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Det finns många orosmoment i vår värld just nu
Kriget i Ukraina dominerar nyhetsflödet och nyheterna väcker
oro inom många områden. Situationen kan förändras snabbt
och det är många som upplever
en stor otrygghet. Pandemi, klimatförändringar och en ekonomi
i gungning. Osäkerheten inför
framtiden, omvälvande händelser skakar vår värld, det är helt
naturligt att känna sig orolig och
stressad. Vad ska hända nu? Hur
påverkas jag?
Kriser och utmaningar kan ta
fram både det finaste och det
värsta hos människor. Ett exempel är fartygsförlisningar, där
människor ibland har agerat för
att rädda sig själva på bekostnad
av att låta andra drunkna. När
vi är under hög stress, sätter våra
överlevnadsinstinkter i gång det
är naturligt och medfött.
Men samtidigt är vi människor
flockdjur, med en stark inre kraft
för att hjälpa varandra och sam-

arbeta. Något som blir tydligt när
samhällen och nationer är under
stark stress.
Vi såg det under världskrigen, och
under pandemin. Hur människor
ställer upp och hittar kreativa
lösningar för att stötta varandra.
Som nu när så många volontärer
listar sig för att hjälpa flyktingarna från Ukraina.
När vi känner stress och oro är
acceptans ett bra första steg till
inre lugn. Konstatera att just nu
händer det här. Det är en märklig
situation som påverkar alla, så
det är inte konstigt att jag känner
det jag gör. Det finns tre saker
som stressar alla människor: saker som är nya, okontrollerbara
eller oförutsägbara. Krisreaktioner är inte samma sak som en
sjukdom, även om en akut krissituation ofta är smärtsam. Bara
i undantagsfall leder kriser till
allvarligare psykisk ohälsa. Stress

under begränsad tid är inte heller
farligt.
Vi försöker vara ett läsvärt alternativ i mediebruset uppmärksamma händelser och människor i
vår fina ö kommun. Församlingarna förbereder för att ta emot
flyktingar från Ukraina genom
att upplåta lokaler till transitboende. Ett stort antal öbor har
anmält sig för att hjälpa till i
volontärverksamhet för att hjälpa
till praktisk med att laga mat,
vara värdar och vakter, tolka,
möta människor och bara finnas
till hands.
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TEMA: ”I BÖRJAN SKAPADE GUD - MEN HUR?”
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Ansvarig utgivare
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Anna Magnusson
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annons@lokalbladet.com
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Paula Alderblad, Anna Magnusson, Öckerö kommun, Sandra
Osberg, Charlotte Utbult.
Vet Du någon som bor på
annan ort och vill läsa Lokalbladet?
Det finns möjlighet att
prenumerera årsvis till orter
utanför Öckerö kommun.

TACK

Grattis till våran Judith Sundgren som fyllde 2 år den 12
februari. Kramar från farmor
och farfar.

TILL MINNE
PETER ANDERSSON
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TRYCK Markbladet Tryckeri AB

Arrangör: RPG - Göteborgs norra skärgård i samarbete med studieförbundet Bilda.
OBS! Lokalföreningen håller ÅRSMÖTE i anslutning till Tema-träffen
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B egravningsbyrå

POSTADRESS

Lokalbladet
Box 1014, 475 22 Öckerö

Utgivning 16 000 ex.
Delas ut på Öckerö kommuns
10 öar och i Torslanda

Medv: Civ.ing Göran Smith - ansvarig utgivare av tidskriften ”Genisis”
Sång och musik: Anneli Wissmar
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Den 21/3 skulle du
fyllt 64 år.
Saknar dig mycket.
Din vän Ewa

Mitt varma tack till er
alla som visat värme och
kärlek under min älskade
Desmonds sjukdomstid och
bortgång.
Tack min underbara familj
för eran kärlek, omtanke
och stöd.
Tack alla goda vänner
som visade er kärlek emot
Desmond (och mig) och
fick honom att känna sig
hemma i ett för honom nytt
land.
Tack Filadelfiaförsamlingen
som blev Desmonds andliga
hem.
Tack till Hönö vårdcentral
och dr Sköld, Öckerö hemsjukvård och Rehab för ert
stöd.
Tack för alla vackra blommor, telefonsamtal och
brev.
Tack till er som på olika
sätt deltog vid begravningsakten.
Tack för alla bidrag till
Mercy Ships.
/Marie Fernando
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Första flyktingarna från Ukraina nu på Öckerö
Familjen Nydelius har öppnat sitt hem för att hjälpa till.
Fr. v. Lars Nydelius, Alina, Victoriia och Ingrid Nydelius.

Lokalbladet träffar tjejerna
Alina och Victoriia som är de
första flyktingarna som kommit till Öckerö kommun från
det krigsdrabbade Ukraina.
– Vi är så oerhört tacksamma
över hur Sverige öppnar sin
famn för oss. Det värsta som
han hända har nu hänt i vårt
land, vi var välsignade av att
Victoriias mamma Lena haft
kontakt med Ingrid och att
hon erbjöd sig tak över huvudet för oss, säger Alina.
Livet i Ukraina
Från Korosten
Alina och Victoriia var grannar i Korosten i Ukraina.
Victoriia är 22 år och hon
studerade till florist men kom
fram till att hon ville arbeta
som frisör. Två veckor innan
kriget bröt ut öppnade hon sin
salong. Hon är uppväxt med
sin ensamstående mamma
Lena och bröderna Alex 17
år, Vova 25 år och Ivan 28 år
som har Parkinsons sjukdom.
Vova är i armén och mamman
har valt att vara kvar då hon
tar hand om en äldre kvinna
som inte kan lämna landet.

Fönster och tak skadade
– En dag bara började vi höra
bomber, 300 meter från vårt
hus var det en bomb som
var så kraftig så att alla våra
fönsterrutor och tak gick sönder. Dagen efter det beslutade
vi oss för att lämna vårt land
och resa till Ingrid i Sverige,
berättar Victoriia.
Alina är 27 år och har utbildat sig på Kyivs universitet.
Hon drömmer om att öppna
en egen klädbutik. Hon valde att följa med sin vän och
granne Victoriia till Sverige
när kriget bröt ut.
– Pappa älskar sin hund
och vill inte lämna Ukraina, mamma har nu flytt till
Tjeckien. Jag är troende kristen och först bad jag till gud.
Jag försöker vara positiv, jag
tror på mitt land och att vi
ska komma tillbaka till vårt
land och att detta ska få ett
lyckligt slut. Jag lägger det i
guds händer och är så tacksam att hela Europa ställer
upp för oss, säger Alina.
Tjernobylolyckan
Ingrid Nydelius engagerade
sig i Ukrina genom kyrkan då
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Victoriia och Alina hoppas på att kunna återvända till Ukraina när
det är säkert.

Tjernobylolyckan ägde rum
1986.
– Vi samlade in förnödenheter och genom kontakt med
frikyrkor åkte vi ner dit. Det
var då jag fick kontakt med
Lena som är Alinas mamma.
Jag och min nuvarande man
Lars har varit på besök hos
dem och sedan vi fick kontakt
över Facebook har vi kunnat
ha tätare kontakt. När kriget
bröt ut erbjöd vi oss att de
kunde komma till oss och få
tak över huvudet. Det blev lite
komplicerat då de inte hade
ekonomiska möjligheter att

ta sig till Sverige, de kunde ta
sig till Gdynia i Polen, därefter hjälpte vi dem vidare till
Karlskrona och slutdestinationen Öckerö.
Framtiden
– Givetvis är vi förtvivlade
över det som händer, men vi
ber för fred i Ukraina och
tänker göra det bästa av tiden
i Sverige. Förhoppningsvis
kan vi arbeta här en tid för att
sedan kunna återvända hem,
säger Alina och Victoriia.
TEXT & BILD

Anna Magnusson
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Aktivitetshuset Hedens By – för människor med psykisk ohälsa
Vi träffar Camilla, Carina
och Veronica i lägenheten
på Hedens By som verksamheten utgår ifrån.
Kommunens enhet för stöd
och behandling erbjuder
olika slags aktiviteter för
att bryta isolering och ensamhet vid psykisk ohälsa.
Chef för verksamheten är
Veronica Tindvall och de
som arbetar på Aktivitetshuset är Camilla Sörenson
och Carina Boberg.
– Vi riktar oss till personer i kommunen med
långvarig psykisk ohälsa
från 18 års ålder och uppåt.
Det som krävs är att man
har en kontakt inom psykiatrin, säger Veronica. Vi
erbjuder många olika slags
aktiviteter för att bryta
isolering och öka känslan
av sammanhang. Exempel
på vad vi gör är: tjejgrupp,
herrfrukost, yoga, utflykter av olika slag, matlagning, styrketräning, bad i
bassängen på Hedens By,
promenader, friluftsliv och

grillning och bad i havet på
sommaren.
Framtiden
Camilla och Carina är ett
så kallat ”Dream Team”
och har många framtidsplaner för att utveckla Aktivitetshuset.
Vi har i nuläget en lägenhet
på Hedens By som vi utgår
ifrån. Men eftersom vi blir
fler och fler så står det en
större lokal på önskelistan,
säger Carina Vi är noga
med att fira alla stora högtider runt året. Firandet
blir någon vardag eftersom
vi arbetar måndag – fredag.
Några timmar per vecka
har vi Öppet Hus. Då kan
man bara komma in och ta
en kopp kaffe och umgås
en stund, säger Camilla.
Vill du eller någon anhörig
veta mer, kontakta:
Camilla Sörenson
0736 – 328924
Carina Boberg
0735 – 978419

Veronica Tindvall, Camilla Sörenson och Carina Boberg.

Utflykter brukar vara populära aktiviteter.

På aktivitetshuset firas högtider året runt.

Håll koll på vädret.
Ladda ner vår app Kustväder
till din iPhone eller Android.
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Jan Utbult (KD)

Jennie Wernäng (M)

Göran Ohlsson (L)

ÖCKERÖALLIANSEN LEVERERAR
Öckerö är en unik och väldigt bra kommun att leva
i, arbeta i och besöka. Under de senaste 12 åren
har Öckerö kommun haft ett stabilt styre i ”Öckeröalliansen” bestående av KD, M och L. I början av
mandatperioden satte vi i Öckeröalliansen upp 16
mål för åren 2019–2022. Mandatmålen beslutades
i kommunfullmäktige hösten 2018 och har sedan
dess genomsyrat den kommunala styrningen. Vi är
stolta och glada över att samtliga mål nu är uppfyllda helt eller delvis. Här är en sammanfattning
från kommunens årsredovisning 2021.
1. Kommunens arbetsgivarvarumärke ska
stärkas
Personalomsättningen har minskat och
andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda har ökat. Chefer vidareutbildas
kontinuerligt och en värdegrund är framtagen.
2. Välbefinnandet bland kommunens medarbetare ska öka
Pandemin har i hög grad präglat de två senaste åren. Både sjukfrånvaron och resultatet
i medarbetarenkäten ligger ändå ungefär på
samma nivå som 2018.
3. Barn och elever får det stöd de behöver
av kommunen för ett ökat välbefinnande
Pågående aktiviteter på skolorna visar på
resultat kring ökad trygghet, ökad studiero
och trygga övergångar samt tydligt ledarskap
i klassrummet.
4. Elever har förbättrade förutsättningar
för fortsatta studier
Några exempel på aktiviteter är läxhjälp, lovskola, ökad digitalisering och ”Arena arbetsliv”. Andel behöriga elever till något nationellt
program på gymnasiet ligger över rikssnittet.
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5. Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka
Den finns en stor valfrihet mellan olika kommunala och fristående förskolor. Förvaltningen har även erbjudit möjlighet för enskild
pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare).
6. Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas
Flera satsningar för att stärka inflytandet och
valfriheten pågår. IBIC (individens behov i
centrum) införs i verksamheterna, flera digitala kvalitetshöjande satsningar har genomförts
och brukarundersökningarna visar på mycket
goda resultat.

11. Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka
Flera projekt är i gång och takten har ökats.
Hjälvik, Horste backe, lägenheter och fördjupad översiktsplan på Björkö, Nästås, Öckerö
nya centrum och Ankaret är några konkreta
exempel.
12. Trafiksäkerheten i kommunen ska
förbättras
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på gator, vägar och gång- och cykelvägar pågår kontinuerligt enligt plan med fokus på barn och äldre.

7. Kvalitén på maten ska öka
Kundnöjdheten i den senaste brukarundersökningen visar på en stor ökning. De insatser
som har gjorts kopplat till kosten för de äldre
har haft god effekt.

13. Utbudet för kollektivt resande ska öka
Ringlinjen, ny zonindelning, fria resor för
seniorer fler pendelparkeringar och cykelparkeringar är några konkreta förbättringar för
kollektivtrafikresandet.

8. Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka
Brukarbedömningarna visar på goda resultat.
Flera satsningar och aktiviteter pågår för
att öka delaktigheten så att brukarna får ett
tryggt och meningsfullt liv.

14. Kommunens miljöpåverkan ska minska
Många aktiviteter för att minska miljöpåverkan pågår och utifrån nyckeltalen pekar
trenden åt rätt håll. I arbetet med Agenda
2030 ligger Öckerö topp 5 i hela landet.

9. Nyanlända ges möjlighet till en god
integration
Det finns goda upparbetade arbetssätt i
kommunen som ger nyanlända möjlighet till
en bra integration. Även våra föreningar och
övriga civilsamhället gör en betydelsefull
insats.

15. Antalet arbetstillfällen i kommunens
näringsliv ska öka
Det antagna näringslivsstrategiska programmet skapar goda möjligheter för att nå det
långsiktiga målet 900 nya jobb fram till 2035.
Fler detaljplaner för verksamhetslokaler är på
gång.

10. Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka
En betydande del av arbetet med kultur- och
fritidsaktiviteter handlar om mötesplatser
och aktiviteter som kraftigt har påverkats av
pandemin. Satsningarna fortsätter.

16. Andelen nöjda företagare ska öka
I Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet 2021 hamnade Öckerö på plats
17 bland Sveriges 290 kommuner och på
andra plats i Göteborgsregionen.
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25 juni
Kram Hampus
Mamma och Pappa

den 26 juni
Kramar Farmor o Farfar

Slutreplik till kommunstyrelsens ordförande, Jan Utbult,
angående byggprojektet Hôrste backe på Öckerö.
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”Rätta till vägskyltningen”
Vägskyltningen på väg 155
ner till Hönö färjeläge har i
flera månader varit fel och är
fel ännu idag, den 10 mars.

Populärmusik och skärgårdsmusik
blandas och mellan låtarna har vi
intervjuer, lokala reportage, båtmässor, evenemangstips och reklam.

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

mun för människor i olika skeden av
livet. Både ungdomar, barnfamiljer
och medelålders såväl som äldre skall
ha goda möjligheter att bo i Öckerö
kommun även i framtiden.
När det gäller Hjälviksplanen så
ser vi gärna att bostäder byggs som
är anpassade för en äldre målgrupp.
På det sättet skapas positiva flyttkedjor på Öckerö på samma sätt
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ner till Hönö Färjeläge på
kvällstid
då de
jobbar
la detta och allt annat som
så gult.
kunnat påpeka detta för
gående verksamhet
med behov
av inte
utvidgning
markerad med
mer. Eftersom skyltarna är
Trafikverket/Öckerö kommun brister så att det någon gång
uppe dygnet runt skulle detskulle ske någon förändring.
och Harrys flaggvakter. Att
ta också räknas som att det
Dessutom är det dryga böter
ringa kundtjänst eller skriva
torer somarbetar
har betydelse
för var utvidgningen
kan ske geografiskt
dygnet runt eftersom
på att ha uppe skyltar och
till dem och få ett svar att så
varje vägskylt och markering
inte är fallet, det är det enkvägmärken som inte gäller.
visar att dessa arbetena
laste
de kan göra
och svara
Borde inte Harrys flaggvakter
Verksamhetsutövaren
haräridag en
mindre
serviceoch reparationsverkstad
pågående. Eftersom skyltarna
så här eftersom kundtjänst i
ta sitt ansvar någon gång.
inom Pinans
industriområde.
deltror
avattverksamheten
ärsvårt
tänkt
attvara?
finvisar vägarbete
och flaggvakt Denna
Borlänge
de alltid har
Hur
kan det
borde det varemen funktionen
rätt, så borde fler
öbor
och utvecklas inom det
nas kvaroch
vidvakt
ensåutvidgning
ska
också
fler öbor och andra som ockandra reagera och felanmäUpprörd öbo

Eva Wallin (KD)
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Jan Utbu

Bidra till en gladare påsk!
Partiavdelnings1:e vice or
Snälla, kan alla
denna påsk
ordförande
kommuns
helt avstå från raketer och
smällare? De utgör alltid en
olycksrisk, skrämmer djur och
förorenar miljö, i år kommer
de skrämma människor ännu
mer då många är rädda för
krig och kanske kommer från
krigsområden. Pengar man
skulle lagt på pyroteknik kan
med fördel skänkas till Unicef, Röda korset eller liknade
i stället, alternativt en miljöorganisation.
Ekot

nya verksamhetsområdet för att kunna möta framtida behov. Service och
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reparation
av fordon innebär oftast att besökande lämnar sina fordon på
platsen. Närheten till kollektiva transporter och till färjeläget på Pinan har
därför varit viktiga förutsättningar när verksamhetsutövaren först etablera-

‘‘
Du skall känna dig trygg
i Öckerö kommun.

Moderaterna Öckerö
Vi frågade fyra av våra representanter i kommunstyrelsen, från vänster Helene Berndtsson, Jennie Wernäng, Anders
Kjellgren, och Sandra Svensson om hur de ser på arbetet med trygghet och gemenskap i vår kommun.
- Om vi tittar på kommunen i sin helhet, vilka frågor ser ni som de viktigaste i arbetet med att stärka tryggheten
för våra invånare?
- Jennie: Som jag ser det så måste vi få till ökad polisnärvaro på öarna. Det är absolut nödvändigt för att eliminera den
upplevda otryggheten i trafik-, när- och utemiljö. Sen måste vi självklart se över den kommunala beredskapen för
pandemier, katastrofer och hot. Det skall vara tryggt dygnet runt att bo i Öckerö kommun.
- Anders: Trygghet är ju ett brett begrepp. Jag menar att ett tryggt samhälle grundar sig på en samverkan genom närvaro
och engagemang från individen, skolor, ideella föreningar, polis, företagare och politiker. Sådan samverkan bidrar till att
äldre som yngre kan uppleva trygghet.
- Helene, som också sitter i Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden,
vilka är de viktigaste frågorna för dig att driva framöver?
- Vi vill ytterligare förstärka arbetet mot droger i skolan genom ökad samverkan med familjen, mer information om
missbruk och droger för eleverna. Vi vill också säkra att vägarna till skolan är trafiksäkra och dela ut busskort där så
behövs. Vi behöver satsa på resurser i elevhälsan; titta på antalet ungdomar per specialpedagog, logoped och kurator.
- Sandra, du sitter ju som ordförande i Socialnämnden,
vad ser du som de viktigaste frågorna framöver inom vård och omsorg?
-En av de stora utmaningarna vi ser är den upplevda ensamheten bland äldre,
där måste vi arbeta mer förebyggande med ex aktiviteter på våra öar. En
annan viktig fråga är den nära vården. Vi måste fortsätta driva frågorna
kring hur vi skall kunna ha kvar och utöka servicen vad gäller exempelvis
möjlighet att få läkarvård här ute.
- Tack för klara besked. Härligt med så engagerade politiker. Vilket
fantastiskt team du har omkring dig Jennie! Grattis! Har du något
ytterligare som du vill säga till väljarna?
- Ja, jag vill säga till väljarna att Moderaterna är redo att axla ansvaret
för Öckerö kommun. Vårt mål är att Öckerö skall vara bland de främsta
kommunerna i landet att leva och verka i. En röst på oss är en röst
för Öckerös bästa! .
- Stort tack Jennie för att du och teamet tog er tid. Lycka till!
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Vill du bli medlem i
Moderaterna Öckerö?
Kontakta Sandra Svensson eller
någon i styrelsen på:
moderaternaockero@gmail.com
Besök gärna vår hemsida via QR
koden:eller via:
moderaternaockero.se
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Familjen Alderblad på väg till Tanzania:

– Vi ser verkligen fram emot detta
Med tidigare erfarenheter av
flera år i Tanzania med fokus
på TV-produktion för barn
samt
undervisning i TV-produktion har längtan på nytt tagit
tag i familjen Ulrik och Paula
Alderblad.
De är bosatta på Öckerö och
familjen består av barnen Filippa 24, Kevin 20, Flora 18
samt Lilly 13 och Svea 10 år.
Det blir Lilly och Svea som
flyttar med till Kenya. Filippa, Kevin och Flora har egna
äventyr framför sig. Filippa
arbetar som sjuksköterska på
Sahlgrenska och hon är sugen
på att göra en volontärinsats
på till exempel Mercy Ships
som kommer att ligga utanför
Liberia till våren eller kanske
i något biståndsprojekt i Nairobi, Kenya nu när familjen
flyttar dit. Kevin och Flora
tar båda studenten i juni och
hoppas att de kommer in på
de utbildningar som de sökt,
för båda innebär det studier
utomlands.
Paula jobbar mycket med
film, foto och redigering. Under många år som frilans har
hon både arbetat på SVT
Nyheter Väst, och med diverse egna filmprojekt, både i
Sverige och i andra länder. På
Habari Maalum Media,
Arusha, Tanzania har Paula
och Ulrik under sammanlagt
fem år arbetat med att producera TV för flera
nationella kanaler, målgrup-

pen var barn och unga i Östra
Afrika.
– Jag brinner för att låta
människor i alla kulturer och
skikt komma till tals, säger
Paula. Att förmedla berättelser som berör
på djupet och visar på Guds
storhet.
Bakgrund i Filadelfia
Ulrik som varit medarbetare
och föreståndare i Filadelfia
på Öckerö och flera andra
församlingar har en kärlek
till att lära känna människor
i olika kulturer, och brinner
särskilt för att se människor
hamna rätt och blomma
ut i sina liv som kristna. Sedan en tid arbetar Ulrik på
Öarnas Begravningsbyrå, en
ny erfarenhet som han sätter
stort värde på.
– Jag gillar att hjälpa
människor i alla generationer
och åldrar att förstå vad Gud
lagt ner i deras liv, säger Ulrik
och hänvisar till bibelcitatet:
”Ge som gåva vad ni har fått
som gåva.” (Matt 10:8)
Viktig kommunikation
– Inom MAF finns det idag
ett stort behov att berätta om
den målmedvetna och grundläggande hjälpen som i
många fall bara kan göras
med hjälp av flyg, förklarar
Paula. Tanken är att jag som
”Africa Regional Communications Manager”, ska
koordinera och säkra flödet
av kommunikation från de

Piloten
Patrick
Keller levererar
en last
med byggmaterial
till enmed
skoladministrationsbyggnad
i Marolambo,
Piloten
Patrick
Keller
levererar
en last
byggmaterial till
en skoMadagaskar, en avlägsen by 40 minuter söder om huvudstaden Antananarivo. Från planet bars materialet
ladministrationsbyggnad
i
Marolambo,
Madagaskar,
en
avlägsen
by
genom byn till floden där båtar tog materialet resten av vägen. Det är nästan omöjligt att nå denna plats på
40 Enminuter
om huvudstaden
Antananarivo.
väg.
lastbil som söder
transporterade
byggmaterial för detta
projekt startade från huvudstaden men var tvungen
att vända tillbaka på grund av dåliga vägförhållanden. Detta är en av många planlaster som MAF har tagit
8 för detta projekt.
med

Familjen Alderblad ser fram emot att få komma igång i Tanzania.

Fredspristagaren Dr Denis Mkwege med team gör en fantastisk in-

Fredspristagaren Dr Denis Mkwege med team gör en fantastisk insats i DR Kongo. Inuti det bevakade Panzisats i Kongo.
sjukhuset
finns hopp för hundratals kvinnor som har utsatts för sexuellt våld i ett av världens mest krigshärjade
områden. Via luftbron från Panzi flyger MAF ut sjukvårdspersonal till regionen. Nu kan MAF:s bushplan hjälpa
läkarna
att nå
ut ännu längre.
medier och nyhetsbrev inte
länder
i Afrika
som MAF

International verkar i som
Kenya, Tanzania, Uganda,
Sydsudan, Tchad, Kongo, Madagaskar, Liberia och Guinea
är de länder som vi i huvudsak skall rapportera ifrån.
Berättelserna, som vi samlar
in delas sedan i form av film
och artiklar och i sociala

bara till Sverige utan till hela
världen. I jobbet ingår också
att jag skall dela med mig av
min kunskap genom att träna
andra i att filma och samla
in berättelser. Det är en ära
och ett stort förtroende att få
chansen att medverka i detta
stora och viktiga arbete!

*Beroende på om smittoläget efter pandemin ser lika ljus ut som idag och förutsatt att alla förberedelser faller på plats, så
är planen att kliva i tjänst till hösten.

Paula har en bakgrund som TV-journalist och Ulrik som föreståndare för Filadelfia och som begravningsentreprenör.
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FAKTA
Hjälp till människor på
världens mest isolerade
platser
1946 lyfte den första
MAF-piloten, Betty Green,
för att hjälpa utsatta
människor i Mexico. Förmodligen anade hon inte
att MAF idag – 75 år senare – skulle ha 135 plan som
varje dag flyger humanitär
hjälp till människor i 35
länder. Då som nu är små
lätta flygplan den mest
kostnadseffektiva metoden
om hjälpen ska nå fram
till jordens mest avlägsna
platser i tid. Människor
som behöver akut vård skulle behöva färdas till fot i dagar eller
veckor för att nå fram till ett sjukhus. En omöjlighet som därför kan betyda slutet för många. Men där kan MAF rädda liv,
motsvarande sträcka med flyg avverkas på en timme. Var fjärde
minut landar ett av våra plan med hjälp som kommer fram i
tid. MAF tar mat, vatten, medicin och läkarvård till jordens
mest avlägsna platser.

Den första MAF-piloten Betty Green var en riktig flygpionjär.

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

Var med och stöd familjen Alderblad!
Varmt välkommen att kontakta mig så berättar jag mer om
MAF:s arbete och möjligheten att vara delaktig i att stödja
HJÄLP TILL MÄNNISKOR PÅ JORDENS MEST
familjen Alderblad!
1946 lyfte den första MAF-piloten, Betty Green, för a
Bästa hälsningar MAF Sweden
hon inte att vi idag – 75 år senare – skulle ha 135 pla
Lina Israelsson
länder. Då som nu är små lätta flygplan den mest kos
Tel 079-300 06 77 lina.israelsson@maf.se
jordens mest avlägsna platser i tid. Människor som b

veckor för att nå fram till ett sjukhus. En omöjlighet s

Tipsa Lokalbladet
rädda liv, motsvarande sträcka med flyg avverkas på
Var fjärde minut landar ett av våra plan med hjälp so
Öbor
VAD HAR DU
Vi tar mat, vatten, medicin och läkarvård till jordens
FÖR HOBBY?
utomlands
tikelserie
Ar

Nyfiken
på

Tipsa oss genom att skicka e-post till
annons@lokalbladet.com

GULDSMED ANNA PÅ PLATS HELA APRIL!
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Guldsmed Anna
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Puts & Värdering
Reparationer
Omarbetning
Nytillverkning

Sms 0709-96 89 14

Boka tid för personligt möte

KLOCKSERVICE
Batteribyte - Reparation
Inge sms 0735-11 01 33

Bankgiro: 639-2583
Ange för- och efternamn
vid inbetalning
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Verksam på öarna sedan 1986
ÖPPET: ONS 14-17, LÖR 10-13 HÖNÖ KLÅVA
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Jan Utbult, kommunalråd:

Kommunens ekonomi på väg åt rätt håll

Kommunforskning i Västsverige, KFi,
bedriver och förmedlar forskning och
utveckling inom området ekonomi och
organisation i kommuner och regioner.
Varje år gör KFi en analys av kommunernas finansiella läge.
Efter 2017 skrev KFi i sin analys av vår
kommun att ”Öckerö har ett tufft ekonomiskt läge” och efter 2018 ”Öckerö
uppvisar ett försvagat ekonomiskt läge”.
Ett år senare hade utvecklingen vänt
och KFi:s bedömning efter 2019 var att
”Öckerö har ett stabilt finansiellt läge”
och efter 2020 ”Öckerö har ett tillfredställande finansiellt läge”. Även i jämförelse med andra kommuner har Öckerö,
enligt KFi, tagit stora steg i rätt riktning
under de senaste åren. Analysen för 2021
presenteras i höst.
Årsredovisning 2021
I april fastställer kommunfullmäktige
årsredovisningen för 2021. I årsredovisningen visas bland annat hur ekonomin
har gått och hur kommunen lyckats med
att uppnå sina uppsatta mål. Den ger
också en bra bild av verksamheten och
vad som händer runt om i den kommunala organisationen. Här är några nedslag i årsredovisningen för 2021.
Balansresultat
För att klara investeringar och pensionsåtaganden behöver en kommun ha ett
positivt resultat, alltså göra vinst. Det
sammanlagda resultatet för Öckerö 2021
blev 48 mkr (miljoner kronor). Den största delen beror på att kommunalskatteintäkterna blev 22 mkr högre än vad man
beräknade när budgeten gjordes. Då, i
inledningen av pandemin, pekade tillväxtkurvorna åt fel håll och man befarade
en djup lågkonjunktur. I stället vände
konjunkturen upp och skatteintäkterna
ökade för alla Sveriges kommuner. 12
mkr av resultatet är reavinster från försäljning av mark och fastigheter. Vissa år
blir det inga reavinster så dessa kan inte
budgeteras för kostnader i tex skola eller
omsorg. Om man tar bort reavinsterna
får man det som kallas ”balansresultat”.
Balansresultatet är ett bra mått på hur
den kommunala ekonomin mår. Det positiva resultatet för 2021 innebär bland
annat att kommunen inte kommer att
behöva låna lika mycket till utbyggnationen av Pinans reningsverk, vilket är bra
på lång sikt.
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Budgetavvikelser
Att nämnderna håller sina budgetar är
en förutsättning för att klara en långsiktigt stabil kommunal ekonomi. ”Nämndernas driftbudgetavvikelse” är därför
ett viktigt mått att hålla ordning på. För
andra året i rad har Öckerö kommun ett
samlat resultat i nämnderna som är positivt i förhållande till budget. Dessutom
med en mycket stor måluppfyllelse, trots
pandemin och allt den har fört med sig.
Det har varit ett hårt jobb där alla verksamheter har gnetat på för att hålla budgetarna. Nu ser vi att det jobb vi gjort
tillsammans ger resultat.
Soliditet
Ett betydelsefullt mått som ofta används
när man jämför kommuner med varandra är ”soliditet inklusive ansvarsförbindelse för kommunen inklusive kommunala bolag”, som visas i diagrammet. Soliditeten anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med egna medel
och inte med lån. Om en familj äger ett
hus och en bil som tillsammans är värda
5 mkr och samtidigt har lån på 4 mkr är
soliditeten för familjen 20 % (1 mkr/5
mkr = 0,2 = 20 %). Ansvarsförbindelsen
är en del av de pengar som kommunen
ska betala ut i pension i framtiden. Att
man tar in även bolagen är för att få en
helhetsbild då olika kommuner organiserar sig på olika sätt.
Folkmängd
Tyvärr minskade befolkningen på våra

12890
inv.

2018

2019

2020

2021

Källa: Öckerö kommuns årsredovisning

Under de senaste åren har det i hela
Öckerö kommun varit stort fokus på
effektivisering och budgetföljsamhet, ett
målmedvetet arbete som nu visar tydliga
resultat.

öar med 32 personer under 2021. Målet
är att växa med 80–120 invånare per år.
Många nya bostäder är på gång i kommunen, men detaljplaner och byggprojekt tar lång tid. Inom några år räknar
vi därför med en befolkningsökning som
ligger en bra bit över målet för att kompensera de senaste årens svaga utveckling.
Medarbetare och chefer i Öckerö
kommun gör ett fantastiskt jobb med att
utveckla de kommunala verksamheterna.
Genom att kroka arm och arbeta tillsammans mot gemensamma mål hjälps alla
åt för att skapa en så bra kommun som
möjligt för våra invånare, företag och besökare. Att ekonomin går åt rätt håll ger
goda förutsättningar för att utvecklingen
kan fortsätta även framöver.

Jan Utbult (KD)
Kommunalråd
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Matmarknad i Klåva
Lokala krögare och matproducenter arrangerar en matmarknad i Ishuset på kajen i
Hönö Klåva den 2 april mellan klockan 10-18.
I Ishuset ställer matproducenterna ut sin mat och dryck
och det bjuds på föredrag och
aktiviteter på scenen. Matmarknaden är en del av ett
större event, Vårfest i Skärgården, som pågår 2-3 april
i Hönö Klåva. Syftet med
matmarknaden är att synliggöra och lyfta fram lokala och
hållbara matproducenter för
att sprida kunskap och öka
människors medvetande kring
lokal mat.
Arrangörerna skriver själva
att de vill också lära känna
lokala producenter för att få
in deras produkter än mer på
restaurangernas menyer och
visa upp vilken riktning den
lokala maten utvecklas i. I och
med att producenterna och
krögarna verkar i skärgården
är det mest fokus på mat från

\

havet. Utställarna kommer att
sälja produkter och ge smakprov på lokal mat med tång
och annan sjömat, lokal öl,
mikrogrönt, dryck av räddad
frukt och inte minst den lokala Hönökakan eller Bagebrô
som öborna säger.

Tullhuset är en av arrangörerna bakom matmarknaden.

Katja Palmdahl, ambassadör
för Smaka på Västsverige,
kommer att hålla ett föredrag
och berätta om sin syn på
matbranschen ur ett hållbarhetsperspektiv.
Matmarknaden arrangeras
av Lilling Cottage och Tullhuset Restaurang i samarbete
med Smaka på Västsverige
och Lokalproducerat i Väst.

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.
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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.

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.

Genom nattvandring- och föreningsvandring
blir fler vuxna synliga kvällstid och kan bidra
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INFORMATION
FRÅN ÖCKERÖ
KOMMUN
ÖCKERÖ KOMMUN
INFORMERAR
 031-97 62 00  kommun@ockero.se  ockero.se
INFORMATION MED ANLEDNING AV INVASIONEN AV
UKRAINA
På Öckerö kommuns webbplats har vi samlat länkar och information om säkerhetsläget med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Du hittar information om kommunens arbete,
hur du kan hjälpa till samt tips på hur du kan hantera din och
andras oro på vår webbplats.
 ockero.se/ukraina
 msb.se
 krisinformation.se

CORONAVIRUSET OCH SJUKDOMEN COVID-19
Nu har Sverige gått in i en ny fas i pandemin och allmänna åtgärder för att minska smittspridningen har upphört. Det är fortsatt viktigt att:
•Vaccinera dig med första, andra eller tredje sprutan när du får
möjlighet
•Stanna hemma om du är sjuk med symtom på covid-19.
•Om du är vuxen och inte har vaccinerat dig bör du vara särskilt
försiktig och undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.
 ockero.se/virus
 folkhalsomyndigheten.se

TRAFIKINFORMATION
I början av mars byttes det gamla gång- och cykelvägräcket ut
på Hönö-/Öckeröbron.
Nästa vägräcke som kommer att bytas ut under året är det på
Tranbärsvägen på Källö-Knippla. På Björnhuvudsvägen i höjd
med Nimbus kommer ett nytt vägräcke att monteras för att
säkra trafiksäkerheten i backen.
En översyn av trafiksäkerheten på Västra vägen på Hönö är nu
gjord och arbetet med genomförandet kommer att ske i etapper med start under 2022.
Ny tillgänglighetsanpassad dubbelsidig busshållplats är planerad i höjd med Minnesten på Öckerö.

FÖRFATTARBESÖK: ELLEN MATTSON
Vi får besök av den prisbelönta författaren Ellen Mattson.
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

UTSTÄLLNING:
HÅKAN JUTBLAD - “INCIDENTER OCH HÄNDELSER
Bilder och objekt med inspiration från Hönös natur och konstnärens egna idévärldar, visas i Utställningshallen, Navet.
Vernissage lördag 26 mars, kl.11-13.30. Utställningen pågår
fram till den 11 maj.

VÄLKOMMEN ATT SÖKA TILL VUXENUTBILDNINGEN
Du som är skriven i Öckerö kommun är välkommen att söka
till vuxenutbildningen i Göteborg. Genom studier på vuxenutbildningen kan du komplettera för behörighet till högre studier
eller utbilda dig inom ett yrke.
I april startar en ny ansökningsperiod för yrkesutbildningar och
fristående kurser på vuxenutbildningen i Göteborg. Kursstart är
i augusti. Hitta kurser och ansök på
 https://goteborg.alvis.gotit.se/Student
För mer information och hjälp med studieplanering, kontakta
studie- och yrkesvägledare
Lina Häggman 031-976337 Andrea Hansson 031-976437

ÄLDREOMSORGEN SÖKER TIM- & SOMMARVIKARIER
Har du fyllt 18 år och är intresserad av att arbeta med människor ska du höra av dig till oss.
Vi som arbetar inom äldreomsorgen har en stark teamkänsla
och vet vilka vi är till för. Vi ger alltid det lilla extra. Som vikarie
utför du ett viktigt och meningsfullt arbete, varje dag.
Vi arbetar utifrån att du skall känna dig trygg i ditt uppdrag och
ha en närhet till din chef. Vi har hälsosamma scheman och en
god arbetsmiljö. Öckerö har en fantastisk miljö med salta hav
och solvarma klippor. Vill du bli en av oss?
Välkommen med din ansökan till:
 sommar2022@ockero.se

BOKKLUBB PÅ ÖCKERÖ BIBLIOTEK
Är du 9-12 år och gillar att läsa? Kom till Öckerö bibliotek och
få boktips och fika! Det är gratis att vara med, men du måste
anmäla dig innan.
När: Onsdag 6/4 klockan 15.30-16.00 Plats: Öckerö bibliotek
Anmälan:  biblioteket@ockero.se eller 031-976348
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SKRIVARWORKSHOP FÖR BARN
Skapa din egen huvudperson!
Är du mellan 7- 11 år och gillar att skriva och hitta på berättelser? Eller vill du börja skriva men vet inte riktigt hur? Då
ska du vara med på bibliotekets författarworkshop!
Helena Lund- Isaksson, författaren till böckerna Mackan och
Meja, ger massor av tips hur man skapar en karaktär/huvudperson till din nästa berättelse. Vi bjuder på fika!
Onsdag 13/4 kl 13-15. Öckerö bibliotek, Navet,
Anmälan:  biblioteket@ockero.se eller  031-976348.
Begränsat antal platser. Ingen avgift. Fika ingår.

SOPHÄMTNING I PÅSK
Vecka 15 och 16 är ”korta” veckor och det innebär att några
abonnenter får ändrad hämtningsdag.
Vecka 15 (Påskveckan) tömmer vi som vanligt hos Er som
har hämtning måndag-torsdag. Ni som normalt har tömning
på fredagar får hämtning på torsdag.
Vecka 16 (veckan efter Påsk) får Ni som har ordinarie hämtning på måndagar hämtning på tisdag.
För övriga sker hämtning på ordinarie hämtningsdag.
LOK ALBL ADET MARS - APRIL 2022 NR 3

Göteborgs Skärgårdsled invigs i vår
Kuststigens etapp Göteborgs
skärgårdsled är en vandringsled i Öckerö kommun
som kombinerar hänförande
vyer med lagom strapatsrik
vandring 27,1 km utmed
havet.
Den sträcker sig över de
fyra sammanbyggda öarna
Hönö-Fotö-Öckerö-Hälsö.
Du kan promenera en del av
leden eller göra en heldagsvandring i kombination med
en skärgårdsövernattning.
Buss är ett hållbart och bra
alternativ för att ta sig till
leden.
Invigningen
Lördag 14 maj klockan
11.30 invigs Göteborgs skärgårdsled vid Hönö Pinans
färjeläge. Öckerö kommun
hälsar öborna välkomna att
närvara på plats och vandra
den nya leden. Vid invigningen deltar Jan Utbult,
kommunstyrelsens ordförande Öckerö kommun,

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

Peter Grönberg som är VD
för Göteborg & Co), Olof
Wängborg från Västkuststiftelsen, Fredrik Lindén som
ärför VD Turistrådet Västsverige) och Kulturskolan
Öckerö står för ett framträdande.
Naturupplevelser
– Vandring är en stark reseanledning för många och
ett välkommet inslag för den
som både vill vandra och
uppleva Göteborgs skärgård.
Jag hoppas att leden blir
en härlig aktivitet för både
medborgare, skolan, föreningsliv och besöksnäring.
Vi vill värna om naturen och
samarbetar med Västkuststiftelsen i arbetet. Kombinationen av natur, hav och den
mångfald av naturupplevelser som finns på vandringen
gör Göteborgs skärgårdsled
till en helhetsupplevelse, säger Sandra Osberg, besöksoch näringslivsutvecklare
Öckerö kommun.
A rt

Öbor
utomlands

VAD HAR DU
FÖR HOBBY?

ikelseri

e

Nyfiken
på

DIN KOMPLETTA
MARKENTREPRENÖR!

ALLT INOM MARK:

LOKALBLADET

APRIL 2022
material

månd 18 april
utgivning torsd 28 april

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
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utgivning torsd 28 april
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Ett 50-tal länder kommer att delta i ungdoms-OS. Sverige finns representerat i fem
olika idrotter; konståkning, längdskidåkning,
skidskytte, skridsko och ishockey. Deltagarna
är mellan 15 och 19 år och i damhockeyn är
det ländernas U16/U17-lag som kommer att
göra upp om medaljerna.
Femte talangen
Tilde kommer ha sällskap under detta äventyr
av Emilia Bergeby Hallbeck från Lerum. Tilde
och Emilia har spelat tillsammans under tre år

nu, bland annat i TV-pucken och GHC. Emilia har även stöttat upp Skärgårdens äldre tjejlag i seriespelet under denna säsong. Tjejerna
har blivit nära vänner genom hockeyn och ser
fram emot att få göra denna resa tillsammans.
Tilde blir den femte spelaren från Skärgårdens
Sportklubb som blivit uttagen att representera
Sverige i landslagsspel. Chanette Svensson,
Hanna Olsson, Linus Nässén och Daniel Torgersson har alla fått dra på sig den blågula
tröjan och nu ska då även Tilde få göra det.
Engagemang framgångsfaktor
Enligt Skärgårdens Sportklubb beror deras
ungdomsframgångar på ett fantastiskt föreningsliv i kommunen som möjliggör för ungdomarna att förverkliga sina drömmar samt
att engagerade ledare och föräldrar är oerhört
viktiga.

NIMBUS
April 2022

www.nimbuskyrkan.se

SÖNDAG 3 APRIL
11.00 GUDSTJÄNST
Nattvard, kollekt, SÖNDAX.

SKÄRTORSDAG 14 APRIL
19:00 GETSEMANESTUND
I CAFÉET
LÅNGFREDAG 15 APRIL
18:00 PÅSKMUSIKAL
PÅSKDAGEN 17 APRIL
16:00 PÅSKMUSIKAL
SÖNDAG 24 APRIL
11.00 GUDSTJÄNST
SÖNDAX.Församlingsmöte

Onsdag: Ullaredsresa 13-21
(Föranmälan på gården senast 6/4)
Torsdag: Bumper Ball I Brattehallen
12-15, Älgjakt på gården 15-21
(Öppet för alla från 13-19 år)
Fredag: Långfredagscupen 13-17
(Föranmälan krävs för att vara med
och spela)

FREDAG
1 APRIL

Mer info finns på
instagram
@gudhjartagbg

Lördag: Stängt
För mer info, följ fritidsgården på
Instagram.

FÖLJ OSS
I SOCIALA
MEDIER!

Instagram
@nimbuskyrkan
Facebook
@nimbuskyrkan

CAFÉ NIMBUS

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

ÖPPET I PÅSK:
Påskdagen och
annandag påsk
öppet kl 11-16

KONSERT 1/7

KONSERT 7/8

PER-ERIK
HALLIN

TRIPLE &
TOUCH

Förköp 200kr
Nimbus café

Påsklov på Öckerö fritidsgård
Måndag - tisdag: LAN från kl 15 - 15.
(Föranmälan krävs)

ONSDAG 6 APRIL
10.30 ONSDAGSFIKA
Vi möts i caféet !
PALMSÖNDAG 10 APRIL
11.00 GUDSTJÄNST
Medlemsintagning. SÖNDAX

TEXT:

Efter vinter-OS och Paralympics i Kina är det
nu dags för ännu ett olympiskt spel. På söndag
invigs Europeiska ungdoms- OS i Finska Vuokatti där 15-åriga Tilde Utbult från Skärgårdens sportklubb tagits ut till truppen som ska
representera Sverige i damhockey.

Anna Nyberg

Tilde Utbult till Ungdoms-OS

STAR CHOIR
SOUTH AFRICA
Förköp 275kr

LOKALBLADET
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annons@lokalbladet.com
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Svenska kyrkan • Öckerö församling
TACK FÖR DITT ENGAGEMANG FÖR UKRAINA! Vi förbereder för att ta emot flyktingar från

FOTO: LINDA MICKELSSON/IKON

Ukraina, initialt genom att upplåta Öckerö församlingshem till ett transitboende. Under den senaste tiden har ni
öborna visat ett enormt stort engagemang och det vill vi tacka för! Saker har skänkts och volontärer har erbjudit
sig att hjälpa till praktiskt, laga mat, vara värdar och vakter, tolka, möta människor och bara finnas till hands.
Vill du också hälpa till? Kontakta Karolina Sandros, präst, via vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/ockero

BASAR PÅ BJÖRKÖ

SÖNDAGSSKOLEFEST

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

Tillsammans kan vi göra skillnad. Lotterier,
tombola och våfflor mm till förmån för Act
Svenska kyrkan – Nödrop för Ukraina. Swisha
till 900 1223, skriv AKUT i meddelandefältet.
Lördag 2 april kl 14 Björkö församl.hem

För före detta söndagsskolebarn och
andra. Per-Eive Berndtsson, Håkan
Fransson, Marlene Sahlqvist, Daniel
Olmarker och Christina Åberg m fl.
Söndag 3 april kl 15 i Knippla kapell

FOTO: LINDA MICKELSSON/IKON

EN STRIMMA AV HOPP

Söndagssamtal: VAD GÖR VI
MED DE SVÅRASTE TANKARNA?
Samtal och funderingar om hur vi reagerar
och går vidare. Karolina Sandros och Helen
Wedham, leg. psykolog och författare till
S-boken. Avslutning med Sinnesro kl 16.30.
Söndag 24 april kl 15 i Hönö kyrka

JESU SJU ORD PÅ KORSET
Musikgudstjänst för alla åldrar. Ett slags
kyrkopera om kärleken och livet. Koralkören, barnsolister och Magnus Wassenius.
Karolina Sandros.
Långfredag 15 april kl 15 i Öckerö kyrka

Fira påsken i kyrkan!
Påsken är kyrkans största
helg. Vi firar att Jesus
besegrar döden och att
det goda vinner över det
onda. Följ med i påskens
drama! Läs om påskens
gudstjänster och musik:
svenskakyrkan.se/ockero

K-IVAL
R
Y
K EST
F
MÖT VÅREN I ÖCKERÖ KYRKA

KYRKFESTIVAL I MAJ

Gläds åt vårens vackra sånger! Sångare,
musikanter och en sjungande församling
under ledning av Magnus Wassenius.
Rasmus Lindén.
Söndag 24 april kl 18 i Öckerö kyrka

Festivalkör, quiz, barnaktiviteter, musikal och
ungdomskväll. Guidning i medeltidskyrkan och
på kyrkogård. Morgonböner, festgudstjänst,
föredrag, kaffe och mingel. Äntligen får vi ses!
Tors 5 maj – sön 8 maj på Öckeröarna

Webb: svenskakyrkan.se/ockero • Tel: 031-764 31 00
Facebook: ockeroforsamling • App: Kyrkguiden
LOK ALBL ADET MARS - APRIL 2022 NR 3
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filadelfiaöckerö
GUDSTJÄNST
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2
2

Söndagar 11.00

27/3
3/4
10/4
17/4
24/4

Jan Karlsson
Daniel Islander
Gudstjänst
Dan Blessed
Roland Stahre

KALENDER
Gudstjänster

3/4 Kl. 16 Gudstjänst
Predikan Anette Hellekant Långs
OBS tiden Lördag 9 april kl 15.00
Hisingskåren, Brämaregatan 7,
Göteborg
Besök av Frälsningsarméns
biträdande världsledare
kommendörerna Lyndon och
Bronwyn Buckingham, internationella
högkvarteret, London
Predikan, tal, sång, gemensam
musikkår mm.
Andra medverkande:
Överstarna Bo och Christina Jeppsson
Överstelöjtnanterna Robert och AnnaMaria Tuftström. Majorerna Christian
och Anna-Lena Paulsson

Nu har vi öppet
vanliga tider igen!
Välkomna!
Tisd, tors kl 11-14
Onsdag kl 11-18
Sista söndagen varje
månad kl 14-17

10/4 Kl. 16 Gudstjänst
Predikan Ann Berntsson
17/4 Kl. 16 Gudstjänst
Predikan Maria Dubari
24/4 Kl. 16 Gudstjänst
Predikan Marita Funcke

Öckerö-öarnas Rödakorskrets
Björnhuvudsvägen 19, Öckerö

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

Lyssna till

Bibel, Bön & Lovsång
Måndagar Kl. 10.30-12.00

RADIO
ÖCKERÖ

Barn och ungdom

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

FÖR AL

LA BAR

N 5-10Å

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

R

FM 94.1 Mhz

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

Programtablå feb - jan
Morgonandakter:
Måndag – Fredag 8.15
v. 12 Sionförsamlingen, Rörö
v. 13 Sv. Kyrkan, Andreasson
v. 14 Sv. Kyrkan, Öckerö
v. 15 Betelkyrkan, Hönö
v. 16 Sv. Kyrkan, Sandros

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

Hjälp oss
rädda liv till sjöss.
Testamentera för
framtiden.
Joy Army ålder 12-13år
Tisdagar Kl. 18.00-21.00
Frälsningsarméns lokal

FF Frälsis Fredag ålder 13 år och
uppåt.
Jämn vecka kl. 18.00-23.00
Frälsningsarméns lokal

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

Radio Hope sänder dygnet runt

Alla vanliga barn och
ungdomsaktiviteter är inställda på
Påsklovet V 15

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

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

PROGRAMANSVARIG :
Öckerö-öarnas kristna råd

Stöd Radio Öckerö
Swish nr 123 638 44 73

Korsordslösning
Har du rum eller bostad
Har du rum ellerSjöräddningssällskapet
bostad
är en ideell organisationFEBRUARI
att
hyra
ut?
att hyra ut?
Västra donationer
vägen 69, Hönö och testasom är beroende av gåvor,
INTE MÅNGA
INTE ANNAT
ÄN TJATTER

ÅR MAN
FINURLIGT

HarHar
du du
en en
bostad,
ett rum, en källare
eller kanske
ett
menten
för
till sjöss. Testabostad, ett rum, en källare
eller kanske
ettatt kunna
Villrädda
du stötta liv
vår verksamhet?
fritidshus
som
duduinte
Genom
Hjärterum
fritidshus
som
inteanvänder?
använder? Genom
Hjärterum
kan kan
Swish: 123 480 3334
menterar
du
till oss bidrar du till att våra frivilliga
privatpersoner
hyra
boyta
i andrahand
tryggt
privatpersoner
hyraututoutnyttjad
outnyttjad boyta
i andrahand
tryggt
säkert
Räddningsmissionen står
kontraktet.
När När
och och
säkert
dådå
Räddningsmissionen
stårpåpå
kontraktet.
sjöräddare
kan
fortsätta rädda liv i framtiden.
du ut
hyrvia
ut via
med och
och arbetar
bostadsbristen
du hyr
ossoss
ärärdudumed
arbetarmot
mot
bostadsbristen
Håll koll på vädret. eller
ger
chanstill
tillmänniskor
människor som
svårt
att
hittahitta
ochoch
ger
en en
chans
somhar
har
svårt
att
Läs
mer
på sjoraddning.se/testamente
Hjälp
oss
att
stötta
fler
barn
och
familjer
boende
på
annat
sätt.
Tillsammans
ger
vi
fler
en
plats
att
Hjälp
att
stötta fler barn
familjer
Ladda ner vår app Kustväder
boende
på oss
annat
sätt.
geroch
vi fler
en plats att
med
enTillsammans
förälder
i fängelse.
kalla hem!
ring
031-761
62
00.
till din iPhone eller Android.
med en förälder
i
fängelse.
kalla hem!
B

TYP AV
MALTDRYCK

Läs mer på hjärterum.com

Läs mer på hjärterum.com
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Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk
Insamlingskontroll.
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KORSORDSKONSTRUKTÖR: Gunnar Emanuel Ljungström FOTO: Lokalbladets arkiv
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SÅLD

3:a Bovieran, Hönö

TILL SALU

TILL SALU

Ekstigen 22, Grötö

TILL SALU

Tomt, Brevikshöjd 8, Öckerö

Anmäl dig
till vårt
kundregister!

Norgårdsvägen 66, Öckerö

Se våra objekt
på abfast.se

Kommande:
Tomter Hönö
Villor Hönö
Villor Hälsö
Bostadsrätt Öckerö
Bostadsrätt Hönö
Lokal Öckerö
Såld på förhand:
Villa Hönö
Villa Hönö
Bostadsrätt Hönö
Lokal Knippla

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

R WOR
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Vi har sålt hus i Öckerö kommun i över 40 år! Pierre Berndtsson 0709-14 37 81 • Jens Berndtsson 0706-93 62 50
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- God m r
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ÖPPETTI DER
A PRI L

Må–fr 12 – 22
Lö
12–22
Sönd 12 –18

Köket öppet till 21 kvällar &
17.30 söndagar

K U NGSÖ

Skärgårdsbåten Kungsö
går alla söndagar från
3 april – 25 september
Stenpiren-Hönö Klåva.
Dessutom lördag 2
april samt långfredag &
påskafton
Sommartrafiken startar
midsommarafton – 14
augusti

H Ä N DER I VÅ R
25 mars
28 mars
1 april
2 april

After Work
Måndagsklubben
Tång, sjömat & bubbel i glaset
Matmarknad på Ishuset med
lokala matproducenter
2-3 april
Vårfest i Skärgården med grill
och trubadur
8-9 april
Smakmeny
Skärtorsdag Påskmiddag med påskpyssel
22 april
Winemakers Dinner
29 april
After Work
Valborg
Pedda sjunger in våren

SK ÄRGÅRDSLU NCH

Vardagar 12-15
Vår á la cartemeny serveras hela dagen

FI RA PÅSK PÅ
TULLH USET
PÅSKÖPPET
Skärtorsdag
Långfredag
Påskafton
Påskdagen
Annandag påsk

12.00-22.00
12.00-22.00
12.00-22.00
12.00-22.00
12.00-18.00

PÅSKMENY
3-rätters Påskmeny & vår a la carte
meny hela påskhelgen
PÅSKMIDDAG
Njut en 4-rätters Påskmiddag på
skärtorsdagen från 19.00 – 495:Vi kryddar middagen med pyssel &
trevligheter på tema påsk!

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

