Långesand. Här kommer
den produktion som tidigare
låg i Singapore att bedrivas så
snart hallen är klar.
– Vi räknar med upp till 30
nya anställda på Öckerö om
vi når den försäljning vi siktar
på, fortsatte Jon.
Ö-borgen/Ö-varvet
Eftermiddagen avslutades på
Kompetenshuset där Johanna
Backman och Jonas Backman
mötte upp. Ö-varvet startade
på Öckerö för över 100 år
sedan och har växt mycket
de senaste åren. Idag är det
fjärde och femte generationen
som arbetar i bolagen. Hela
koncernen har idag ca 440 anställda varav ca 120 anställda
på Öckerö och Hönö.
Johanna och Jonas berättade bland annat om nya
Carmona som nu håller på att
byggas på Ö-varvet. Carmona
ska bli en fiskebåt med så låg
miljöpåverkan som möjligt.
Fartyget har bland annat en
skrovform som sparar bränsle,
en ny propellerlösning, senaste
ledtekningen och dessutom en
avgasrening som är unik för
fiskefartyg i våra vatten. Carmona är även en av medlemmarna i SPF och på det sättet
så knöts eftermiddagen ihop
på ett bra sätt.
Besöket avslutades med
att David Lega tackade för
en väldigt bra presentation
och uppmuntrade till fortsatt
kontakt om det kommer upp
frågor som behöver belysas på
EU-nivå.

Vi erbjuder värdering av smycken
Nyvärde • Försäkringsvärde • Bodelning
Öppet i
service butiken
Onsdag 14-17
Lördag 10-14

Utför allt inom guldsmide

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

Verksam på öarna sedan 1986

Välkomna! Torget Hönö Klåva Följ oss
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David Lega, Jan Utbult och Jon Töyrä i Bergs nya lokaler.
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HÖNÖ

Öppettider i Receptionen

Vardagar 08:00–12:00, 16:00–20:00

JULERBJUDANDE!
ÅRSKORT 3999:-

TOP 10

GE DIG SJÄLV EN REJÄL UTMANING I JULKLAPP, 10 VECKOR
MED PT I GRUPP FÖR ATT TOPPA FORMEN.START VECKA 4.
10 VECKOR 3999:-

VILL DU GÅ NER I VIKT?

VECKA 3 STARTAR VI VÅRA NYA VIKTGRUPPER
6 VECKOR 1999: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
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Redovisningsbyrån Öckerö utsedda till Årets företagare
Det var Pär Simonsson och Christian Simonsson från RVB
som fick ta emot priset under en näringslivskväll på Nimbus den 2 december.
Motiveringen från företagarföreningen lyder:
”Årets företagare 2020 Redovisningsbyrån Öckerö AB
(RVB)
Företaget startades 2003 av Pär Simonsson, sedan 2008 är
även Christian Simonsson delägare och bolaget drivs ihop.
Vid starten var RVB två anställda men har idag 18 anställda och fortsätter att växa . Bolaget har tre kontor Hönö,
Torslanda och Öckerö. Hönö är det största med 14 medarbetare.
Företaget har satsat på en arbetsplats med en god kultur
och tillsammans med engagerade medarbetare med hög
kom- petens inom redovisning, skatt och företagsutveckling
har detta borgat för en god service till alla kunder.
Att ligga i framkant i utvecklingen med program, integration och arbetssätt är en viktig framgångsfaktor för bolaget.
Företagets kunder är främst ägarledda aktiebolag, handelsoch kommanditbolag, enskilda firmor, stiftelser, ekonomiska och ideella föreningar, bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar.
Med en ödmjuk ledarstil och ett tydligt kompetens- utvecklingsfokus har verksamheten haft en lång och stabil organisk tillväxt på en hårt konkurrensutsatt marknad.”
Under kvällen föreläste EU-parlamentarikern David Lega
(KD).
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Christian Simonsson och Pär Simonsson tog emot priset på Nimbus.
Foto: Annika Nilsson

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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GRANAR FRÅN GUNNARS GRANAR I SKÅNE

Öppettider
i jul och nyår

Julafton 10-13

Juldagen stängt
Annandagen 11-14
Nyårsafton 10-14
Nyårsdagen stängt

Butiken är fylld med

- Amaryllis
- Azaleor
- Julstjärnor

I vår uteavdelning:
- Dörrkransar
- Granris-buntar
- Jul-enar
- Skimmia
- Julrosor

ÖPPETTIDER
månd–fred 10–18
lörd–sönd 11–14
Tel 96  99  99 Öckerö hamn
Följ oss gärna på facebook och
instagram strandblommanockero

www.strandblomman.se
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Arena arbetsliv på Bratteberg
Arena arbetsliv är en av samverkansformerna mellan skola
och näringsliv i Öckerö kommun. Arbetsgruppen ”FOKUS
Öckerö”, som består av deltagare från skolan, kommunens
näringslivsenhet och Öarnas företagarförening bjöd in vårdnadshavare och elever i årskurs 8 och 9 till Arena arbetsliv på
Brattebergsskolan den 25 november.
Syftet med samverkan är att skapa en arena där företag och
verksamheter, som är arbetsgivare, möter elever och vårdnadshavare tillsammans med skolledning samt studie- och yrkesvägledare. Vidare är syftet med mässan att elever ska kunna
öka sina kunskaper kring olika yrken. Målet är att eleverna
ska få insikt, bli mer medvetna om och bättre kunna förbereda sig för sina gymnasieval. Få svar på frågor som, vilka jobb
finns? Vad krävs av en medarbetare? Vilken utbildning behövs?
Tanken är att Arena arbetsliv ska vara vartannat år på Hedenskolan Hönö och vartannat år Brattebergskolan, Öckerö. Förra
året ställdes projektet in på grund av pandemin.
TEXT: ANNA MAGNUSSON

Åsa Behrens fysioterapeut, Anneli Wissmar distriktssköterska,
Mia Alderblad arbetsterapeut
– Jätteroligt att träffa alla ungdomar!

Erik Boke från Räddningstjänsten Öckerö.
– Det här är första året för min
del, otroligt mycket besökare,
känns väldigt uppskattat

Alissa Wikeryd och Arvid Zackridsson jobbar i hemtjänsten.
– En succe tycker vi! Här får den
som vill prova ta en spruta och vi
berättar om vårt arbete.

Kaiser advokatbyrå representerades av advokat Dan Eliasson.
– Jag har fått väldigt intressanta
frågor och hoppas kunna vägleda
intresserade ungdomar som är
intresserade av juridik
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Petra Torgersson och Helen Berntsson från Nordic Wellness Hönö.
– Vi träffar många nya människor och visar vilka gymnasieinriktningar man kan söka om man vill arbeta med hälsa!

John Andersson och Gabriel
Karlsson rörläggare från Knippla
rörläggeri.
– Detta är jättebra tycker vi!

Martin Kallas från polisen är
tillförordnad närpolis på Öckerö
– Kanonbra det finns alltid ett
intresse för vårt yrke och vi behöver ju bli fler och hänga med
i utvecklingen med en ökad befolkning

Mattias Andersson är fiskare.
– Jag tycker det är jättebra
ungdomarna och deras föräldrar har många frågor och jag
försöker lotsa dem rätt som är
intresserade av fiskeri.

Studievägledare Andrea Hansson, Bratteberg och Annelie Utbult, Hedenskolan
– Helt fantastiskt, vilken uppslutning Stort engagemang från
alla företagare från öarna.

LOK ALBL ADET DEC - JAN 2021/ 2022 NR 11

Anette Dickborn på kommunens
arbetsmarknadsenhet.
– Första gången för mig, ett väldigt viktigt evenemang känner
jag. Jag passar på att nätverka
och informera om vad vi gör.

ÖMC Öckerö maritima center.
Angelica Andreasson, lärare sjöfartsprogrammet. Ebba Hult däckselev. Kim Forsrot maskinelev. Magnus Larsson, lärare yrkessidan.
– Vi tycker detta är helt fantastiskt både att möta alla nyfikna ungdomar men även samverkan mellan företagare och yrkesgrupper.
John Ivarsson var på plats och
representerade Bostein & John.
– Mycket bra och väldigt roligt
detta!
Hemsjukvården lärde ut hur man
ger sprutor.

Ronald Johansson och Sandra Osberg från kommunens näringslivsenhet var på plats.

SEB Hönö. Maria Bogren Dahlman och Carina Larsson
– Detta är en jättebra grej, mycket givande!

Kanndalens bygg
Joel Utbult
– Min pappa Jörgen äger företaget och jag är här och presenterar yrket snickare. Vi har ordnat
en spiktävling det är uppskattat
av både killar och tjejer

Ö-varvet. Oliver Åkeflo eltekniker, Dan Lovèn säkerhetschef,
Pontus Engberg montör. Pontus
var med förra gången för de andra är det första gången
– Vi tycker att det är roligt och
bra initiativ!

Frida Hansson Hedenskolan
Carina Wallhult Brattebergskolan
– Fantastiskt detta, så bra!

LOK ALBL ADET DEC - JAN 2021/ 2022 NR 11

Swedbank Öckerö. Lovisa Almeida.
– Detta är även lärorikt för oss
företagare!

RVB Redovisningsbyrån Öckerö
Josefin Altby och Magdalena
Halvardsson
– Mycket positivt!
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www.ica.se/strandkassan

✶Möt hösten
✶med färg!
✶Med lite färg lyser du enkelt upp
tillvaron och gör hösten till en
✶färgupplevelse att längta efter.
✶
Hönö
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✶
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✶
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0708-29 88 70

✶
✶
✶
✶
✶
✶
✶
✶

✶
✶
✶
✶

ALLA SLAGS SNICKERI- OCH BYGGNADSARBETEN
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0708 - 96 96 75 Hönö Klåva
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RYGG & LED
KLINIKEN
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ÖCKE RÖ

STRANAnders
DE N 2, TE LEWAnther
FON 031-96 25 00

Leg. Naprapat
✶ www.honofarghus.se
telefon 031-96 92 51
✶
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heinövägen 84, hönö. www.kranial.se
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www.honofarghus.se
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Sandlyckev 37 • Hönö Klova • 031-96 56 84
Kim 0706-69 58 72 • Ivan 0706-57 58 93
Besök: Långesand 15, Öckerö
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031-96 58 10

offs!
Ditt lokala däckpr
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Klova
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Tilly upptäcker att det finns
människor som kan dras med
in i berättelser, så kallade
bokvandrare, när hon själv
får följa med Alice till Underlandet. Läsålder 9-12 år.
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TelTel
031-96
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Debuten Silvervägen blev en
supersuccé. Även uppföljaren
är riktigt högkvalitativ underhållning. Kuslig och spännande thriller om en egendomlig
familj i en liten by i Norrland
där tiden står still.

Den populäre skådespelaren och författaren Stephen
Fry återberättar det antika
Greklands myter på ett
lustfyllt sätt. Med sin enorma bildning och känsla för
humor gör han myterna till
något aktuellt och högst
relevant för vår samtid.
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Tilly och
Resan till Pandoria bokvandrarna
Ny serieroman för barn.
Linnea får en glaskula i
present och genom den
reser hon till Pandoria, en
magisk men farligt värld.
Läsålder 6-9 år.
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Med flera kyrkbyggen på meritlistan
I 40 år har Hönöbon Leif
Zälter jobbat som snickare på
Hönö, Öckerö och Fotö. Vid
flera tillfällen har han kombinerat sitt snickeri med sin
tro och varit med och byggt
kyrkor ute på öarna.
Under sina 60 levnadsår har
Leif Zälter bott ute på Hönö
och Fotö, i Göteborgs skärgård, i alla år – med ett undantag:
– Det var bara de månaderna som jag låg i lumpen som
jag var härifrån, säger han.
Jag började jobba här ute och
då blev jag fast här, säger han.
Att han till yrke skulle välja
att bli snickare var inte någon större skräll. Med flera
generationer snickare i sina
släktled var det en tämligen
utstakad väg.
– Jag har nog inte haft en
tanke på något annat, säger
han och konstaterar: Det sitter väl i fingrarna. Alla mina
förfäder har varit snickare,
flera generationer.
Det blev han påmind om
när han på 90-talet renoverade ett hus som byggts 100
år tidigare, och där hans
mormors fars namn var inristad då han var den som hade
byggt huset.
– Idag är min äldsta son
också snickare, så det fortsätter, säger Leif med ett skratt.
Skapandet lockade
Själv var han ung när han
plockade upp hammaren för
första gången och gick sedan
bygg- och anläggningslinjen
på gymnasiet. Skapandet
lockade honom, och snabbt
fick han jobb på en snickerifirma. Ett par år senare sa
han upp sig tillsammans med
en kollega och startade ett
eget företag. Deras gemensamma snickeriföretag växte
och var ett tag uppe i ett 10tal anställda.
– Vi byggde även lägenheter
ihop som vi sedan förvaltade.
Kring millenieskiftet delade
de på sig, då kompanjonen
ville satsa på tillväxt medan
Leif snarare ville hålla det i
lite mindre skala.
– Det var mycket jobb när
det var stort, mycket att hålla
14

Sion. Sedan blev det den kyrkan. Det fick mogna fram lite
så där.
Platsen att bygga på var begränsad, vilket gjorde att Leif
fick utnyttja så mycket som
möjligt att den yta som fanns.
– Jag fick bygga en modell
för att räkna ut alla balkar
som gick kors och tvärs i taket, det gick inte att räkna ut
på papper. Det var ett häftigt
byggt, säger han och lägger
sedan till:
– Kyrkan blev jättefin. Det
blev ett jättelyft för församlingen.

i. Det var naturligt att vi gick
isär.
Sedan dess har Leif Zälter
drivit eget företag med bara
sig själv på lönelistan, och där
han både snickrar och gör
ritningar.
– Det är mycket goare att
jobba så. Jag behöver inte upp
klockan sju på morgonen utan
jag kan köra mina egna tider.
Det är en större frihet, säger
han.
Missionsförsamlingen på
Hömö
När jag ringer upp Leif för att
göra intervjun har han precis
avslutat ännu en arbetsdag vid
Hönö missionsförsamling, där
han är med som byggledare i
deras bygge av en ny kyrka i
det som tidigare bland annat
varit en bowlinghall.
– Det har varit väldigt roligt
att vara med i det här. Vi har
70-plussare som är här varje
dag och jobba, mellan fyra
och tio man nästan varje dag.
Det har varit som att driva
ett storföretag, säger Leif och
skrattar.
– Men samtidigt vet jag ju

att man kan stå där och så
kommer det bara två personer. Då får man inte bli besviken, det har jag fått lära mig,
tillägger han.
Arbetat har fortgått både på
kvällar, dagar och helger.
– Vi har haft arbetskvällar
på måndagar och torsdagar
och varannan lördag. Jag har
haft betalt på dagarna men
kvällstid har jag arbetat ideellt, så det har blivit många
ideella timmar också.
Fler kyrkbyggen
Det här är långt ifrån första
gången som Leif Zälter varit
med vid ett kyrkbygge ute i
Göteborgs skärgård. 1981 när
Betelkyrkan byggdes på Hönö
var han med och snickrade.
Ett drygt tiotal år senare var
han inblandad i nästa kyrkobygge när han ritade nya
kyrkan när Sionkyrkan på
Fotö byggdes om. Det arbetet
gjorde han till största delen
ideellt.
– Ett par år innan bygget
började ritade jag en bild av
hur kyrkan kunde se ut och
satte upp på anslagstavlan i

Vandrarhemmet Risö
På sin meritlista har Leif Zälter också att han varit med
och byggt om militäranläggningen på Risö, utanför Fotö,
till ett vandrarhem som idag
drivs gemensamt av flera församlingar.
– Jag och Jan Hilding som
kommit med idén åkte och
tittade på hur det såg ut och
när jag kom hem ritade jag
ner mina tankar i ett kuvert
och la i brevlådan hos Jan på
kvällen.
Ekonomin var dock skral
för bygget, så de fick bygga
med vad som fanns att tillgå.
– Vi fick mängder av material av en firma, så när andra
pratar om ”brödundret” i
Bibeln så brukar vi prata om
”brädundret”. Vi fick material
till att bygga ett het hus.
Betelkyrkan
En tid var Leif Zälter även
fastighetsansvarig i Betelkyrkan, och han har även varit
med och jobbat mycket med
planerna som Hönö missionsförsamling och en idrottsförening hade på att bygga en
gemensam hall
Gemensamt vid alla projekten
kring kyrkbyggen är att Leif
bidragit med en stor del ideellt
arbete, där avlönat och ideellt
arbete gått om lott med varandra.
– Är det intressanta och
behjärtansvärda projekt så
känns det bra att hjälpa till.
Det är klart att jag har lagt
många timmar vid ritbordet
med att spotta fram förslag,
men det har bara varit roligt.
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Gudstron
Hans personliga tro på Gud
har också spelat en viktig roll.
– Det har ju med tron att
göra också så klart. De grejer
som jag ritat på är ju saker
som kommer till användning
för kyrkan, så det har känts
bra. Det här är ett sätt att
vara med och stötta och hjälpa till, ekonomiskt har det
funkat bra ändå.
För sysslolös har han aldrig
varit i sitt företag.
– Det har bara rullat på,
jobben har ramlat in när det
behövts.
Han har också använt företaget till att stötta olika
projekt, bland annat i Indien,
och när han annonserat har
han bara skrivit kort och gott
”Gud välsigne dig”.
– Tron har alltid funnits
där, säger han.
Att bygga eget hus
Med 40 år som snickare på
sitt CV så finns det så klart
massor av projekt som han
jobbat med, men ett sticker
ändå ut lite extra för honom.
– Att bygga mitt eget hus på
Fotö i slutet av 80-talet, som

jag både ritade och byggde.
Det var nog det roligaste.
Nu när bygget av Hönö
missionskyrka närmar sig
målet kan Leif Zälter sätta
blicken på nästa projekt.
– Jag vet ju att Betel också
har byggplaner så jag har sagt
åt dem de får anställa mig så
får jag driva 70-plussarna där
också, skrattar Leif.
Son i firman
En av sönerna jobbar idag på
ett finsnickeri, och Leif när
vissa förhoppningar om att
han ska fortsätta driva hans
företag i framtid. Men än har
Leif själv inga planer på att
lägga hammaren på hyllan.
– Jag får väl hänga på så
länge det går. Jag kommer
nog inte sluta helt tvärt, utan
det blir nog snarare lite deltid framöver. På ett sätt har
jag trappat ner lite, jag kör
inga 40-timmars veckor med
snickeri längre.
Samtidigt känner han att
han börjar bli mätt och drar
inte igång några större projekt
längre.
– Den dagen jag kan ta pension så gör jag nog det. Ef-

Samverkande Sjukvård på öarna

Leif i
missionskyrkans
nya lokaler på
Hönö.

tersom jag är som jag är med
ideellt jobb så har jag nog att
göra ändå.
Precis innan vi ska avsluta
intervjun rundar Leif själv av
med en tanke som slår honom
att han kanske inte kan sluta
snickra riktigt än. Han skrattar och säger:
– Frälsningsarmén här ute
har jag ju inte jobbat med än!

FAKTA: LEIF ZÄLTER
Ålder: 60.
Bor: Hönö.
Familj: Fru och två vuxna söner.
Yrke: Snickare.
TEXT: Mattias Backlund
FOTO: Anna Magnusson
Denna artikel har tidigare
publicerats I världen idag
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Vi träffar Josefine Petersson sjuksköterska och Annelie Wissmar Vårdplanerare och samordnare.
– Vi samarbetar i olika situationer, hemsjukvården, 1177,
Vårdcentral, ambulans och räddningstjänst. Samverkan bygger
på goda relationer, vi tränar tillsammans för att agera rätt när
väl olyckan är framme. Vi har jour två åt gången för att kunna hjälpa vid som exempel i väntan på ambulans IVPA prio 1
larm, mellan kl 08-22. Det kan ju vara så att ambulansen just
lämnat öarna och det sker en olycka, då kommer vi och vi åker
på prio 1 larm som gäller allt från barn till de allra äldsta. Vi
är med på rund femtio larm per år. Detta är möjligt på våra
fyra sammanhängande öar.
– Vi jobbar även tillsammans med hemtjänst som är hemsjukvårdens förlängda arm. Vi har hand om alla LSS-boenden,
äldreboende och sjukvård i hemmen som dialys, palliativ vård,
dropp, såromläggningar, provtagningar, väldigt varierande
uppdrag vårdtagare med olika behov, i alla åldrar.
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Tack kära gäst för at t du fortsät ter
komma t ill oss på Tullhuset!
Från jul tar vi en e f terlängtad semester oc h
öppnar åter 4 februari 202 2

God Jul & Got t Nyt t år
önskar
Preben & Sofie med personal

Tel 031-97 69 00 www.tullhuset.se info@tullhuset.se
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Hemförlossning i trygga händer
sketeamet som bistår familjer
före, under och efter födseln
som sker i deras hem. Det
innebär att de par som anlitar
Barnmorsketeamet har samma barnmorska både inför
förlossningen och under och
efter födseln.
– Det finns mycket forskning
som visar att hemförlossningar är lika säkert som förlossning på sjukhus idag, för de
gravida som är fri ska och
har haft en normal graviditet
med förväntad okomplicerad
födsel. Det är viktigt att varje
födande får välja att föda där
det känns tryggast, det kan
vara hemma eller på sjukhus.
Både Jennie och Johanna
menar att en hemfödsel är
lugnare, vilket gör att kroppen får arbeta ostört. Barnmorskorna kan ge det stöd
som behövs och är närvarande från det att familjen behöver henne.
Vi träffar Johanna Sedeborn
och Jennie Bjerger som brinner för att alla ska få möjlighet till förlossning i hemmet.
– Att föda sitt barn är ofta en
intim och fin upplevelse men
den kan även upplevas traumatisk, säger Jennie barnmorska på Östra sjukhuset och
bistår blivande mödrar vid
hemförlossning.
– Den stora fördelen med att
föda hemma är att du får din
förlossning precis som du vill
ha den, att du har möjlighet
till samma barnmorska som
följer dig genom hela graviditeten och under förlossningen
menar Johanna, barnmorska
på mödravården Hönö vårdcentral och ingår i barnmorsketeamet som bistår mödrar
vid hemförlossning.
Vårdtyngden är hög på förlossningsavdelningar
Frågan om barnmorskornas
arbetssituation är i högsta
grad aktuell. Barnmorskor
säger upp sig då de inte or10
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kar med vårdtyngden. Det
leder till hög stress inte bara
för personalen utan även för
mödrarna och barnen vilket
skapar risker under förlossningarna.
– Det här har diskuterats
länge bland oss barnmorskor
men det är nu allt lyfts till
ytan. Under stressen hinner
man inte lyssna på mödrarnas
önskningar och det blir ofta
skiftbyten under pågående
förlossning, säger Johanna.

– Vid en hemförlossning styr
paret själva och vi är med
som professionellt stöd i deras
hem. Många upplever att de
känt sig mer delaktiga vid
förlossning i hemmet jämfört med på sjukhus. Vår roll
som barnmorska inte är att
förlösa, utan att se till så att
förlossningen går säkert. Den
stora fördelen med att föda

hemma i stället för på sjukhus
är att du föder på dina egna
villkor. Du och barnmorskorna har också lärt känna varandra innan. Vi är alltid två
barnmorskor på plats i slutskedet vid en hemförlossning.
– Vi ringer alltid förlossningen för att meddela att ett
barn är på väg att födas, så
förlossningsavdelningen kan
vara beredda om den födande
skulle behöva åka in. De vanligaste anledningarna att åka
till sjukhus är att den födande
önskar mer smärtlindring
eller att förlossningen inte går
framåt. Barnmorskorna på
plats i hemmet har erfarenhet
och utrustning om det blir
komplikationer. Om vi bedömer att det inte är säkert att
fortsätta i hemmet får födseln
fortsätta på sjukhus. I akuta
lägen som kräver sjukhusvård
ringer vi efter ambulans. Men
det är mycket ovanligt att
man behöver byta vårdnivå
under pågående förlossning,
barnmorskorna är välutbildade i att upptäcka om det
är något som är på väg att gå
snett. De är då där och ser till
att kvinnan aldrig hamnar
i den situationen genom att
följa fosterljuden och se till att
förloppet förlöper normalt.
Och säkerheten blir ju stor
bara för att barnmorskan aldrig lämnar kvinnans sida utan

-Som barnmorskor på sjukhus får vi ofta skynda mellan
förlossningarna för att hinna,
man känner sig ofta otillräcklig då man ska ha koll på flera
mödrar och barn samtidigt,
det kan vara mycket stresssigt och det är svårt att stötta
flera födande samtidigt, säger
Jennie.
Förlossning i hemmet
Det är viktigt att varje födande föder där det känns
tryggast, säger Johanna som
är barnmorska med eget
företag. Hon ingår i Barnmor-

Annica och Kalle under
Melkers förlossning.
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Lauries första ögonkontakt med Love.

tider har dom ju fått så otroligt mycket att göra. Och det
kändes verkligen helt rätt från
första samtalet. Dom lyssnade
på hur jag hade upplevt mina
tidigare förlossningar på sjukhus och berättade hur dom
jobbar, vilket skiljer sig mycket från mina tidigare upplevelser av förlossningsvården.
Annicas egen text som sammanfattar valet av hemförlossning väldigt bra.

snabbt upptäcker eventuella
avvikelser.
Mamman Laurie Smart från
Hönö
Familjen består av Laurie och
Jakob och Lauris son William
5 år, Love 2 år de bor i generationsboende med Jakobs
föräldrar i en villa på Hönö.
Under hemförlossningen kunde hela familjen vara med.
– Jag fick mitt första barn
redan som tjugoåring och det
blev ingen bra förlossning. Jag
kände inte att jag blev lyssnad
på utan kände mig överkörd
som att de satte elektrod på
barnets skalle utan att fråga
och nästan tjatade på mig om
att ta lustgas och epiduralbedövning. Det var ingen mysig
upplevelse utan mer som en
steril operation. Sedan tvingas ligga där med flera andra
nyförlösta i samma rum,
för mig förknippas sjukhus
med sjukdom. Så när jag nu
blev gravid med min sambo Jakob kontaktade jag en
”doula” som stöd att ha med
till förlossningen som skulle
kunna hjälpa till med naturlig

smärtlindring som massage
eller akupunktur. Jag kände
att jag hade svårt säga ifrån,
svårt att säga hur jag önskade
min förlossning. I Skottland
och Australien där jag är uppväxt är det väldigt populärt
att föda hemma. Doulan jag
kontaktade berättade om en
hemfödsel som ett alternativ
till en sjukhusförlossning och
det var på det sättet, genom
henne som jag kom i kontakt
med Johanna. Annars hade
jag aldrig vetat om att det ens
fanns en sådan service i Sverige. När man träffar BM på
MVC och dem berättar alla
sätt man kan föda på...”kejsarsnitt, igångsättning, förlossningsavdelningen”... finns
det ingen information om en
hemförlossning alls. Jag önskar att det blir mer ”normal”
i framtiden samt tillgänglig
till alla som önskar sig denna
upplevelsen. För mig var det
en trygghet att ha med mig
Johanna Sedeborn som var
min barnmorska under hela
graviditeten. Det blev en fin
upplevelse något jag önskat
alla skulle få möjlighet att
göra, i dagsläget är det en

Jakob och Laurie med
Love.
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klassfråga då man får bekosta
den själv.
Mamman Annica Wahlbäck
Familjen består av Annica 34
och Kalle 38, Annicas stora
barn Mijo 9, och Madicken 8
som bor med dem varannan
vecka och gemensamma Melker 4 månader på Öckerö.
– Jag har fött dom två andra
barnen på Mölndals sjukhus
(som så många andra förlossningar har stängts igen nu)
och visste inte egentligen att
några andra alternativ fanns.
Men en vän berättade att
hon hade fött sitt tredje barn
hemma och skulle även föda
sitt fjärde hemma som hon
var gravid med just då. Först
var väl min reaktion som dom
flestas att ”är det verkligen
säkert?” Men när hon berättade o förklarade mer så kände jag direkt att ”wow! Det
är ju precis så det ska vara! Så
vill jag oxå ha det! Det vill jag
få uppleva!” Så när vi sen blev
gravida så var det en självklarhet att kontakta Barnmorsketeamet direkt! Och
det var ju tur för nu i Corona

”Ingen stress att kasta sig
i bilen när förlossningen
startar. Ingen stress över att
bli hemskickad på grund av
platsbrist. Ingen risk att bli
lämnad ensam på grund av
personalbrist. Inga hot om
sugklocka, Ingen press på
vaginala undersökningar i
onödan, ingen skalpelektrod,
eller hets om att ta hål på
hinnorna, eller sätta några
kemiska dropp för att stressa
processen! Allt får ta sin tid
när sjukhusens undermåliga
budget för förlossningsvården
inte behöver följas! Ingen som
kastar sig på magen med full
kraft efteråt för att trycka ut
moderkakan och frigöra en
plats till nästa stackars stressade föderska. Ingen som drar
fram nål o tråd mitt i dom
allra första känsliga minuterna av anknytning till nya lilla
mirakel! Ingen som sprakar ut
en från Bb endast timmar efter livets största händelse när
man behöver landa i trygghet. Nästan dagligen går det
att läsa om katastrofer inom
Sveriges förlossningsvård!
Är det så det ska vara i ett
av världens ”mest jämställda
länder”? Är så tacksam att vi
hade möjlighet att slippa allt
detta och fick föda i lugn o
total trygghet! ”

Barnmorsketeamet
11
17

-Och jag fick verkligen min
drömförlossning med Barnmorsketeamets Jennie Bjerger
och Johanna Sedeborn. Jag
fick i lugn o ro förbereda o
skapa en mysig o trygg miljö
att föda i. Hängde upp lite
gardiner som ramade in platsen och satte upp ljusslingor.
Hade allt hemma som jag
ville äta i dricka i kylen o frysen. Hade förberett en mysig
spellista. Förlossningspoolen
vi hade hyrt var uppställd 2
veckor innan beräknad förlossning och vi hade förberett
olika korgar med handdukar,
vattenslang, värmekuddar och
annat som behövdes. Sen hade
vi även packat en bb väska
ifall nåt oförutsett skulle hända o vi hade blivit tvungna
att åka till in. Så jag kände
mig verkligen väldigt lugn o
förberedd.

Barnmorska Jennie Bjerger
Jennie är 45 år gift med Simon
41 år sedan 20 år tillbaka och
har 4 barn Casper 22 år och
sambon Emilia 20 år bästa
svärdottern. Ellen 19 år, Lillie
11 år Meja 10 år. Pelle och
Bosse kanin. Jag är född och
uppvuxen i småstad på Öckerö. Mina föräldrar drev Öckerö Taxi så ibland även kallad
”Hassetaxis Tös”. Min farfar
Evert var bagare och min farmor Inga jobbade på det gamla ålderdomshemmet varav jag
blev inspirerad att börja jobba
med människor. Vägen in som
barnmorska var naturlig och
att bistå familjer i hemmet
som vill föda har varit en naturlig del. Jag jobbar även som
Barnmorska på östra sjukhuset. Varit sjuksköterska i 20 år
och har arbetat som Barnmorska i 2 år. Mitt hjärta brinner
för att skapa möjlighet, att
alla ska få välja vart och hur
de vill föda sitt barn.
12
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Oväntat om mig: Min man
tycker att jag lagar alltför god
mat, nästan alla dagar är det
trerätters, har även hoppat
fallskärm och kör även Motorcykel
Barnmorska
Johanna Sedeborn

Johanna 49 år gift med Martin 50 år sedan 28 år. Gemensamt 6 barn Rebecka, Emanuel, Karl, Sarah, Judith och
Leon. Tre barnbarn och en
svärson och två svärdöttrar.
– Jag är född på Utsiktsvägen
3 i familjen Stig och Betzy
Hultsbo (murar-Stig eller Pontan-Stig) som dotter till deras
äldsta dotter Eleonor som
själv föddes hemma i Mormor
Betzys säng 1949, då mormor
skulle tagit båten till stan.
På måndag fick mormor värkar och på söndagen föddes
mamma Eleonor hemma. En
glad och lyckad födsel skriver Morfar Stig i vågboken.
Barnmorskan var frälsningssoldaten Anna Bergman som
var relativt nyutbildad Barnmorska och jobbade kvar på
Öarna och tog emot många
barn i hemmen ändå fram
till mitten av 60-talet då hon
gifte sig flyttade från Ön. Jag
jobbar på Mödravårdscentralen på Hönö Vårdcentral och
har jobbat som Barnmorska i
18 år både i hemmen och på
flera sjukhus i Sverige och i
Norge. Jag har en liten hund,
en mops.
Oväntat: Har drivit hotell
och konferensverksamhet
när alla barnen var små då
jobbade jag 7 dagar i minst
18h i sträck. Så att vara jour
som barnmorska är inte lika
arbetsamt.
TEXT

Anna Magnusson
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INFORMATION
FRÅN ÖCKERÖ
KOMMUN
ÖCKERÖ KOMMUN
INFORMERAR
CORONAVIRUSET OCH SJUKDOMEN COVID-19
Pandemin är inte över ännu. Råd och rekommendationer
förändras utifrån rådande läge.
1 december infördes nya smittskyddsåtgärder för att minska
smittspridningen av covid-19. Anledningen till de nya smittskyddsåtgärderna är att antalet fall av covid-19 ökar i Sverige men från låga
nivåer. Smittskyddsåtgärderna innebär i korthet: Du som är över 18
år kan behöva visa ett vaccinationsbevis för att komma in på vissa
evenemang med publik över 100 personer. Till exempel när du besöker
teatrar, biografer, konsert- och idrottsevenemang. Det går att hämta
ditt vaccinationsbevis på covidbevis.se två veckor efter din andra vaccindos. Nu införs också allmänna råd som ska göra det möjligt för dig
som besökare och kunder och undvika trängsel.
ockero.se/virus
folkhalsomyndigheten.se
krisinformation.se

ÖPPETTIDER I KOMMUNHUSET JUL OCH NYÅR

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

SKRIVARSTUGA
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.
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 alla är
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

FÖRFATTARBESÖK

23/12: öppet kl. 08.00 - 14.30.
24-26/12: stängt.
27-29/12: öppet kl. 08.00 – 16.30.
30/12: öppet kl. 08.00 – 14.30.
31/12: stängt.
3-4/1: öppet kl. 08.00 – 16.30.
5/1: öppet kl. 08.00 – 14.30.
6/1: stängt.

Författarbesök på Öckerö bibliotek: Tomas Andersson om boken ”Bohusläns historia. Från järnålder till 1658”
Bohuslän har varit skådeplats för många stormiga strider under århundradenas lopp. I Bohusläns historia riktar författaren Tomas Andersson
allt strålkastarljus mot landområdet

HÄMTNINGSDAGAR SOPKÄRL JUL OCH NYÅR

som på 1300-talet hade kunnat utvecklas till ett eget ”mellannordiskt”
kungarike.

Hämtningsdagar jul- och nyårsveckorna.

Den fascinerande berättelsen om Bohuslän spänner över många århundraden och inkluderar många färgstarka personer, bland andra kung
Magnus Eriksson, Heliga Birgitta och Kristian Tyrann.

Vecka 51 (julveckan) får ni som har ordinarie tömningsdag på fredag hämtning på torsdag. För övriga är det tömning som vanligt.
Vecka 52 får ni som har ordinarie tömningsdag på fredag hämtning på torsdag. För övriga är det tömning som vanligt.
Vecka 1 får ni som har ordinarie tömning på torsdag hämtning på
fredag. För övriga är det tömning som vanligt.
Tänk på att hålla hämtningsvägarna till era kärl snö och halkfria!

ÖPPETTIDER ÅTERVINNING JUL OCH NYÅR

Tid: Tisdag 1 februari, kl.19.00.
Plats: Öckerö bibliotek, Ängholmen, Navet.
Gratis inträde, men begränsat antal platser. Boka din biljett via biblioteket@ockero.se eller 031-97 63 48

ÖPPETTIDER BIBLIOTEKEN UNDER JUL OCH NYÅR
ÖCKERÖ BIBLIOTEK:
23 december: kl. 10.00 - 16.00.
24 – 25 december: stängt.

Öppettider på Kärrsviks ÅVC i jul- och nyårsveckan samt veckan efter nyår:

30 december: kl. 10.00 – 16.00.

Vecka 51 (julveckan) har vi öppet måndag – torsdag ordinarie
tider: 07.00-15.00 + onsdag kväll 17.00 – 19.00. Julafton (fredag)
och juldagen (lördag) stängt.

5 januari: kl. 10.00 – 16.00.

Vecka 52 har vi öppet måndag –torsdag ordinarie tider: 07.0015.00 + onsdag kväll 17.00 – 19.00. Nyårsafton (fredag) och
nyårsdagen (lördag) stängt.
Vecka 1 har vi öppet måndag –onsdag och fredag ordinarie tider:
07.00-15.00 + onsdag kväll 17.00 – 19.00 + lördag 09.00-13.00.
Trettondag Jul (torsdag stängt).
Övriga ÅVC (Björkö, Rörö, Hyppeln och Knippla, se kommunens
hemsida

31/12 – 1/1: stängt.
6 januari: stängt.
Frånsett datumen ovan så har vi öppet enligt ordinarie öppettider.

BJÖRKÖ BIBLIOTEK:
27 december: kl. 17.00-19.00.
29 december: kl. 10.00-12.00 samt 17.00-19.00.
4 januari: kl. 17.00-19.00.
6 januari: stängt.

RÖRÖ BIBLIOTEK:

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
LOK ALBL ADET DEC - JAN 2021/ 2022 NR 11

23 december: kl. 10.00-12.00.
30 december: kl. 10.00-12.00.
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Invigning av missionskyrkan på Hönö
att ha tålamod och vara flexibel. Vi har återanvänt mycket och tagit vara på allt vi
kunnat. Har även återanvänt
gamla dörrar från den gamla
kyrkan även en hel del belysning. Nu kommer det kännas
tomt att inte träffa alla goa
gubbar här varje dag men jag
är mer än nöjd med resultatet.

Aste och Petter Åkeflo tillsammans med Marianne Sjöström klippte bandet på invigningen

Vi träffar pastor Anders
Marklund som varit med om
en spännande resa med flytt
och ombyggnation av Missionskyrkan.
– Maj 2019 blev fastigheten
Haralds salonger till salu och
vår kyrka var i mycket dåligt skick så vi behövde göra
något. Tanken kom upp från
olika håll och det presenterades ett skarpt förslag för (inte
styrelsen) församlingen 30
juni. Sista omröstningen visade att 97,5% av församlingsmedlemmarna var positiva,
helt fantastiskt. Det har varit
god atmosfär och en skön,
positiv och mycket förväntan i
luften under processen.
En bowlinghall blev till
kyrksal

– Alla har varit så engagerade
och bidragit utifrån sina möjligheter! Ett pensionärsgäng
har varit här varje vardag förmiddag, ungdomar och andra
på kvällarna, så glädjande att
se. Församlingsmedlemmarna
har varit med i olika grupper såsom arkitektgrupp, el
grupp, inredningsgrupp med
mera. Vi har kunnat använda
pandemi perioden till ombyggnaden (Inte denna text:
blåst pandemin– den hade
ingen chans mot oss). Visst
har det varit tufft att arbeta
på en byggplats under två års
tid men nu är det äntligen
klart! Nyckeln med en väl
fungerande församling är om
alla hittar sin plats tar man
ingen allans plats, alla känner
sig med, säger Anders leende.

Teknikgruppen samlar ungdomar
Vi träffar Gabriel Nolebring
som är ansvarig för tekniken
i kyrkan.
– Pandemin medförde att vi
fick fler tekniska möjligheter
som filmkameror för att nå
ut digitalt. Detta har medfört
att vi har fått nya teknikintresserade ungdomar till vår
församling och vi har jättekul.
Nu startar vi också snart upp
bion också. Jag har varit aktiv
i kyrkan hela mitt liv har kunnat kombinera mitt intresse
för teknik och utvecklat den
här. Hela min familj och släkt
är delaktiga det var min farfar
Arne Johansson som döpte
mig. Jag är glad och tacksam att jag har fått så stort
ansvar för det tekniska det
är utvecklande. Min pappa
Mats Nolebring var med och
startade bion på Haralds och
vi arbetar tillsammans i hans
företag.
Byggledare på plats
Leif Zälter har varit byggledare på plats.
– Det har varit ett annorlunda sått att arbeta på med
ideellt arbete kan man ju inte
ställa samma krav på som
man gör på anställda, ibland
har det dykt upp två gubbar
ibland tio så jag har lärt mig
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Ansvariga för byggprojektet
Tidigt togs ett beslut att projektet skulle ledas via en styrgrupp. Caroline Olsson har
varit ansvarig för den tillsammans med David Fornheim,
Peter Johansson och Tobias
Grönlund.
– Vi har fungerat som en
länk mellan styrelsen, verksamheten, projekteringen och
byggnationen. Det har har
varit otroligt roligt och spännande. Många av oss arbetar i
projekt på olika sett proffesionellt, men det är mycket som
blir helt annorlunda när det
byggs med ideella krafter och
helt av privata donationer.
Det har varit viktigt förankra
beslut som tagits och samtidigt hålla ett tempo framåt,
då vi hela tiden velat ha vårt
fokus på att vara kyrka.
Personligen har det lärt mig
mycket och då jag inte kommer från Hönö ursprungligen
har jag inte minst fått lära
känna många av alla fantastiska personer som varit med.
Och det är många.
Caroline bor på Hönö sen
snart 10 år tillbaka med min
man och två barn efter flytten
till Hönö gick de ganska snart
med i Missionsförsamlingen
och har suttit i styrelsen i 4
år.
Stein Ove Paulsen är församlingens ordförande.
– Jag blev tipsad mig att
Haralds var till salu så tog jag
ett samtal med Håkan Svensson som ägde fastigheten, där
startade det hela.
– Det finns mycket att säga
om detta fantastiska projekt
men jag vill sammanfatta det
med att det har gått snabbt
och vi är nöjda med resan
där det exempelvis endast
gick ca 3 månader från köp
till inflyttning. Totalt sätt
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Anders Marklund är pastor i
Missionskyrkan.

Stein Ove Paulsen är församlingens ordförande.

har det vari en mycket intensiv och utmanande period
givetvis med tanke på att vi
fick COVID–19 restriktioner på det hela, men väldigt
uppmuntrande att se en enad
församling. Man kan tänka
er 363 medlemmar i spannet
0–100 år och där hela bredden i samhället är med alla
tillhörande åsikter. Visst har
det varit olika tyckanden med
tillhörande diskussioner vilket
är båda helt normalt och hälsosamt, men i det stora hela
har det flutit på fantastiskt
bra. Detta gäller även försäljningen av gamla kyrkan och
SMU gården, även om det var

en egen utmaning och resa
för sig. En sak som imponerat
på mig är den framåtanda
och benägenheten som finns
i församlingen att hjälpa
till. Vi har fått se nya olika
egenskaper och talanger hos
församlingsmedlemmar som
vi inte sätt förut. Vi har mer
eller mindre täckt de flesta
områden under byggets gång
med egna kompetenser och
resurser. Jag tror att detta har
stärkt församlingen ytterligare inför framtiden.

Tipsa
Lokalbladet

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

Leif Zälter är byggledare på
plats.

TEXT:

Anna Magnusson
FOTO:

Anna Magnusson och privat

Caroline Olsson ansvarig för
byggprojektet.

Gabriel Nolebring sköter tekniken.
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DIN KOMPLETTA
MARKENTREPRENÖR!

ALLT INOM MARK:
LOKALBLADET
JANUARI 2022
material

• Schaktning

• Marksten

• Trädgårdsanläggning

• Sprängning

• Husgrunder

• Betonghåltagning

• Rivning

• Försäljning av • Lastbil med kran

• Betongarbeten

månd 17 januari
utgivning torsd 27 januari

annons@lokalbladet.com
LOK ALBL ADET DEC - JAN 2021/ 2022 NR 11

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
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Hantverk  & Service

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

VARV

E
ANDERS HUSHÅLLSTJÄNSTER FULLSSEERRVVIC
EVARV
IC
L
0732    52  68  74

FUL

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

andershushallstjanster.se

MAIL:

info@andershushållstjänster.se

Innehar FA-skattebevis och Ansvarsförsäkring Trygg-Hansa

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

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

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

servicebrygga &
& servicebilar
servicebilar
servicebrygga

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

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

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

www.marinforum.se
www.marinforum.se

BJU
VI ER

DER

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

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

KLOCKSERVICE

BATTERIBYTE • REPARATIONER
Verksam på öarna sedan 1986

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

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

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
JANUARI 2022
material

månd 17 januari
utgivning torsd 27 januari

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

Läs mer på hjärterum.com

Läs mer på hjärterum.com

Foder och tillbehör för husdjur

Vi har Julklappen till din bästa vän!
God Jul & Gott Nytt År!
önskar Gull-Britt & Elisabeth

Öppettider tis - fre 13-18, lörd 10–14, Julafton stängt • Västra Vägen 71, Hönö • tel 96 84 14

STHÖ ANDE
D
BJU

ER

Guldsmide
Egen verkstad

Guldsmed Anna

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

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

•
•
•
•

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

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
✶ önskar vi på Fiskemuseet ✶

Tack till dig som väljer att stödja
Lokalbladet med en prenumeration
Swishnummer: 1235607205 • Bankgiro: 639-2583
Ange för- och efternamn vid inbetalning
ips
e
ppst
a
l
k
lan.s
l
Ju
iksko
s
u
m
från
Notställ
fr. 235 kr

Ukulele
fr. 359 kr
24

Gitarr
fr. 1 195 kr

Keyboard
fr. 1 499 kr

Notböcker, instrument
och tillbehör på Hönö
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BRYT EN
TRADITION
FOTO: DEBORAH ROSSOUW / IKON

Svenska kyrkan • Öckerö församling
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

RÖRELSE OCH RO-LÖRDAG

LIVEPODD: GLÖGG MED KAROLINA

BRYT EN TRADITION

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

Karolina Sandros och Ingrid Eliasson i livepodd
med Ludvig Åberg, musik och Frida Blomqvist,
sidekick! Glöggmingel, sing-along, överraskningar,
trams och allvar. Delta på plats, max 70 pers eller i
Facebookgruppen ”Kaffe med Karolina – påtår”.
Lördag 11 dec kl 19 i Hönö församlingshem

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

UIZ
JULQ
LUCIATÅG OCH BRASSKONSERT

JULGLÄDJE MED KÖRKEKÖR’N

JULQUIZ MED GLÖGG

Luciatåg med barn från juniorer, miniorer och
barnkörer. Julfest!
Sön 12 dec kl 11 i Hönö kyrka
Sön 12 dec kl 16 i Björkö kyrka
Brass i luciatid. Pernilla Hellman, Smyrna Brass.
Måndag 13 dec kl 19 i Hönö kyrka

Tradition, glädje och bus. Lucia med stjärngossar.
Sara Johannesson, Öckerö kyrkokör, Marius och
Casper, The Sunshines, Trio Malin med vänner
och Trio Wassenius under ledning av
Magnus Wassenius.
Söndag 12 dec kl 18 i Öckerö kyrka

Quizen är tillfälligt tillbaka med frågesport,
julmusik, glögg och trevlig samvaro. Karolina
Sandros och Sara Johannesson
Onsdag 15 dec kl 13-14 i
Hönö församlingshem

GEMENSAM JULSÅNG

JULSÅNG

JANUARILJUS

Ekumenisk julkonsert med kören Vågspel,
ekumenisk kör och solister. Ulrika Davidsson,
Ana Benedicic, Emma Rudäng.
Söndag 19 dec kl 17 i Björkö kyrka

Julkonsert med församlingen körer tillsammans
med församlingen. Rasmus Lindén, Magnus
Wassenius, Pernilla Hellman och Märta Eriksson.
Tisdag 21 dec kl 19 i Öckerö kyrka

Temagudstjänst. Foton som berör, reflektion
och musik. Conny Nylén och Roland Stahre.
Söndag 9 jan kl 12.30, kl 14, kl 18
Mariakyrkan, Öckerö

Fira jul i
kyrkan!

FREDAG 24 DEC – JULAFTON
JULBÖN. R Lindén, M Wassenius.
Öckerö kyrka kl 17

LÖRDAG 25 DEC – JULDAGEN
JULOTTA. R Lindén, M Wassenius och Öckerö kyrkokör.
Öckerö kyrka kl 7 och kl 8. Obs! Anmälan 0708-611155

SAMLING VID KRUBBAN. K Sandros,
F Ogéus och Julkören.
Hönö kyrka kl 11

JULOTTA. K Sandros, I Sigfridsson och Hönö kyrkokör.
Hönö kyrka kl 7

JULBÖN. C Holmer, A Benedicic och
sånggrupp.
Björkö kyrka kl 17

JULOTTA. C Holmer, C Bloche och Julkör.
Björkö kyrka kl 7
JULSÅNGER PÅ RÖRÖ. Arr: Sion.
Rörö församlingshem kl 16

Covid-vaccinationsbevis krävs, kom i god tid! Vi följer FHM:s restriktioner, läs mer på hemsidan.
Webb: svenskakyrkan.se/ockero • Tel: 031-764 31 00
Facebook: ockeroforsamling • App: Kyrkguiden
LOK ALBL ADET DEC - JAN 2021/ 2022 NR 11
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filadelfiaöckerö

Second Hand
är stängt i
mellandagarna

GUDSTJÄNST
Söndagar 11.00
12/12
19/12
26/12
2/ 1
9/1

Familje-Fascination
Jan Karlsson
Andreas Reinhard
Gudstjänst, nattvard
Gudstjänst, nattvard

LOKALBLADET
JANUARI 2021

Vi tackar alla våra
kunder för år 2021 och
önskar en God Helg
och välkomna när vår
verksamhet åter är igång

material

månd 17 januari

Vi önskar God Jul, Gott Nytt År
och Guds rika välsignelse!

utgivning torsd 27 januari

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

NIMBUS
ecember
D

TOR 16 DECEMBER
19:00 JULKONSERT med Peter
Hallström. En konsert till förmån
för RIA – Hela människan. Fri entré.

LÖR 29 JANUARI
16:00 ÅRSMÖTE

FRE 24 DECEMBER
23:00 MIDNATTSGUDSTJÄNST
Glögg och pepparkakor.
SÖN 26 DECEMBER ANNANDAG JUL
11:00 GUDSTJÄNST

SÖN 9 JANUARI
11:00 VITTNESBÖRDSGUDSTJÄNST
SÖN 16 JANUARI
11:00 GUDSTJÄNST

2021
2022

SÖN 23 JANUARI
11:00 TILLSAMMANSGUDSTÄNST

SÖN 19 DECEMBER 4:E ADVENT
11:00 GUDSTJÄNST

SÖN 2 JANUARI
11:00 NYÅRSBÖN, nattvard

Januari

SÖN 30 JANUARI
11:00 GUDSTJÄNST, SÖNDAX Start

God Jul
och
Gott
. Nytt År

..
..

ALPHA ÄKTENSKAPSKURS START
VECKA 2

EKUMENISK BÖNEVECKA VECKA 3

ALPHA-KURS START VECKA 4
NIMBUS UNG-DAG 15/1
TERMINSSTARTER 2022
MER INFO PÅ NIMBUSKYRKAN.SE

CAFÉ NIMBUS

Öppet må-fre kl 8.30–16, Lör-sön kl 11-16
Dagens lunch kl 11–14
Öppet fram till 22 dec och
öppnar igen 10 jan

Konferens2022

NIMBUSKYRKAN

NIMBUSGÅRDEN

www.nimbuskyrkan.se

Boka

FM 94.1 Mhz

Programtablå dec - jan
Morgonandakter:
Måndag – Fredag 8.15
v 50 Sv Kyrkan, Holmer
v 51 Missionskyrkan Hönö
v 52 Sionförsamlingen, Rörö
v 1 Sv kyrkan, Andreasson
v.2 Sv. kyrkan, Öckerö
v.3 Betelkyrkan, Hönö
v.4 Sv. kyrkan, Sandros

23/1 OBS TIDEN Kl. 18
OBS PLATSEN
Avslut på ekumeniska Böneveckan i
Hönö missionen
30/1 Kl. 16 Gudstjänst
Rakel & Bengt Johansson Predikar,
sjunger och spelar för oss.

Bön

Ekumenisk bön på frälsningsarmén
Måndag 17/1 Kl. 19.00
Måndagar Kl. 10.30-12.00
OBS start 24/1

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

Radio Hope sänder dygnet runt

Barn och ungdom

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

LÄGER!
Ålder:13-19 år
Tid: 3-6 januari

Plats: Norrköping
Pris: 600 kr
Anmälan senast 20/12.

PROGRAMANSVARIG :
Öckerö-öarnas kristna råd

Alla andra barn och
ungdomsgrupper startar V 4
Joy Sport ålder 9-12år
Tisdagar Kl.16.00-17.15
Brattebergskolans idrottshall
Joy Jump ålder 6-9 år
Torsdagar Kl. 16.00-17.15
Brattebergskolans idrottshall

Stöd Radio Öckerö
Swish nr 123 638 44 73

Korsordslösning
NOVEMBER

Joy Army ålder 12-13 år
Tisdagar Kl. 18.00-20.30
Frälsningsarméns lokal
Kontakt: Kårledare Maria Dubari
Frälsningsarmén Hönö
maria.dubari@fralsningsarmen.se
Mobil: 073 920 93 79

info@nimbusockero.se

031-962555 www.nimbusockero.se

Vill du stötta vår verksamhet?
Swish: 123 480 3334
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RADIO
ÖCKERÖ

16/1 Kl. 16 Gudstjänst
Predikan Maria Dubari

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

SÖN 12 DECEMBER 3:E ADVENT
11:00 GUDSTJÄNST, nattvard

Lyssna till

9/1 Kl. 16 Andakt
Med Dubari´s
Gemenskap och fika
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MATRÄTT
AV SMÅSKURET
I SÅS

ÄR
MOTORVÄG

MANICK
SOM
STYR
STRÖM

SJÄLASÖRJARE

BÖR VÄL
JUBILAR

GLOR

KAN TYG
SAMMAN

ALLMÄNT
AKTAD

NÅGRA
TILL
RATTAR
FÖRFALLEN
BÅT
ÄR
GUMMISNODD
ALLS
INTE
KOMPLICERADE
OPTISKT DEN UPPFENOMEN VAKTAR
I ATMO- MED SPEL
SFÄREN GREKSTAD

EN LOJOHANSSON
KÄND
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SIMMARFÅGEL
UTBREDD
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ÖVERGIVET
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GIBBONAPA

KORSORDSKONSTRUKTÖR: Gunnar Emanuel Ljungström FOTO: Anna Magnusson & Lokalbladets arkiv

GOD
SÅDAN
ÄR VÄL
UTTÄNKT
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God jul och gott nytt år
önskar vi alla gamla
och nya kunder!

Flera nya tomter och villor på
gång: Se abfast.se

Anmäl dig
till vårt
kundregister!

Vi har kontor på Kompetenshuset
Lammholmsvägen 2, Öckerö och
Västra Vägen 12, Hönö Klåva.
www.abfast.se
www.abfast.se

Se våra objekt
på 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

Julklappstips!
JBL Charge 5

JBL Pros kraftfulla
originalljud. 20
timmars speltid.
Vatten- och
dammtät enligt IP67.
Trådlös Bluetoothströmning. Ladda
med den inbyggda
Pris 1590:powerbanken

JBL Gamingheadset 200

JBL Partybox Go

Sätt dig själv mitt i spelet
med JBL QuantumSOUND
Signature.

100 W Kraftull bluetooth högtalare.
Synkroniserad
ljusshow.
Trådlös
mikrofon
ingår.

Pris 590:-

Pris 2990:-

Öppetider 10-18
Lunch 13-14.
Lördagar 10-13
Gårdavägen 26, Hönö

God Jul önskar vi på Elon ljud & bild, Hönö

