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

VI BJUDER PÅ ENA GLASET

031-79 79 550 • www.rvb.se

vid köp av kompletta glasögon
Gäller t o m 19/3 2022

Tryckmätning för glaukom • Räntefri avbetalning
VarmtVarmt
Välkomna!
Stefan,
Eva , Britt
och
Johanna
Välkomna!
Stefan,
Eva &
Britt

HÖNÖ KLOVA • TEL 96 97 10 • TIDSBESTÄLLNING
Gäller även i Torslanda Optik Amhult, 031-56 07 88

Arkitektbyrå & Projektbyrå
Nybyggnation & ombyggnation
Besiktningar & kontrollansvarig
Projektutveckling & rådgivning

Telefon 0702 42 03 54 • www.bosteinjohn.se

Med stor glädje presenterar jag detta nummer...

Håll koll
på vädret.
Ladda ner vår app
Kustväder till din
iPhone eller Android.

GULDSMIDE

Värdering - Reparationer
Omarbetning - Nytillverkning

Torget Hönö Klåva

Det är fantastiskt roligt och en
ära att driva vidare en så omtyckt
tidning som Lokalbladet. Tidningen startades för över trettio
år sedan av min far Inge Lindquist och har sedan dess delats ut
gratis varje månad, tidningen finansieras helt av annonsintäkter.
Det är annonsörerna som möjliggör produktionen med tryck och
distribution, så stort tack till alla
ni företag, samfund och föreningar som väljer Lokalbladet. Lokalbladet har en viktig uppgift och
fungerar som ett nav i Öckerö
kommun, vi informerar om händelser på öarna och lyfter fram
människor i olika åldrar som alla
har sina livsberättelser. Föreningslivet är starkt på öarna och vi
har ett fint samarbetar med olika
församlingar, idrottsklubbar med
mera. Vi tar tacksamt emot idéer
från er trogna läsare. Vårt mål är
att spegla öarna och folket som
bor här, tidningsformatet och
utgivningen en gång i månaden
gör att innehållet kan hålla god
kvalitet med hög aktualitet – ett
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läsvärt alternativ i mediebruset!
Många läser också vår tidning
digitalt på vår hemsida www.
loklbladet.com. Det är trevligt att
så många utanför vårt utgivningsområde vill läsa Lokalbladet och
hemsidan möjliggör det.
I detta nummer möter vi Osborne
Wendesten som hunnit fylla nittio
år i artikelserien Backspegeln,
allas våran Kiosktant Jenny Johansson som berättar om sitt liv
och om psykisk ohälsa och om
hur hon aktivt väljer glädje! Det
händer mycket i Hönö IS, Skärgårdens sportklubb med hockey
och konståkning. Kommunalråd
Jan Utbult informerar om påsken.
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Anna Magnusson, Öckerö kommun, Skärgårdens SK, Jenny
Johansson
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 kokerska/kock
till förskolan Bullerbyn.
Läs mer: svenskakyrkan.se/ockero

Blommor till buketter, bröllop,
begravning med mera
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Jan Utbult, kommunalråd:

Tillsammans skapar vi en tryggare kommun runt påsk
Traditionen med påskefyrar
tros ha kommit från Holland
till Sverige på 1700-talet via
holländska köpmän som kom
till Göteborg. Påskefyrarna
spred sig sedan till hela västra
Sverige.

Så här ser det ut vid Röfyren på påskaftons förmiddag.

En annan infallsvinkel är att
våra påskefyrar från början
var de norska och danska S:t
Hanseldarna som flyttats i
tiden. Den vanligaste motiveringen till att eldar tändes
vid påsken var att man skulle
skrämma bort påskkäringarna, som troddes vara på väg
från eller till Blåkulla. På våra
öar är det också sedan länge
tradition att påskefyrarna
byggs av julgranar som samlas ihop av barn och ungdomar.
Traditionen har utvecklats
I slutet av 70-talet fanns även
jag med på ett hörn i granletandet och fyrbyggandet på
Intagsfyren som låg uppe på
berget Högekôl, strax söder
om Bergmans gruppboende.
Dock kom jag aldrig högre
upp i fyrbyggar-hierarkin än
att släpa granar från vägen
uppför berget till fyrplatsen…
Under åren har traditionen
utvecklats och många tycker
att det tyvärr har blivit till det
sämre. Varje år genomförs en
medborgarenkät i kommunen
där medborgare anonymt kan
framföra sina åsikter. I 2021
års undersökning fanns en
fråga med som löd: ”Är Öckerö Kommuns påsktradition
med påskefyrar/brasor något
positivt och värt att bevara?”
47 procent svarade ja på frågan, 38 procent svarade nej
och 15 procent angav att man
inte visste.
Ökad oro
Även om de flesta som svarat
är positiva är det alltså en
stor del som inte är det. Min
gissning är att det inte är själva fyrarna som skapar den
negativa attityden utan främst
det som händer före och runt
påsken. Oron ökar i trafiken
när många A-traktorer, granbilar och moppar uppfattas
som störande. Inbrott, stölder
och slagsmål är andra negati-

va beteenden som kopplas till
traditionen. Även rattfylleri
och olovlig körning ökar. Allt
detta tillsammans skapar oro,
otrygghet och irritation hos
både öbor och besökare.
Tillsammans kan vi göra
påsken bättre
För att få en bättre situation
runt påsken behöver vi hjälpas åt att minska det som är
negativt och samtidigt förstärka det som upplevs som
positivt. De som kör runt
med granbilar och A-traktorer bör visa stor hänsyn i
trafiken. De som kör moppar
ska självklart inte trimma
men man kan också försöka
köra hyfsat tyst så att man
inte stör. Alla kan visa civilkurage, försöka avstyra
stölder, stoppa slagsmål och
förhindra att alkohol langas
till minderåriga. Den som blir
utsatt för brott bör anmäla
detta till polisen. Som föräldrar är det vårt huvudansvar
att prata med våra egna barn,
men även att nätverka och
samtala med andra föräldrar
när vi känner oro. Om alla
verkligen hjälper till så blir
det mer positivt i hela kommunen, inte bara inför påsk
utan faktiskt hela året.
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Samarbete
Öckerö kommun har ett tätt
samarbete med polisen för att
förebygga brott och oro, speciellt inför påsken. Både Polis
och räddningstjänst åker runt
på våra öar, tittar till olika
platser och pratar med folk.
Kommunens miljöenhet informerar om riskerna med att
elda miljöfarligt avfall. Skolan
tar samtal med elever om man
ser att skolarbetet blir lidande. Kommunen informerar
även om lagar och förordningar när det gäller eldning,
allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar.
En påskefyr är att betrakta
som en tillståndspliktig verksamhet och den som ska anordna en fyr behöver ansöka
om tillstånd hos polisen.
Vuxenvandring
Det finns också möjlighet för
dig som själv vill göra något
konkret för att hjälpa till.
Många föreningar hjälper
till att vuxenvandra och får
då ett extra bidrag till föreningskassan, kolla gärna med
din förening eller kommunen.
Genom ”Nattvandring” finns
också möjlighet att vara med
ute på öarna för dig som privatperson. Mer information

finns i kommunens information i detta nummer av Lokalbladet eller på kommunens
webbplats. Alla vuxna som
vill har möjlighet att gå ut en
sväng, visa sin närvaro och
kanske prata med några ungdomar. Ofta kan det faktiskt
bli väldigt trevliga samtal när
man väl börjar prata med varandra.
Jag är övertygad om att det
finns goda möjligheter att vi
tillsammans kan vända det
som många upplever som en
negativ trend. Men för att det
ska hända måste vi hjälpas
åt och göra det vi kan för att
skapa en lugn och trygg kommun för oss alla.

Jan Utbult (KD)
Kommunalråd
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Tullhuset blickar framåt
På Tullhuset Restaurang nere i Hönö Klåva står det sällan still.
– Vi gillar utveckling, säger ägaren Preben Pedersen när han
visar runt i de nyrenoverade lokalerna. Tullhuset har nu funnits i 20 år och vi har hela tiden utvecklat lokalerna precis som
verksamheten fortsätter Preben.
Renoveringen
Under hela januari hade Tullhuset stängt.
– Vi höll stängt för att göra om taket och sätta ny LED-belysning, men det medför ju alltid mer än en tänker från början, så
nu har vi tagit fram den gamla rustika granitmuren även i vår
glasade veranda och fräschat upp över lag. Tillsammans med
våra lokala hantverkare har vi lyckats skapa en ännu mysigare
lokal, säger Preben och ser nöjd ut. För oss var det viktigt att
byta till LED och då krävdes det att vi bytte hela taket som
också var slitet.
Preben blir engagerad när han pratar om sin restaurang som
han drivit i 18 år och berättar vidare.
– Senaste året har vi börjat arbeta utifrån en policy som heter
Hållbarhetsklivet, det är framtaget av Turistrådet i Västsverige och hjälper oss företagare inom besöksnäringen att bli mer
hållbara. Det bygger på fyra principer, förklarar Preben, och
handlar såklart om att hålla nere den negativa miljöpåverkan,
men också att jobba för att det ska vara bra både för oss öbor
och besökare så vi har ett levande samhälle året runt. Det vi
också gillar är att strävan i Hållbarhetsklivet är att vi ska ha
fler robusta verksamheter och fler heltidsjobb, då gäller det ju
att vara aktiv och attraktiv både för öbor och besökare från
andra håll, menar Preben. Dessutom jobbar vi ju mycket med
den blå maten från havet som vi behöver vara rädda om och
vårda.

Preben med sönerna Hannes och Olle. Frun Sofie jobbar med sociala
medier och administration.

Pandemin
Corona påverkade Tullhusets verksamhet och enligt Preben har
det lett till nya tankar
– Även om det har varit en väldigt utmanande tid under
pandemin har vi fått med oss mycket gott och tvingats vara
kreativa för att hålla restaurangen öppen, säger Preben. Hela
personalen varit delaktig i nya evenemang såsom Grillaftnar,
Skaldjurssupeér, Smakmenyer, musikaftnar och Måndagsklubben. Gästerna gillar helt enkelt när det händer något extra vilket vi tycker är fantastiskt roligt, det kräver att vi håller oss på
tå säger Preben.
Framtiden
Under pandemin tappade Tullhuset gäster precis som många
andra restauranger.
– Det var framförallt under 2020 men det häftiga har faktiskt varit att se hur våra lokala gäster har slutit upp och stöttat
oss, öborna är verkligen superlojala och har hämtat hem mat
eller kommit i den mån det har gått. Nu är vi de facto i anställartagen och behöver utöka organisationen efter att ha slitit
väldigt mycket på vår personal under den här perioden. Vi vill
verkligen ge vår personal en stor eloge för deras uthållighet
och lojalitet, säger Preben. Nu när vi är igång igen händer det
massor framöver, säger Preben med ett stort leende. Bara sen
vi öppnade för två veckor sedan har vi haft två Smakmenyer,
Måndagsklubben med Robert Lindberg som inspirerade oss till
att springa maraton och inte minst Alla Hjärtans dag som vi
firade med Kärleksmeny, det var fullsatt med väntelista säger
Preben och fortsätter; det trodde jag aldrig en måndag i februari! I mars blir det hyllningsspelningar till Kim Larsen, Smakmenyer, Måndagsklubben och så har vi bjudit in Dick Andersson från Dick´s BBQ och hans enorma rökar och grillar den 18
mars. Då blir det eldigt värre, skrattar Preben och tappar upp
en öl till en törstig gäst.
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Matsalen efter renoveringen. Nytt innertak och ny belysning.
TEXT: Anna Magnusson
FOTO: Tullhuset

Mat från havet är Tullhusets signum.
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Nöjda deltagare från öarna i höstens Stadskamp

Under hösten deltog två lag,
Team Fisherman och Team
Islanders från Nordic Wellness Hönö i Stadskampen.
En tävling där du tävlar i
viktnedgång och olika fysiska
grenar mot andra städer.
Under fem veckor fick tävlingsdeltagarna träningsupplägg och kostupplägg. Förutom att tävla mot de andra
städerna blev det ju givetvis
en intern kamp mellan de två
olika teamen.
Det var en grym teamkänsla
och många av deltagarna var
eniga om att de var just det
som avgjorde att de lyckades
så bra. I snitt gick varje deltagare ner 5 kilo i vikt under
dessa veckor. Tyvärr blev det
ingen vinst detta året i Stadskampen men i mars är det en
ny Stadskamp och då ska två
nya lag kämpa för seger.
Antar du utmaningen att ta
en plats i laget? Maila petra.
torgersson@nordicwellness.se

fick en rejäl tankeställare på
vad olika saker som jag äter
innehåller vad det gäller ren
energi och vilka enkla val som
jag kan göra i min vardag för
att välja vad jag ska äta och
vad jag helst inte bör äta. Sen
att träna i grupp tillsammans
med de andra deltagarna var
givande och motiverande och
att vi pushade på varandra att
orka mer, trots att latmasken
sa att jag inte orkar mer. Även
vår Facebookgrupp fick mig
att öka min motivation vad
det gällde att ta extra promenader och så vidare, när man
såg att dom andra var ute och
gick eller sprang. Målen som
jag hade var främst att komma igång med min träning så
att den blev mer regelbunden
samt självklart gå ner i vikt.

kost och träningsupplägg. Jag
lyckades med mina mål att
komma igång med träningen
igen, gick ner cirka sex kilo
på en månad och har kunnat
börja springa smärtfritt igen!
Emma, 30 år, kom igång bra
under kursen.
– När jag startade viktkursen
ville jag påbörja ett hälsosammare liv med fokus på att äta

bättre och röra på sig mer.
Jag gick ner 7 kilo på 4 veckor 8 cm kring midjan. Mitt
mål var att få en kickstart
och känslan av att träna som
ett lag och i en grupp var avgörande för mig då man automatiskt blir mer inspirerad
och motiverad av att vara med
och bidra. Petra och Helene
kunde hjälpa till med tips och
pepp vilket jag som person behöver för att hitta motivation
till att fortsätta. Jag har fortsatt efter kursen och skulle
verkligen rekommendera den
till er som vill komma igång
med målet att få ett hälsosammare liv.
Petra Torgersson

Var med och bidra till att göra
Öckerö kommun till en ännu
tryggare plats att bo på!

I samarbete med Nattvandring och föreningar arbetar vi för att öka den vuxna
närvaron på våra öar.
Syftet med natt-, vuxen- och föreningsvandring är att öka vuxennärvaron och skapa
trygghet i samhället. Nattvandring innebär vuxna förebilder, medmänskligt stöd och
social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Genom
att vuxenvandra kan du vara med och göra skillnad.
Stiftelsen Nattvandring och kommunens föreningssamordnare i Öckerö kommun är
samordnare och ansvariga för värdskapet, både för föreningens vuxenvandrare samt
andra vuxna som ansluter för att vandra.
Du hittar Nattvandring Öckerö på Facebook, där kan du få information om den lokala
gruppen samt anmäla intresse att gå med ut via meddelandefunktionen. Information
om stiftelsen hittar du på: nattvandring.nu Om du saknar Facebook men är intresserad av att prova på att gå med ut kan du maila din anmälan till: charlotte.backstrom.
utbult@ockero.se eller ringa på 031-978995.

Leif är 49 år och tidigare deltagare i viktgrupp.
– Det som jag tyckte var bra
med kursen var att jag dels

Mathias, 31 år, deltog också i
Stadskampen.
– Mitt mål med kursen var att
komma tillbaka till träningen
efter en knäskada i somras
och hitta ny motivation och
inspiration. Jag tyckte upplägget med gruppträning och
tipsen från Helene och Petra
var jättebra, tydlig info om
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Intresserad av föreningsvandring?
Är din förening intresserad av att bidra till att öka tryggheten i kommunen och få ett extra bidrag till föreningskassan? Då kan föreningen anmäla intresse för att vuxenvandra.
Förening som är berättigad till Öckerö kommuns föreningsbidrag kan ansöka om att
föreningsvandra. Ansökan och information genom Öckerö kommuns föreningssamordnare: Ewa.LinderholmWidell@ockero.se 031–978870.
Genom nattvandring- och föreningsvandring blir fler vuxna
synliga kvällstid och kan bidra till att vara goda förebilder
för unga. Öckerö kommun får dessutom en bättre lägesbild,
då rapportering sker efter genomförd vandring om vad
som observerats under kvällen, som exempelvis otrygga
platser, klotter och trafikbeteende.
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Elvira på 3-årsdagen
25 juni
Kram Hampus
Mamma och Pappa

på 6-årsdagen
den 26 juni
Kramar Farmor o Farfar

Olof Antonson tycker att öborna får ett i bästa fall ett ganska mediokert bostadsområde
av modernt snitt, om än med goda föresatser, till priset av vackra ängssluttningar och den
enda egentligt kvarvarande platsen på Öckerö där skog överhuvudtaget kan växa.

I samband med vår älskade

”vår lilla badtjej”
busfröet 4 år
Elvira som fyller 3 år
Stort grattis Lo
den 25 juni.
Önskar mamma, p
Kram Mormor & Morfar
och Svea

Säg Din mening

Kommentar till Osbornes insändare om reli
storleksordning

”Bevara naturen i Hôrste backe!”
Monica Wiklanders
bortgång vill vi tacka
alla som deltagit i vår
stora sorg med kramar,
felefonsamtal, sms,
kort och alla
vackra blommor.
Stort tack till
hemsjukvården.

Håkan
Josefin
Linnea

I Lokalbladet nr 10, 2021,
presenterar kommunstyrelsens
ordförande, Jan Utbult, hur
naturområdet Hôrste backe
på Öckerö skall exploateras
med parhus. Han konstaterar att bebyggelsen på öarna
under alla tider växt fram på
mark som tidigare varit klippor, skog eller ängar. Detta är
förvisso en sann beskrivning,
mark behöver tas i anspråk
om den skall bebyggas, och så
har också skett historiskt sett
(med blandade resultat). Inte
minst efter att bilfärjan kom
på 1960-talet. Men av detta
bakåtblickande följer inte att
”klippor, skog och ängar”
nödvändigtvis måste exploateras i framtiden.
På en ö är ytan som bekant
begränsad, vilket gör att jungfrulig mark är en definitiv
och ändlig resurs. Därför bör
man fundera noga kring hur
marken används, så att orörd
natur kan sparas, medan den
yta som har exploaterats successivt kan anpassas, byggas
till osv. Småhus utgör idag ca
95% av bostadsbebyggelsen.
Detta vore inget problem
givet en traditionell bebyggelsestruktur, som är norm i
de tättbebyggda bohuslänska
fiskelägena, eller i de gamla bykärnorna som Hea på
Hönö eller Norgård på Öckerö.
Men sättet vi byggt standardiserade småhus på i modern tid
är avsevärt mer ytkrävande,
inte minst om man ser till
tomtstorlekar och infrastruktur, samtidigt som de utseen6

Med Encyclopædia Britannica och/eller Barret's W
Encyclopedia som källa ser det ut på följande sätt:
1. Kristendom – 2,3 miljarder anhängare 7. Bahá'í
2. Islam – 1,8 miljarder anhängare
8. Konfuc
anhäng
3. Hinduism – 781 miljoner anhängare
4. Buddhism – 324 miljoner anhängare 9. Jainism
5. Sikhism – 19 miljoner anhängare
10. Shinto
6. Judendom – 14 miljoner anhängare

UTVECKLA ÖCKERÖ LÅNGSIKTIGT O

Just nu pågår arbetet med tre stora
detaljplaner på Öckerö. Inför höstens
val finns önskemål från många medMamma & Jan
borgare att veta hur de politiska pardemässigt hör hemma överallt manhängande skogsområden tierna
gröngräset.
Dedessa
flestaplaner.
öckeröställer sig till
Syster Therese
och ingenstans. Detta byggmed liknande kvaliteter, men Påbor
minns
nog
utflykter
dit
sidan 101 i Kristdemokraternas
skick för snarare tankarna
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helt öppna ängssluttningarna
har successivt ramats in av
träd, som kunnat växa sig
stora. Varför platsen lämnats
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orörd i 75 år sedan den planlagts är en berättigad fråga.
Kanske för att den ansetts
värdefull som naturområde?
Tills nu.
Kommunen konstaterar att
den ej nått upp till planerad
befolkningsökning. Den önskvärda nivån anses vara 100
personer/år, medan dagens
siffror ligger på blott 50. Det
är förståeligt att detta innebär ett problem, särskilt som
vissa öar brottas med ren
glesbygdsproblematik. Under
senare år har också ett flertal
detaljplaner i Öckerö kommun väckt folkligt missnöje
och protester. Detta är inget
ovanligt i sig, men det blir
särskilt påtagligt på en ö eftersom ytan och naturmiljön
är så pass begränsad, vilket
sätter skarpa gränser för hur
man kan expandera.
För att snabbt kunna råda bot
på den sviktande befolkningsökningen och kringgå svåröverskådliga och tidsödande
detaljplaneprocesser (uppemot
tio år), har kommunstyrelsen
därför uppmärksammat planen från 1940-talet och vill
gå direkt till bygglov. Genom
en markanvisningstävling
skall den återstående delen vid
Hôrste backe exploateras med
13 parhus. Då kommunen
äger marken finns få hinder
att kommunen får som den
vill i och med det kommunala
planmonopolet. Det är onekligen en lågt hängande frukt,
men i det här fallet snarare att
betrakta som ett marshmallowtest.
Vad är då problemet? Jo, planen som sådan är ett uttryck
för ”frusen ideologi”, dvs
de planprinciper som ansåg
vara rätt lösning i mitten av
1940-talet cementeras i pla-

kulturhistorisk bebyggelse på
Öckerö, men detta hindrar givetvis inte kommunen från att
utfärda byggnadsvårdspris.
Kommunen väljer nu också
att hellre kortsiktigt offra ett
omtyckt naturområde än att
först bebygga befintliga rivningstomter.

nen. Förutsättningarna är
helt andra idag, men genom
att exploatera planen är man
fastlåst i vad den föreskriver,
dvs småhus utspridda på en
bestämd yta, vilket innebär
att hela planområdet kommer
att skövlas.
Planen föreskriver även handel, vilket för 75 år sedan
innebar en speceriaffär eller
dylikt, men då detta inte
är aktuellt idag kommer en
samling träd att sparas här,
eftersom man inte får bygga
bostäder där. Detta benämns
i programmet – en smula
orwellskt – som ”hänsyn till
omgivande naturmiljö”.
Vid en hastig betraktelse kan
man också tro att det vinnande förslaget kom med en genial idé om parhus, men denna
hustyp var en av premisserna,
ett kriterium som medges i
1940-talsplanen. Att anpassa
planen eller försöka jämka är
uppenbarligen inte aktuellt,
eftersom det skulle motverka
tilltagets syfte, dvs att undvika segdragna planprocesser.
Vad vi får är på så vis ett i
bästa fall ett ganska mediokert bostadsområde av modernt snitt, om än med goda
föresatser, till priset av vack-

ra ängssluttningar och den
enda egentligt kvarvarande
platsen på Öckerö där skog
överhuvudtaget kan växa. Ett
skogsområde som redan finns
där, och som i princip sköter
sig självt. Med planen sparas
förvisso några fragmenterade
skogsdungar, men den nya
bebyggelsen kommer så pass
nära att den förtar även dessa.
I dagsläget är planområdet
lite av en buffertzon till befintlig bebyggelse. I stället för
att kunna lämna samhället
för naturen, kommer samhället att göra sig påmint i
naturen.
Samtidigt står rivningstomter
och gapar tomma. För drygt
fyra år sedan revs de två
äldsta skolorna på Öckerö,
Minnessten och Ankaret, med
kort varsel. Skolor som generationer hade anknytning till.
Nu utgör dessa ytor i sedvanlig ordning ”tillfälliga” markparkeringar. Nere på en höjd
i hamnen står husgrunden till
societetshuset Trevnaden som
kommunen rev 2004, och
även hamnplan har reducerats
till en markparkering.
Öckerö kommun med fastighetsbolag ÖBO/ÖFAB har
såvitt jag kan se inte visat något intresse för förvaltning av

Var det inte så att planen för
Öckerö hamn skulle täcka
bostadsbehovet för 10 år
framöver? Varför då så bråttom med att bebygga även
den sista delen av 1940-tals
planen fullständigt ad hoc
trots dess uppenbart negativa
konsekvenser? Om nu Skärhamnsberget nere vid Öckerö
hamn ändå skall exploateras
på sikt, håll er då till det, men
punkthusen på berget väcker
motstånd. Se i stället arkitekten Lukas Memborn arbete
”Hamburgö kyrkby”, för
hur ett berg i Hamburgsund
av motsvarande storlek kan
rymma 77 hushåll i blandade
upplåtelseformer enligt bohuslänsk princip, och detta på
samma areal som det ryms 16
standardvillor i ett närliggande bostadsområde. Med den
typen av lösningar skulle vi
kunna spara platser som Hôrste backe även för nästkommande generationer.
Tänk om vi i stället kompletterade ekbeståndet där genom
att plantera bergek, som är de
mest stormtåliga av träd, och
som förr täckte stora delar
av Bohuslän. Jag har redan
tjuvstartat, 30 liter ekollon
varje säsong i flera års tid. De
kan över lång tid fasa ut mer
snabbväxande trädslag och
ersätta rotvältor. På sikt kan
området omvandlas till en
liten ekskog passande en plats
som kallades Eikreiya.
Olof Antonson

Kommunalrådet Jan Utbult (KD):

”Behovet av nya bostäder vägde tyngre”
Svar till Olof Antonsson angående Hôrste backe
Tack Olof för en bra och välskriven insändare och för ditt engagemang för naturen på våra öar. Öckerö kommun är i stort behov
av fler bostäder. Som ett led i att ge möjlighet till fler av våra unga familjer att bo kvar i kommunen tillskapas nu 26 nya bostäder
på Hôrste backe. Beslutet om sälja den aktuella marken togs av kommunstyrelsen i höstas och projektet är redan igång. Som politiker är det vårt ansvar att alltid väga olika intressen mot varandra när vi tar beslut. I det här fallet fick behovet av nya bostäder
väga tyngre än bevarandet av hela skogsdungen på platsen.
Jan Utbult (KD)
Kommunstyrelsens ordförande
LOK ALBL ADET FEB - MARS 2022 NR 2

7

Jenny - Kiosktanten
Alltid ett stort leende, en glad
hälsning och gärna en kram,
det är Jenny det. Men har det
alltid varit så? Kan man vara
ständigt på topp och vara
glad? Det undrar vi när vi
träffar henne i sin lägenhet på
Hönö.
– Jag är yngst av fem systrar,
berättar Jenny. Mamma Eva
hade en dotter och var frånskild, pappa Bengt var änkeman och med två döttrar gifte
de sig och fick tvillingar; jag
och Helena. Hos oss var det
alltid fart och fläkt. ”Ungar
och mat har vi gott om”, sa
alltid pappa. Jag var pappas
flicka, Helena mer mammas.
Vi hade ett öppet hem där alla
var välkomna.
Skolan en pina
– Det var när skolan började
som livet blev en pina. Jag
blev mobbad och hade grav
dyslexi och hade svårt med
kompisar. Det var tvärtom för
min tvillingsyster. Hon fick
ofta skydda mig och genom
livet har hon varit min stöttepelare. Jag var mest med pappa, hängde med honom över
allt till hamna och träffade
”gobbarna”.
– Skolan passar inte alla
och den passade definitivt inte
mig. I gymnasiet började jag
få allvarlig ångest och fobier
av olika slag. Det var omöjligt för mig att åka buss som
exempel. Även om jag älskade
mitt gymnasium Beklädnads-

Tatueringen ”tvillingarna” har
Jenny på högra armen. Den symboliserar att hennes tvillingsyster
Helena är mycket betydelsefull.
Hon är även född i tvillingarnas
stjärntecken.
8

Ar

teknisk, den linjen passade
mig perfekt, då jag som tur
är i alla fall är praktiskt lagd,
säger Jenny och skrattar.
Vändningen
– Till sist fick jag ta hjälp av
läkare och terapi, där började
allt sakta vända för mig. Jag
minns att jag var deprimerad
och såg inte något ljus, allt
var så tungt, då frågade en
läkare mig. ”Vad gör dig glad,
Jenny?”
– När jag gör någon annan
glad, svarade jag. Börja med
det då blev svaret, så jag började med att säga något snällt
till alla i jag mötte, det blev
till en positiv spiral och glädje
smittar. Jag jobbar med min
ångest varje dag men det är
inget som syns utåt.
– Min expojkvän Johnny
hjälpte mig mycket. Han lärde
mig att läsa och skriva, numera älskar jag böcker. Han
hjälpte mig att våga lämna
öarna och släppa tvångstankarna. Nu har jag tagit körkort och har egen bil vilket
jag är mycket stolt över.
Singellivet och livet
– Jag trivs väldigt bra med
mitt liv just nu, berättar Jenny. Visst har jag åkt på några
nitar när det gäller killar men
det gör ju bara att jag vet vad
jag inte vill ha och då blir
det lättare att hitta den rätta.
Visst vill jag dela mitt liv med
någon, men numer känner jag
mig inte ensam. Jag tycker om
att vara själv, det är stor skillnad, jag trivs med mig själv.
Jag har massor av härliga
vänner i alla åldrar, underbar
familj och stor släkt. Alla
mina syskonbarn är mig nära,
som mina egna barn. Jag behöver aldrig vara ensam om
jag inte vill, det är skönt.
Kiosktanten
– Jag har jobbat på Henrys
kiosk i 15 år och trivs som
fisken i vattnet, förklarar Jenny. Jag älskar mitt jobb så när
jag är ledig kan jag komma
på mig själv att jag längtar
dit. Det är så socialt och jag
älskar alla kunderna, ungar
som kommer och köper godis
och gubbarna som spelar på

tikelserie

Nyfiken
på

Jenny i full färd med att baka bagebröd, vilket hon lärt sig av sina
föräldrar.

hästar. Det är vänner i alla
åldrar, jag får så mycket uppskattning och det är så mycket skratt.
Gobba på Hamna
– Gobba på Hamna har en
speciell plats i mitt hjärta, jag
började hjälpa min pappa när
han började bli sjuk, det var
en grej jag och pappa gjorde
tillsammans. Efter hans död
har jag fortsatt hjälpa till. Nu
har det varit en paus under
pandemin, men hoppas kunna starta upp igen i höst, det
är många gubbar som frågar
efter mig och jag saknar dem.
Förluster och sorger
– Mamma och pappa har
båda dött i cancer, det har varit tufft. Själv har jag haft två
cystor som lyckligtvis varit
godartade men visst finns det
en oro, det är en fruktansvärd

sjukdom. En stor sorg som
vår släkt alltid bär med sig är
att min systerson Peter dog
i allt för tidig ålder. Vi hade
även en tragisk händelse då en
systers man begick självmord.
Det jag tar med mig av dessa
sorger är att man inte kan ta
livet för givet, utan vara tacksam och glad över varje dag
man får.
Kramburken
– Under julmarknaden i Klåva
gjorde jag en rolig grej tillsammans med Linda på Zillstar. Idén kom från Lotta på
Lotta & Co, vi sålde kramar
och samlade in pengar till behövande. Numer använder jag
burken för att spara pengar
till en utlandsresaresa till värmen, jag har nämligen aldrig
flygt, men nu är det dags. Jag
drömmer om att landa i ett
varmt land och uppleva nya
kulturer, nya smakupplevelser
och träffa nya människor,
det ser jag fram emot. Vilken
livsresa jag ändå gjort, jag är
så evigt tacksam för livet, avslutar Jenny.
Fakta
Jenny Johansson, f. 1975
Status: Singel
Yrke: Kiosktant
Hobby: Baka, sticka, laga
mat, läsa, sy
Fritid: Vara med vänner
och slå klackarna i taket

På Jennys bil står det
Kiosktanten.

TEXT: Anna Magnusson
FOTO: Privat
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Konståkningstävling på Öckerö lockade 130 deltagare
Den 5-6 februari arrangerades Skärgårdspiruetten i
Öckerö Ishall. Skärgårdens
konståkning stod som värd
för tävlingen som lockade
ungefär 130 konståkare från
Göteborgsdistriktet ut till
Öckerö.
– Att få förmånen att arrangera en så stor tävling i vår
hall är fantastiskt roligt, säger
Maria Laxing som är ansvarig för konståkningssektionen
i Skärgårdens Sportklubb.
Konståkningssektionen i
Skärgårdens sportklubb arrangerade Stjärntävlingen
Skärgårdspiruetten under helgen den 5-6 februari i Öckerö
Ishall. Samtliga konståkningsklubbar i Göteborgsdistriktet
bjöds in till tävlingen och totalt deltog ca 130 åkare från
9 olika klubbar. Åkarna som
deltog var mellan 7-18 år.
– Verkligen jättekul att vi
fick så många deltagare. En
bra möjlighet för oss att få
visa upp vår verksamhet i
Skärgårdens konståkning och
samtidigt också ett tillfälle att

bidra till besöksnäringen till
våra öar, säger Maria Laxing.
Beröm och stjärnor
Under tävlingen framför alla
deltagare sina individuella
program på isen. Programmen
är runt 2,30 min långa. I de
yngsta grupperna ges ingen
placering i gruppen men varje
deltagare får ett diplom efter
avslutat åk där bedömarna
betygsätter deras insats med
stjärnor och även ger dem
beröm för något de gjort bra
och tips på detaljer som de behöver träna mer på. I de äldre
klasserna får dock åkarna en
placering.
– Vi hade många av våra
egna åkare som tävlade för
allra första gången under den
här helgen och det var extra
roligt att följa dessa åkare
under tävlingen. Alla var så
duktiga trots mycket nervositet såklart, säger Maria.
Förutom allt spännande som
en tävling innebär så bidrar
evenemang som detta även till
en fantastisk sammanhållning
mellan åkarna och även mel-

TACK!
...till dig som väljer att stödja
Lokalbladet med en prenumeration
HUR VIKTIGT ÄR LOKALBLADET FÖR DIG?
Vi är nu på vårt 31:e år som lokal gratistidning.
Lokalbladet finansieras enbart genom
annonsintäkter och erhåller inget presstöd
eller andra bidrag.
Det är våra annonsörer som gör det möjligt för
Lokalbladet att komma ut en gång i månaden
till alla hushåll och alla företag i Öckerö
kommun och hela Torslanda.
Du som privatperson, företagare eller förening
har möjlighet att stödja Lokalbladet med
valfritt belopp.
Vi tackar ödmjukast
för ditt stöd!

Swishnummer:
1235607205
Bankgiro: 639-2583
Ange för- och efternamn
vid inbetalning
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lan föräldrarna i föreningen.
Sammanhållning och glädje
är något vi jobbar mycket
för. ”På is med glädje” är vårt
ledord.
Snart vårshow
Skärgårdens konståkning har
idag runt 65 medlemmar
från skridskoskola upp till
tävlingsåkare. Nu när säsong-

en börjar lida mot sitt slut är
det några enstaka tävlingar
kvar och sedan återstår också den stora vårshowen. Denna brukar vara ett populärt
evenemang att besöka och ett
härligt tillfälle för alla åkare
att få visa upp sina färdigheter på isen för sina nära och
kära.
Skärgårdens sportklubb

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
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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Nytt samarbete mellan herrjuniorer och a-lag i Hönö IS
Under en längre period har
Hönö IS sett en vikande trend
när det gäller uppflyttning av
spelare från ungdom/juniorlag till seniorlag. Föreningens
målsättning har därför blivit
att utveckla en modell som
gör det smidigare att ta steget
upp till representationslaget.
Inför 2022 hade vi för första
gången en stor trupp killar
födda 2005, som hade ett mål
– att bli det första juniorlaget
på flera år i Hönö IS. Under
2000-talet har föreningen
enbart haft juniorlag på herrsidan under ett fåtal år.
A-laget är en stabil trupp
sedan några år tillbaka, där

spelarna under en period tillsammans med hjälptränare
fick hålla ångan uppe samtidigt som pandemin slog till.
Vi har inför i år ny ledarstab:
Torgny Haraldsson (tidigare
tränare för P00, juniorer och
nu närmast U16)
Ass tränare: Magnus Wiesner
(tidigare tränare för P03, P06
och U16)
Ass tränare: Håkan Karlsson
(tidigare tränare för P03)
Ass tränare: Stefan Sjöström
(tidigare tränare för P02)
Tränar tillsammans
Fotbollssektionen har arbetat
aktivt för att få med ledare

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.
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Fr. v. Stefan Sjöström, Torgny Haraldsson, Magnus Wiesner, Håkan
Karlsson.

som har en lång historia
som aktiva själva på olika
nivåer, tidigare varit ledare
i föreningen med ett riktigt
”Hönöhjärta”, har modern
fotboll i sin utbildningssäck
och träningssyn samt som ser
långsiktigt på det arbete vi
startar nu.
A-lag och juniorer tränar
nu tillsammans samtidigt som
de deltar i två olika seriespel
– ett i juniorserien och ett
i seniorserien. Träningarna
är upplagda på ett sätt så de
delvis tränar med sin grupp,
delvis tillsammans i olika väl
planerade övningar
De båda trupperna har en
låg snittålder. Juniorerna är
övervägande födda 2005 med
undantag av några spelare
som är födda 2003-2006. Killarna har spelat tillsammans
i många år och har arbetat
fram en spelidé som fungerar
fantastiskt bra i truppen.
A-laget har under flera år
varit ett ungt lag med mycket
vilja och energi. De senaste
två åren har det kommit några nya, något äldre spelare
(även att de inte är så gamla).
Vi har även under januari
fått tre återvändare som är
fostrade i Hönö IS, men under
sin senare pojk- och juniortid
spelat i andra föreningar
Lättare att kliva upp
Integrationens syfte mellan lagen är för att minska klyftan
mellan trupperna samtidigt
som de får lära känna varandra i ett tidigt skede. Träningarna skapar ett visst konkurrenstänk samtidigt som de
yngre spelarna ser upp till de
äldre och strävar efter att få
vara en del av vårt a-lag.
Ledarstaben ser detta som
ett långsiktigt arbete och vill

bygga en spelidé i båda lagen.
Det blir per automatik en röd
tråd så klivet upp till a-laget
blir lättare den dagen det
behövs fyllas på underifrån. I
förlängningen ingår det även
att inkludera de yngre lagen
i samma spelidé, så spelarna
känner igen sig när de blir
äldre och närmar sig junioråldern. Man vill utveckla
och underlätta integrering på
pojksidan och få spelare att
fortsätta spela i Hönö IS från
tidig ålder hela vägen upp till
a-laget. Genom detta skapar
vi en klubbkänsla när spelidén
är tydlig.
Viktigt att ha kul
Det viktiga för oss i år är att
hitta glädjen i idrotten, träna
hårt men ändå lustfyllt. Vi
skall ha roligt tillsammans
och januari månads träningar
har redan visat resultat. Trots
storm, regn och sjukdomar
har alla träningar genomförts
och kommer fortsatt göra det
för att få en kontinuitet.
I slutändan är det spelarna
som gör jobbet på plan och de
är de viktiga för oss. Även att
vi ledare är högst delaktiga
på träningarna med både i
pepp och med i övningarna
aktivt, så är det spelarna vi
vill lyfta. Juniorerna har gjort
en fantastisk resa de senaste
två åren och har lyft sig ett
par nivåer. A-laget har trots
skador, pandemi där de periodvis inte fått träna och under en period inte haft någon
huvudtränare, lyckats hålla
ihop truppen på ett underbart
sätt. Genom spelarnas engagemang, nyfikenhet och energi
kommer denna fusion bli det
bästa vi har gjort på många år
i Hönö IS.
Hönö IS
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Skärgårdens hockeys satsning på tjejerna bar frukt
När man öppnar dörren
till omklädningsrummet i
Wallenstamshallen bredvid
Scandinavium slås man av
musiken, skratten och energin
från de taggade hockeytjejer
i Skärgårdens tjejhockeylag.
Motståndet står Frölunda
Hockey för, vilket alltid är
lite extra spännande. Med
coachning av tränaren Vendela Englund gör tjejerna en
riktig kämparinsatts och vinner matchen. Glädjen är total.
För några år sedan togs
ett beslut om att satsa på
tjejhockeyn i föreningen. Idag
har satsningen givit frukt och
klubben har cirka 30 aktiva
spelare. Tjejerna är indelade
i tre ålderskategorier, yngre,
mellan och äldre. Idag har
föreningen inget yngre lag
med i seriespelet men hoppas
på att locka fler yngre tjejer
för att ha ett lag även där. På
träningarna tränar alla åldrar
samtidigt och det är inga dåliga förebilder de yngre tjejerna
har att se upp till. Bland annat
tränar Tilde Utbult med dem.

HÖNÖ

Förutom TV-pucksmeriter
och elitseriespel är hon uttagen till bruttotruppen till
ungdoms-OS och ses som en
av de största talangerna inom
svensk damhockey.
Skärgårdens Sportklubb är
indelad i två sektioner; Konståkning och Ishockeysektionen.Flera av spelarna är aktiva inom båda sektionerna.
Skärgårdens Sportklubb ser
fram emot att tjejhockeyn ska
växa ännu mer och att de ska
vara fulla lag i alla åldersgrupper. Är du intresserad av
att test på tjejhockey så är du
välkommen att höra av dig
till kansli@skargardenssk.se
Skärgårdens Sportklubb

Öppettider i Receptionen

Vardagar 08:00–12:00, 16:00–20:00

VILL DU GÅ NER I VIKT?
ANTA UTMANINGEN OCH ANSÖK OM EN PLATS I LAGET!
VI SÖKER NU 10 PERSONER SOM VILL DELTA
I EN FYRA VECKOR LÅNG UTMANING DÄR
VI TÄVLAR I VIKTMINSKNING OCH FYSISKA
PRESTATIONER.
ÄR DU EN AV DEM?
FÖR MER INFO OCH INTRESSEANMÄLAN MAILA
PETRA.TORGERSSON@NORDICWELLNESS.SE
MÄRK MAILET MED ”STADSKAMPEN”
MAILA SENAST 2/11
VI SER FRAM EMOT DIN ANSÖKAN!
PETRA & HELENE
nordicwellness.se Göteborg, Hönö, Östra hamnen 1
Tel 031-96 25 65, hono@nordicwellness.se
LOK ALBL ADET FEB - MARS 2022 NR 2
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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

BOKCIRKEL FÖR FÖRÄLDRALEDIGA

På regeringens presskonferens den 3 februari informerades om
att de flesta åtgärder som har införts för att stoppa spridningen
av coronaviruset tas bort den 9 februari.

Är du föräldraledig och gillar att läsa? Då är du och ditt barn
välkomna till vårens bokträffar på Öckerö bibliotek. Vi diskuterar boken vi läst över lite fika, medan barnen kryper omkring!
Onsdag 16/3 kl 15:00 Navet, Öckerö bibliotek
Anmälan och info om boken:
 biblioteket@ockero.se eller  031-97 63 48

Tre rekommendationer till allmänheten kvarstår:
 Vaccinera dig mot covid-19 om du är 12 år eller äldre
 Stanna hemma och undvid nära kontakt med andra om du är
sjuk med symtom som kan vara covid-19
 Den som är vuxen och inte är vaccinerad bör fortsatt vara
försiktig, och undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.
Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk
för allvarlig sjukdom. Risken ökar också med åldern.
Smittspridningen är forfarande hög. Utifrån detta planerar nu
kommunen för en succesiv återgång. Vård- och omsorgsverksamheterna behöver fortsätta vidta riskreducerande och förebyggande åtgärder så länge det finns en omfattande smittspridning
i samhället.
 ockero.se/virus

 folkhalsomyndigheten.se
 krisinformation.se

FÖRFATTARBESÖK: ELLEN MATTSON
Vi får besök av den prisbelönta författaren Ellen Mattson.
Mattson är född i Uddevalla och debuterade 1992 med boken
”Nattvandring”. Flera av hennes böcker utspelar sig i Bohuslän
och så är även fallet med den senaste romanen ”Den svarta
månens år”. I den får vi följa universitetsläraren David, som
halkar på en isfläck och hamnar in i en ny och obekant fas av
sitt liv. Utöver sitt författande sitter Mattson sedan 2019 även
på stol nr 9 i Svenska Akademien.
Torsdag 31 mars, kl.19.00. Ängholmen, Öckerö bibliotek
Gratis inträde, men begränsat antal platser. Boka biljett på
 biblioteket@ockero.se eller  031-97 63 48

FÖRELÄSNING: MAT FÖR HÄLSAN OCH PLANETEN
Genom våra matvanor kan vi göra det lätt att göra bra val för vår
hälsa. Vanor som ger dig ork och styrka. Hur vår mat produceras
och transporteras över jordklotet har stor betydelse för vår hälsa,
liksom matvanorna spelar roll för planetens framtid.
Lina Johansson, leg dietist Öckerö kommun, Heléne Ambjörnson,
leg dietist och processledare Hälsofrämjande sjukhus vid Kungälvs sjukhus och Maria Magnusson, leg dietist och verksamhetsansvarig för Folkhälsoenheten vid Sjukhusen i väster lyfter några
viktiga aspekter kring mat och reflekterar kring vad vi kan göra
för att påverka vår hälsa och miljön.
Du som förälder eller annan viktig vuxen i Öckerö Kommun får
konkreta tips på god mat för din hälsa.
När? Torsdag den 17/3 kl. 18:00  ockero.se/youtube
PS. Du finner flera digitala föreläsningar om Hälsosamma
levnadsvanor på  ockero.se/levnadsvanor

UTSTÄLLNING: ELEVKONST - 2022
Barn och ungdomar ställer ut sina arbeten som skapats i
Öckerö kommun. Ni kommer bl.a. få ta del av slöjd, bild och digital musik. Utställningshallen i Öckerö bibliotek, Navet. 1/3-17/3

Foto: Kristin Lidell

SAGOLEK PÅ BIBLIOTEKET
Sagolek för barn från 3 år. Här får barnen bearbeta sagan med
lekens hjälp. Vi leker sagorna tillsammans, vi klättrar, smyger
och simmar. Vi möter faror och besegrar dem.
När sagopedagogen Mikael Thomasson berättar folksagor från
hela världen är barnen aktiva och deltar i berättandet med ord,
rörelser och ljud.
Fyra lördagar under våren. Olika lekar varje gång!
Första tillfället sker 12 mars kl 10:30
Navet, Öckerö bibliotek Ingen avgift. Begränsat antal platser.

UTSTÄLLNING:
HÅKAN JUTBLAD - “INCIDENTER OCH HÄNDELSER
Vernissage 26/3 kl. 11-13.30.
Utställningen pågår mellan 26/3 – 11/5.
Utställningshallen i Öckerö bibliotek, Navet

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. 18.00-21.00 och helger kl. 10.00-20.00 är biblioteket öppet utan personal på plats.
Bild: Annie Cena och Lage Bonde
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Läs mer och ansök om att bli Meröppet-användare via vår e-tjänst:
 minasidor.ockero.se/meroppet
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Storsatsning på tjej- och damfotbollen

Genom samarbetet HBH Hönö, Björkö, Hjuvik, har
damfotbollen tagit ett stort
steg framåt, där spelare rekryteras både från öarna och
Hjuvik.
Nu har säsongen med seriespel för Junior, F17 och
junior-DM planerats. Damjuniorlaget från 2021 har valt
att spela juniorfotboll ett år
till och anledning är att HBH
i dess samarbetsform behöver
ett år till på sig innan satsning
på damlag då påfyllnaden av
juniorspelare och underifrån
har möjlighet att explodera än
mer till det positiva 2023.

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

Inför året kommer kombinationslag (Hönö – Björkö –
Hjuvik) att etableras från åldersgrupperna F10 och uppåt.
Det innebär att samarbetet nu
lett till att fler än 140 aktiva
tjejer nu kan spela fotboll under HBH-paraplyet. Inom ett
år beräknas det totala antalet
juniorspelare hamna runt 60.
Det ger en helt fantastisk bas
att bygga vidare på och HBH
kommer troligen ha en av de
större baserna i Torslanda/
Öckerö Kommun.
Nyligen lades serierna för
kommande års juniorserie och

HBH kommer vara delta med
tre lag och trupper - div 1, div
2 och div 3 - allt för att möjliggöra bästa möjliga bas för
att bygga för framtiden. Varje
lag kommer ”huvudsakligen”
bemannas så långt det går
med egna spelare men möjliggör ”rotation” och ökade
samarbeten inför kommande
år. HBH-lag kommer dessutom anmälas för att spela DM,
Fairplayserie med start under
februari/mars.
Vi fortsätter även med deltagande i F17 SM-kvalserien
2022 då det gav ett mycket
positivt resultat förra året.
Tillsammans med Hjuvik
kommer vi
bemanna ett
F17-lag och i
F17 serien verkar vi återfå
spännande och
inspirerande
matcher mot
ex. Askim,
Häcken, IFK
Göteborg och

Jönköping Södra. Första utomhusträning har sedan slutet
av januari genomförts på helplan med massor av motiverade tränare och spelare.
Vi utvärderar och planerar
vidare för hur vi i de olika
trupperna kommer träna
tillsammans både för att fortsätta integration men också
för att bibehålla grupper/lag.
Vi välkomnar i vanlig ordning
självklart nya spelare som
vill prova att träna med oss
vill man testa är det bara att
kontakta ledare för aktuell
åldersgrupp för att få tider för
träning.
David Ahlbaum, Hönö IS
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DIN KOMPLETTA
MARKENTREPRENÖR!

ALLT INOM MARK:

LOKALBLADET

MARS 2022
material

månd 14 mars
utgivning torsd 24 mars

annons@lokalbladet.com

LÄS TIDIGARE NUMMER
AV LOKALBLADET PÅ
LOKALBLADET.COM
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• 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

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

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

Vi
har nya öppettider
kl. 8-18.15
Sjuksköterska?
Vill Du jobba
hos oss? måndag-torsdag.
Vi söker timvikarier.
Fredag kl. 8-17.
Välkommen till Ditt nya jobb!

För mer information om vaccination följ oss på
facebook.com/honovardcentral och www.honovardcentral.se

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

Minkebergsvägen 3, Hönö – Telefon 031-712 76 60 – honovardcentral.se – Se 1177.se för mer info

LOKALBLADET
MARS 2022
material

månd 14 mars
utgivning torsd 24 mars

annons@lokalbladet.com
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Aktuell med sin tredje bok:

TEXT & FOTO: Anna Magnusson

Osborne Wendesten – planterar tankar
släkt och vännerna på öarna.
Under tiden i Göteborg var
jag engagerad i Smyrnaförsamlingen och efter flytten
blev det en naturlig övergång
till Filadelfiaförsamlingen.
Församlingslivet har varit
mycket betydelsefullt för mig.
Jag blev söndagsskollärare
för barn och ungdomar, det
bidrog starkt till att min gudstro växte. Jag blev på ett nytt
sätt medveten om vad Jesus
gjort för oss och ville även att
andra skulle veta det. Det här
fick långt gående effekter på
mitt praktiska tänkande och
arbete. Jag deltog även i bibelstudiegrupper.

Vi träffar Osborne på Bovieran, ett lägenhetsområde på
Hönö med inglasad vacker
gemensam vinterträdgård där
han bor med sin fru Gerd.
Han har nyss firat sin 90-årsdag men det är inget som
märks då vi samtalar, han
är helt klar i huvudet men i
kroppen börjar han känna sig
sliten.
Han är född och uppväxt i
Hönö Röd men sedan flyttade
familjen till Gårda då han var
sju år.
– Jag har så många härliga
barndomsminnen, fiske, hamnen och båtar. Jag har skrivit
en biografi över mitt liv där
mina memoarer och minnen
finns; ”Osborne – Arthur i
Rö´s pojk” heter den.
Familjen Wendesten
– Livet har inte alltid varit en
dans på rosor, berättar Osborne,  men jag och Gerd har
kämpat och hållit ihop, det
är ju så med vår generation.
Vi har två barn Madeleine
född -56 och Peter född -59.
Vi har sju barnbarn och tio
barnbarnsbarn och det är en
rikedom.
Osborne har ett stort hjärta
och han ställer alltid upp för
sina barnbarn när han kan,
16

det märks då det ringer och
plingar i mobilen under intervjun- det är barnbarnen som
ringer säger han.
– Familjerelationer kan vara
svåra men jag har lärt mig under mitt liv att man ska vända
andra kinden till, det blir bäst
i längden, hjälpa till så mycket
man kan och vara snäll. Vi
har genomlidit mycket med
skilsmässor, sjukdom och tragiska dödsfall.
Äventyrlige Osborne
Medan frun Gerd mest velat
vara hemma och ha saker på
sitt vis, har Osborne inte låtit
sig bindas vid det.
– Jag har engagerat mig i
föreningar som gjort att jag
har fått möjlighet att resa
runt i hela Sverige och har
även gjort två resor till USA.
Främst genom Gideoniterna,
där jag var ordförande för
västra Götalandsregionen under en tid. Det har även blivit
hela tre resor till Israel. Andra
föreningar Osborne varit drivande i är Anhörigföreningen
för äldre på Solhöjdens äldreboende där det anordnats
träffar och aktiviteter, RPGRiksförbundet Pensionärs-Gemenskap, DHR - De Handikappades Riksförbund och
inte minst Filadelfiakyrkan på
Öckerö.

Värmland
Genom vännerna i familjen
Wikeryd kom Osborne att
bli förälskad i Värmland och
Stöllet.
– Jag hjälpte dem att måla
deras hus, säger Osborne, det
ledde till att jag ville bygga en
egen stuga. Trots att Gerd inte
förstod mina planer, och inte
ställde sig bakom, började jag
ändå planera, rita och bygga.
Tyvärr blev jag tvungen att
sälja stugan med förlust då
den stora räntekrisen kom
1992. Men stället ligger mig
varmt om hjärtat och det är
en fin avkoppling i skogarna.
Yrkesliv och Göteborg
– Jag gick samma väg som
min far Arthur och blev
målare efter att ha arbetat
i hans firma.  Efter lumpen
började jag arbeta i Göteborg
hos Bror Ericson och genom
hans kontakter fick vi hyra
en lägenhet på Gibraltargatan
då var jag gift och 22 år. Så
familjelivet och mycket ansvar
började tidigt, det är inte som
nu, skrattar Osborne.
Flytten till Öckerö 1967
– Nu hade bilismen börjat
på öarna och förbindelserna
var bättre och vi saknade

Livsvisdom
– Genom livet lär man sig
mycket om man vill och är
intresserad vill säga! Lite livsvisdom från mig till Lokalbladets läsare:
”Vår rädsla kan inte hejda
döden, men den kan hindra
livet”
”Det är inte tanken som räknas - utan det vi gör”
”Om inte tanken blir planterad kan den inte växa”
Böcker på gång
Osborne släpper snart sin
tredje bok: Andligt intag som
GPS för livet
Tidigare utgivna böcker är
Osborne-Arthur i Rö´s pojk
och Framtidstankar från hjärtat. Fjärde boken jobbar han
med nu och den kommer att
heta Osborne budbäraren.

FAKTA:
Gideoniterna är en internationell kristen organisation med verksamhet
i cirka 200 länder. Deras
främsta uppgift är
att placera biblar och exemplar av Nya Testamentet på hotell, fängelser,
sjukhus och vårdhem.
De delar även ut ficktestamenten till fångar,
skolungdom, militärer,
bilmekaniker och sjukvårdspersonal.
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Svenska kyrkan • Öckerö församling

HYLLNING TILL TAUBE

KOM, VI GÅR MOT LJUSET

MUSIKKAFÉ: RED MILL JAZZMEN

Musikgudstjänst i samband med Evert Taubes
födelsedag med sångare, musiker och en sjungande församling under ledning av Magnus Wassenius. Rasmus Lindén.
Söndag 13 mars kl 18 i Öckerö kyrka

Var med och sjung! Projektkör under ledning av
Carin Åkesson. Övning 8 och 12-13 mars inför
konsert 13 mars. Anmälan senast 1 mars till
emma.rudang@gmail.com
Söndag 13 mars kl 18 i Equmeniakyrkan, Björkö

Öarnas egna jazzmusiker bjuder på en svängig
repertoar till eftermiddagskaffet.
Måndag 14 mars kl 15 i Hönö församl.hem

RÖRELSE OCH RO-LÖRDAG

QUIZ MED LIVEMUSIK

EXISTENTIELL HÄLSA

Frågesport med Karolina Sandros och Sara
Johannesson. Ge dig in i quiz-kampen, nu kör
vi! Gästartist: Tony Rudberg,
sång och gitarr. Kaffe och
semla till alla tävlande.
Onsdag 2 mars kl 13
Hönö församlingshem

BASARER

EN STRIMMA AV HOPP

Lotterier, tombola och våfflor mm till förmån för
Act, Svenska kyrkans internationella arbete.
Lördag 19 mars kl 15 i Hönö församl.hem
Lördag 26 mars kl 14 i Öckerö församl.hem
Lördag 2 april kl 14 Björkö församl.hem

Anders Kompass, tidigare FN-observatör och
ambassadör i Guatemala berättar om minnen
och möten som gett hopp och inspiration i arbetet för fred och mänskliga rättigheter.
Torsdag 31 mars kl 19 i Björkö kyrka

Vi samtalar om gemenskap, tillit, förundran,
hopp och sökandet efter livets mening.
Start 9 mars. Anmälan senast 4 mars till
Lena Andersson 0709-45 97 23 eller
Britt-Marie Bäckström 0708-66 74 75.
Åtta onsdagar kl 18-19.30
Öckerö församlingshem
FOTO: JEAN MARC FERRÉ

Träna lättare kondition och styrka, en stilla stund
innan vi umgås över smarrig frukost. Bekväma
kläder, vatten och matta. Karolina Sandros
och Sofia Rydell. Anmälan 070-389 14 11,
senast 3 mars.
Lördag 5 mars kl 8.30-11
Hönö församlingshem

GRÖT MED TJÔT
Ät frukost ihop varannan vecka, koppla av och
dela vardagens frågor. Christer Holmer m fl.
Start 9 mars, ingen anmälan.
Onsdagar jämn vecka kl 9
i fd Skattgömmans förskola, Björkö

SAMTALA OM EN BOK! Samtalsgrupper på Björkö eller Hönö! Se hemsidan för tema, tid och plats.

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

Nu har vi öppet
vanliga tider igen!
Välkomna!

GUDSTJÄNST
Söndagar 11.00
27/2
6/3
13/3
20/3
27/3

Mattias Martinson
Årsmöte. Obs! 15.00
Familjegudstjänst
Per-Eive Berntsson
Amalia da Cunha Costa

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

LOKALBLADET
MARS 2022
material

månd 14 mars
utgivning torsd 24 mars

Öckerö-öarnas Rödakorskrets
Björnhuvudsvägen 19, Öckerö

annons@lokalbladet.com

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

KALENDER
Gudstjänst Söndagar

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

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

NIMBUS
Mars 2022

www.nimbuskyrkan.se

LÖR 5 MARS
09:00 STORSTÄDNING

SÖN 6 MARS
11.00 GUDSTJÄNST
Nattvard, kollekt, SÖNDAX
SÖN 13 MARS
11.00 GUDSTJÄNST
SÖNDAX
16:00 EKONOMIÅRSMÖTE
ONS 16 Mars
18:30 Undervisning och bön
med Cornelia Forsberg
SÖN 20 MARS
11:00 GUDSTJÄNST
SÖNDAX
SÖN 27 MARS
11.00 TILLSAMMANSGUDSTJÄNST, kollekt

FREDAG 1 APRIL

Mingel kl 19:00
Gudstjänst kl 19:30
Kiosk och häng
Gemensam ungdomsgudstjänst med kyrkor från hela
Göteborg
Mer info finns på
instagram @gudhjartagbg

FÖLJ OSS I SOCIALA
MEDIER!

Instagram @nimbuskyrkan
Facebook @nimbuskyrkan

ÖPPET VARJE DAG! Må-fre kl 8.30 – 16, Dagens lunch kl 11–14,
Lör-sön kl 11-16 med helgmeny, 031-962555 www.nimbusockero.se

FM 94.1 Mhz

Programtablå feb - jan
Morgonandakter:
Måndag – Fredag 8.15
v. 8 Equmeniakyrkan, Björkö
v. 9 Frälsningsarmén, Hönö
v. 10 Sv. kyrkan, Holmer
v. 11 Missionskyrkan, Hönö
v. 12 Sionförsamlingen, Rörö

13/3 Kl. 16 Gudstjänst
Predikan Ann Berntsson
från Sion Fotö
20/3 Kl. 16 Gudstjänst
Predikan Maria Dubari
27/3 Kl. 16 Gudstjänst
Predikan Josef Christiansson från
Betel Hönö

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

Radio Hope sänder dygnet runt

Bibel, Bön & Lovsång

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

Måndagar Kl. 10.30-12.00

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

110 KR

PROGRAMANSVARIG :
Öckerö-öarnas kristna råd

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

Stöd Radio Öckerö
Swish nr 123 638 44 73

Joy Army ålder 12-13år
Tisdagar Kl. 18.00-21.00
Frälsningsarméns lokal

Korsordslösning
JANUARI
BÅT AV DET
MINDRE SLAGET
TIOHUGGARSPORT

FF Frälsis Fredag
ålder 13 år och uppåt.
Jämn vecka kl. 18.00-23.00
Frälsningsarméns lokal
Kontakt: Kårledare Maria Dubari
Frälsningsarmén Hönö
maria.dubari@fralsningsarmen.se
Mobil: 073 920 93 79

lunch
dagkonferens DAGENS
MÅNDAG - FREDAG KL 11 - 14
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Vill du stötta vår verksamhet?
Swish: 123 480 3334
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RADIO
ÖCKERÖ

Barn och ungdom

CAFÉ NIMBUS
445 kr/pers ex moms

Lyssna till

6/3 Kl. 16 Gudstjänst
Predikan Major Susanne Björnheimer
Gudstjänstledning:
Kapten Stefan Björnheimer
De är Officerare som tillhör
Centrumkåren,
jobbar nu på Frälsningsarméns
boenden i Göteborg
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MUTTRANDE
KLAGAN

KORSORDSKONSTRUKTÖR: Gunnar Emanuel Ljungström FOTO: Elsa Lagström & Jan Utbult
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TILL SALU

Lägenhet,
3:a på Bovieran,
Hönö

Tomt,
Brevikshöjd,
Öckerö

Villa,
havsutsikt på
Grötö

KOMMANDE

Villor på Hälsö, Öckerö och Hönö samt tomter på Hönö
Önskemål om nytt boende? Anmäl dig till vårt kundregister på abfast.se
Sälja? Kontakta oss för gratis hembesök.
Anmäl dig
till vårt
kundregister!

Se våra objekt
på abfast.se

Vi har kontor på Kompetenshuset
Lammholmsvägen 2, Öckerö och
Västra Vägen 12, Hönö Klåva.
www.abfast.se
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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
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llning
- Underhå at
- God m r
- Bra prise

ÖPPETTI DER
FEB & M A RS

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 mars
8 & 9 april
6 & 7 maj

H Ä N DER I VÅ R
25 feb

After work

PÅSK PÅ TULLH USET

11-13 mars Kim Larsen Tribute
18 mars

Grill & Rökkväll med Dick`s BBQ

25 mars
1 april

After Work
Tång & havsmat med
bubbel i glaset

2-3 april

Vår i Skärgården

Skärtorsdag - 4-rätters påskmiddag med pyssel 495:- kl 19.00
Långfredag, Påskafton, Påskdagen
öppet 13-22
Annandagen öppet 13-18
Påskmeny och á la carte
hela helgen

Skärtorsd Påskmiddag med pyssel

M Å N DAGSK LU BBEN
En mötesplats för dig som vill veta lite mera
Föreläsning och kvällsmat 200:Måndagar februari & mars
Mer info se hemsidan.

SK Ä RGÅ RDSLU NCH
Vardagar 12-15

Vår á la carte-meny
serveras hela dagen

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

SM AK MEN Y ER I HÖST
- F ULLBOK ADE

