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Situationen längs Hjuviksvägen – UA3 Ljusblå
Breddning och justering av Hjuviksvägens körytor och korsningstyper skulle ske på sträckan från
etappgränsen flygfältssträckan (öster om Hällsviksvägen) och västerut brofästet (UA3 Ljusblå) vid
Lilla Varholmen. Syftet med utbyggnaden är att öka kapaciteten genom att skapa två körfält i den mest
belastade riktningen. För att hushålla med ytorna görs körbanan reversibel, det vill säga det mittersta
fältet ändrar körriktning mellan morgonens och eftermiddagens timmar med högtrafik. På större
delen av sträckan räcker det således med tre genomgående körfält. Undantag finns vid några
korsningspunkter där det krävs fler körfält eftersom en reversibel inledning inte fungerar.
Denna typ av väg finns på en sträcka av Värmdöleden (se Figur 28 och Figur 29). Förutsättningarna
liknar de utmed Hjuviksvägen, med bostadshus i närheten av, samt gång- och cykelbana direkt intill,
vägen samt flertalet busshållplatser.

Så blir nya Betelskolan

Se vidare i PM UA3 – Utformning och framkomlighet, där utbyggnaden längs Hjuviksvägen beskrivs
mer utförligt.

Figur 28: Exempel från Värmdöleden, övergång från 2+2 körfält till trefältsväg med reversibel indelning.
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Trygg hjälp med bokföring och företagsutveckling.
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Vi kan ekonomi och effektiv redovisning.
Figur 29: Exempel från Värmdöleden, sträcka som i stora drag liknar Hjuviksvägen med närliggande bostadshus samt ytor
för gående och cyklister intill vägen.
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Alla har vi en längtan efter att bli sedda
Ta dig tid att uppmärksamma
människor runt dig, ge dem uppskattning, tid och feedback. En
människa som känner sig sedd
blir en motiverad, glad och trygg
människa. Alla strävar i grund
och botten efter att bli älskade,
brist på kärlek och uppmärksamhet kan ge olika uttryck, vissa
kan sträva efter att bli beundrade, andra att bli fruktad, i brist
på kärlek och uppmärksamhet till
och med att bli avskydd och föraktad. Så fungerar vi människor.
Alla har en inre längtan att bli
sedda alla vill ge avtryck, ingiva
andra någon slags känsla. Själen
ryser för tomrummet och vill ha
kontakt till varje pris. Människor
som inte känner sig bekräftade
och sedda kan hitta på de mest
besynnerliga saker för att få uppmärksamhet och bekräftelse.
Allra helst vill vi få bekräftelse
för den vi är. Går inte det så sätter vi i gång och presterar för att
få uppmärksamhet och bekräftel-

se. Får vi inte heller nu den uppmärksamhet vi önskar så slutar
vi göra saker och ger upp till
exempel lämnar inte in rapporten
i tid på arbetet eller struntar i
läxorna, kommer inte till mötet
och så vidare, för att på så sätt få
en reaktion ”ingiva någon slags
känsla” och på det sättet få den
bekräftelse vi längtar efter. Funkar inte heller det så bestämmer
vi oss för att sluta vara, vi blir en
icke-identitet, någon vi egentligen
inte är. Vi kanske går med i ett
gäng eller motsvarande som en
sista utväg att få bekräftelsen vi
söker.
Bekräfta andra genom att se
dem, ge feedback för stora och
små saker de gör.  Det kan vara
både sådant som gör dig glad och
sådant som gör dig ledsen eller
irriterad.

Nu är det ett nytt år med nya
möjligheter, Lokalbladet strävar
efter att vara ett positivt alternativ i mediebruset. Lyfta de goda
och den lilla
människan
som är det
stora i livet.
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Det kan vara en signal till dig att
du behöver ge dem mer uppmärksamhet och bekräftelse. Barn och
ungdomar blir lätt feltolkade det
syns inte minst i skolans värld.
Många barn upplevs som störiga,
dryga och jobbiga när sanningen
är att de bara inte vet hur de ska
bete sig för att bli sedda. Där
behövs insiktsfulla vuxna som
förstår sig på hur vi människor
fungerar.

Ansvarig utgivare
Anna Magnusson
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RPG:s månadsträff i Betelkyrkan fredagen den 11 febr. 2022 är framflyttad till
fredagen den 8 april 2022 kl. 15. Månadsträffen den 8 april blir den första i temaserien ”I början skapade GUD —men hur?” Temaseriens andra och tredje månadsträffar är framflyttade till hösten 2022! De medverkande i temaserien är Civ.ing. Göran
Schmidt och Teol. dr. Seth Erlandsson. Anneli Wissmar medverkar med sång- och
musik den 8 april och i höstens månadsträffar medverkar Evelyn Gunnarsson och
Bröderna Lundgren.
RPG:s Årsmöte, som stadgeenligt varit inplanerat till den 11 mars 2022, är — vad
gäller giltighet och behörighet — framflyttat till fredagen den 8 april 2022 (alltså
efter månadsträffen). Den nämnda prolongeringen sker med hänvisning till
Avtalslagen (Lag 1915:218, § 36) och gäller även vad beträffar den
stadgeenliga konstitueringen, som RPG-styrelsen fattade beslut om i
sitt sammanträde efter Årsmötet den 19 maj 2021.

FOTO FÖRSTA SIDAN

Bostein & John, Trafikverket,
Öckerö kommun, Sisters Öckerö,
ÖIS Fotboll
Vet Du någon som bor på
annan ort och vill läsa Lokalbladet?
Det finns möjlighet att
prenumerera årsvis till orter
utanför Öckerö kommun.

2 dl glädje
1 skopa ordning
och reda
1 stor famn
3 rågade mått
humor
1 smula tålamo
d
Blanda allt med
många idéer,
krydda med om
tanke.

Nu söker vi en kock
till förskolan Bullerbyn.
Läs mer: svenskakyrkan.se/ockero

Styrelsen för Lokalföreningen ”RPG-Göteborgs norra skärgård”
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Jennie Wernäng (M)
vill ta över ansvaret
att styra på Öckerö
efter valet 2022.

Jennie Wernäng tog över staffettpinnen 2018 som Moderaternas förstanamn efter förra moderata kommunalrådet Arne
Lernhag. Under mandatperioden har moderatgruppen under Jennies ledning arbetat intensivt för att genomdriva både
Moderaternas och alliansens gemensamma mandatmål. Det har varit en utmanade uppgift som har gett Jennie massor av
värdefull erfarenhet inför framtiden. Nu står Jennie redo inför valet 2022 att ta över ansvaret som kommunalråd för att driva
och utveckla Öckerö Kommun under kommande mandatperiod.
Jennie, hur känner du för att ta över i Öckerö
Kommun om Moderaterna får väljarnas stöd?
- Jag känner mig ödmjuk inför uppgiften. Vi står oerhört
mycket starkare idag jämfört med 2018.
Många medlemmar har kommit till samtidigt som vi internt
har genomfört ett förändringsarbete av vårt arbetssätt. Under
min ledning har vi genom att samla olika krafter, erfarenheter
och kunskaper, skapat ett starkt team som ställer upp i valet.
Kort sagt, vi är mer än redo att ta oss an kommunens styrning
och framtida utmaningar. Mitt ledarskap och min ingång är att
i alla beslut se till vad som är bäst för Öckerö kommun. Med 10
år som aktiv i Öckeröpolitiken står jag stadigt med båda
fötterna på jorden och redo att ta ansvaret för vår kommun.
Det låter bra Jennie, men om du ser i
backspegeln; Vad har du och Moderaterna
åstadkommit för att Öckerö skall fortsätta att
vara en av Sveriges bästa och tryggaste
kommuner att leva och verka i?
Detta har vi drivit och genomfört:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Omtag av detaljplanen för Öckerö centrum för att denna
gång också inkludera våra lokala företag, hamnen och
dess verksamheter.
Vi ser fram emot att starta arbetet med att bygga hyreslägenheter och bostadsrätter och därför är det viktigt
att vi kommer igång med bostadsbyggandet. Vi vill att
fler barnfamiljer ska kunna flytta in och/eller bo kvar i
Öckerö kommun.
Beslutet att bygga på Horstebacke på Öckerö togs med
Moderaternas krav på att naturområdet skall bevaras i
mesta möjliga mån.
Finansiering av byggande av nya hyreslägenheter i
området Björkdungen på Björkö.
Ny brandbil på Björkö.
Byggt nytt Äldreboende på Öckerö och LSS-boende på
Hönö.
Arbeta med att säkerställa fortsatt hög nöjdhetsgrad
inom äldreomsorgen. Vi är i topp i Sverige.
Godkännande av byggande av 55+ boende på Hjälvik.
Busskort till skolbarnen på Hälsö och Fotö som har lång
skolväg till Öckerö och Hönö.
Begränsat skattehöjningen 2021.
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Jennie Wernäng, 36 år. 1:e Vice ordförande i kommunstyrelsen, 1:a namn för Öckerö Moderaterna
Familj: Man, två barn och hund.
Intressen: Båtliv, djur och natur.
Detta visste ni inte om Jennie: Hon bor i en
båt och har jobbat inom omsorgen, öckerötippen
och som kemrådgivare.
Läs mer på moderaternaockero.se
Detta är frågor som vi kommer att fortsatt driva:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Kostnadsöversyn och effektivisering av den kommunala
administrationen.
En aktiv och företagsvänlig politik för att säkra och utveckla antalet arbetstillfällen inom Öckerö.
Bevara och utöka busstrafiken på Björkö.
Verka för att biblioteket skall vara kvar på Knippla som
bibliotek och mötesplats.
Förenklade och snabbhanterade bygglov och planbesked.
Verka för ökad turtäthet till Nordöarna.
Personfärja från Öckerö/Hönö till Björkö hamn för att
koppla samman våra öar.
Permanenta sommarfärjan från Stenpiren till Hönö för
att gynna turismen till öarna.
Möjligheter för att bygga flytande bostäder med hänsyn
taget till vår unika natur och miljö.
Förebyggande av otrygghet i trafik och när- och utemiljö.

Ökad polisnärvaro på öarna.
Samarbete med föräldrar och skola för att stävja drogmissbruk bland våra skolelever.
Införa fältarbetare för att skapa en bättre dialog med våra
ungdomar.
Verka för att vindkraftsparker inte byggs i haven närmast
Öckerö kommun.
Fria busskort för 65+.
Vård av vår gemensamma miljö, ex eliminera potthål,
blommor i rondellen m.m.

Vill du bli medlem? Kontakta sandra.svensson@ockero.se
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Öckerö kommun har sagt sin mening om 155:an
Trafikverket hade under hösten sina förslag om framtiden
för väg 155 ute på remiss.
I utredningen finns det tre
förslag som de berörda kommunerna behövde ta ställning
till.
Utredningsalternativ 1 innebär att det inte sker några
omvälvande förändringar för
155:an utan att Trafikverket
och de samarbetande kommunerna satsar på förändrade
resvanor för öborna och torslandaborna. Men det finns fysiska förändringar i alternativ
1, anläggande av pendelparkeringar på Hönö och Torslanda

och breddning av vägen och
rondeller från rondellen vid
brandstationen i Torslanda
fram till Gossbydalsrondellen,
så kallade trimningsåtgärder.
Utredningsalternativ 2 föreslår större färjor som kan ta
120 bilar istället för dagens
75. Det innebär att färjelägena på bägge sidor behöver
byggas ut. Tre körfält mellan
Lilla Varholmen och Hällsviksrondellen med med reversibel 2-1-funktion. Det innebär att man kan ha två körfält
in mot Göteborg på morgonen
och två körfält mot öarna på
eftermiddag/kväll.

Tredje utredningsalternativet
bygger på att det blir en fast
förbindelse, alltså bro, mellan
Hisingen och öarna. I det
alternativet finns det i sin tur
fyra olika förslag på hur vägen ska dras genom Torslanda. De två norra alternativen
har stött på motstånd, främst
bland de boende runt Hästevik eftersom det innebär en ny
vägdragning genom naturområdet mellan Gossbydal och
Dalen. Alternativet att bredda
Hjuviksvägen har på samma
sätt stött på motstånd bland
de som bor nära denna väg.

är att det bör ske en etappvis utbyggnad där det första
steget är att bredda Hjuviksvägen med ett reversibelt körfält. Kommunen anser vidare
att när en utbyggd väg finns
på plats ska en utvärdering av
trafiksituationen göras inför
ett beslut om hur de framtida
kommunikationerna mellan
öarna och fastlandet ska utformas.

och kostnader UA3

– En lösning enligt Öckerös
förslag skulle innebära positiva konsekvenser både för
kollektivtrafik, utryckningsfordon och för de boende runt
Hjuviksvägen som då inte
behöver fastna i eventuella
färjeköer, säger kommunalrådet Jan Utbult (KD). Om
det sedan skulle behövas en
fast förbindelse någon gång i
framtiden så finns den landbaserade infrastrukturen redan på plats.

etablera en fast förbindelse mellan Öckerö och Hisingen, som på olika sätt ansluter till
UA3 innebär att dagens färjetrafik – Hönöleden och Björköleden – upphör. UA3
örligt i PM UA3 – Utformning och framkomlighet.

Remisstiden gick ut 31 december 2022 och Trafikverkets hoppas kunna fatta ett
gemensamt inriktningsbeslut
innan sommaren.

Öckerö kommuns uppfattning

utökad kapacitet med fast förbindelse

TEXT:

Annelie Andersson
Kartan visar de åtgärder som
finns i utredningsalternativ 1.
Illustrationen är hämtad från
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie
för väg 155.
Figur 22: Översikt prioriterade åtgärdsförslag i UA1.Kort sikt (2022–2026)

Prioriterade åtgärdsförlag kort sikt
De åtgärder som är aktuella för genomförande på kort sikt redovisas i Tabell 1. I den fortsatta
planeringen bör åtgärd #6 samplaneras med åtgärd #9 (se Tabell 2). Parterna gjorde i juni 2020 inspel
till Västsvenska Paketet avseende eventuell finansiering för ett flertal åtgärder identifierade inom
ramen för det som benämns UA1. Dessa åtgärder är av sådan typ att de bör kunna genomföras så snart
som möjligt, med fördel under kommande femårsperiod. I mars 2021 beslutades inom det Västsvenska
Illustration över hur en fast förbindelse skulle
Paketet att tilldela finansiering i enlighet med gjorda inspel, varmed fortsatt planering för ett
kunna se ut enligt utredningsalternativ 3. Källa:
genomförande
kan
påbörjas.
De beslutade åtgärderna summeras i Tabell 1.
Trafikverket
ÅVS
väg
155.

age av bro mellan Björkö och Öckerö. Denna dragning ingår i samtliga UA3 huvudalternativ.

gärder

ras fyra olika huvudalternativ (se Figur 26). På Hisingen börjar samtliga alternativ
Utredningsalternativ
2 innebär
att dagens färjeläge
Figur 24:
UA2Gul/Grön
innebär att dagens färjeläge
vid Lilla Varholmen
behålls och utökas.
ällsviksvägen.
dragning
(C/D)
sammanfaller
med
dragning UA3.
Figur
26:Blå/Ljusblå
Översikt av huvudalternativen
Utredningsalternativ 3 handlar om en fast förbindelse mellan Hisingen och Öckerö komvid
Lilla
Varholmen
behålls
och
utökas. Källa:
Kostnader
ö och vidare
till Öckerö. Ljusblå alternativ (A) innebär i praktiken samma breddning
mun. Källa: Trafikverket ÅVS väg 155.
Trafikverketför ÅVS
väg i 155.
Anläggningskostnaderna
UA2 redovisas
Tabell 5. Där inkluderas även kostnaden för
Kostnader
införskaffande
nya färjor (Hönöleden),
eftersom det
är en
avgörande faktor
att trafiklösningen
som i UA2.
Grönavtunnel
(D) börjar
vid
passage
avförGamla
Hjuviksvägen och sträckan
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ska fungera.
för UA3-alternativen presenteras i Tabell 8. Kostnaden presenteras uppdelat
rkulation fram till tunnelns början är identisk med GulAnläggningskostnaden
(C). Den fasta förbindelsen
Tabell 5: Anläggningskostnad UA2, inkl. oförutsett, vägplan, byggherrekostnader, fastighetsköp, etc.
på den fasta förbindelsen (broarna/öarna) respektive väg- och tunnelsträckorna på Hisingen,
alternativ av broar. Olika typer av undervattenstunnlar har valts bort i det här skedet
sträckningen mellan Hällsviks cirkulationsplats och Lilla Varholmen alternativt Hästeviksberg.
Kostnadspost
Kostnad (Mkr)
UA3 – Utformning
och
framkomlighet).
Hisingen (Hällsviks
cirkulation
– Lilla Varholmen)
350

.

UTVALDA UTSTÄLLNINGSSOFFOR
UPP TILL 50%

FRI LEVERANS
SÄNGAR &
MÖBLER

KAMPANJ 20%

SOLSKYDD

GÄLLER SÄNGAR & TILLBEHÖR

SKRÄDDARSY EFTER DINA FÖNSTER

BOKA
GRATIS
HEMBESÖK

Öppetider Mån-Fre 10-18 Lörd 10-14 Sön stängt. Tel 031-965738. Följ oss på sociala medier. www.norgardens.com
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Betelskolan bygger för framtiden

Så här ska nya Betelskolan se ut när den är
klar. Illustration: Bostein & John.

Betelskolan är i startgroparna
att bygga ny skola. Efter lång
väntan har nu första spadtaget tagits. Under våren 2023
planerar man att skolan ska
stå klar. I den nya skolan ska
klassrum för årskurs F-6 rymmas med plats för 20 elever i
varje klass. Dessutom kommer den nya skolan ha en musiksal, bild- och slöjdsal som
kommer nyttjas av skolans
alla elever upp till årskurs 9.
Förhoppningen är att skolans
ledord trygghet, kunskap och
kreativitet får utrymme i de
nya lokalerna.
Betelskolan har stått i ytterligare en förändring i byte av
rektor. Under hösten vikarierade lärare Frida Abrahamsson som rektor för att sedan
i januari gå in i uppdraget
som ordinarie. Hon ser med
förväntan och spänning på
bygget och framtiden. Vi har
goda förutsättningar för att
skapa något riktigt bra.
En styrka på Betelskolan är
att man har nära till varandra. Det är lätt att hjälpas åt
och bolla idéer. Ett ytterligare
plus är att vi tycker mycket
om varandra, vilket vi också
tror påverkar eleverna positivt. Väldigt många känner
varje elev vid namn och alla
elever är sedda. Vi hälsar och
pratar med varandra när vi
ser varandra, personal, elever
och föräldrar.
Som i alla verksamheter
finns det utvecklingsmål
och en styrka är att vi vill
gå framåt och är beredda på
6

att utvecklas. När något inte
fungerar på bästa sätt lyfter vi
det tillsammans för att se hur
vi kan utveckla och förändra.
Vi vill ge det bästa till våra
elever och att var och en ska
nå så långt de bara kan utifrån sina förutsättningar.
Elevhälsoarbete
Betelskolan satsar just nu på
elevhälsoarbete eftersom elevernas välmående är det allra
viktigaste. Välmående elever
kan också prestera bättre.
Utöver ett vardagligt elevhälsoarbete gör man satsningar
på gemenskapsfrämjande aktiviteter med årskurs F-9 i uppstart och avslut av läsår. Det
kan också vara att man går ut
i naturen för att ha utelektion
samtidigt som man gör pannkakor över öppen eld.
Betelskolan har under
många år satsat mycket på
musik och drama. Dessa bitar finns fortfarande med på
Barnens teaterdag som anordnas varje år, dessutom har
eleverna ensemble utöver sina
vanliga musiklektioner. Under
året får eleverna möjlighet
att sjunga och spela vid olika
tillfällen som avslutningar och
andra gemensamma samlingar. Profilen har förändrats
men det kreativa i skolan
finns fortfarande kvar även
om det har ändrats till viss
del och kommer fortsätta utvecklas. De nya lokalerna med
större satsning på de praktiska ämnena kommer gynna
detta.
Ihop med det nya skolbygget

kommer även Betels förskola
att rustas upp och få fräscha
lokaler. Just nu huserar man i
Kaprifolens före detta lokaler
men ska återvända när bygget
och renoveringen är klar. Detta ger också goda möjligheter
för samarbete mellan förskola
och skola.
Trygghet är viktigt
Efter en liten frågestund ute
på Betelskolans skolgård svarar elever att det är en bra
skola med bra lektioner. Man

lär sig bra och några killar i
ettan räknar upp olika ämnen
som är bra och fritids. Någon
tycker att det bästa är att det
är lugnt och någon annan säger att man känner sig säker.
Några elever säger att man är
snälla mot varandra och att
man har bra vänner. Maten är
också något uppskattat. Ensemble är det flera elever som
håller högt då man får spela
olika instrument. Och Barnens teaterdag tycker någon
är det bästa för det är jättekul
att skådespela.
På frågan om hur det blir
med ny skola tycker någon i
ettan att det är en svår fråga
eftersom man inte vet riktigt
hur den kommer bli än. Några andra berättar att man ser
fram emot bättre lokaler än
de man har nu.
Följ gärna Betelskolan på
Instagram: betelskolan. För
den som är nyfiken går det
också att följa bygget av ny
skola på Instagram: skolbygget.
Frida Abrahamsson
Rektor Betelskolan

Rektor Frida Abrahamsson framför byggarbetsplatsen.

Betelskolan drivs av Betelförsamlingens skolstiftelse
som vill driva en förskole- och skolverksamhet där varje
barn/elev ständigt går framåt i sin personliga utveckling och kunskapsutveckling. Skolans värdegrundsarbete är viktigt och genomsyrar Betelskolans arbete.
Skolan vilar på en kristen värdegrund där man fokuserar på alla människors lika värde och att var och en får
hjälp att utvecklas efter de behov och förutsättningar
han/hon har.
Betelskolan tar emot 20 elever i varje klass och har just
nu 141 elever. Det finns fortfarande plats i vissa klasser
och vid intresse går det bra att höra av sig till rektor@
betelskolan.nu.
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Jan Utbult (KD):

Ett företagsklimat i topp och 900 nya jobb
Ett starkt näringsliv med
framgångsrika företag är
en förutsättning för både
kommunens och regionens
utveckling. Företagen skapar
arbetstillfällen och tillväxt,
kommunen skapar flera av de
förutsättningar som näringslivet behöver för att utvecklas
och växa. Öckerö kommuns
arbete med näringslivsfrågor
är därför strategiskt viktig för
alla våra öar. Det är även i
näringslivet som skatteintäkterna skapas för att bedriva
en bra kommunal verksamhet
med skola, förskola, äldreomsorg, hemsjukvård med mera.
Varje år presenterar Svenskt
Näringsliv en ranking av
företagsklimatet i Sveriges
290 kommuner. Syftet är att
visa var i landet det är bäst
att starta och driva företag.
Rankingen innehåller totalt
18 faktorer som viktas olika
tungt. År 2021 blev Öckerö
kommun näst bäst i Göteborgsregionen och hamnade
på plats 17 i hela Sverige. Det
blev en förbättring inom hela
15 delområden samtidigt som
kommunen behöll de höga
värdena från föregående år
inom övriga områden.
Öckerö Företag och BNR
En stor del av framgången
beror säkerligen på den täta
kontakten mellan Öckerö
kommun och öarnas företagarförening ”Öckerö Företag”. Föreningen startades
1995 för att tillvarata och
verka för medlemsföretagens
intressen. På föreningens webplats kan man bland annat
läsa om visionen som är att
”Öckerö Företag skall vara
ett självklart val för alla företag i Öckerö kommun som
vill bli mer inspirerade och
framgångsrika genom nätverkande, utbildning och events
samt delta i att utveckla vårt
näringsklimat till att bli det
bästa i Sverige”.
Besöks och näringslivsrådet
(BNR) är ett samverkansforum mellan Öckerö Företag
och Öckerö kommun. Rådet
bildades hösten 2015 och består av tre representanter från
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Öckerö kommun och näringslivet krokar arm för ett gott företagsklimat.

Kommunstyrelsen (presidiet),
tre från Öckerö Företag, en
från ”storföretagen” samt en
representant från föreningarna. I BNR dryftas aktuella
frågor och vi har alla samma
mål; att det ska vara så bra
förutsättningar som möjligt
att driva företag och att kommunen ska utvecklas på bästa
sätt ur ett näringslivsperspektiv.
900 nya jobb till år 2035
Kommunerna i Göteborgsregionen har enats kring målet
att skapa 120 000 nya jobb
fram till år 2035. Detta mål
har sedan fördelats till varje
kommun utifrån antal invånare. Öckerö kommuns andel
av den förväntade tillväxten
av jobb i regionen blir då cirka 900. Målet är högt satt,
men fullt rimligt att nå när
kommunen och näringslivet
krokar arm och arbetar tillsammans.
Som en grund för att nå målet finns kommunens näringslivsstrategiska program som
är samordnat och förankrat
med Öckerö Företag genom
BNR. Programmet finns att
läsa på kommunens web-plats
för den som är mer intresserad.
För att nå målet kräver det
att kommunen, tillsammans

med näringslivet, på sikt
attraherar även nya verksamheter och organisationer
till kommunen. Idag finns
naturliga inslag av utmaningar för kommunens företag.
Infrastruktur, logistik, tillgång till mark och tillgång till
kompetens är några områden.
Det finns också stora fördelar
som närheten till Göteborg
och tillgång till den marina
miljön. I det pågående arbetet
pekas två fokusområden ut,
den maritima och marina näringen samt besöksnäringen.
På ett ungefär skulle de nya
jobben kunna fördela sig enligt nedan:
• 200 nya jobb i besöksnäringen inklusive ett nytt hotell
med spa och konferens på
norra Öckerö.
• 400 nya jobb inom maritim och marin näring där
Öckerö kommun kan bli ett
nav för hela regionen.
• 150–200 nya jobb inom
kommunal verksamhet när
antalet invånare växer.
• 100–150 nya jobb som
skapas av den generella tillväxten hos övriga företag som
tex butiker, bygg och annan
service.
I samråd med kommunen har
Öckerö företag nu tagit på sig
att komma med konkreta idé-

er och visioner för fyra geografiska områden som är lite
extra utpekade: Hönö Klåva,
Öckerö Centrum, Långesands
industriområde och Björkö
hamn. För varje plats skapas
en egen arbetsgrupp med inriktning på den långsiktiga
utvecklingen och nya arbetstillfällen, främst då inom våra
två fokusområden.
Utifrån min egen bakgrund
som företagare är det fantastiskt spännande att få vara
med och bidra till kommunens näringslivsutveckling
tillsammans med många andra. Genom att näringsliv och
kommun arbetar tillsammans
så skapas ännu bättre förutsättningar att utveckla företagsklimatet för framtiden!

Jan Utbult (KD)
Kommunalråd
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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

WORKSHOP I ORIGAMI MED MIO NAKAMURA

Smittspridningen är hög i Västra Götaland och i Öckerö kommun.
Följ råd och rekommendationer för att minska smittspridningen.

Välkommen på workshop i origami med Mio Nakamura måndag,
14 februari.

+ +
Vaccinera dig med första, andra eller tredje sprutan när
du får möjlighet.

 Måndag 14 februari, kl. 11-12
För barn från 6 år alternativt från 4 år tillsammans med vuxen.

 Var uppmärksam på symptom på covid-19.

 Måndag 14 februari, kl. 12.30-13.45
För barn från 10 år.

 Stanna hemma och undvik kontakter med andra vid symptom.
 Vuxna bör begränsa antalet nära kontakter inomhus och avstå från
större middagar, fester och liknande sociala sammanhang.
 Undvik trängsel i kollektivtrafiken och använd munskydd om det är
trångt.
 Håll avstånd till andra och undvik offentliga miljöer med trängsel,
särskilt inomhus.

 origamijaponica.com

 Arbeta hemifrån om du kan.

 Origami Japonica, Fabrica Japonica

 Du som inte är vaccinerad bör vidta särskilda försiktighetsåtgärder –
undvik inomhusmiljöer där många samlas.

KONSTVÅGEN 2022

 ockero.se/virus
 folkhalsomyndigheten.se
 krisinformation.se

 origami_japonica

Nu har anmälan till Konstvågen 6-7 augusti startat. Konstvågen
är öppen för konstnärer, slöjdare och konsthantverkare som är
skrivna eller sommarboende i Öckerö kommun.

HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR

Anmälan sker via Öckerö kommuns e-tjänstportal:
 ockero.se/konstvagen

Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Hur vi
äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt
och psykiskt.

Mer info till deltagare hittar du via kulturföreningen Konstvågens
webbplats:
 kulturforeningenkonstvagen.se

Intag av alkohol, tobak och droger påverkar kroppen och måendet på
kort och på lång sikt. Våra levnadsvanor påverkas av många faktorer; som ekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och samhällets
normer och kultur.
Under 2022 görs en gemensam satsning av Sjukhusen i väster,
Samordningsförbundet Älv och Kust, Ale kommun, Kungälvs kommun,
Stenungssund kommun, Tjörns kommun och Öckerö kommun för att
sätta levnadsvanor i fokus.
Vi kommer dyka ner djupare i de olika levnadsvanorna; matvanor,
fysisk aktivitet, alkohol och tobak. Du kommer få ta del av föreläsningar,
information och andra hälsofrämjande och förebyggande tips.
 Håll utkik på ockero.se/levnadsvanor

VI SÖKER KONTAKTPERSON/KONTAKTFAMILJ
Vi söker dig som vill bli ett stöd, inspiration och viktig person för
ett barn, ungdom eller vuxen som kontaktperson eller kontaktfamilj enligt Socialtjänstlagen (SoL) och kontaktperson eller stödfamilj enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS).
Just nu har vi ett extra behov riktat till ungdomar som behöver en
trygg, vuxen förebild att kunna vända sig till och få guidning av utanför
det naturliga nätverket. Om du är intresserad av att bli kontaktperson
eller kontaktfamilj och vill veta mer så är du välkommen att ta kontakt
med familjehemssekreteraren i Öckerö kommun.
 031-97 62 00
 kommun@ockero.se

DAGS ATT VÄLJA SKOLA INFÖR LÄSÅRET 22/23
Nu är det dags att välja skola för ditt barn. I Öckerö kommun
kan du som är vårdnadshavare önska skola. En förutsättning för
placering på den önskade skolan är att där finns plats.
Skolvalet är öppet 1-20 februari 2022. Skolvalet 2022/2023 gäller
för elever som börjar förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7. Du hittar
e-tjänsten för skolvalet, urvals- och placeringsregler samt mer information om skolvalet på vår webbplats: ockero.se/skolval
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Workshopen är i Trollholmen i Navet (Öppna förskolans lokaler),
Sockenvägen 4, Öckerö. Obs! Ett fåtal platser. Gratis. Föranmälan till
Öckerö bibliotek.

Konstrundan Konstvågen är ett samarbete mellan Öckerö kommuns
utbildnings,- kultur och fritidsförvaltning och Kulturföreningen Konstvågen. Huvudaktör är kulturföreningen Konstvågen, med stöd av
Öckerö kommun och Västra Götalandsregionen.

MERÖPPET PÅ BJÖRKÖ BIBLIOTEK
Nu kan du som är vuxen och har ett bibliotekskort få tillgång till
Björkö bibliotek även utanför de bemannade öppettiderna. Vardagar
kl. 18.00-21 och helger kl. 10-20 är biblioteket öppet utan personal
på plats.
Läs mer och ansök om att bli Meröppet-användare via vår e-tjänst:
 minasidor.ockero.se/meroppet
Det går även att besöka Björkö bibliotek under de tider det är personal på
plats för att få hjälp med att komma igång: måndag kl. 17-19 och onsdag kl.
10-12 samt kl. 17-19.
Om du har frågor eller funderingar kring Meröppet så kan du, utöver information på kommunens webbplats, också vända dig till Öckerö bibliotek på
031-97 63 48 eller biblioteket@ockero.se

FÖRFATTARBESÖK: TOMAS ANDERSSON
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 som på 1300-talet hade
kunnat utvecklas till ett eget ”mellannordiskt” kungarike. Den fascinerande berättelsen om Bohuslän spänner över många århundraden
och inkluderar många färgstarka personer, bland andra kung Magnus
Eriksson, Heliga Birgitta och Kristian Tyrann.
 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. Föredraget kommer även
att livesändas via kommunens youtubekanal, för dig som hellre tittar
hemma: ockero.se/youtube
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Sisters - Ljus i becksvart mörker!
Sisters julpåsar har delats ut varje år sedan 2009 till tusentals
kvinnor som lever i utanförskap, i missbruk, hemlöshet eller
i fängelse. Tack vare sponsring och hundratals volontärer har
ensamhet och hopplöshet förvandlats till framtidstro och hopp.

Foto: Privat

I år har vi åter fått glädjen att packa Sisters julpåsar – 648 st –
till Göteborgsregionen i Filadelfiakyrkan på Öckerö.
Den 7 december samlades cirka 15 personer för att packa julpåsar som sedan distribuerades följande dag till kvinnofängelset Sagsjön, kvinnojourer, Räddningsmissionen, LP-stiftelsen
med flera – totalt 29 organisationer i Göteborgsregionen. Förutom schampo, balsam, handduk, tandborste med flera fina
produkter finns det i varje påse ett smycke, lite choklad och en
handstickad mössa eller halsduk som stickats till största delen
av Stickrutan på Öckerö.
Text: Anna Magnusson

Översta raden fr v: Birgitta Brenden, Jan Brenden, Verner Svensson.
Mellersta raden fr v: Marianne Svensson, Barbro Utbult, Agneta
Johannesson, Maria Johansson.
Främre raden fr v: (Sittande) Susana Zapata, Ingrid Nydelius,
Chatrine Alderblad, Rigmor Abrahamsson.

Det var i Filadelfias lokaler på Öckerö som Sisters packade
julpåsarna.

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

Fotnot: Sisters International är en kvinnoförening med
över 2 500 medlemmar och 23 lokalgrupper över hela
Sverige. Sisters International bygger på en kristen värdegrund som betonar alla människors lika värde.
A rt

Öbor
utomlands

VAD HAR DU
FÖR HOBBY?

ikelseri

e

Nyfiken
på

DIN KOMPLETTA
MARKENTREPRENÖR!

LOKALBLADET
FEBRUARI 2021
material

månd 14 februari
utgivning torsd 24 februari

annons@lokalbladet.com

LÄS TIDIGARE NUMMER
AV LOKALBLADET PÅ
LOKALBLADET.COM
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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
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Hantverk  & Service

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

VARV

E
ANDERS HUSHÅLLSTJÄNSTER FULLSSEERRVVIC
EVARV
IC
L
0732    52  68  74

FUL

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

andershushallstjanster.se

MAIL:

info@andershushållstjänster.se

Innehar FA-skattebevis och Ansvarsförsäkring Trygg-Hansa

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

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

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

servicebrygga &
& servicebilar
servicebilar
servicebrygga

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

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

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

www.marinforum.se
www.marinforum.se

ALLA SLAGS SNICKERI- OCH BYGGNADSARBETEN

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

BJU
VI ER

DER

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

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
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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

Skönhet
& hälsa

Vi utför

• Fransförlängning
• Öronhåltagning
• Bryn färg/form

BOKA IN DIN
ANNONS OM
TJÄNSTER
FÖR SKÖNHET
ELLER HÄLSA
HÄR

Sms-bokning

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

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

annons@lokalbladet.com

Tipsa Lokalbladet
VAD HAR DU
FÖR HOBBY?

Öbor
utomlands

Salong

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

Jourmottagning - nu i samarbete med Hisingsjouren

Efter beslut i Västra Götalandsregionen
årsskiftet
i Öckerö
Sjuksköterska?
Vill Du jobbaingår
hosfrånoss?
Vi vårdcentralerna
söker timvikarier.
kommun i joursamarbete med Hisingsjouren
På Hisingsjouren
Du nya
få hjälp
med nytillkomna akuta tillstånd som inte kräver
Välkommen
tillkan
Ditt
jobb!

sjukhusvård. Besökstiden hos doktorn är kort och avsedda för besvär som t.ex. hals,
öron, urinvägsinfektion eller feber. Vard kl 17-22. Lörd, sönd, helg kl 10-16
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
FEBRUARI 2022
material

månd 14 februari
utgivning torsd 24 februari

annons@lokalbladet.com
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ÖIS Fotboll har kommit överens med Isak Dahlqvist om ett
kontrakt från och med nu och
över säsongen 2024.
20-årige Isak Dahlqvist är
född och uppväxt på Öckerö likt sina bröder Edvin
som spelar i Landskrona och
Hampus som också spelar i
ÖIS. Alla tre är från början
fostrade i Öckerö IF.
Isak Dahlqvist skrev för
cirka ett år sedan A-lagskontrakt med IFK Göteborg. Ett
kontrakt som nu avslutas och
Isak tar därmed klivet till ÖIS
Fotboll. Dahlqvist stod under
den gångna säsongen även för
fyra inhopp i Allsvenskan.
Men nu blir det Superettan
med ÖIS Fotboll för Isak.
Den mångsidige Isak kan
användas på flera positioner.
Han är i grunden mittfältare
men spelar även ofta längre fram i planen. Den 173
centimeter långe Isak är en

Foto: ÖIS Fotboll

Nu har laget två av Dahlqvistbröderna i klubben, då äldsta
brodern av tre Hampus också
spelar i laget!

kvick och bollskicklig spelare och längst av bröderna.
Hans kvickhet med bollen
och låga tyngdpunkt sticker
ut en aning från de andra
centrala mittfältare i truppen
och tillför därmed mycket i
truppbygget 2022 enligt ÖIS
Fotboll själva. Isak Dahlqvist
kommer att spela i tröja nummer 15.
Isak är själv nöjd med lagbytet.
– Det känns roligt och mycket
bra bra, säger Isak. Jag tycker
att detta känns som rätt steg
i karriären och jag tycker att
ÖIS spelar en väldigt rolig
fotboll som jag tror passar
mig bra.
Text: Anna Magnusson

Vi har

extra
SPOR öppet på
TLOVE
T

28 JAN
28 JAN
12 FEB
11 FEB

18 FEB

Foto: Privat

Isak till ÖIS, lirarnas lag!

Längtan till våren i
Gottfrids park på Hönö
Mycket sly är nu borta för
att ge plats för blommor. 15
säckar påskliljor är planterade och förhoppningsvis blir
det även ett hav med vitsippor.
I förra artikeln om Gottfrids
park på Hönö, berättade en
av eldsjälarna bakom parken,
Anna Eriksson, att hon drömde om djur i parken. Hönö
hembygdsförening som äger
parken som de upplåter till ett
gäng entusiaster att ta hand
om parken, nu planerar de att
bilda en förening likt rördammen.
– Idén om att låna fåren
från Rördammen kom från
Mattias som även lagat grinden och fixat staketet. Han
är vår ”handyman” i parken.
Fyra baggar finns nu i hagen
och de stortrivs, eftersom det
gått så bra ska vi få behålla dem över vintern och till
våren ser vi fram emot nya
lamm i hagen, säger Anna.
Visionen är att bygga ut staketet där fåren är och placera
en liten stuga från privata
personer. Ankor, minigrisar,
mini getter och hönor är en
framtidsdröm.
Vill ha hjälp av fler frivilliga
– Det vi i nuläget behöver
hjälp med är framför allt

Se ﬂer ﬁlmer och boka på www.honobio.se
Östra Hamnen 1 ・ bio@honobio.se

Passa på att FIKA
i vårt BIOCAFÉ
Vi har även POPCORN,
SNACKS, GODIS
till ﬁlmen!
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SENIORBIO
onsd - torsd 14.00

hjälp med är att transportera
stugan. Vi behöver även hjälp
med att gräva ur dammen
och göra rent den och bygga
en ö av stenar i mitten av
dammen. Vi vill framföra
allt tacka Morgan Simonsson och rördammens vänner,
Tappen, Klåva Hamnkrog,
Strandblomman, Ica Super
market, XL Bygg, Olinders,
personalen på kyrkogården,
Hönö Vadbinderi, Öckerö
Cementgjuteri, Öckerö Kommun, Öckerö Färghus och
Aleks Bageri. Även alla privatpersoner som hjälper till på
olika sätt. All hjälp är varmt
välkommen, säger Anna.

Lisbeth Jarnebrink var trött på
alla kottar som bara låg och
skräpade och kom då med idén
att bygga ett plank med flera hål
i som barnen kan kasta kottar
genom, nu är bara färgsättning
kvar.

Text: Anna Magnusson

LÄR DIG SPELA
Drömmer du om att
lära dig ett instrument?
Vi har spelböcker som
passar för alla åldrar!

Kaffe & Bulle ingår
125kr
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Svenska kyrkan • Öckerö församling

RÖRELSE OCH RO

LADDPLATS HÖNÖ KYRKA

SINNESRO – EN STUND MED GUD

Lättare styrka och kondition till härlig musik,
sedan en stilla stund i kyrkan. Sofia Rydell och
Karolina Sandros. Bekväma kläder, gärna vattenflaska och madrass eller matta. Ingen kostnad.
Tisdagar kl 19 i Hönö församlingshem

Nu laddar vi om för 2022! Frukost, samtal om
hopp och helhet, promenad – en kravlös mötesplats. Möjlighet att skapa något med händerna
för dig som vill. Hoppas vi ses! Britt-Marie,
diakon och Karolina, präst.
Onsdagar kl 9-11 i Hönö församlingshem

Sinnesrogudstjänst med Karolina Sandros och
Tony Rudberg, sång och gitarr.
Söndag 13 feb kl 16.30 i Hönö kyrka
Sinnesromässa. Enkel, stilla stund med nattvard.
Torsdagar kl 18.30 i Hönö kyrka

Planket med hål ska målas.
Sedan ska det användas för att
kasta prick med kottar.

MORGONBÖN I MARIAKYRKAN

LIVSSTEGEN – 12 STEG

TILL INRE HÄLSA
Starta dagen i bön. Onsdag: kyrkan öppen för
12 träffar om sånt som skaver ... vantrivsel
egen bön, övriga dagar tillsammans
med diakon i Gottfrids
Våren är i antågande
på jobbet, stukat självförtroende, livets stora
Britt-Marie Bäckström. park
Start 31
jan.
på Hönö.
frågor? Frågor/anmälan: Christina Ingmyr,
Vardagar kl 8.30-9 i Mariakyrkan, Öckerö
Britt-Marie Bäckström, tel 0708-66 74 75,
britt-marie.backstrom@svenskakyrkan.se
Start 14 feb.
Måndagar kl 10-12 el kl 18-20
Öckerö församlingshem

LEVA VIDARE-GRUPP
Enkel gemenskap för dig som mist en anhörig.
Plats för dig, din sorg och dina tankar. Vi träffas
vid fem tillfällen. Samtalsledare: Britt-Marie
Bäckström och Lena Andersson.
Kontakt: 070-945 97 23,
lena.b.andersson@svenskakyrkan.se
Start 14 feb.
Måndagar kl 13.30
Öckerö församlingshem

INSPIRATION HÖNÖ KYRKA

LJUS I MÖRKRET

MÄSSA I TIDEN

Brinner du för barn och ungdomar, gudstjänster,
basarer, trädgård, digitalt, HBTQ-frågor eller
annat? Kom och bolla idéer för framtiden! Vi
bjuder på fika.
avseende
förvaltning
av byggnaden,
OnsdagFrågor
9 feb
kl 19
i Hönö
församlingshem

Musikgudstjänst i februarikvällen med Johan
Stern, cello och Ulrika Davidsson, piano.
Söndag 6 feb kl 18 i Björkö kyrka

För och med församlingens ungdomar och andra. Sara Johannesson, Pernilla Hellman m fl.
Torsdag 10 feb kl 18.30 i Hönö kyrka

kontakta ordförande i Hönö kyrkostiftelse:
Claes Danielsson 0761-17 50 66

Med reservation för ändringar pga covid. Vi följer FHM:s rekommendationer, läs mer på hemsidan.
Webb: svenskakyrkan.se/ockero • Tel: 031-764 31 00
Facebook: ockeroforsamling • App: Kyrkguiden
LOK ALBL ADET JAN - FEB 2022 NR 1
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filadelfiaöckerö

Second Hand
stängt i januari

GUDSTJÄNST
Söndagar 11.00
30/1
6/2
13/2
20/2
27/2

Stefan Börjesson
Martina Lardmo
Emmanuel Jayakrishna
Gudstjänst
Mattias Martinsson

LOVSÅNGSHELG 26-27/2

LOKALBLADET
FEBRUARI 2021

Detta på grund
av pandemiläget

material

månd 14 februari
Ungdomsmöte, café och
gemenskap från årskurs 7.
Varje lördag 19.00. Start 5/2

Lördag
Söndag

med Mattias Martinson
16.00 Undervisning om lovsång
19.00 Lovsångsgudstjänst
11.00 Gudstjänst

utgivning torsd 24 februari

Öckerö-öarnas Rödakorskrets
Björnhuvudsvägen 19, Öckerö

annons@lokalbladet.com

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

Lyssna till

-30/2

FM 94.1 Mhz

28
HELG

ES

MÖT

RADIO
ÖCKERÖ

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

NIMBUS
Februari 2022
LÖR 5 FEBRUARI
10.00 - 14.00 TEMADAG
OM PSYKISK HÄLSA

TEMADAG OM
PSYKISK HÄLSA

SÖN 6 FEBRUARI
11.00 GUDSTJÄNST
Nattvard, kollekt.

Lördag 5 febr

SÖN 13 FEBRUARI
11.00 GUDSTJÄNST

FÖLJ OSS I SOCIALA
MEDIER!

SÖN 20 FEBRUARI
16.00 Årsmöte
SÖN 27 FEBRUARI
11.00 TILLSAMMANSGUDSTJÄNST

Se hemsidan
för mer info

Instagram @nimbuskyrkan
Facebook @nimbuskyrkan

NÄRRADIO

Vecka 6 sänder Nimbus andakt
kl 8.15 - 8.45 på Radio Öckerö
www.radioockero.se

CAFÉ NIMBUS

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

Nu erbjuder vi
pizza
på vår helgmeny !
NIMBUSKYRKAN
www.nimbuskyrkan.se
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KALENDER
Gudstjänst Söndagar
6/2 Kl. 16 Gudstjänst
Predikan Börje Dubari

Radio Hope sänder dygnet runt

20/2 Kl. 16 Gudstjänst
Predikan Matilda Märs från Betel

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

27/2 Kl. 16 Gudstjänst
Predikan Maria Dubari

Bibel & Bön

Måndagar Kl. 10.30-12.00
Uppehåll V 7

PROGRAMANSVARIG :
Öckerö-öarnas kristna råd

Stöd Radio Öckerö
Swish nr 123 638 44 73

Barn och ungdom

Grupper startar V 4 med uppehåll V 7
Joy Sport ålder 9-12år
Tisdagar Kl.16.00-17.15
Brattebergskolans idrottshall
Joy Jump ålder 6-9år
Torsdagar Kl. 16.00-17.15
Brattebergskolans idrottshall

Korsordslösning
DECEMBER

Joy Army ålder 12-13år
Tisdagar Kl. 18.00-20.30
Frälsningsarméns lokal
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Vill du stötta vår verksamhet?
Swish: 123 480 3334

ÄR
MOTORVÄG

NÅGRA
TILL

KALLAS
KANSKE
TIDSEPOKEN

VÄLJA
SOM BÄST
ÄR ÅTERGIVANDE

TEAM
ENHET AV
MILITÄRT
SLAG

Västra vägen 69, Hönö

MATRÄTT
AV SMÅSKURET
I SÅS

EN LOJOHANSSON
KÄND
FÖR
SINA
BÖCKER

Kontakt: Kårledare Maria Dubari
Frälsningsarmén Hönö
maria.dubari@fralsningsarmen.se
Mobil: 073 920 93 79

DAGENS lunch
031-962555 www.nimbusockero.se

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

13/2 Kl. 16 Gudstjänst
Predikan Marita Funcke

MÅNDAG - FREDAG

NIMBUSGÅRDEN

Programtablå jan - feb
Morgonandakter:
Måndag – Fredag 8.15
v. 4 Sv. kyrkan, Sandros
v. 5 Sionförsamlingen, Fotö
v. 6 Nimbuskyrkan, Öckerö
v. 7 Filadelfiakyrkan, Öckerö
v. 8 Equmeniakyrkan, Björkö
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BÅT AV DET
MINDRE SLAGET
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HAR DEN SIDA SOM
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KORSORDSKONSTRUKTÖR: Gunnar Emanuel Ljungström FOTO: Ruth Laulajainen & Jörgen Andersson
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Flera tomter,
villor och
bostadsrätter på
gång, kontakta
gärna oss med
ditt önskemål

Grattis till vår mäklare Pierre som även 2021 var 1:a i Öckerö kommun!
Börj� här

All� mäklare

S� fungerar det

Götalands län
Start / Sverige / Västra

Sparade

För mäklare

ingar på Öckerö helår

Mäklarna med ﬂest försäljn
2022-01-13.

All� mäklare

2021
ingsvärde på Öckerö helår

Mäklarna med högst försäljn
Publicerad 2022-01-13.

Pierre Berndtsson
Rev. &
Ahlberg & Berndtsson

Fastighets

Emelie Karlsson
edling

Svensk Fastighetsförm

Gratis hembesök
och muntlig
värdering av ditt
befintliga boende

Rev. & Fastighets
Ahlberg & Berndtsson
ningsvärde
154 435 000 kr försälj

Emelie Karlsson

2.

edling
Svensk Fastighetsförm
ningsvärde
44 847 000 kr försälj

Anmäl dig
till vårt
kundregister!

Julia Eriksson
Fastighetsbyrån

Julia Eriksson

3.

Fastighetsbyrån
ningsvärde

30 100 000 kr försälj

5 st försäljningar

4.

Maria Lundgren Höij
Fastighetsbyrån

Maria Lundgren Höij

4.

Fastighetsbyrån
ningsvärde

27 680 000 kr försälj

4 st försäljningar

4.

Sök

Pierre Berndtsson

1.

7 st försäljningar

3.

Sparade

För mäklare

ingsvärde
/ Öckerö / Högst försäljn

enligt vår statistik.

31 st försäljningar

2.

S� fungerar det

Götalands län
Start / Sverige / Västra

Öckerö, helår 2021

ik. Publicerad

2021 enligt vår statist

1.

Börj� här

Mäklarn� me� högst
försäljningsvärde

Mäklarn� me� ﬂest
försäljningar
Öckerö, helår 2021

Sök

ingar
/ Öckerö / Flest försäljn

Jörgen Warberg

Jörgen Warberg

5.

RE/MAX

RE/MAX

4 st försäljningar

24 745 000 kr försälj

Se våra objekt
på abfast.se

ningsvärde

Vi har kontor på Kompetenshuset
Lammholmsvägen 2, Öckerö och
Västra Vägen 12, Hönö Klåva.
www.abfast.se
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Vi har sålt hus i Öckerö kommun i 50 år. Tel. växel Öckerö- och Hönökontoret: 031-96 51 33 – Angelika, Pierre, Anne, Jens

fe

feb & 25

1

1

b

llning
- Underhå at
- God m r
- Bra prise

ÖPPETTI DER
FR O M 5 FEB

Må–fr 12 – 22
Lö
13–22
Sönd 13 –18

Köket öppet till 21 kvällar &
17.30 söndagar

SM AK MEN Y ER
4 & 5 februari
4 & 5 mars
8 & 9 april
6 & 7 maj

SK Ä RGÅ RDSLU NCH

Vardagar 12-15
Vår vintermeny serveras hela dagen

M Å N DAGSK LU BBEN
En mötesplats för dig som vill veta lite mera
Föreläsning och kvällsmat 200:Måndagar 7 feb, 21 feb, 28 feb & alla
måndagar i mars. Mer info se hemsidan.

ALLA
HJÄRTA NS
DAG
Kärleksmeny med välkomstbubbel

Från 425:-

H Ä N DER I V I NTER
11 feb
14 feb
18 feb
25 feb
11-13 mars
18 mars
25 mars

After Work
Alla hjärtans dag
SKALDJURSSUPÉ
After work
Kim Larsen Tribute
Grill & Rökkväll med
Dick`s BBQ
After Work

Varmt välkommen t ill Hönö Klåva hamn! Preben & Sofie med personal Tel 031-97 69 00 www.tullhuset.se info@tullhuset.se

