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Vi finns i Torslanda, Björkö och Öckerö.
För mer info www.malinsdansskola.se
eller maila till info@malinssdansskola.se
Instagram: malinsdansskola

Varmt välkomna!
Läs mer på vår hemsida: www.malinsdansskola.se
och följ oss gärna på Facebook och Instagram!

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

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

031-79 79 550 • www.rvb.se

Telefon 0702 42 03 54 • www.bosteinjohn.se

ÖCKERÖ KOMMUN
REDO FÖR FRAMTIDEN
JAN UTBULT

Kommunalråd

www.malinsdansskola.se

Kom och Dansa på Malins dansskola
Det finns något för alla åldrar 3-20 år samt vuxenkurser.
Stilar: Street, Disco, MTV, High heels, Artistic Ballroom,
Cheerleading, Barndans, Vuxen Mix och mycket mer.

www.malinsdansskola.se

Kom och dansa på
Malins dansskola!
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Supermodernt grönt
fiskefartyg levererat
av Ö-varvet

ngen.se
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Sommar och semester med tid
för återhämtning, gemenskap
och glädje – så känner många
av oss. Men dessvärre är det
inte alla förunnat att känna så
– för många barn är sommarlov
förödande. Tryggheten med
rutiner och mat i skolan
försvinner, utlämnade åt de
vuxna i sin närhet som kanske
inte är förmögna att ge vård och
omsorg eller inte har ekonomiska
möjligheten att förverkliga resor
eller Lisebergsbesök och andra
sommarlovsdrömmar. Alla har
inte samma möjligheter och att
göra något litet för någon annan
kan vara stort för den andra. Att
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öppna sitt hem eller ge lite av sin
tid – tid är det enda vi alla har
lika mycket av. Delad glädje är
dubbel glädje! Att dela med sig
av det man har, får man alltid
igen på ena eller andra sättet. Det
lilla är ofta det stora – framför
allt för barnen, som att springa
barfota i ett sommarregn eller
leka på stranden. Tänk till och
ta möjligheten att bidra med
lite glädje och omtanke i någon
annans liv denna sommar.
Våra öar har sin vackraste
tid nu så låt oss gå ut och tanka
på med energi! Semestra genom
att besöka våra tio öar - läs om
var och en i ö guiden. Gratis

live- musik bjuds det på i Öckerö
parken och i Örtagården, se
sommaren program. Kyrkorna
bjuder också på mycket musik,
deras program kan du också läsa
i detta nummer.

www.lokalbladet.com

ANNONSBOKNING
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Anna Magnusson
annons@lokalbladet.com
tel 0709- 96 89 14
POSTADRESS
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NOV MÅN 14/11

TOR 24/11

DEC MÅN 28/11

TOR 8/12

ANNONS@LOKALBLADET.COM
WWW.LOKALBLADET.COM

AA Hönögruppen har möte
söndagar kl 18.00-19.30

29 juli 10.00 Gudst
Gårdavägen 36,
baksidan av församlingshemmet i källarplan.
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Ö-varvet levererade högklassig grön fiskebåt
Ö-varvet levererade genom
en högtidlig namnceremoni
den 16 juni fiskebåten GG330
CARMONA DYRÖN till
rederiet. Vädret var soligt och
varmt vilket gjorde tillställningen extra trevlig.
Det var många inbjudna och
på plats var stora delar av
den Svenska fiskbranschen,
ett 90-tal speciellt inbjudna
personer från Dyrön som kom
med egen färja till Öckerö
för ceremonin och självklart
varvets medarbetare. Uppskattningsvis var det 500 personer under dagen som fick gå
ombord på Carmona. Under
ceremonin spelade och sjöng
Roland Utbult. Pastor Pelle
Hörnmark höll en kort predikan och välsignade båten och
rederiet, Emil och Johanna
Backman höll ihop ceremonierna och för varvets räkning talade Jonas och Örjan
Backman. Rederiets röster var
Fredrik, Gunnel och Anders
Gustafsson.
Reducerade utsläpp
Det som gör båten extra unik
är att det är den första gröna fiskebåt som har byggts i
Sverige, vilket ligger helt rätt

TEXT:

Frida Sennerstam
FOTO:

Thomas Crona
i tiden. Reningssystemet för
avgaserna tar bort 90% av
kväveoxiden, det är en medveten miljöprofil som rederiet
har valt.
Att bygga en fiskebåt av denna storlek är kanske det mest
komplicerade fartyget man
kan bygga. Det är med stor

glädje det har fungerat väl
från byggnationen av skrovet
i Klaipeda till färdigställande
och utrustning på Öckerö.
Att Ö-varvet har stor kunskap kombinerat med kunniga
medarbetare uppmärksammades speciellt av rederiet som
tycker att de fått ett väldigt

fint fartyg.
Nu är varvet redo för nya
uppdrag och lämnade glatt
över fartyget till familjerna
Gustafsson/Ivarsson som är
redo att ge sig ut på havet
igen.

Örjan Backman lämnar över fartyget till de nya ägarna.

Ö-varvets VD Jonas Backman i solglasögon på kajen.

Uppemot 500 personer besökte evenemanget.

Johanna Backman och Roland Utbult.
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Taklagsfest för nya Betelskolan
Fr v. Frida Abrahamsson, föräldraledig rektor för Betelskolan, Kristina
Wallengren vikarierande rektor för Betelskolan och Gunilla Lenning, rektor
för Betels förskola.

Betelskolan har haft byggnadsplaner i många år. Nu är
nya skolan på plats. Skollokalerna för Förskoleklass - åk
6 är ihopbyggda med Betels
förskola, på Betelkyrkans
tomt.
Fredag 17 juni var det fest i
Betelskolan och Betelkyrkan,
först med skolavslutning
för Betelskolan och därefter
taklagsfest för nya skolbyggnaden. Personal i förskola,
skola, församling och för
byggnationerna, styrelseledamöter och kommunpolitiker
var inbjudna att fira att taket
nu ligger på skolbyggnaden.
– Vi arbetar nu för att få utsidan klar så att vi kan börja
arbetet på insidan efter semestrarna, säger Victor Munk,
projektchef för Tommy bygga-

re som bygger Betelskolan.
– Vi räknar med inflyttning
i de nya lokalerna i januari,
säger Enar Olsson, ordförande för Betelförsamlingens
skolstiftelse.
Paviljongerna försvinner
Vid sidan av arbetet med den
nya skolbyggnaden kommer
arbetet med tomten påbörjas, lekytorna för förskola
och skola görs i ordning. De
paviljonger, som skolan nu
har sina lokaler i, är hyrda
och ska avyttras. Därefter
ska parkeringsytan återställas. Betelkyrkans ingång mot
Öckerövägen byggs om, eftersom den ingången kommer
användas till kyrkan i framtiden. Betelskolans högstadium
kommer, som innan, vara i
Betelkyrkans bottenvåning.

Fr v. Andrew Thompson, föreståndare och ordförande i Betelförsamlingen, Victor Munk, projektchef för Tommy Byggare och Enar Olsson, ordförande för Betelförsamlingens skolstiftelse
4

Förskola, skola och församling kommer att inrymmas i
de nya lokalerna.
Inflytt i januari
Föreståndare och ordförande
i Betelförsamlingen, Andrew
Thompson, var en av de som
tog tillfället i akt att se skolbyggnaden från insidan.
– Det är så roligt att det
kommit så här långt nu. Det
här blir väldigt bra, säger Andrew.
Frida Abrahamsson är rektor för Betelskolan. Hon är
nu föräldraledig, men kommer tillbaka i tjänst i januari
2023.
– Jag är så glad för den nya
skolbyggnaden. Vi har jobbat
mycket och länge på planeringen av byggnaden. Vi ser
så mycket fram emot att flytta

in i januari och vi ser också
fram emot att kunna ta emot
fler elever i vår fina skola,
säger Frida.
Fiskrätt frpn Tullhuset
Vid taklagsfesten serverade
Charlotta Pedersen en god
fiskrätt tillagad av Tullhusets
personal. Charlotta var själv
elev i Betelskolan från Förskoleklass till åk 9.
– Jag trivdes som elev i
Betelskolan. Jag gick i en fantastisk klass och många av
oss har fortfarande kontakt
med varandra. Nu läser jag
till lärare och kanske får jag
chans att jobba i Betelskolan
sedan, säger Charlotta med
ett leende.
TEXT OCH FOTO:

Maria Utbult

Charlotta Pedersen och Frida Abrahamsson.
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Moderaterna
Dina kommunfullmäktigekandidater i valet 2022.

1. Jennie Wernäng
Kommunalrådskandidat

2. Sandra
Svensson

3. Anders
Kjellgren

4. Helene
Berndtsson

5. Philip
Larsson

6. Kent
Lagrell

7. Alf
Benson

8. Andreas
Rydbo

9. Björn
Johanson

10. Stig
Ottosson

11. Christer
Holmer

12. Kerstin
Sterner

13. Dan
Modin

14. Lennart
Samuelsson

15. Christer
Alexandersson

16. Jim
Adolfsson

17. Ingvar
Svensson

18. Claes
Danielsson

19. Mathias
Johannesson

20. Lisbeth
Schmauch

21. Alexandra
Olofsson

22. Tonny
Yngvesson

23. Karin
Karlsson

24. Carolina
Linderhav

25. Ingemar
Eliason

26. Lennart
Pettersson

27. Susanne
Hansson

28. Johan
Hansson

29. Hans
Bryngelhed

30. Tommy
Wallhult

31. Peter
Jörnestrand

32. Håkan
Beskow

33. Martin
Lindberg

35. Per
Utbult

36. Lisa
Olofsson
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VAL 2022
Den 11 september i höst är det val till riksdag, region och kommun. Lokalbladet har frågat alla partierna var de står i olika
frågor som är viktiga för öborna.

MODERATERNA
Havsbaserad vindkraft
Moderaterna är positiva till all fossilfri
energi. Som kommunföreträdare svarar
jag dock i detta fall nej, då jag inte fått
konkreta svar från aktören rörande påverkan på vår kommun gällande: Framtida
utbyggnadsplaner, inverkan på fisket, svårigheten att skydda vår kust vid framtida hot är
några av våra frågeställningar.
Bostäder
Vi måste nyttja vår resurs, havet! Därför vill vi bygga flytande bostäder. Då tar vi inte våra få, kvarvarande markytor i anspråk och kan begränsa plansprängning av berg.
Vi måste värna om våra grönytor och orörda markområden.
Kommunal ekonomi
Bygg med smartare, blandade boendeformer för att i första
hand ge ungdomar möjligheten att bo kvar i kommunen.
Stötta företag att växa, vilket skapar fler arbetstillfällen,
minskar pendling och ökar våra skatteintäkter. Åretruntboende skall vara basen i vår kommun.

struktiv och harmonisk arbetsmiljö för vår personal
lägger också grunden till barnens kreativa lärande.
Vi vill också vända den negativa trenden med allt
färre barn i våra skolor genom att satsa mer och
ge fler möjligheten till en bra uppväxtmiljö i vår
kommun.
Föreningslivet
Det är för oss Moderater en självklarhet att vi som
kommun stöttar lokala föreningar. För många är det
viktigt att ingå i ett sammanhang vilket ger ett rikt socialt liv och skyddar mot social ohälsa. Ett mångfaldigt
föreningsliv där alla inkluderas oavsett olikheter skapar
trygghet.
Jennie Wernäng är vice
ordförande i kommunstyrelsen.
– Frågor som ligger mig
varmt om hjärtat är företagande, miljöfrågor och att
arbeta för goda uppväxtförhållanden för våra barn/
ungdomar.

Skolan
Varje elev skall ges möjlighet att uppnå goda skolresultat.
Arbetsro och trygghet i skolan är en självklarhet. En kon-

LIBERALERNA
Havsbaserad vindkraft / energiförsörjning
Vi behöver mängder av el för att möta
framtidens behov och Liberalerna anser att
havsbaserad vindkraft är en del av lösningen. Vindkraftsparker ska planeras i samråd
med de som har havet som arbetsplats.
Bostäder / fler invånare
Vår kommun behöver föryngring. Liberalerna vill låta bygga både hyresrätter och bostadsrätter i olika storlekar och
prisklasser som lockar bl.a. unga vuxna att bosätta sig här.
Tillgång till lägenheter skapar även flyttkedjor som öppnar
för försäljning av fler villor till förmån för barnfamiljer.
Kommunal ekonomi
För att skapa och underhålla välfungerande skolor, socialtjänst, renhållning och annan kommunal service behöver
vi skatteintäkter. Liberalerna vill dock inte ta ut mer skatt
än nödvändigt och vi avser att förvalta dessa medel med
omsorg. Det är arbetande människor som betalar skatt och
politikernas ansvar att vara varsam om medlen.

elever som av olika anledningar har svårt att gå
i vanlig klass eller kämpar med psykisk ohälsa.
Liberalernas vill erbjuda tjänstebostäder till
nyanställda för att locka de bästa lärarna i en
konkurrensutsatt bransch att börja arbeta i vår
kommun.
Stöd och uppmuntran till föreningar
Kommunens föreningar gör en fantastisk insats för
oss alla. Liberalerna vill att föreningslivet ska få fungera
utan större inblandning av politik med undantag av att vi
förväntar oss ett gott demokratiskt värdegrundsarbete i föreningarna i utbyte mot nolltaxa vid hyra av lokaler, idrottsplatser och markyta.
Erik Johansson är med i
Liberalerna och bor på
Öckerö.
– Mina hjärtefrågor är
skola samt miljöfrågor. Jag
har uppdrag som nämndeman i tingsrätten under
senaste mandatperioden
men siktar på kommunala
uppdrag under nästa
period.

Skolresultat
Skolan ska vara en trygg och mobilfri plats med arbetsro
för alla. Liberalerna vill utöka elevhälsan för att hjälpa
6
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VAL 2022
MILJÖPARTIET
Havsbaserad vindkraft
Även vi i Öckerö måste ta ansvar
för elproduktionen och
största möjligheten vi har är havsbaserad vindkraft, efter miljöprövning. Det är omoraliskt att
vidmakthålla vår höga levnadsstandard på bekostnad om
kommande generationer, MP vill inte lämna livsfarligt
radioaktivt avfall efter oss.
Bostäder
Helt centralt är att bygga lägenheter nära befintlig service
och på så sätt möjliggöra ett minskat beroende av dyra bilar.
Då skulle även yngre familjer kan bo på våra underbara öar
utan krav på skyhöga inkomster. För att behålla öarnas kvalitet vad gäller friluftsliv är det väsentligt att större områden
lämnas oexploaterade, speciellt de västra delarna av öarna.
Man bor i skärgården för att man älskar havet och då skall
alla kunna vistas nära havet även om man inte har råd att
köpa en sjötomt.
Kommunal ekonomi
En stram budget kommer vara nödvändig, vi politiker måste
våga säga nej och förklara varför en kommun inte har råd
med allt.

samma rätt till god kvalitet på undervisning, lokaler, förskola och fritids. Speciellt viktigt att stödja barn med särskilda
behov, det lönar sig i längden.
Stöd och uppmuntran till föreningar
MP ser ett problem med att barn på de olika öarna har olika
möjlighet till fritidsverksamhet och idrott. MP vill undersöka vad det skulle kosta med gratis resor efter skoltid. Det är
också väsentligt att äldres föreningsliv gynnas. Bland äldre
är en stor hälsofara ensamhet, med ett brett utbud av olika
verksamheter minskar risken för onödig sjukdom.

Boel Lanne är ordförande
för Miljöpartiet i Öckerö
kommun.
– Frågor som ligger mig
varmt om hjärtat är klimat,
energi och miljö. Jag tycker
det är viktigt att vi skapar
en infrastruktur för en hållbar framtid.

Skolresultat
Alla barn ska kunna lyckas i skolan. Våra barn skall ha

SVERIGEDEMOKRATERNA
Havsbaserad vindkraft /energiförsörjning
SD säger nej till detta. Vi anser inte att man skall satsa på
väderbaserad energi som bas i energiförsörjningen.
Bostäder/fler invånare
SD anser att det inte gjorts tillräckligt i vår kommun för att
skapa, bra, praktiska, ekonomiskt försvarsbara hyresbostäder för invånarna i alla faser i livet. Det går helt enkelt för
långsmant. Vi behöver förenkla byggprocessen och införa
gynnsamma skattereformer så att fler företag lockas att investera och bygga dessa bostäder.
Kommunal Ekonomi
Kommunen skall hålla sig till god ekonomisk huhållning,
förvalta skattebetalarnas pengar väl. SD anser att vi är skyldiga öborna en ökad transparans i fördelningen av de ekonomiska resurserna. Vad får vi för pengarna, i alla områden.
Stöd och uppmuntran till föreningar
SD anser att det skall vara nolltaxa och kommunalt aktivitetsstöd för föreningarna i vår kommun. Vi bör också öka
driftsbidraget. Det är orimliga höjningar av fasta VA-avgifter.

hot, våld och stök och istället präglas
av arbetsro och kunskap samt kulturell och värderingsmässig sammanhållning. Vi har skolplikt i Sverige,
och vi är skyldiga se till att höja miniminivån i alla kommunala skolor för
att ge alla elever samma förutsättningar.
Svenska språket är en självklarhet. Skolan är
ett av Sverigedemokraternas viktigaste politikområden.
Mats Plahn har varit ordförande i SD Öckerö Kommun förening sedan 2015.
– Min hjärtefråga är
ekonomiskt försvarsbara
hyresrätter för våra öbor i
alla åldrar och faser i livet.
Byggandet går för sakta, vi
måste öka takten och göra
det enklare och snabbare
att genomföra

Skolan
SD vill tala om behovet av att skolan ska vara kunskapsfokuserad, trygg och normskapande. Skolan ska vara fri från
LOK A LBL A DE T JUNI - JUL I 2022 NR 6
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VAL 2022
VÄNSTERPARTIET
Havsbaserad vindkraft
Det var med bestörtning vi kunde konstatera att kommunstyrelsen motsatte
sig planerna på en vindkraftpark till
havs. Bara den här vindkraftparken ska
kunna försörja hela Göteborgs årsbehov.
Det tycker vi är fantastiskt!
Bostäder
Vi har alldeles för få hyreslägenheter. Därför vill vi att byggandet av hyresrätter med rimliga hyror prioriteras omgående. På så sätt kan vi möjliggöra för våra unga att stanna
kvar och för vanliga människor att bosätta sig här.
Fler kommuninvånare
Öckerö är en mycket välmående kommun men vi står inför
stora utmaningar. Vi måste bli fler som kan bidra till skatteintäkterna.
Skolan
Vi vill att skolan ska slippa ständiga effektiviseringar och
i stället utöka resurserna så att även barn med särskilda
behov ska kunna få stöd, enskilt eller i annan undervisningsgrupp. I Öckerö kommuns skolor ska alla kunna lyckas och
uppnå godkända resultat.
Stöd till föreningslivet
Vår kommun har ett fantastiskt föreningsliv som vi aktivt

SOCIALDEMOKRATERNA
Havsbaserad vindkraft
Socialdemokraterna har som mål att fotavtrycket ska
vara så litet som möjligt. När energibehovet i landet
ökar är energiförsörjning med havsbaserade vindkraftverk därför ett mycket bra alternativ,
Bostäder
Fler invånare behövs för att vi inte ska bli en avfolkningskommun. Just nu minskar befolkningen, men andelen äldre
ökar. För att råda bot på det krävs fler lägenheter med rimliga hyror, så att våra ungdomar kan hitta sitt första boende
i sin hemmakommun och de som blivit äldre och ensamma
kan hitta en lättskött mindre bostad.
Kommunal ekonomi
Kommunen har under en rad av år haft en ansträngd ekonomi. De kommande åren ser vi behov av kostsamma projekt,
som utbyggnad och upprustning av reningsverk, renovering
av skolor, byggande av boende för äldre och bostäder samt
förbättring av kommunikationer. Detta kommer pressa vår
ekonomi ytterligare. Därför måste ekonomistyrningen bli
ännu tydligare och sannolikt måste vi såväl spara, som öka
kommunens intäkter.

måste stödja. Vi vill också att fritidsutbudet för våra
unga ska bli mer jämlikt eftersom det satsas mycket
mer på aktiviteter som
lockar främst killar.

Annika Andersson är ordförande i Vänsterpartiet i
Öckerö kommun.
– Den fråga som ständigt ligger mig varmt om
hjärtat handlar naturligtvis
om rättvisa, jämlikhet och
feminism. Men just nu är
kollektivtrafiken den sakfråga som jag känner ett
stort engagemang i. Inte
bara för klimatet och miljön utan också för att samtliga partier i vår kommun
ställt sig bakom en gemensam färdplan för väg 155.
Kollektivtrafiken måste
samordnas bättre men det
räcker inte. Därför vill vi
också satsa på att den ska
bli avgiftsfri.

att eleverna får den skolgång de har rätt
att kräva, med en kvalitet som leder till
att alla kan lämna skolan med resultat
som krävs för den plan eleven har. Idag
lämnar färre än 10% grundskolan med
betyg som inte kvalificerar till en gymnasieutbildning.
Stöd och uppmuntran till föreningar
Föreningar är viktiga för kommunen och en del
av den verksamhet som bedrivs är sådant som i andra kommuner utförs av dessa själva. Vi anser att den plan och policy som finns i kommunen behöver revideras och om möjligt
skapa bättre möjligheter för föreningarna.
Maria Brauer 56 år och
Oppositionsråd för Socialdemokraterna sedan 2014.
– Min hjärtefråga är att
alla som vill ska kunna leva
och bo i vår fantastiska
kommun oavsett vad man
har för storlek på plånboken.

Skolresultat
Kommunens skolor är bra, men förutsättningarna på de
öar som fortfarande har en skola skiljer sig. Skillnaderna
beror delvis på stora skillnader i klasstorlekar. Det är viktigt
8
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VAL 2022
CENTERPARTIET
Energiförsörjning
Centerpartiet vill trygga en hållbar energiförsörjning. Vindkraft
både på land och hav, solcelller,
lagring av energi, bioenergi.
Kommunen skall få en ekonomisk fördel när mark tas i
anspråk för energiutnyttjande. Energieffektivisering både
inom kommun och privat, till exempel solceller på kommunala byggnader. Centerpartiet vill stötta företagen att
arbeta klimatsmart med fokus på cirkulärt företagande- där
avfall från ett företag kan bli råvara hos ett annat
Byggnation
Vi behöver en varsam byggnation där hänsyn tas till det
unika skärgårdslandskapet. Bygg på befintliga tomter där
infrastruktur redan finns. Påverka Västtrafik att få till
kommunikationer som ger oss möjlighet att leva och bo på
alla 10 öar.
Ekonomi
En hållbar ekonomi där vi tar hänsyn till alla parametrar
såsom socialt, ekonomiskt och ekologiskt är ett måste i
dagens samhälle. En bättre konsekvensanalys av de olika
förändringar som sker i kommunen innan åtgärder beslutas.
Fokus på lokal upphandlingspolicy, där vi gynnar lokalt/
närodlat.

KRISTDEMOKRATERNA
Havsbaserad vindkraft / energiförsörjning
KD säger nej till vindkraftverk höga som Eiffeltornet alldeles
utanför våra öar. Havsmiljön, yrkesfisket och Bohusläns natur ska bevaras. Satsa i stället på ny och modern kärnkraft i
Sverige som producerar stabil och fossilfri el oavsett om det
blåser eller inte.
Bostäder / fler invånare
Fler hyresrätter, bostadsrätter och radhus behövs för ungdomar, barnfamiljer och äldre som vill flytta från sina hus. KD
tog i våras initiativ för att stärka kapaciteten på avdelningen
för plan, fastighet och samhällsutveckling. Detta kommer på
sikt att ge fler bostäder och även fler lokaler för näringsverksamhet.
Kommunal ekonomi
Under de närmsta åren beräknas behovet av välfärd att öka
mer än skatteintäkterna. Det kommer att bli tufft att få
pengarna att räcka till. Alla verksamheter behöver tänka i
nya banor för att genomföra uppdragen. Vård, skola, omsorg och annan viktig samhällsservice måste prioriteras och
onödig byråkrati motverkas.
Skolresultat
Skolorna ska ha resurser så att alla barn kan utvecklas utifrån sina förutsättningar. Arbetet med värderingar, attityder
och föräldrastöd behöver förstärkas för att skapa en lugn,
trygg och mobbningsfri miljö för alla elever.
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Trygg skola
Var i kommunen du bor eller vilken bakgrund du har
ska inte spela någon roll. Centerpartiet vill arbeta för en
trygg skolgång med tillgång till behöriga lärare, skolkurator, skolsköterska. Viktigt är att arbeta för lugn och
ro i skolan under hela läsåret, det påverkar skolresultatet.
Föreningsarbete
Centerpartiet vill främja det fina samarbete som redan idag
finns mellan civilsamhället och kommunen. Föreningsarbetet ska vara en obunden kraft med yttrandefriheten som
grund. Ta tillvara på de nya kunskaper de nyanlända besitter och stötta civilsamhället i dess roll att bryta ensamhetsmönster.
Berit Gullbransson är ordförande för centerpartiet
Öckerö.
– Jag vill arbeta för ett hållbart Öckerö. Det innebär
att tänka hållbart både för
ekonomi, klimat och hälsa.
Jag har varit medlem i centerpartiet ca 5 år, ordförande i 4 år.

Stöd och uppmuntran till
föreningar
Kommunens föreningar gör en
fantastisk insats för att skapa
ett gott samhälle. KD vill höja
föreningsbidragen för att stärka
föreningarna och öka samarbetet. En tydlig strategi ska tas
fram kring hur kommunen kan
stötta och hjälpa föreningarnas
viktiga arbete på ett bra sätt.
Jan Utbult är kommunalråd
i Öckerö kommun.
– Jag har varit politiskt
engagerad i drygt 25 år och
kommunalråd i 3,5 år.
En fråga som ligger mig
varmt om hjärtat är att
det är viktigt att Öckerö
kommun har bra skolor,
förskolor och äldrevård.
Ordning och reda i den
kommunala ekonomin är
en förutsättning för att klara framtidens välfärd med
bibehållen kvalitet.
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Digitalisering:

Kommunen lanserar projektet Digitalt stöd i hemmet

Andreas Hansson och Pontus Hanson presenterar projektet på Träffpunkten på Solhöjden.

Ett sätt att förebygga eller
bryta besvärande ensamhet
bland äldre är genom att öka
kunskapen om att använda
digitala tjänster och kommunikationsverktyg i vardagen
som smartphones, surfplatta
eller dator.
Med hjälp och stöd i att använda internet och olika digitala tjänster blir det lättare
att hålla kontakten med nära
och kära, eller göra något för
nytta eller nöje. Efter inkommen motion och beslut i Socialnämnden i Öckerö kommun
togs beslut att lansera projektet Digitalt stöd i hemmet under 2022. När tankarna om
Digitalt stöd i hemmet blev
en satsning ställdes frågan till
Arbetsmarknadsenheten, där
arbetskonsulenterna Carina
Strand och Anette Dickborn
arbetar, om det fanns lämpliga personer att matcha mot
uppdraget.
Arbetsmarknadsenheten har
matchat två personer, Andreas Hansson och Pontus
Hanson, för uppdraget. Båda
killarna har haft kontakt
med Arbetsmarknadsenheten
i Öckerö Kommun under en
tid för att finna sin väg ut till
arbete och både Andreas och
Pontus har då uttryckt att de
gärna i framtiden önskar arbeta inom IT-området.
Den 8 juni höll Andreas
och Pontus ett informationsmöte på Träffpunkten där
de berättade om hur Digitalt
stöd i hemmet fungerar. Digitalt stöd i hemmet hjälper
invånare som är 70+ eller har
10

beviljad hemtjänstinsats, som
är ny på digitala tjänster och
verktyg, att efter bästa förmåga komma igång. Digitalt
stöd i hemmet erbjuder hjälp
och stöd via hembesök, rådgivning via telefon eller videomöte. För att Digitalt stöd
i hemmet ska kunna hjälpa
målgruppen behöver den utrustning som de vill ha hjälp
med (exempelvis smartphone,
surfplatta eller dator) finnas
på plats. Den som behöver
hjälp behöver även ha ett
fungerande internetabonnemang. Utrustning skaffar och
betalar den enskilde själv men
själva tjänsten Digitalt stöd i
hemmet är kostnadsfri.
Uppgifter som kan utföras är
till exempel:
• Hjälp att installera och
komma igång med olika appar och program i smarttelefon, surfplatta och smart-TV.
• Rådgivning om bra kommunikationsappar t.ex. videosamtal som Skype, FaceTime.
• Rådgivning om bra appar
som främjar sociala aktiviteter och bryter isolering som
exempelvis spel eller sociala
aktiviteter.
• Rådgivning om bra digitala samhällstjänster t.ex. 1177
Vårdguiden.
• Hjälp med att komma
igång med t.ex. playtjänster,
poddar.
• Inställningar av konton
för olika appar och program
t.ex. Facebook eller Google.
• Installation av Chromecast, Apple-TV eller liknande.
• Hjälp med digitala verktyg såsom VR-glasögon.

Den som innehar anställning
som Digitalt stöd i hemmet
har sekretess och ska alltid
legitimera sig med legitimation från Öckerö kommun vid
hembesök.
Uppgifter som inte ingår i
tjänsten Digitalt stöd i hemmet:
Digitalt stöd i hemmet inkluderar ej arbete som kräver
fackkunskap inom IT-support
t.ex. felsökning, reparation,
installation av hårdvara, byte
av operativsystem, installation
av t.ex. Officepaket eller motsvarande.
Digitalt stöd i hemmet utför
inte tjänster som erbjuds av
den enskildes leverantör av
digital-TV, IP-telefoni eller
fiberanslutning.
Digitalt stöd i hemmet kan
inte användas för att utföra
digitala tjänster åt den enskilde utan är endast ett stöd
i att komma igång så att den
enskilde därefter kan utföra
tjänsterna på egen hand.
Hur kontaktar du Digitalt
stöd i hemmet?
Telefontid är kl 08:00-09:00
tisdagar och onsdagar. Du
når Digitalt stöd i hemmet på
031-97 88 89.
Hembesök/rådgivning sker
på tisdagar samt onsdagar
någon gång mellan kl. 10-14.
Drop-in på Solhöjden (matsalen) torsdagar mellan kl.
10-14 med lunchrast mellan
12-12.30.
För avbokningar, kontaktas
kommunservice via telefon:
031-97 62 00.
Tjänsten Digitalt stöd i hem-

met är en halvtidstjänst och
det kan uppstå väntetid om
det är många som behöver
hjälp.
Från och med tisdagen
den 12 juli har Digitalt stöd
i hemmet sommaruppehåll
och är åter i tjänst tisdag 9
augusti.
I Arbetsmarknadsenhetens
uppdrag är det viktigt att
matcha rätt person till rätt
uppdrag och det känner vi att
vi verkligen har gjort säger
Carina och Anette. Andreas
och Pontus kommer bli det
perfekta teamet, det märktes inte minst idag under
informationsträffen. Dagen
avslutades med applåder och
ett tack för att de med tydlighet och klar röst berättat
på ett enkelt sätt om hur de
kan vara behjälpliga för att
underlätta för de äldre att bli
mer digitala. En eloge till en
aktiv publik som ställde bra
frågor. Det är verkligen roligt
när vi kan göra en sådan här
bra matchning. Vi har ett gott
samarbete med kommunens
olika enheter och näringslivet i kommunen. Enhetschef
Jessica Vedlund, ansvarig för
förvaltningsstöd och utveckling på Socialförvaltningen
kommer bli killarnas närmsta
chef. Redan tidigare har Enheten Förvaltningsstöd och
utveckling samarbetat med
oss på Arbetsmarknadsenheten med både arbetsträningar
och praktiker som faktiskt
resulterat i anställning för
flera personer.
TEXT & FOTO:

Öckerö kommun
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Svensk Fastighetsförmedling

Flygledarevägen 3 D

T +46 31 56 07 65

svenskfast.se/torslanda

Brf Ekelunden,
ditt nästa hem?
Nu har vi den fantastisk möjligheten att erbjuda 19
helt nyproducerade lägenheter på Öckerö. Här
kommer du bo bekvämt, nytt och centralt beläget
på ön med närhet till natur och hav.
Typ: 19 st bostadsrätter
Rum: 1-3
Prel inflytt: våren 2024
Säljstart: inom kort
Anmäl intresse på svenskfast.se/torslanda eller
direkt till Emelie på emelie.karlsson@svenskfast.se

Emelie Karlsson
T +46 708 81 18 72
emelie.karlsson@svenskfast.se

Svensk Fastighetsförmedling
i samarbete med:

ÖckeröHem
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Kärrsviks ÅVC på Öckerö blir kretsloppspark
Vi träffar Stefan Samuelsson
som varit chef över verksamheten sedan augusti 2021. Nu
står Kärrsviks återvinningscentral (ÅVC) på Öckerö inför
flera förändringar.
– Soptippen är mycket eftersatt och min främsta uppgift
är att installera ett passagesystem med bommar, för
befolkningen kommer det ju
bli vissa förändringar men det
kommer att bli mycket bra.
Passagesystem med bommar
– Efter sommaren kommer vi
köra i gång det nya systemet.
Alla som bor eller äger en
fastighet i Öckerö kommun
betalar en avgift för avfallshanteringen. I avgiften ingår
en fast kostnad (grundavgiften) och en rörlig kostnad för
hushållsavfall. Alla som har
ett året runt-abonnemang
debiteras sex gånger årligen.
De som har ett sommarabonnemang debiteras en gång
per år i juni. Skillnaden blir
du främst för företagare som
kommer kunna ansöka om

Öppet
år e t r u n t
ÖPPETT I DER
Alla dagar hela
sommaren från 12.00
(Stängt måndag 27 juni)

BRYGGLU NCH
Vardagar 12.00 – 15.00
A LÁ CA RTE
Alla dagar från 12.00

ÅVC-kort och kommer debiteras per automatik varje
gång de besöker kretsloppsparken. Korten kommer också
fungera i hela Göteborg. För
privatpersoner blir det ingen
ekonomisk skillnad. De som
har körkort använder, annars
ken de ansöka på kommunens hemsida om ÅVC-kort.
Endast farligt avtal debiteras
extra, förklarar Stefan.
Systemet är avancerat och
kopplat till folkbokföringen.
Bommarna kommer även programmeras så att antal fordon
som är inne i parken regleras.
– Detta system finns på
många ställen i Sverige och
inom GR regionen kommer vi
debitera varandra på ett smidigt sätt. Alltså om en person
som inte är folkbokförd på
öarna, då känner systemet av
det då körkortet läses av och
då debiteras respektive kommun.
Avfall och återvinning
– Genom att lämna avfall
på rätt ställe hindrar vi att
farliga ämnen kommer ut

sopkärlen sorteras det 29%
rätt och 71% fel. Det innebär
att kostnaden för avfallshanteringen blir 30% dyrare för
kommunen och kostnadsutvecklingen måste vändas, förklarar Stefan.
– Det finns stor potential att
sänka avfallskostnaderna i
Öckerö kommun om vi alla
hjälps åt, kan vi minska avfallet behöver vi inte höja några
kostnader, säger Stefan.
Stefan Samuelsson på Kärrsviks
återvinningscentral.

i naturen, enligt Stefan. Vi
bidrar också till att det som
är värdefullt återvinns så att
naturresurser och energi kan
sparas. Vi har kommit långt
när det gäller att ta tillvara
och återvinna avfall men det
allra bästa för miljön är givetvis om det blir så lite avfall
som möjligt, säger Stefan.
Höga kostnader
– I nuläget slänger invånarna
Öckerö kommun mer sopor
per person än andra kommuner och i de bruna och gröna

Återbruk och nya skyltar
– Vi kommer även starta upp
olika samarbeten med välgörenhetsorganisationer som
får möjlighet att återanvända
saker som slängs som går att
använda, det känns mycket
bra. På plats kommer det att
finnas en skylt som informerar för att underlätta för besökarna att planera och packa
sitt avfall. Tanken är att alla
EU-länder ska ha samma typ
av skyltar som vi kommer att
sätta upp här, säger Stefan
TEXT & FOTO:

Anna Magnusson

ÖPPET
H EL A
M I DSOMM A RH ELGEN
FRÅ N
12.00

SM A K K VÄLLA R
I HÖST

Smakmenyer i höst
9 september
10 september
7 oktober
F ISK &
8 oktober
SK A LDJ U RSJ U LBORD
11 november
18 nov – 21 dec
12 november
Boka bord i tid!

PREBEN
PÅ PI REN

Öppet när det är öppet,
stängt när det är stängt
Varmt välkommen t ill Hönö Klåva hamn! Preben & Sofie med personal

Tel 031-97 69 00 www.tullhuset.se info@tullhuset.se
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Välj Sverigedemokrati
i Öckerö kommun
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INFORMATION
FRÅN ÖCKERÖ
KOMMUN
ÖCKERÖ KOMMUN
INFORMERAR
 031-97 62 00  kommun@ockero.se  ockero.se
ÖCKERÖ KOMMUNS ARBETE MED MOTTAGNING AV
FLYKTINGAR FRÅN UKRAINA
Med anledning av kriget i Ukraina befinner sig över 6 miljoner människor på flykt. En mycket stor andel av de som anlänt är kvinnor och barn. Ny lagstiftning för fördelning av
skyddssökande från Ukraina träder i kraft 1 juli och Öckerö
kommun följer aktivt den löpande händelseutvecklingen.
På Öckerö kommuns webbplats hittar du information om
kommunens arbete och hur du kan hjälpa till.
 ockero.se
 msb.se
 krisinformation.se
 forsvarsmakten.se

INFORMATION FRÅN KRETSLOPPSENHETEN
Öppettider under Midsommar
Samtliga återvinningscentraler har stängt på Midsommarafton
24 juni och på Midsommardagen 25 juni.
Hämtningsdagar för rest- och matavfall
Midsommar: Du som har ordinarie hämtning på fredagar får
hämtning på torsdag. För övriga sker hämtning på ordinarie
hämtningsdag under midsommarveckan.
Öppettider i sommar på återvinningscentralerna
Öckerös ÅVC (Kärrsvik) har öppet som vanligt.
Björkö ÅVC: måndagar klockan 10-12, onsdagar klockan 17-20
och lördagar klockan 8-12
Återvinningscentraler på Hyppeln, Knippla, Rörö: onsdagar
klockan 17-19 och lördagar klockan 9-12
Du som är boende på de mindre öarna är alltid välkommen att
slänga ditt avfall på Öckerös återvinningscentral.
Tänk på att matavfall som läggs i det ventilerade bruna kärlet,
ska läggas i väl försluten papperspåse avsedd för ändamålet
för allas trevnad.

KONSTVÅGEN
Konstvågenhelgen
Helgen 6-7 augusti kl. 11-18 kan du besöka 110 ateljéer,
trädgårdar, sjöbodar och andra lokaler där konstnärer visar sina
verk. Helgen är en folkfest med tusentals personer som letar sig
fram på öarna mellan ateljéer och njuter av konsten. Många kommer hem med en tavla, ett fotografi eller en skulptur.
Mer information hittar du på:
 kulturforeningenkonstvagen.se
 ockero.se/konstvagen
Samlingsutställningen: Konstvågen 20 år
Samlingsutställningen i Utställningshallen, Öckerö bibliotek,
Navet, pågår fram till 8 augusti 2022.
Huvudaktör är kulturföreningen Konstvågen, med stöd av Öckerö
kommun och Västra Götalandsregionen.

SOMMARAKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA
Skateskola med fokus på nybörjare
Skateparken är bokad av fritidsgården vecka 26, 27 & 28:
måndag-fredag
10.30-12.00
tjejer
13.00-14.30
mix (både killar & tjejer)
Under dessa tider är det bara skateboards i parken.
Verksamheten på Fritidsgården har sommaruppehåll fram till
skolstarten i augusti.
Fritidsbanken Pep-Up
Vecka 26 - 33, måndag - fredag kl 10.00-14.00
I sommar återkommer succén med vår uppsökande fritidsbank lastad med fritidsledare och feriearbetare. Vi finns på
Prästängen och Hjälvik, med eventuella gästspel på några av
våra andra kommunala badplatser.
När vädret är sämre hittar du oss i Brattebergs Idrottshall.
Varmt välkomna att låna material eller vara med på våra
aktiviteter!
Dagsaktuella uppgifter hittar du på våra sociala medier:
 facebook.com/fritidsbankenockero
 facebook.com/ockero.fritidsgard
Sommarboken
Gillar du att läsa eller lyssna på böcker och är mellan 8 och
12 år? Var med i Sommarboken! Årets tema är “I skuggan
av”.
Kickoff, hämta dina Sommarboken-prylar:
Öckerö bibliotek 22 juni, kl.11.00-13.00
Björkö bibliotek 23 juni, kl.13.00-15.00
Det går även bra att hämta efter dessa datum, så långt lagret
räcker.
Täljworkshop för unga magiker - Tälj en trollstav
Onsdag 3 augusti kl.13.00-15.00. Öckerö bibliotek, I skuggan
av äppelträdet (vid dåligt väder Navets innergård).
För barn ca 8-12 år i vuxens sällskap. Gratis.
Föranmälan till  biblioteket@ockero.se.
Avslutning för Sommarboken
Onsdag 3 augusti, kl.13.00-15.00. Öckerö bibliotek.
Tipspromenad med Harry Potter-tema, med fina bokvinster
och fika. Gratis. Ingen föranmälan.
För samtliga sommaraktiviteter för barn och unga, inklusive
alla de aktiviteter som anordnas av föreningar, besök
 ockero.se/sommarlov

SOMMARÖPPET PÅ ÖCKERÖ BIBLIOTEK
Öppettider på huvudbiblioteket, vecka 25 - vecka 33
måndag och torsdag 10.00 - 19.00
tisdag, onsdag och fredag 10.00 - 16.00
För avvikande dagar och samtliga biblioteks öppettider, se:
 ockero.se/bibliotek
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Utmärkt

Mycket bra

Bra

Svenskt Näringsliv:

Öckerös företagsklimat bäst i Göteborgsregionen
Sammanfattande omdöme på företagsklimatet i kommunen

Sammanfattande
omdöme
på företagsklimatet
i kommunen ii kommunen
Sammanfattande
omdöme
på
kommunen
Sammanfattande
omdöme
påföretagsklimatet
företagsklimatet
Västra
Götaland
- Göteborgsregionen
2022
Västra Götaland
-Götaland
Göteborgsregionen
2022
Västra
- Göteborgsregionen
2022
Västra
Götaland
- Göteborgsregionen
2022

Utmärkt
Utmärkt

66

Mycket
Mycket
brabra

55

Utmärkt
6
Mycket bra

5

Bra Bra

33

Godtagbart
godtagbart
InteInte
helthelt
godtagbart

3

22

3,5
11

4,1

3,5

4,1

4,0

4,0

3,8
3,7

3,8

3,7
3,5

3,7

3,8

3,5
3,4

3,5

3,7

3,4 3,4

3,2

3,4

3,5

3,4
3,2

3,4

3,4

3,2
3,0

3,2

3,4

3,1
2,9

3,1

3,0

2,9

2,9

3,1

3,0

2,9

Alingsås

Lilla Edet

Alingsås

3,2

Lilla Edet

Göteborg

Göteborg

Alingsås

TjörnEdet
Lilla
Tjörn

3,2

3,0

Det förs också en konstruktiv dialog med
företagarföreningen kring frågorna.
Hur blir vi bättre?
En fråga som också ställdes i enkäten var
Vilket eller vilka av följande områden
tycker du kommunen ska prioritera för
att förbättra företagsklimatet i kommunen? De fem områden som företagarna
ansåg viktigast var: Förbättrad lokal
infrastruktur, Fler bostäder, Mer byggbar mark för verksamheter, Snabbare
handläggning samt Bättre förståelse för
företagande hos kommunens beslutsfattare. Detta är bra information och även
ett kvitto på att vi är på rätt väg i den
långsiktiga planeringen.
Slutligen vill jag tacka alla företag som
tagit sig tid att svara på enkäten. Svaren
ger oss i kommunen en viktig återkoppling kring vad som fungerar bra och vad
som kan bli bättre. Nu gäller det för oss
att inte slappna av i det goda resultatet
utan att fortsätta förbättra oss. Att komma högt i jämförelser är kul och Öckerö
kommun har i år bäst resultat i hela Göteborgsregionen. Men det viktigaste är
ändå att ett gott företagsklimat skapar
förutsättningar för ett bra samhälle för
oss alla.
Hela undersökningen finns att läsa på
https://www.foretagsklimat.se/ockero

JAN UTBULT (KD)

Kommunalråd
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Alingsås

Lilla Edet

Göteborg

Tjörn

Kungälv

Ale

Lerum

Mindre bra omdömen
Inom två områden får Öckerö omdömet
Inte helt godtagbart. Det ena är Vägnät,
tåg- och flygförbindelser (2,8). Tyvärr
har vi ju inte vare sig tågstation eller
flygplats i vår kommun så här kommer
det bli svårt för oss att öka betyget.
Det område där Öckerö kommun får
lägst omdöme är Upphandling (2,5).
Detta område får generellt sett låga omdömen och Öckerö ligger endast -0,2
jämfört med hela Sverige. Här finns det
en stor vilja att bli bättre och just nu pågår också en process för att stärka upphandlingsfunktionen inom kommunen.

3,2

KungälvKungälv

Ale

Stenungsund
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Mölndal

Företagsklimatet
Varje år låter Svenskt Näringsliv ungefär 60 000 företagare i Sverige ge sina
synpunkter bland annat på attityderna
till företagande och kommunens service
i den kommun där de verkar. I Öckerö
kommun är det 88 företag som svarat.
Detta innebär en svarsfrekvens på 45 %.
På varje fråga ger företagarna ett omdöme mellan 1 och 6 där 1 är dåligt och
6 är utmärkt. Den viktigaste frågan i
enkäten, och den tyngst vägande ran-

Partille

Bra omdömen
De fem områden där Öckerö kommun
får bäst omdömen är Allmänhetens attityder (4,6), Påverkan av brottslighet/
otrygghet (4,6), Mobilnät och bredband
(4,3), Företagens engagemang för företagsklimatet (4,3) samt Konkurrens från
kommunens verksamheter (4,0).
Inom sju områden ligger omdömena
mellan 3 och 4 vilket ses som godtagbart. Dessa områden är Kommunpolitikers attityder (3,8), Dialogen med
kommunens beslutsfattare (3,8), Tjänstemännens attityder (3,7), Kommunens
service och bemötande (3,7), Information
till företagen (3,6), Skolans kontakter
med det lokala näringslivet (3,3) samt
Tillgång till relevant kompetens (3,2).

Härryda

Det handlar bland annat om tillstånd
och tillsyn, om bemötande och en tillförlitlig och snabb ärendehantering. Inte
minst handlar det om attityder till företagande hos oss kommunpolitiker, tjänstepersoner och i samhället i stort.
Det kommunen kan göra för att underlätta för företagen att växa - anställa fler
och därmed skapa fler jobb, bidra till högre tillväxt som leder till högre välstånd
och starkare välfärd - det ska vi också
göra. Vår gemensamma välfärd som
förskola, skola, vård, omsorg och annan
kommunal service finansieras främst
genom skattemedel. Kommunalskatten
betalas in av alla som arbetar. Ju bättre
företagsklimat vi har desto bättre är förutsättningarna för att skatteintäkterna
kan öka och kommunen bibehålla och
utveckla verksamheterna även i framtiden.

Öckerö

kingfaktorn, är det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen.
Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de
upplever att driva företag i kommunen.
Här får Öckerö kommun 4,1 vilket är en
ökning jämfört med förra året och +0,7
högre än snittet i Sverige.

Västra Götaland

En kommun kan inte påverka vilka
1
lagar som stiftas
internationellt eller nationellt. Vi kan heller inte påverka den
enskilda företagarens beslut om att sälja,
köpa, exportera eller importera. Men
vissa av företagens beslut om att växa,
anställa eller investera kan kommunen
påverka i allra högsta grad.

3,2
3,1

Göteborg

Ale

Tjörn

Lerum

Stenungsund

Kungälv

Lerum

Ale

Stenungsund

Lerum

Mölndal

Partille

Härryda

Mölndal
Stenungsund

Partille

Mölndal

Partille

Härryda

Västra Götaland

HärrydaÖckerö

Öckerö

Öckerö

Västra Götaland

1

2

4,14,1 4,0 4,0
3,8

2
Västra Götaland

Dåligt

nte helt godtagbart

4
3,5
3,5
3

Inte helt godtagbart

Godtagbart Dåligt
Dåligt

Dåligt

4

5

44

Bra
Godtagbart
Godtagbart

6

DINA KANDIDATER TILL ÖCKER
Sedan Kristdemokraterna tog över
rodret i Öckerö kommun har vi
vänt den dåliga ekonomin och skapat goda förutsättningar för framtiden. Vi vill värna gemenskapen på

våra öar och vårda den fantastiska
naturen. Vi har alltid öbornas bästa för ögonen och vi tror på dialog
och samarbete mellan familjer, föreningar, företag och kommunala

”Ordning och reda i den kommunala
ekonomin skapar goda förutsättningar för
framtiden.”

1. Jan Utbult

52 år, Kommunalråd, Öckerö

”Standard och underhåll på kommunala
vägar och vägbelysning ska förbättras. Fler
gång- och cykelvägar behövs, speciellt
runt skolorna.”

7. Hans Wickstrand
56 år, Elmontör, Öckerö

”Skolorna ska ha resurser och studiero
så att alla barn kan utvecklas utifrån sina
förutsättningar. Nolltolerans mot mobbing
ska gälla.”

”Det ska vara rent och snyggt i Öckerö
kommun. Våra stränder och badplatser
ska vara fina. Det ska finnas möjlighet att
bada även för den som har svårt att gå.”

2. Eva Wallin

8. Caroline Jörnestrand

”Invånarna i Öckerö kommun ska fortsätta
känna sig trygga med att politikerna fattar
opartiska beslut som inte ger förmåner till
dem själva eller deras närstående.”

”Det ska vara enkelt att starta och driva
företag i Öckerö kommun. En positiv
inställning till företagande och entreprenörskap är viktig.”

3. Henrik Karlsson

9. Robertho Settergren

”Öckerö kommun ska ha en äldrevård i
toppklass. Ensamheten kan minskas genom förebyggande åtgärder, fler aktiviteter och uppsökande verksamhet.”

”Kollektivtrafiken behöver förbättras och
bli mer attraktiv. Bytestider mellan bussar
och färjor måste bli bättre och kollektivtrafik på vattnet utvecklas.”

4. Martina Lindqvist

10. Annika Mauléon

”Fler hyresrätter, bostadsrätter och radhus
ska byggas för ungdomar, barnfamiljer
och äldre. Nya hus ska vara vackra och
smälta in i skärgårdsmiljön.”

”Öckerö kommun ska ha en god krisberedskap och ett starkt civilförsvar. Arbetet med
skyddsrum, nödvatten, utomhuslarm, reservkraftverk och cybersäkerhet ska prioriteras.”

5. Isak Strömblad

11. Dan Eliasson

”Vi vill höja föreningsbidragen för att
stärka föreningarna och samarbetet i
kommunen.”

”Våra barn och ungdomar är det viktigaste vi
har. Tryggheten behöver öka genom fokus på
föräldrastöd, trafiksäkerhet, fältassistenter
och fler vuxna ute på kvällar och helger.

55 år, Civilingenjör, Öckerö

47 år, Grävmaskinist, Hönö

54 år, Projektledare, Öckerö

26 år, Studerande, Öckerö

6. Maja Östling

40 år, Läkare, Hönö
16

verksamheter. Vi har genomfört
det vi sa för fyra år sedan och vi är
redo att fortsätta leda Öckerö. Tillsammans skapar vi Sveriges bästa
kommun!

33 år, Sjuksköterska, Fotö

41 år, Julgransodlare, Öckerö

59 år, Lärare, Hönö

46 år, Advokat, Öckerö

12. Carina Wallhult

58 år, Skolvärdinna, Öckerö
LOK A LBL A DE T JUNI - JUL I 2022 NR 6

RÖ KOMMUNFULLMÄKTIGE
13. Emil Beijer
46 år, Läkare
Fotö

14. Wilma Olsson
22 år, Studerande
Öckerö

15. Jan-Eric Bäck
61 år, Miljöinspektör
Fotö

16. Anne-Lie Sundling
69 år, Undersköterska
Öckerö

17. Michael Sjögren
60 år, Leg. sjukgymnast
Öckerö

18. Anna Bertrandsson
Littke, 55 år
Sjöräddare, Rörö

19. Henrik Börjesson
57 år, Datoringenjör
Öckerö

20. Erica Tengroth
44 år, Distriktssköterska
Öckerö

21. David Ryman
44 år, Läkemedelskonsulent, Hönö

22. Maria Utbult
52 år, Bitr. biståndschef
Öckerö

23. Håkan Olsson
74 år, Läkare
Hälsö

24. Christina Sundström
59 år, Barnskötare
Öckerö

25. Hans-Klaus Weiler
57 år, Mjukvaruingenjör
Kalvsund

26. Birgith Fahlstedt
69 år, Rektor
Öckerö

27. Johan Hamnebo
48 år, Befälhavare
Hönö

28. Jan Thorsson
54 år, Försäljningsansvarig
Hönö

29. Ulrika Andersson
54 år, Socialsekreterare
Fotö

30 . Bertil Börjesson
75 år, Produktchef
Öckerö

31. Christoffer Björkman
38 år, Motortekniker
Hönö

32. Anna Wennskär
47 år, Kvalitetschef
Kalvsund

33. Andreas
Ingemarsson, 49 år,
Elektroingenjör, Hönö

34. Joachim Lundell
54 år, Kommunikatör
Öckerö

35. Gunilla Englund
73 år, Undersköterska
Hönö

36. Lars Henriksson
77 år, VD
Björkö

37. Fredrik Gustavsson
46 år, Smed
Hönö

38. Lehna Rönneklev
66 år, Rektor
Öckerö

39. Åke Nyström
73 år, Byggkonsult
Hönö

40. Bertil Adolfsson
80 år, Fiskare
Öckerö

41. Monica Frick
Alexandersson, 53 år
Musiklärare, Hönö

42. Joseph Andersson
57 år, Avdelningschef
Fotö

43. Dick Simonsson
59 år, Finansiell
rådgivare, Öckerö

44. Anette Zälter
59 år, Diakon
Hönö

45. Martin Olofsson
60 år, Befälhavare
Hönö

46. Roland Utbult
71 år, Riksdagsledamot
Öckerö

Kristdemokraterna Öckerö
ockero.kristdemokraterna.se
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Sommarens
ö-guide
RÖRÖ

Välkommen till Öckerö kommun och till de tio öarna, ett
pärlband mot västerhavet!
Öckerö kommun består ett hundratal öar koppa och skär tio
av dessa är bebodda öar och är också en av två kommuner i
Sverige som inte har fast landförbindelse. Här möter du Bohuslän när det är som allra bäst. Här finns alla möjligheter till
aktivt friluftsliv, såsom bad från släta klipphällar eller grunda
sandvikar, kajakpaddling mellan små öar och skär eller sköna
vandringar längs våra stränder. Låt äventyret börja!
Vandra Skärgårdsleden
Göteborgs skärgårdsled är en vandringsled i Öckerö kommun
som kombinerar hänförande vyer med lagom strapatsrik vandring 27,1 km över Hönö-Fotö-Öckerö-Hälsö.

HYPPELN
KÄLLÖ
-KNIPPLA

HÄLSÖ

BJÖRKÖ

Hitta ut! Checkpoints
Leta checkpoints i Göteborgs skärgård Ladda ner appen Hitta
ut eller besök Hittaut.nu Kartor finns på Infopoints i skärgården och Turistbyrån Kungsportsplatsen.
Frågor och Tips!
Göteborgs Turistbyrå tipsar dig om allt som finns att göra på
öarna och nås på tel. 031-3684200 Chat: goteborg.com Eller
besök Infopoints på öarna.

ÖCKERÖ
KALVSUND

Båttipset!
Åk med Styrsöbolagets båt Kungsö från Stenpiren, Eriksberg,
Klippan till Hönö Klåva. Tre avgångar under vardagar och
fyra under helgerna.
Båtluffa
Båtluffa mellan öarna. Planera din resa på Västtrafiks reseplanerare. Färjorna tar cyklar och de bilfria öarna är Kalvsund
och Grötö.

HÖNÖ

GRÖTÖ

FOTÖ
18
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Rörö

Hyppeln

Rörö hamn är en levande och mycket viktig del av ön. Flera
fiskebåtar har här sin hemmahamn och gästhamnen som är
väl skyddad är mycket populär. Här finns affär, antikvariat,
café, restaurang och fiskaffär med servering. Möjligheter
att spela boule, beachvolleyboll och tennis för den aktive.
Annars är det mysigt att bara gå runt och titta på fiske- som
fritidsbåtar. Vill du vandra naturskönt söker du dig åt Rörös
västra och norra del, som är naturreservat. Här finns sällsynta växter och fåglar, vilket gör att ön älskas av naturintresserade året om. Även en tillgänglighetsanpassad led går från
hamnen ut till västsidan, där Vinga syns i söder och Marstrand och Pater Noster i norr. Rörö har också Sveriges äldsta
sjöräddningsstation. Badplatsen ”Gule skära” ligger på öns
östra sida och långgrunda stränder hittar du på den västra.

Upplev denna lilla pärla! Här är det lugnt och skönt med närhet till havet vart du än går. Den mysiga lilla ön har typiska
västkusthus och att bara strosa runt är en fröjd. Vill du gå lite
längre är promenadslingan på 2,6 km runt ön att rekommendera. Ta med ryggsäcken med fika eller grillmat stanna på
någon av rastplatserna med ordnade grillplatser och picknickbord. Tar man sig upp till vattentornet har man utsikt över
hela västerhavet, från Carlstens fästning på Marstrand i norr
till Vinga i söder. Högsta punkten på ön är Jättehuvudet som
syns tydligt från havet. Badplatsen Sandtången på östra sidan
är oslagbar med sina långa sandstränder. Trivs man inte på
stranden finns det många klippor på sydsidan eller västsidan
där man kan Kontrasternas ö – ett paradis sola och bada mer
privat. Hamnen är centrum på ön och här finns livsmedelsaffär, jämte den relativt stora gästhamnen.

NAMNET RÖRÖ – Växten vass kallades för ”rör” och då ön
HYPPELN – namnet härstammar från bohuslänskans ”hyphade en utbredd växtlighet av vass i sydväst och i insjöarna
pel” som betyder knöl/puckel. Antagligen uppkallat efter öns
blev namnet Rörö.
profil med höga bergknallar.
BOFASTA: 250
BOFASTA: 163 personer
FÖR BADSUGNA: Gula skären och Ersvik.
FÖR BADSUGNA: Sandtången, mot Rörö till eller direkt från
klipporna.
GÄSTHAMN: 120 gästplatser.
HUSBILSPLATSER: 5
BESÖKSTIPS: Fornlämning i form av en labyrint, som troligtvis använts för att bättra på fiskelyckan. Antikvariatet.

SÅ TAR DU DIG HIT: Kostnadsfri bilfärja från Lilla Varholmen till Hönö Pinan, tar ca 12 minuter. Därifrån går buss
nr 290 mot Öckerö/ Hälsö. Från Burö färjeläge på Hälsö går
den kostnadsfri bilfärjan Nordöleden till Hyppeln och den tar
cirka 10 min.
GÄSTHAMN: 60 gästplatser. – Hyppelns gästhamn är väl
skyddad för väder och vind. Den ligger i ostlig riktning och
omsluts av två väl skyddande pirar.
HUSBILSPLATSER: 10

Hälsö
Den lilla skärgårdsön Hälsö har fast broförbindelse med
Öckerö. Gamla fina hus som är välbevarade och ligger tätt
längs slingrande vägar. Från Hälsös sydvästra sida har du
god utsikt över holmar och skär. Här är det skönt att en
varm sommardag få riktigt saltstänkta klippbad vid hälsöbornas eget badställe ”Bänkera”, till vänster efter bron. Vill
du ha det mer ordnat finns ”Tjolmen” en fin badplats med
sandstrand och bryggor, precis vid brofästets högra sida.
Slingan på Hälsö är en naturupplevelse på ca 3 km. Du får
storslagen havsutsikt över västerhavet och man ser Calstens
fästning på Marstrand på håll. Hamnen på Hälsö är inbjudande med en aktiv båthamn.

TIPS Självklart bör du gå den fina vandringsslingan. Hyppelns fort invigs under sommaren 2022.
KLYVNA STENEN: Halvvägs på slingan finns en liten skylt.
JÄTTESTENEN: Ta dig ut till öns västligaste punkt, Gula
Skäret. Här finns stenen som slungades upp ur havet på
50-talet.

NAMNET HÄLSÖ – uppkallades efter det gamla ordet häll,
som betyder ”klipphåla under framskjutandebergkant”.
BOFASTA: 571 personer.
FÖR BADSUGNA: Tjolmen, kommunal badplats direkt efter
bron.
GÄSTHAMN: upp till 40 gästplatser
HUSBILSPLATSER: 20
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Öckerö

Centralt på ön finns en välsorterad livsmedelsbutik och
kring hamnen finner du caféer, restauranger, apotek,
systembolag, bank, närbutik/ kiosk, fisk/delikatessaffär,
bibliotek och andra nödvändigheter. Här är hamnen full
av de bofastas båtar, men det finns även plats för gästande båtfarare. Prästängen och Göstahallen (allaktivitetshall) är platsen för fotboll, skateboard och ishockey
och engagerar alla åldrar i kommunen. Den ”seglande
gymnasieskolan”, med skeppet Gunilla och Maritima
centret, ligger på denna ö. Öckerö har två kommunala
badplatser, båda på västsidan. Hjälvik är den största
med flera bryggor och badstegar. Härlig sandstrand för
barnen och bra stegar vid djupare vatten. Vill du ligga
mer avsides går du längre ut på en slät klippa.
ÖCKERÖ som fått ge namn åt ögruppen, kallades tidigt
Eikr eyia, ”Ekön”. En lund av ekar bör ha växt där öns första kyrka restes under 1200-talet.
BOFASTA: 3580 personer
FÖR BADSUGNA: Hjälvik med brygga, toaletter, handikappanpassat, hopp-brygga och sandstrand. Saltarsviken med
betongpir, toaletter och stegar.
GÄSTHAMNAR:
Nimbus: 10 gästplatser. Öckerö hamn: 30 gästplatser
HUSBILSPLATSER: 55 i Öckerö hamn men det finns också
ställplatser för husbil vid Nimbus, Öckerö.

Björkö
I Björkö hamn är det liv och rörelse. Öbor blandas med båtturister och övriga besökare. Det ordnas ofta live-musik på
restaurangen i hamninloppet. Är ni sugna på shopping finns
Björkö Skeppshandel i hamnen där det finns båttillbehör,
kläder och inredningsartiklar. På ön finns livsmedelsbutik,
marina med verkstad för motorreparationer och vinterförvaring. I hamnen finns något så unikt som ishus där såväl
fritidsbåtar som fiskare kan hämta is. Här är ett av de få
ställen i kommunen där du kan tanka din båt. Det finns
möjligheter att finna övernattning både på vandrarhem och
hos privata uthyrare. Ön har en aktiv roddarförening för
tiohuggare.
NAMNET BJÖRKÖ: ”Birk” som betyder handel vilket
antyder att Björkö kan ha varit lite av ett handelscentrum
under sin tidiga historia.
BOFASTA: 1517
FÖR BADSUGNA: Skarviks holme vid gästhamnen, någon
av de många vikarna runt ön eller exempelvis de mer barnvänliga badplatserna Klarvik och Timmervik.

Kalvsund

Kalvsund är en av kommunens två öar som är bilfria. I
hamnen finns en trevlig lekplats med boulebana intill. Sommartid köper du glass i den lilla kiosken. Ön har en fantastisk naturslinga som varmt rekommenderas. Badplatsen
”Körrgårn” har o ett omtyckt hopptorn. Kalvsund har haft
stor betydelse i Öckerö-öarnas historia. Ön låg bra till vid
utloppet från Göteborg och här fanns stationer för tull, lots
och telefon. Ändå var det här som Ernst Bremer etablerade
sin spritsmuggling en bit in på 1900-talet. Huset han bodde
i breder ut sig med tinnar och torn i den lilla hamnen. Lite
längre bort finns en gammal gul trähuslänga som minner om
sillperiodens guldår. Ett av de få sillhusen som finns bevarat
på västkusten. Magnifik utsikt över båtliv och öar får du om
du söker dig till öns högsta punkt. Här stoltserar den röda
båken ”Valen” som fungerat som sjömärke i långa tider.
NAMNET KALVSUND eller Kalven, har fått sitt namn
av sitt läge i förhållande till den stora grannen Björkö. En
”kalv” är en mindre ö i anslutning till en större.
BOFASTA: 246
FÖR BADSUGNA: Körrgår’n vid fotbollsplanen, eller direkt
från någon klippa.
GÄSTHAMN: 7 gästplatser

Källö-Knippla
På Källö-Knippla är det liv och rörelse sommartid. Ett favoritstopp för båtfarare mellan Göteborg och Marstrand. Här
äter du gott på restaurang och pizzeria. Här finns minigolf
och en sommarkiosk. Boulebanan är tillgänglig för allmänheten och likaså ”Badhuset” med bastun som är öppen mot
veckoslutet. Nödvändigheter som livsmedel och drivmedel
finns också i hamnen. Ta en promenad till hembygdsgården,
de härliga klippbaden, och ”Sara mors källa”. Det gamla
vadbinderiet är omgjort till vandrarhem. Mysig ö med genuin bebyggelse och levande hamn. Färjan från Hälsö tar bara
10 minuter och att promenera eller cykla är att rekommendera! Gör en utflykt och njut av bad nedanför fotbollsplanen
eller testa ”Ankis” med hoppbrygga. Stanna gärna över natten i det mysiga vandrarhemmet, och varför inte boka in en
båt- eller fisketur som utgår från ön.
NAMNET KÄLLÖ-KNIPPLA – Källö härstammar från
öns offerkälla Saramors källa. Knippla antagligen efter det
bohuslänska ordet ”knebbel”, som använts som namn på en
hopgyttrad samling av små skär.
BOFASTA: 310
FÖR BADSUGNA: Familjevänligt vid fotbollsplan, eller Ankis med hopp-brygga.
GÄSTHAMN: 130 gästplatser.
HUSBILSPLATSER: 10

GÄSTHAMN: 40 gästplatser
HUSBILSPLATSER: 30
20 TIPS: Testa gärna de välanlagda vandringslederna på ön.
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Bremerska villan på Kalvsund.

Hönö
”Lilla Skagen” kallas även hamnen i Hönö Klåva. Ett centrum för såväl fiske som shopping. Charmiga butiker, caféer
och restauranger bjuder på en unik upplevelse. Här finns det
mesta inom matväg, allt från pizza till traditionell husmanskost och lokala specialiteter från havet. Sköna uteserveringar
med utsikt över hamninloppet. På kvällarna bjuds det oftast
på musik av olika slag.Fiske som varit den stora näringen i
kommunen i långa tider får du berättat om på Fiskemuséet
och mycket finns att se och röra vid. Från hamninloppet i
Klåva utgår en mängd olika aktiviteter såsom olika typer av
båtturer – till Vinga, som du ser på håll, säl- eller hummersafari, dykturer och fisketurer. Vill du se den vidunderliga utsikten över hela skärgården? Gå upp på vattentornet!
NAMNET HÖNÖ: Efter det isländska ordet ”hein”, som
betyder brynsten. De släta bergen på ön måste ha påmint om
brynstenar.
BOFASTA: 5563 personer.
FÖR BADSUGNA: Hästen, i närheten av Klåva, har brygga,
sandstrand och omklädningshytter. Ett annat fint ställe är
Lapposand, mot Röd till. Ni kan även bada vid Jungfruviken, i närheten av Hönö kyrkogård, på öns östra sida.
GÄSTHAMN: Hönö Klåva 25+35 gästplatser. Hönö Röd
5-10 gästplatser.
HUSBILSPLATSER: Hönö Klåva ca 70 ställplatser. Hönö
Röds gästhamn 30 platser.

Fotö

Grötö
När du stiger av färjan i den lilla hamnen möts du av lugnet
på ön. Här spelades TV-serien Mia på Grötö in, vilket gör
att ön blivit ”känd”. För att gå öns promenadslinga viker du
av till höger från hamnen, på den lilla stigen som leder igenom blandad lummig lövskog. Därefter breder havet ut sig
som ett storslaget konstverk. På öns nordvästra sida finner
du underbara vita sandstränder, något ovanligt för att vara
bohuslänsk kust. Perfekt att ta sig hit med kanot. God utsikt
har du härifrån åt Hönö och de gula färjorna. Här finns
badtrappor och picknickbord så stanna till och njut en extra
stund. Mitt på ön rekommenderas att ta en titt på de åldriga
och vindpinade ekar som fått en mycket speciell hukande
trolsk form.
NAMNET GRÖTÖ kommer av det isländska ”grjót”, som
betyder stensamling. Öns västra del domineras av en betydande randmorän med ansamlingar av stora stenar.
BOFASTA: 76 personer.
FÖR BADSUGNA: Knöten, ut mot färjeleden är fint. Det
finns även en trampolin, allt med gång-avstånd från färjan.

Längst söderut av kommunens tio öar ligger Fotö. För att ta
dig till ön passerar du den stora blå bron från Hönö, cyklar
eller promenerar du så passa på att stanna upp och beskåda
den magnifika utsikten. Bilen parkeras bäst vid brofästet och
sedan rekommenderas att strosa omkring och beundra den
genuina skärgårdsbebyggelsen både från förr och nu. Den
pittoreska hamnen är mysig med bodar, fiskeredskap och båtar. Sommartid är bryggcaféet öppet med goda bakverk och
glass. Njut av att sitta ned på en av de många ljugarbänkarna
och titta ut över hamnen. Söker du riktigt gammal historia
på Fotö beger du dig till Söö vid brofästet. Här finns rester
av gamla husgrunder av sten, så kallade tomtningar, möjligtvis från 1200-talet. Här bodde människor från fastlandet
som periodvis drog hit ut under fiskesäsonger. Mellan stenarna tätades det med tång och segel användes ofta som tak.
”Vivi” är den populäraste badplatsen på ön. Här finns både
hopptorn, trampolin och sandstrand. Blickar du söderut från
Fotö ser du Vinga fyr. Njut av vad denna lilla pärla till ö har
att erbjuda!
FOTÖ har troligen fått sitt namn av att ön i sin form liknar
en fot. Den kallas ofta ”Foudö” i de tidiga källorna.
BOFASTA: 626
FÖR BADSUGNA: Vivik, med allt som man kan önska sig.
Även fint ute vid Tåa.
FÖR HUNGRIGA: Caféer med lite tilltugg i hamnen.
GÄSTHAMN: 30 gästplatser.

GÄSTHAMN: 15 gästplatser och en pontonbrygga för
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HUSBILSPLATSER: 45
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Sommarprogrammet klart för Öckeröparken

The Stringent Band i Öckeröparken sommaren 2021
Öckerö-öarnas musikförening
kommer även detta år att ha
konserter i Öckerö-parken.
Till skillnad mot föregående
år kommer det att vara flera
uppträdanden vissa av söndagarna.
Vi startar söndagen den 3 juli
med ett omfattande program.
Start 16:00 och vi håller på
till c:a 20:00. Sedan blir det
konserter 10 veckor framåt enligt programmet. I år
kommer vi att ta inträde på
50:- Boende på Solhöjden och
Bergmans äldreboende kommer in gratis.
Tre tillfällen med allsång
Det kommer att bli allsång
vid tre tillfällen, antingen
med Marlene Sahlqvist eller
Pernilla Emme. Föreningen
har tagit fram en sångbok på
64 melodier med ackordsanalyser, som kommer att finnas
till för försäljning vid varje
tillfälle. Vi kommer att ha en
uppsättning bänkar på plats,
som vi lånar från Missionsförbundet.
Flera sponsorer
Förra året ingick vi ett avtal
med kommunen om att ansvara för Rotundan i parken
på 10 år. Vi fick färg från
Utbult Fastigheter och virke
från Ocean. Mustis rengjorde virket med hjälp av
högtryckstvätt inför ommålningen, som gjordes för ett år
sedan.
Tyvärr reglerade inte avtalet
22

nyttjandet av elförsörjningen,
men till slut kom vi överens
med kommunen om att kunna
nyttja elförsörjningen via det
elskåp som finns i parken. Det
innebar också att Världens
Barn i oktober, arrangerad av
Röda Korset säkrades.
Ny mobil scen
Under året som gått har vi
arbetat med att färdigställa en
mobil scen. Den kommer att
vara 6 meter lång och i utfällt
läge 4 meter djup, med tak

som fälls ut. Målet är att den
skall vara klar under sommaren, för att göras tillgänglig
för valrörelsen om så partierna önskar att hyra den. Under
hösten kommer vi att ha ett
arbetsmöte, om hur scenen
skall nyttjas på bästa sätt.
Tanken är, att den skall komma alla öarna tillgodo, med
någon form av uppträdande.
Att stötta föreningen
Medlemsantalet ökar stadigt
men långsamt. Vi har c:a 80

medlemmar idag, som stöttar
oss med en medlemsavgift på
100:- Vill man bli medlem
går man in på www.ockerooarnasmusikforening.se Man
behöver inte vara musikant
för att stötta föreningen.

TEXT: Christer Eliasson, ord-

förande Öckerööarnas musikförening
FOTO: Börje Olofsson/The
Stringent Band

Datum Artist
03-juli Marlene Sahlqvist

Starttid
Allsång

16:00 - 17:00

Dick Käthe Malin & Christer

60 - 70-tal

17:00 - 18:00

Mick C

Rap

18:00 - 19:00

Pedda

Visor

19:00 - 20:00

10-juli Sånggruppen Eyla

Country - Visa - Pop - Traditionellt

17:00 - 18:00

Kommunen (Från Björkö)
17-juli Magnus Wassenius Pernilla Emme - Sören Renulf

Visor av Arne i Bora
Klassiskt - Visor

18.00 - 19.00
17:00 - 18:45

Countryrock

19:00 - 20:00

24-juli Allsång

Pernilla Emme

17:00 - 18:30

31-juli Red Mill Jazzmen

Tradjazz

17:00 - 18:30

07-aug Eva & The Bees

Standard Jazz-Blues

17:00 - 18:30

14-aug Jelly Belly

Musikquiz på covers.

17:00 - 19:00

21-aug MF2

Svensk schlager

17:00 - 18:30

28-aug Trio Malin med vänner

Visor

17:00 - 18:30

04-sep Allsång

Ej klart med allsångsledare

17:00 - 18:00

Repertoar från Peter Lemarc

18:00 - 19:00

The Stringent Band

Endless

Tre bästa resultaten får pris från våra sponsorer
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Trollhättan besökte ”Cykling utan ålder”-projektet
Solhöjden och Öckerö visar upp sig
från sin bästa sida denna vackra nästan
molnfria morgon sista dagen i maj. I
fjärran glittrar havet klarblått i solens
sken. Två cykelekipage står uppställda
på Solhöjdens parkering. Runt cyklarna
står Lotta Löfberg, Duck Risberg, och
Linda Högberg. De är enhetschefer på
Omsorgsförvaltningen i Trollhättan och
genomgår pilotutbildning ledd av Alf
Benson från Röda Korset Öckerö. Bakgrunden till besöket är att Trollhättans
kommun tagit beslut att införa Cykling
utan ålder för att sätta guldkant på de
äldres tillvaro och motverka ofrivillig
ensamhet.
Utöver utbildningen vill man också
höra om förvaltningens och personalens
erfarenheter av projektet och samla tips
inför starten i Trollhättan.
Efter genomgång av cyklarna och
handhavande så rullar cyklarna i väg
nedför backen. Det är ett glatt gäng
som cyklar runt i Hembygdsgården och
Öckeröparken samtidigt som man växlar mellan att cykla och att vara passa-

gerare. Allt för att öva de olika moment
och situationer som kan uppkomma
– målet är att de skall känna sig trygga
när de själva i sin tur skall utbilda piloter. På hemvägen laddar man upp för
den sista utmaningen, uppförsbacken
till Solhöjden, ett prov som alla tre piloter klarade galant! Det handlar ju mer
om teknik än styrka.
Utbildningen följdes sen av ett besök
på Träffpunkten där Therese Söderberg
och Eva-Lena Palmblad berättade mer
om hur de arbetar med Cykling utan
ålder. Studiebesöket avslutades med att
gruppen fick tillfälle att möta och höra
Socialnämndens ordförande Sandra
Svensson som uttryckte hur positivt
kommunen ser på projektet och hur
gott det gör för våra äldre.
Efter lunch på Hamnkaféet för att summera dagen så var det en motiverad och
taggad grupp som återvände till Trollhättan.
TEXT & FOTO:

Alf Benson

Sommarens program för Örtagården på Öckerö
Under sensommaren förra
året kunde vi genomföra tre
konserter med strikt coronakontroll i Örtagården. Det
var Jussis Jazz, Ålefeskarns
och Red Mill Jazzmen som
bjöd på musiken. Öckerö
Örtagård hade efter en lång
tid åter blivit en mötesplats
för musik och publik. Det är
då den är bäst! Nu har vi den
stora glädjen att presentera
programmet för sommaren
2022 som fulltecknades rekordsnabbt.

Vi har också i år lyckats sätta
örtagården i stånd, men vi
behöver bli fler medarbetare.
Skulle inte Du kunna vilja
möta upp en onsdagseftermiddag kl. 18 för en timmas
gemenskap i landen? Hur som
helst du är alltid välkommen
in i örtagården, antingen för
en stunds avkoppling eller för
att lyssna på våra fantastiska
musiker
TEXT & FOTO:

Nils Jan Rapp/Föreningen
mot bättre vetande

Torsdagen den 16 juni kl 19:00

Musikgruppen Eyla

Torsdagen den 23 juni kl 19:00

Öckerö Storband

Torsdagen den 30 juni kl 19:00

Fina Flöjter

Onsdagen den 6 juli kl 19:00

Rosenvandring

Torsdagen den 7 juli kl 19:00

The Entertainmen

Torsdagen den 14 juli kl 19:00

Ålefeskarns

Torsdagen den 21 juli kl 19:00

Jussis Jazz

Torsdagen den 28 juli kl 19:00

Priyanta and The Band
med Elvis’ Music

Torsdagen den 4 augusti kl 19:00

Red Mill Jazzmen

Torsdagen den 11 augusti kl 19:00 Dick och Käthe
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Jubileumsvernissage - Konstvågen 20 år
Det blev ett gemytligt myller
av besökare och utställare då
samlingsutställningen i bibliotekets lokaler på Öckerö
invigdes.
Det blev en festlig invigning
med ett välkomnande av Lars
Persson, ordförande i Kulturföreningen Konstvågen, Lotta
M Nyberg, Kultursamordnare
på Öckerö kommun och Eva
Wallin, Utbildnings- , kulturoch fritidsnämndens ordförande. Invigningstalet hölls av
Conny Brännberg, ordförande
Västra Götalandsregionens
kulturnämnd.
– Trenden efter pandemin är
ju att vara där man känner sig
trygg. Att vandra har ju ökat
enormt, och saknaden av kultur bidrar till att event som
konstvägen exploderar. Under
pandemin har även många
börjat med olika sorters av
konsthantverk, sade Conny
Brännberg.
Under dagen fanns även
”surrande insekter” Kulturskolans dramaelever rörde
sig genom rummen och ute
på gården med korgar fyllda med godis, kakor och
frukt. Utomhus, på gården
vid Öppna förskolan, Navet,
fanns ”Prova på lera” med
keramikerna Christina Roos
och Gunnar Larsson. Där
fanns även ”Kapten Kryp och
Skeppohojen”. Ett teaterevent
med en dundercykel och spännande djur. Arrangemanget
är ett samarbete mellan Kulturföreningen Konstvågen och
Öckerö kommun med stöd av
Västra Götalandsregionen.
”Vi njuter av denna dagen”
Lokalbladet pratade också
med flera av konstnärerna.
– Jag har under många år
njutit av färgernas flöde i
akvarell- och akrylmålning.
Nu tar jag ett steg till i lerans
spännande form och färgväg,
helt underbart, säger Kerstin
Sterner som ställer ut under
Konstvågen.
– Jag är med för första gången
i år, mönsterstickning och
tovning i merinoull visar jag
upp. Jag är syslöjdslärare på
Brattebergsskolan och har
detta som min hobby, säger
24

Anna Engström.
– Alla tillfällen för eleverna
att synas från kulturskolan
är underbart. Kombinationen
konst och kultur är magisk,
säger Thomas Lindström som
är fiollärare på kulturskolan.
– Detta är jättekul, säger Lilo
Bohlander Einald som sjöng
för kulturskolan,
– Jättekul att prova på lera,
säger Thilde Andersson som
också spelade fiol under dagen.
– Vi njuter av denna dagen,
säger keramikerna Christina
Roos och Gunnar Larsson.
Konstvågens styrelse Gun
Lund, Lars Persson, Kristina
Roos, Brittmari Hagmarker,
Lotta Magnusson och Sven
Johansson var mycket nöjda
med dagen.
– Det blev en succé, vi är så
glada och nöjda. Det var roligt att det blev så välbesökt.

De surrande insekterna.

TEXT:

Anna Magnusson

FOTO:

Anna Magnusson &
Sven Johansson

Conny Brännberg inviger Konstvågen.
Carolina Linderhav provade på
att skapa i lera.

Konstvågens styrelse var nöjda
med uppslutningen.

Kapten Kryp spelade och showade för barnen

Vernissaget var välbesökt.
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Thilde Andersson gjorde en kanin i lera och spelade fiol.

Thomas Lindström från Kulturskolan.

Kerstin Sterner ställer ut keramik.

Gunnar Larsson och Christina
Roos visade sina tekniker med
lera i en workshop på gården.

Anna Engström visade sin fina
mössa med fiskmönster.

Lilo Bohlander Einald sjöng

Barnens teaterdag på Betelskolan
Den 20 och 21 maj 2022 kunde man än en gång se Betelskolans årliga teaterproduktion.
Varje år sätter Betelskolan på Hönö upp en teater under två dagar. På Hembygdsgårdens baksida spelas teatern upp och eleverna bjuder på fika. Detta
är en tradition som har pågått i många år och som älskas av både barn och
vuxna. På grund av pandemin har traditionen pausats i två år, men så fort
möjligheten kom tillbaka var elever och lärare ivriga att sätta igång igen.
Musikal i år
I år spelade eleverna upp Folk och Rövare i Kamomilla stad som en musikal.
Även om det regnade och var blött på scenen blev teatern en succé och barnen hade jättekul!
Skådespelarna jobbade länge för att komma in i sina karaktärer och musikerna övade i veckor på låtarna. I slutändan kunde man se en teater som
definitivt var värd all övning!
Några av niornas bandmedlemmar säger:
“Det var jättekul att stå och kolla på när alla spelade upp det de hade övat
på.”
“Det är så sorgligt att detta är mitt sista år!”
“Det är så kul att se barnen så engagerade i det!”
“Vad skall jag säga? Det är awesome.”
Vad blir det nästa år? Ingen vet, och ingen vill missa det!
Vi ses på Hönö Hembygdsgård om 12 månader!
FOTO:
TEXT: Katrina Christiansson,
Elsbeth
Johansson
Allis Olofsson
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Hantverk  & Service

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

Skada
på bilen?

EVARVV
FULLLSSEERRVVIC
ICEVAR
FUL

Kom till oss – vi reparerar
plåt och lackskador för
alla försäkringsbolag.
Även service.
Tfn 96 85 13, 0706-3740 84 | www.honorodslackering.com

Tärnvägen 11, 475 40 Hönö
Telefon verkstad/kontor:
Tärnvägen
11, 475 40 Hönö031-96 34 33
Fax:
031-96
031-96 34 3360• 55
info@knipplaror.se
www.knipplaror.se

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 båtplatsEr
båtplatsEr
EgEn
EGEN HAMN
MED UTHYRNING av
AV BÅTPLATSER
fåtal
platsEr
finnsKVAR!
kvar!
– –Ett
fåtal
finns
kvar!
–Ett
ETT
FÅTALplatsEr
PLATSER FINNS
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

KLOCKSERVICE
BATTERIBYTE • REPARATIONER
Verksam på öarna sedan 1986

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

BJ
VI ER

UDER

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

Tel 96 96 30
BOKA IN DIN HANTVERKSELLER SERVICEANNONS HÄR

annons@lokalbladet.com
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Mick C släpper debutalbum
Enligt Mick C är skivan
ett soundtrack till sommaren.

SKÖNHET
& HÄLSA

BOKA IN DIN
ANNONS OM
TJÄNSTER
FÖR SKÖNHET
ELLER HÄLSA
HÄR

TEXT:

Anna Magnusson
På midsommarafton, fredag den 24:e juni, släpper Mick C sitt
debutalbum på svenska. Åtta rykande färska spår som landar
under titeln "Säsongen".
– Det är baserat på mitt alter ego, Mick Ceason, och nu är det
dessutom säsong för det mesta - grill, bad och kalla bärs. Folk
vill ha ett soundtrack, berättar Mick.
Mick har under året som gått sålt både guld och platina och
har stora planer för sommaren.
– Vi ska spela på lite ställen längs västkusten och så droppar
vi musik varje fredag under hela sommaren, antingen solo eller
med mina bröder i Cozy Panic. Först ut är "Säsongen", men redan veckan därpå släpper jag EP:n "Västkustbedda". Har man
tur kan man kanske catcha en Glenn Hysén-feature på den,
fortsätter artisten från öarna.
– Vill passa på att önska eder alla en fin sommar. Lev i nuet
och var snälla. Och glöm inte ha skôj på vägen, avslutar Mick.

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

OM
D
N
LA
HA
TA A GAM !
DIN YCKEN
SM

annons@lokalbladet.com

Guldsmide
Egen verkstad

•
•
•
•

Guldsmed Anna

Puts & Värdering
Reparationer
Omarbetning
Nytillverkning

Sms 0709-96 89 14

Boka tid för personligt möte

KLOCKSERVICE
Batteribyte - Reparation
Inge sms 0735-11 01 33

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

Verksam på öarna sedan 1986

ÖPPET: ONS 14-17, LÖR 10-13 HÖNÖ KLÅVA

Nu är vi snart klaraSommartider!
med våra listade patienter i fas 2
Sjuksköterska?
Vill Dutilljobba
hos
Vi
sökersamt
timvikarier.
Från den
13/6
den 12/8
har
sommartid.
Vi
vaccinerar
nu patienter
födda
1956oss?
ellervi
tidigare
de som
har LSS-insatser.
Bokning
sker
via webbtidbok som
finns på vår
Öppet
för
besök
måndag-fredag
8-17.
Välkommen
till Ditt
nya
jobb!
hemsida
eller telefon.

Telefonöppet från klockan 7.

Följ oss på facebook.com/honovardcentral och honovardcentral.se
För
mer
information
följ oss
påvaccinationskampanjen
facebook.com/honovardcentral
för
mer
information
om

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

Fransförlängning

Sms-bokning
Thelma 0731-52 84 21
Anna 0709-96 89 14

Certifierade
fransstylister

Smidig bokning via

Salong

Klåva Torg • Mob: 0709-96 89 14
LOK A LBL A DE T JUNI - JUL I 2022 NR 6

Tipsa Lokalbladet
VAD HAR DU
FÖR HOBBY?

Öbor
utomlands

Ar

tikelserie

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
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NIMBUS
Sommar

Nu har vi öppet
vanliga tider igen!
Välkomna!

26/6 Sön 11.00 GUDSTJÄNST

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

HÄNVISAR VI TILL
HÖNÖKONFERENSEN
17/7 Sön 11.00 GUDSTJÄNST
2-10/7

med Filadelfia i Nimbus

24/7 Sön 11.00 GUDSTJÄNST
med Filadelfia i Nimbus
31/7 Sön 11.00 GUDSTJÄNST
med Filadelfia i Filadelfia
7/8

Sön 11.00 GUDSTJÄNST
med Filadelfia i Filadelfia

11/8

Tors 11.00 GUDSTJÄNST
på Bergmans

12/8 Fre 11.00 GUDSTJÄNST
på Solhöjden
14/8

GUDSTJÄNST

Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Vårgårda. Vi
åker gemensamt. För
mer info se hemsidan

21/8 Sön 11.00 GUDSTJÄNST
27/8

FÖRSAMLINGSDAG

Mer info se hemsidan.

28/8 Sön 11.00 GUDSTJÄNST
SÖNDAX startar

Öckerö-öarnas Rödakorskrets
Björnhuvudsvägen 19, Öckerö

SOMMARLÄGER
på Öckerö 8-12 Aug, För 13-19 år
Info och anmälan: Instagram @nimbus_ungdom

Lyssna till

NÄRRADIO Vecka 35 sänder Nimbus

RADIO
ÖCKERÖ

andakt kl 8.15-8.45 Radio Öckerö FM 94,1
Ladda ner appen på: www.radioockero.se

BÖNEVECKA må-tors vecka 34
KONFA 2022 / 2023 Vi erbjuder

FM 94.1 Mhz

Radio Hope
sänder
dygnet runt
på Radio
Öckerö

alla ungdomar i årskurs 8 att delta i
vår konfirmation. Informationskväll
8/9 kl 18.30 i Nimbuscaféet. Välkomna!

CAFÉ NIMBUS

g
i
l
v
!
e
r
r
a
T
m
m
so

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

ÖPPET VARJE DAG
HELA SOMMAREN!

SOMMARENS
MUSIKKVÄLLAR

Morgonandakter:

För

Sändningsuppehåll v 25-29
Musikprogram ”Min Musik”
Morgan Mattsson

se våra sociala medier !

Fredagar 8.45 • Repris Tisdag 8.45

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

Tack till dig som väljer att stödja
Lokalbladet med en prenumeration

Stöd Radio Öckerö
Swish nr 123 638 44 73

Korsordslösning
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B
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Svenska kyrkan • Öckerö församling

SOMMAR – musik, gemenskap och omväxling från vardagen. Börja dagen
med morgonbön, träffas vid en loppis eller över en kopp kaffe. Avsluta med
sommarmusik i någon av kyrkorna. Läs hela musikprogrammet på hemsidan!

SOMMARBASAR OCH LOPPIS!

KONFA 2022/23 – VILKEN RESA

Sedan mer än 50 år samlas vi sommar tid
till morgonbön. Varje torsdag fortsätter vi
efter morgonbönen med fika och musik på
kyrkbacken. Ta gärna med egen kaffekorg!
Måndag-torsdag hela juli kl 9
Öckerö kyrka

Hönö församlingshem: Lör 2 juli kl 13-17
och mån-tors 4-7 juli kl 12.30-16.
Öckerö församlingshem: Mån-tors 4-7 juli
kl 13-17 och mån-ons 11-13 juli kl 13-17.
Knippla kapell: tors-fre 21-22 juli kl 16-19
och lör 23 juli kl 10-13.
Rörö församlingshem: lör 23 juli kl 13.

Vårt konfirmandäventyr startar i september,
läs mer och anmäl dig på vår hemsida.
Infoträff för konfirmand och vårdnadshavare:
Tis 6 sept kl 19 i Skutan, Equmeniakyrkan,
Björkö för konfirmander på Björkö.
Tors 8 sept kl 19 i Öckerö församlingshem
för konfirmander på Hönö och Öckerö.

PODD – KAFFE MED KAROLINA

HANNAS STUGA

Somriga poddar med Ingrid Eliasson och
Karolina Sandros. Småprat, trams och
djupdykningar i frågor som håller oss vakna
om natten. Du lyssnar via poddspelare eller
församlingens hemsida.

Kom och umgås i trädgården, prata
och fika. Kaffe, saft och kaka utomhus.
Sommaruppehåll 18 juli-15 aug.
Tisdagar kl 14-16 vid Hannas stuga
Sörgårdsvägen 68, Öckerö

HÅLL UTKIK EFTER
CYKEL LASTAD MED FIKA!

MORGONBÖN HELA JULI

I sommar kör vi mobilt café – varmt
kaffe och te i termosen och gott om
tid att sitta ner och prata. Vi ses på
öarna i sommar!

Webb: svenskakyrkan.se/ockero • Tel: 031-764 31 00
Facebook: ockeroforsamling • App: Kyrkguiden
LOK A LBL A DE T JUNI - JUL I 2022 NR 6
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Vi hjälper dig med KAPELL till din båt
Beställ nytt kapell till din båt

Välkomna!

Vi säljer även
produkter
Vi hjälper
digdigmed
Vi hjälper
medKAPELL
KAPELLtill
tilldin
din båt.
båt.
från SeaSea
Välkomna!
Välkomna!

Hönö hamnplan • (0)31-96 51 13 • eliassons.com
LÄS VÅRA
TIDIGARE
NUMMER PÅ VÅR
Hönö hamnplan • (0)31-96 51 13 • eliassons.com
HEMSIDA
Hönö hamnplan • (0)31-96 51 13 • eliassons.com
LOKALBLADET.SE

Öppettider måndag - fredag 7-16

filadelfiaöckerö
Ungd
anmä omsläger
l dig v
8
ia hem -12/8
sidan

Välkommen att
Þra gudstjänst
med oss i
sommar 11.00

Undersökningsamråd angående tillstånd till
vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken (1998:80)
avseende Björkö fiskehamn, Öckerö kommun

Björkö Hamn- och Fiskareförening, Ekonomisk
förening avser tillståndspröva samt utöka befintlig
hamn genom utläggande av flytbryggor inom
fastigheterna Öckerö Björkö 1:110, 1:112, 1:113,
1:114, 25:1, 33:3 och 3:154 . Öckerö kommun. Enligt
miljöbalkens 6 kap skall ett undersökningsamråd ske
med de som kan antas bli berörda.
Ett samrådsunderlag, HydroGIS rapport 981, finns
tillgängligt på föreningens hemsida:
https://bjorkohamn.se.
Synpunkter på projektet kan lämnas skriftligen senast
den 15 augusti 2022 till:
bertil@advokatfirmangronvall.se, eller annars genom
vanlig post på adressen:
Advokatfirman Grönvall HB, Box 10248
434 23 KUNGSBACKA.

Välkommen att besöka oss i FiladelÞa!
www.ÞladelÞa.se
30

Frågor om projektet kan ställas till Advokat Bertil
Lundberg, gärna via e-post
bertil@advokatfirmangronvall.se, eller annars på
telefon 0300-190 50.
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Hönökonferensen 2022
“Blicken på Jesus”

www.honokonferensen.se

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

Rörö Strandkassa

LOKALBLADET
AUGUSTI 2022

SPECERIER • FISKEREDSKAP • GASOL • DIESEL • BENSIN • TEL 031-96 40 08

material

Midsommarafton & midsommardagen öppet 9–20

månd 15 augusti

Övriga öppettider – se

annons@lokalbladet.com

utgivning torsd 25 augusti

www.ica.se/strandkassan

Raggarbilar • Fräcka bilar • Roliga bilar • Motorcyklar
Mopeder • A-traktorer • Andra Motorer

SD Öckerö

Leksaker Presenter
tel 031-96 54 58

HENRYS KIOSK
ÖCKERÖ HAMN • TEL 96 57 69

• 300 sorters lösviktsgodis.

Bjuder in till
Motorträff
Lördag 2 Juli 12.00 - 17.00
På Öckerö Hamnplan

Vi bjuder på grillad korv, kaffe, glass, m.m.
Det blir tävlingar med spännande priser och vi får besök
av SD Motor, Riksdagsledamot Yasmine Eriksson,
Emma Altenhammar, Talesperson Ungsvenskarna.

• Mjukglass, kulglass och slush.

• Vi har andelsspel för 50-500 kr på travet.
• Återförsäljare för Habanos cigarrer.

ÖPPET

9 – 21

alla dagar
Välkomna önskar Pierre
med personal!
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Alla är hjärtligt
Välkomna!
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Till salu

Till salu

Till
salu

Bratteråsgatan 6,
Eriksberg, 4 ROK

Tomter, Rörö

Till salu
Ekstigen 22, Grötö
Till
salu
Aspelunden 3, Öckerö

Till salu

Till salu
Björkängen 8, Björkö
Till salu

Postvägen 4, Hälsö

Loggvägen 11, Hälsö

Sockenv. 9, Öckerö

Granvägen 3, Öckerö

Till salu
Till salu
Lindblomsv 33, Hönö

Anmäl dig
till vårt
kundregister!

Tomt, Brevikshöjd 8, Öckerö

Se våra objekt
på abfast.se

Till salu

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

Vi har sålt hus i Öckerö kommun i 50 år. Tel. växel Öckerö- och Hönökontoret: 031-96 51 33 – Angelika, Pierre, Anne, Jens

EBBA BUSCH

DÄRFÖR
VÅRDEN

Staten ska ha huvudansvar för
vården. Vi behöver fler vårdplatser och kortare köer i det
här landet.

KRIMINALITET

Sverige ska ha låg kriminalitet.
Varje vecka skjuts någon ihjäl.
Så kan vi inte ha det. Polisen
behöver mer resurser.

FAMILJEN

SOMMARTAL
LÖRDAG 6/8 KL. 14:00
HÖNÖ KLÅVA

KD
ENERGI

El och bränsle måste bli billigare. Det har blivit dyrt att
vara svensk. Det är inte bara
regeringens fel – det är deras
mål.

ÄLDRE

Sverige ska ha en äldreomsorg
i världsklass. Äldres ekonomi
ska stärkas och möjlighet till
gemenskap förbättras.

Vi sätter familjen först och
vi vill skapa fler valmöjligheter. Familjer vet själva vilken
lösning som är bäst för just
dem. Därför säger vi nej till att
kvotera föräldraförsäkringen.

FÖRSVARET

LANDSBYGDEN

Vi är ett småföretagar- och
entreprenörparti. Det är i småföretag många
av framtidens
arbetstillfällen
kommer att
skapas.

Det ska vara möjligt att leva
både i och utanför de stora
städerna. Oavsett var vi bor
måste vi kunna få vård, tanka
bilen, arbeta och få hjälp av
polisen.

Satsa på försvaret. Vi lever i en
osäker tid och försvaret behöver få de resurser som krävs
för att försvara vårt land.

ARBETSTILLFÄLLEN

FB och Insta: @Kristdemokraterna Twitter: @kdriks

