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Livet handlar om val...

Nu är det snart val i Sverige.
- Att rösta är en demokratisk
rättighet och möjlighet. Olika
vardagliga val har vi varje dag,
politiskt val har vi var fjärde år,
det är en möjlighet att påverka
vårt lands framtid.
Ordet val får mig att tänka på
den ökade valfriheten inom en
mängd områden som skapar
ångest hos många människor.
Frågan är om många vardagliga
val är paralyserande eller
välfärdsökande?

Det finns kortsiktiga och
långsiktiga val, en vanlig dag i
valvardagens land. Gå upp eller
snooza? Vit eller svart tröja?
Yoghurt eller fil? Läsa tidningen
eller komma tidigare till jobbet?
Ta bilen eller cykla? Lyssna på
musik eller läsa? Ta en kopp kaffe
eller te? Dessa kan definieras som
kortsiktiga val.

och planera sparande. Vilken
skola man ska välja till barnen
eller föräldrarnas äldreboende.

Just de långsiktiga valen kan
kännas, och kanske även är de
svårare. Varför känns vissa val
så mycket mer ångestfullt än
andra? Du kanske inte har så
svårt att välja mellan dina tröjor
på morgonen eller vilken mat
du ska laga. Även om det tar tid
känns det kanske helt ok, för
vissa till och med roligt. Dock
känns det för många oöverstigligt
att sätta sig ned vid datorn
för att ändra sina fonder på
pensionsmyndighetens hemsida.
Relationer, utbildning, yrke?
Valen är så många.

något paralyserande över att ha
alltför många val. Att inte ha
något val alls är dåligt och att ha
för många val gör oss stressade
och deprimerade, för risken är
att du kanske inte blir nöjd med
det val du gjort. Många känner
att med så många valmöjligheter
fanns det säkert många andra
val som hade varit bättre. På så
sätt är det inte välfärdshöjande
utan får motsatt effekt. Alltför
många val ger alltså fler problem
än nytta. Många val i livet visar
inte resultat förrän långt senare
i livet.
Nu har vi ett viktigt val framför
oss – det politiska valet.

Hjälp oss
rädda liv till sjöss.
Testamentera för
framtiden.

Till de långsiktiga valen hör
beslut om köp av bostad och val
av bank för bolånet. Välja elbolag

Sociala medier visar lycka och
framgång som påverkar och
stressar oss, men har det att göra
med att valen är för många eller
handlar det om något annat?
Inom många teorier hävdar
man att ökad valfrihet ger ökad
välfärd. Men det finns också
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Våran ”Pärla och Hjärta”
Ally Utbult fyller 3 år!
Grattis ! Farmor o Farfar
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Nu startar Gobba
på hamna igen!
Måndag 5 sep Ö-varvet kl 17.00
Välkomna önskar
Jenny och Mirjam

www.sjukvardspartiet-vg.se

Ö
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B egravningsbyrå

Bouppteckningar

Testamenten

Juridisk rådgivning Även Hembesök

Bouppteckningar • Testamenten • Juridisk rådgivning • Även hembesök
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bemötande
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runt031-96
031-96
Personligt
bemötande
dygnet
runt
70 70
40 40
Johan Ekstedt 0703-13 19 57, johan@oarnas.se
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www.oarnas.se
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475 9,
42475
Hönö,
www.oarnas.se
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AA Hönögruppen har möte
söndagar kl 18.00-19.30
Gårdavägen 36,
baksidan av församlingshemmet i källarplan.
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NU STARTAR PULS!
- för barn mellan 9-12 år

Puls! är en rörelsesatsning som vill ge dig som
vårdnadshavare och ditt barn verktygen för att
tillsammans få en mer aktiv fritid.


Ebba Busch sommartalade i Hönö Klåva
Söndag 7 augusti höll Kristdemokraternas partiledare Ebba
Busch sitt sommartal på en smockfull kaj i Hönö Klåva.
Över 400 personer hade samlats för att lyssna till Busch som
bland annat berättade om ett nytt förslag på en nationell plan
för förlossningsvården.
Bakgrunden till att sommartalet hölls just på Hönö kan spåras till valet 2018. Då fick partiavdelningen på Öckerö frågan
om man kunde hjälpa till med arrangemanget vilket man tackade ja till. Den vackra skärgårdsmiljön, en stor publik, närheten till havet och ett starkt KD-fäste i kommunen gjorde att
valet föll på Hönö Klåva även denna gång.
Lite extra kul var det att Ebba Busch berättade att hon redan
tidigare i somras varit på Öckerö på semester med familjen. Så
detta blev faktiskt andra besöket för året i kommunen.
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När? Torsdagar, kl. 16-17, med start 8/10
Var? Nordic Wellness, Östra Hamnen 1, Hönö
Kostnad? 600 kronor, betalas vid anmälan

Kursen består av tio träffar för barn och tre träffar
för vårdnadshavare. Det är viktigt att ni tillsammans genomför kursen. Barnen får under kursen
delta i ledarledd fysisk aktivitet, både inomhus
och utomhus. Fokus på träffarna för vårdnadshavare är att ge stöd till att återta eller utveckla en
mer aktiv och hälsosam fritid.
Vill du veta mer?
Kontakta Nordic Wellness genom att ringa, 03196 25 65, eller besöka Nordic Wellness på Östra
Hamnen 1, Hönö. Läs mer på ockero.se/puls
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TEXT & FOTO: Astrid Fiske AB

Festligt vid fartygsvisningen av nya
Astrid S264

Astrid Fiske AB, Rörö, som
drivs av bröderna Börje och
Tomas Johansson och deras
söner, Kristian, Johannes och
Daniel, bjöd på söndagen den
7 augusti in till visning av sin
nybyggda båt, Astrid S264 på
Björnhuvudet på Öckerö.
Fartygsdopet skedde i Skagen
på lördagen med varvsfolk,
anhöriga och övriga intresserade. På söndagsmorgonen
seglade hon över till Sverige
och möttes av lotsen utanför
Vinga, eftersom Astrid är

längre än 70 m. I sällskap på
resan fanns även Astrid Marie GG64. De gick in vid St.
Oset, rundade Knippla och
lade sig utanför Rörö för fotografering. Efter det så körde
båda båtarna till Björnhuvudet på Öckerö och öppnades
upp för allmän visning.
Visning ombord
Många nyfikna besökare,
både gamla och unga, tog
tillfället i akt och gick ombord och fick se fiskebåtarna
som är utrustade med allt

som behövs för att bedriva ett
modernt och effektivt fiske.
Ombord bjöds det på kaffe,
bullar, dricka och korv med
bröd.
Pelagiskt fiske
Den nya Astrid S264 är
danskflaggad och skall fiska
på danska kvoter och Astrid
Marie GG64 är svenskflaggad
och fiskar på svenska kvoter.
Bägge båtarna fiskar med
flyttrål i Nordsjön, Skagerrak
och Atlanten utmed Norges
kust och runt Shetlandsöarna.

Fisket är pelagiskt och menas
att de trålar efter fisk som
inte lever på havsbotten utan
simmar uppe i vattnet, såsom
sill och makrill mm. Fångsten pumpas från trålen och
ombord, till fiskebåtens kylda
vattentankar.
För att köparna av fångsten
skall erhålla bästa kvalitet
vid lossning, så kyler man ner
fisken till cirka -1,5°C så fort
som möjligt efter lastningen
och fortsätter ända tills lossningen av hela fångsten är
klar.

FAKTA
Fartyg: Astrid Marie GG64,
Varv: Karstensens Skibsværft
A/S, Skagen, 2022
Längd: 63 meter
Bredd: 13 meter
Besättning: 6 st.
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Fartyg: Astrid S264
Varv: Karstensens Skibsværft
A/S, Skagen, 2022
Längd: 92 meter
Bredd: 18 meter
Besättning: 7 st.
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Med Kraft att leda
Öckerö Kommun.

Jennie Wernäng #1

Detta har vi drivit och genomfört:
• God ekonomisk hushållning med våra skattepengar.
• Begränsat skattehöjningen 2021.
• Omtag av detaljplanen för Öckerö centrum för att denna gång också inkludera våra lokala
företag, hamnen och dess verksamheter.
• Att arbetet med att bygga hyreslägenheter och bostadsrätter startat. Vi vill att fler barnfamiljer ska kunna flytta in och/eller bo kvar i Öckerö kommun.
• Beslutet att bygga på Horstebacke på Öckerö togs med Moderaternas krav på att naturområdet skall bevaras i mesta möjliga mån.
• Finansiering av byggande av nya hyreslägenheter i området Björkdungen på Björkö.
• Ny brandbil på Björkö.
• Byggt nytt Äldreboende på Öckerö och LSS-boende på Hönö.
• Arbeta med att säkerställa fortsatt hög nöjdhetsgrad inom
äldreomsorgen. Vi är i topp i Sverige.
• Godkännande av byggande av 55+ boende på Hjälvik.
• Busskort till skolbarnen på Hälsö och Fotö som har lång skolväg till
Öckerö och Hönö.
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Fortet på Hyppeln återinvigt

Arne Johansson, initiativtagare till återöppningen av ”Fortet” på Hyppeln, tackades för sin
insats av överstelöjtnant Mats Afzelius från Amf 4.

Återinvigningen av ”Fortet” på Hyppeln blev en välbesökt folkfest – med
ärtsoppa, pannkakor, guidning och uppvaktning från både Försvarsmakten och
Öckerö kommun.
År 2000 stängdes Försvarsmaktens
Mätstation nr 5 på Hyppeln. Efter att ha
varit i drift i mer än 60 år. Bergrummen
tömdes och plomberades med betong.
Nu har ”Fortet” på berget Storevale
åter öppnats, en väg har byggts till öns
topp och en fantastisk utsiktsplats har
skapats. Svensk militärhistoria har gjorts
tillgänglig för allmänheten.
Det var en dröm som gick i uppfyllelse
för Arne Johansson, under återinvigningen 20 augusti. Han fick sin idé att återöppna ”Fortet” redan 2013. Då var det
inte många som trodde att det var realistiskt och genomförbart. Men med hjälp
av 1,1 miljoner kronor i EU-medel och en

enorm mängd obetalt arbete av många
människor på Hyppeln har Öckerö kommun nu fått ett nytt fint besöksmål.
– I september förra året knackade vi
hål på betongen och kunde gå in för första gången. Vi har fått ett stort stöd för
det här projektet från många olika håll,
och det har kommit många nya besökare
till Hyppeln. Inte minst för att se på utsikten, säger Arne Johansson.
Fortfarande viktig
Utsikten från den nybyggda altanen är
spektakulär. Det är en av kommunens
högsta punkter. Från mätstationen är
det fri sikt över Västerhavet. Härifrån
ställdes siktet in för artilleriet på Björkö.
En del av den tekniska utrustningen som
användes då är återställd.
På plats under invigningen var bland
annat Bertil Kärnefelt som kunde berätta
om sina egna erfarenheter av hur det gick

Marcel Larsson sköt salut och Arne Johansson klippte bandet när
”Fortet” på Hyppeln återinvigdes 22 år efter att det plomberades med
betong.
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till i skarpt läge.
Men den gamla bunkern på Hyppeln
är viktig också för dagens militär. Det
berättade överstelöjtnant Mats Afzelius
från ledningen för Älvsborgs amfibieregemente när han deltog i återinvigningen.
– Den anläggning som vi inviger nu
är en av ett fåtal på västkusten som har
återställts, där vi kan gå in och titta på
hur man arbetade med försvaret av den
svenska kusten och Göteborgsområdet.
Vi från Försvarsmakten kommer att
komma hit med våra yngre befäl och
känna och titta på det historiska arvet,
och se vart vi ska gå vidare, säger Mats
Afzelius.
Utställningen i ”Fortet” på Hyppeln är
inte helt färdigställd. Allmänheten har
ännu inte tillträde till bergrummen, men
alla kan njuta av utsikten från den stora
träaltanen.
Det arrangeras gruppvisningar av fortet, mer info om dessa hittar ni på hyppeln.com.
TEXT & FOTO:

Kenny Genborg

Återinvigningen av ”Fortet” på Hyppeln
blev rena folkfesten. Utsiktsplatsen och den
militärhistoriska miljön är ett nytt attraktivt
besöksmål i Öckerö kommun.

Så här såg Mätstation nr 5 på Hyppeln ut när det var i drift. (Foto:
Förvarets Telehistoriska samlingar.
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Unik säkerhetsutbildning för
hamnvärdar i Öckerö Kommun
VÅRT ÖCKERÖ
KAN BÄTTRE

TILLSAMMANS KAN VI
GÖRA VÅR KOMMUN
BÄTTRE
Maria Brauer
Oppositionsråd

Maria Brauer

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

Tack vare ett 35-tal hamnvärdar och hamnkaptener
som satt sig i en fem timmars
verklighetsbaserad säkerhetsutbildning på Öckerö Maritime Center, som är proffsutbildare inom sjöfarten, kunde
hamnbesökarna i Öckerö
Kommuns hamnar känna sig
betydligt säkrare i sommar.
Det var inför årets sommarsäsong som utbildningen
genomfördes. Utbildningen
handlar om HLR inklusive
användandet av hjärtstartare,
exponering för brandsituationer inklusive handhavande

av brandsläckare samt sist
– men inte minst – hur kan
man bistå en person som fallit
i vattnet. Utbildningen har
satts samman av verksamhetsledaren Niklas Holmgren och
utbildningsansvarige Petter
Nystedt på initiativ av den
nystartade samverkan mellan
hamnar på Öckerö-öarna –
från Fotö i söder till Rörö i
norr. Denna hamnsamverkan
ligger som en undergrupp till
Öckerö Företagarförening,
berättar Lars-Gösta Alsterberg, vice ordförande i Öckerö Företag.

Ar t

Öbor
utomlands

VAD HAR DU
FÖR HOBBY?

ikelserie

Nyfiken
på

När: Söndagar kl 15:10-16:25
Var: Danslokalen i Hedens
Kultur- och Idrottshall
G
Info och anmälan:
RT: SÖNDA
klas@kwetree.com STA TEMBER
4 SEP
/Klas Einald

VÄRLDENS BARN-KONSERT

Medverkande: Lena-Maria & Patrik Vendelius

(Lena-Maria tog två guld i Paralympics simtävlingar i Seoul 1986)

Andrew Thompson talar

Gåvoinsamling till ”Världens Barn”
Lördag den 17 sept
Betelkyrkan, Hönö
Arrangör: RPG - Göteborgs norra skärgård
i samarbete med BILDA
8
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Rösta på
Sverigedemokraterna
i Öckerö kommun

Anna Brewer

Mats Plahn

Leif Wångerfelt

Peter Andersson

Stefan Gustafsson

Anders Olofsson

Denise Larsson

Jan Hvarfén

Malin af Ekström

Anders Eriksson

Kjell Lindström

#SD22
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Stipendieregn över ingenjörsstudent från Hönö
När Johan Olsson från Hönö
tog examen från utvecklingsingenjörsprogrammet på
Högskolan i Halmstad belönades han med inte mindre en
fem (!) stipendier.

Johan Olsson får stipendiet Till
Georgis Minne i matematik.

I somras ställde han och Malin Olsson ut sitt examensarbete på högskolans årliga
Utexpo.

användaren åka helt upprätt.
Detta har tidigare varit omöjligt, men med Elumo har det
blivit verklighet.

Vad är ert examensarbete?
– Vårt projekt ”Elumo” är
en smart bottenplatta för
klivande rullstolar. Tänk dig
en elektrisk rullstol som kan
kliva över hinder och upp
på trottoarkanter, och som
dessutom kan köra i sidledes
sluttning medan den låter

Hur kom ni fram till idén?
– Vi har dels gjort en enkätundersökning med över 70
respondenter som är rullstolsburna, dels haft fokusgruppsmöten med användare av
elektriska rullstolar. Resultatet påvisade en hel del brister
hos de rullstolar som finns på
marknaden idag. Framför allt

TEXT: Katarina Tran
FOTO: Dan Bergmark

De stipendier Johan tilldelades var Bästa examensarbete
3:e pris, Chalmersska Ingenjörsföreningens stipendium,
EMTW:s stipendium, Hälsoteknikalliansens utvecklingsstipendium och Till Georgis
Minne för sin utmärkelse
inom matematik.

Johan Olsson och Malin Olsson på Utexpo på Högskolan i Halmstad.

var det problem för användarna att ta sig upp på trottoarer
och att köra på ojämna underlag. Vi utvecklade då bottenplattan Elumo, vars teknologi
möjliggör klivning, förbättrar
stötdämpning och kan till och
med användas för att nå varor
på högre hyllor i matbutiker.
Elumo finns idag patenterad
hos ett Halmstadföretag, som
vi har haft ett nära samarbete

med i utvecklingen av den
sexhjuliga bottenplattan.
Vad är ert mål?
– Det här är bara början på
framtiden för smarta bottenplattor. Vi vill sätta användaren i fokus och leverera innovativa, elektriska rullstolar
som ger trygghet, självständighet och ökad livskvalitet
till rullstolsanvändare.

NU STARTAR ÄNTLIGEN SÄSONGEN 22/23!

FROGS
Måndagar 17:00-17:50
Skridskoskola för de allra yngsta
mellan 3-6 år som är nyfikna på att åka
skridskor. Här är det fokus på lek på
isen. Inga förkunskaper krävs och föräldrar är välkomna att vara med för de
barn som behöver det. Ni behöver ha
med skridskor, vantar och hjälm. Frogs
är avgiftsfri och startar 19 september.

Lördagar 10-11 för barn födda 2016/2017
Lördagar 11-12 för barn födda 2015
Barnligan riktar sig till barn från 5 år som är sugna på
att börja spela ishockey. Tack vare våra sponsorer så
får ni låna all utrustning som krävs förutom skridskor, klubba och hjälm. Barnligan är avgifstfri och
startar 24 september.

Söndagar kl. 10:00-10:50
Skridskoskolan riktar sig till barn från 5 år
som vill utveckla sin skridskoåkning med
mer fokus konståkning. Vi kommer att
koncentrera oss på att lära barnen mer
om grunderna i skridskoteknik och inga
förkunskaper krävs. Ni behöver ha med
skridskor, vantar och hjälm. Skridskoskolan
startar den 25 september.

VÄLKOMMEN TILL ÖCKERÖ ISHALL!

Anmälan/registrering görs via vår hemsida www.skargardens.se.
Vid frågor kontakta vårt kansli på telefon 0700-051660 eller via kansli@skargardenssk.se
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Ett grönare Öckerö
Miljöpartiet går till val på att Öckerö kommun med sina 10 bebodda öar ska
ha en hållbar miljö till gagn för boende och besökande, nu och i framtiden.
•

100% fossilfritt och 100% förnybar energi senast 2025!

•

Jämlik skola med hög kvalité - alla barn ska kunna lyckas i skolan

•

Ökad personaltäthet i kommunal verksamhet

•

Skydda stränderna

•

Skapa möjlighet för att etablera havsbaserade vindkraftverk

Rösta grönt den 11 september - rösta på Miljöpartiet!

ÖCKERÖ

Psst! Läs mer om våra kandidater här! -->
eller på www.mp.se/ockero
LOK A LBL A DE T AUGUST I - SEP TEMBER 2022 NR 7
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Sommaren i Öckerö Örtagård
förtjusta, förundrade eller på
annat sätt berörda. Torsdagens konsert med Arne Roos
och The Entertainmen var
ett sådant utropstecken. Den
stora publiken fick under den
ljumma kvällen sitt lystmäte
under en och en halv timma.

Nils Jan Rapp summerar
sommarens konserter i Öckerö Örtagård.
Torsdagen den 16 juni uppträdde Sånggruppen Eyla
med Anna Nyberg, Marie
Götestam och Carina Ahlén
Utbult med sig av sina. De
inledde med sin tolkning av
Den sommartid nu kommer
och fortsatte sedan att botanisera i den svenska visskatten
för att avsluta med en countrywestern Ny rytmer och nya
instrument.
Så bröt det utlovade fina
midsommarvädret ut på den

gamla Midsommaraftonen,
den 23 juni. Ett sjuttiotal
besökare hade samlats i den
prunkande örtagården, med
sin första intensiva blomning,
för att lyssna på Öckerö Big
Band.
Pia, Josefine, Karin, Barbara
och Sara. De tog den 30 juni
med oss fyrtio lyckliga på en
resa, som startade bland vilddjur, tog oss till Leksand med
vårvindar friska och återvände till Bohuslän med Josefines
Halling.
Ett utropstecken sätter vi när
vi blir glada, överraskade,

Det var en kall och blåsig
kväll den 14 juli. Ålefeskarns
stod i lä framför raden av Madame Boll, bakom skymtade
Madame Plantier och Maidens Blush. Jan fingrade på
gitarren Karin och Jan-Erik
var redo med sina dragspel
när Gunnar, kapellmästarn,
klämde i med Ålefeskarns
vals.
Kärnan i Jussis Jazz består
av Jussi Edefors på kontrabas
och Chris Martinsson bakom
trummorna den 21 juli. I år
hade Jussi bjudit in Martin
Svanström från Björkö och
Gabriel Dah,l ursprungligen
Hisingsbo.
Det var fem år sedan Priyanta and The Band hyllade
Elvis Presley med en konsert i
Öckerö Örtagård. Den stora
publiken var med på noterna,
klappade i takt med händerna
eller viftade med obefintliga
tändare. Elvis var tillbaka i

örtagården i den vackra sommarkvällen!
Dick och Käthe slog an sin
speciella ton med munspel
och gitarr och började den
vindlande resan med Ella på
Kneppla, via Samboronbon,
Johny Cash åter till Arne i
Bora med ängen och Gula
höstlöv. En lyckad sommarkväll i örtagården var till
ända och därmed också musiken i i Örtagården för denna
säsong. Vi kände alla tacksamhet för allt vad dessa öars
musiker ger oss andra.
Vi har i år fått nya medarbetare. Karl Erik Utbult har
gett åkervindan en match
Lena Rapp har annekterat
ett land med gott resultat,
och vår medarbetare sedan
länge Jeroen Jansen har visat
sina talanger som snickare på
planket och friggeboden.
Våra goda grannar Thomas
och Inga sköter sedan många
år gräsmattorna. med hjälp av
barnbarnen.

För örtagårdsgruppen inom
Föreningen Mot
Bättre Vetande
Nils Jan Rapp

Välbesökta konserter på Trollringen i sommar
Trollringen, Trollringen,
Trollringen. Finns det något
bättre än Trollringen? Skulle
inte tro det! Hit kan alla i
alla åldrar komma! Man tar
med sig det man vill äta och
dricka. Stol om man vill sitta
eller en filt om man vill ligga
och vila. Lyssna på livemusik
och njuta av den vackra och
historiska platsen.
Detta är en gammal festplats
ända sedan vikingatiden.
Enligt sägnen gick vår norske
konung - vi tillhörde Norge
innan freden i Roskilde år
1658 - Hakon Hakonsson i
Labyrinten som vi i folkmun
kallar Trollringen år 1240.
Intill ligger även de tre stenarna från trekonungamötet
12

där Norges, Sveriges och Danmarks konungar möttes för
att dra upp nya landsgränser.
Så nu fortsätter traditionen
med fest och glädje i området.
För tredje året i rad har nu
Torbjörn Sörenson arrangerat
konserter vid vackert väder
hela somrarna.
– Det är mycket jobb och
jag hinner inte gå ut med båten längre, men det är det värt
när det kommer så många goa
människor och lyssnar, säger
Torbjörn och skrattar.
Om du vill få information
om konserterna så läggs det
ut i gruppen "Trollringens
Konserter" på Facebook några dagar innan.
TEXT: Anna Magnusson
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Erik Johansson
”Skolan först”

Helena Larsson
”Smarta klimatlösningar

Peter Domini
”Bygg fler hyreslägenheter”

Fredrik Lönn
”En levande skärgård”
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Handel på Hönö på 1920-30-talet
Kahnbergs specerier och
charkuteriaffär startades av
Charles Kahnberg år 1926.
Den ansågs vara en mycket
modern affär med inglasad
chark och ostdisk. Även brödet låg skyddat i en glasdisk.
Efter att Charles blev sjuk
övertog den yngre brodern
Erik Kahnberg affären.
Det fanns många affärer på
ön men ingen kiosk och det
ville min far Erik ändra på.
Han kontaktade sin svåger
Knut Rohman och bygget
sattes igång. På den tiden hette det inte kiosk utan sjapp så
det blev ”Kahnbergs sjapp”.
Sjappet bestod av ett rum med
två sovplatser, inbyggt kök
samt ett rum för försäljning.
Det var ett gulligt, vitt hus
med gröna knutar och en liten
trappa som ledde in till ett
inglasat rum (verandan) för
kunderna. Sjappet låg nära
skolan och var mycket populärt av alla skolbarnen. På den

tiden var lördagsgodis ännu
inte vedertaget och man fick
ganska mycket för en tioöring.
När min pappa Erik inte
orkade driva sjappet längre
hyrde han ut den till en dam
från Bovallstrand mellan
april till september/oktober.
Hon hette Josefsson, så det
blev ”Josas sjapp”. Det såldes
senare till någon som jag inte
vet namnet på, men efter det
köptes kiosken av min kusin
Ingrid Malmgren och hennes man Bertil som då fick
namnet Malmgrens som den
fortfarande heter. Efter Ingrid
och Bertil tog deras dotter
Ingela Boissien och hennes
man Michael över verksamheten så sjappet stannade
länge i släkten.
Jag bor sedan många år i
Kungälv men är alltid tillbaka
på Hönö cirka tre månader
varje sommar och då bor jag
i en del av vår gamla speceriaffär. Detta är så härligt,

Sedan 2015 driver Freddy Issa Malmgrens Kiosk & Grill.

att varje år få komma hem
till Hönö, gå ner till Klöva,
ta ett dopp i Lapposand och
på vägen dit se att kiosken
finns kvar, nu utökad med
en riktigt bra grillbar där
man kan köpa ”gött mos” på
vägen hem från badet. Den
nuvarande ägaren Freddy

Issa är mycket vänlig och ger
fin service år sina kunder.
Jag önskar honom allt gott i
framtiden.

KOMPETENSHUSET

Vid pennan,

Lilian Bergin
STORT TACK till alla entreprenörer, hantverkare, underleverantörer
och alla E
(född Kahnberg)
engagerade i projektet Och HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till alla hyresgäster och b

Liten lokal ledig i
kompetenshuset
För kontakt och information:
andreas.djerf@okronan.se
Öckerökronan Fastighets AB

ÖCKERÖ KOMMUN INFORMERAR

Krisberedskapsveckan Ö-Kronan F
Vecka 39

Krisberedskapsveckan är en årlig nationell
kampanj som samordnas av Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Syftet med veckan är att öka människors
motståndskraft inför samhällskriser och
ytterst krig. Genom att öka människors
kunskap om hur vi påverkas av, och kan
förbereda oss inför, olika samhällskriser stärker vi vår gemensamma beredskap
och säkerhet.

Du är en del av Sveriges
beredskap
Tiden med covid-19 har gjort det tydligt för många hur det känns när vardagen vänds upp och ner, och gett en ökad
insikt om att vi vanligtvis tar mycket för
givet. Under pandemin har påtagligt fler
människor än vanligt agerat ansvarsfullt
genom vardagsgärningar, som att handla åt en granne. Ett robust och enkelt

14

sätt att bygga motståndskraft som Krisberedskapsveckan vill främja. Var och en
behöver fortsätta att ta ansvar i vardagen
för vår egenberedskap. Vi behöver också
engagera oss lokalt så att vi kan bidra aktivt även i nästa kris.

I Öckerö kommun: Chans
att vinna en egen krislåda!
Under krisberedskapsveckan anordnar
Öckerö kommun en tipspromenad med
temat den egna beredskapen. Tipspromenaden kommer finnas på Öckerö bibliotek,
Buröfärjans passagerarutrymme samt i
passagerarutrymmet på vita färjan linje
296. Det anordnas tipspromenad för vuxna deltagare samt en för barn. Vinnarna
kommer utses efter krisberedskapsveckans slut.
För mer information, besök:
www.ockero.se/krisberedskapsveckan
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Bild: Skulptur av Bertil Gustavsson
i Hönö Röds hamn

För ett hållbart, rättvist och jämställt samhälle
Ja till avgiftsfri kollektivtrafik!

Det är en ödesfråga för Öckerö att det skapas bättre och hållbara förbindelser mellan Öckerö och Göteborg.
Vi vill införa avgiftsfri kollektivtrafik för alla invånare i Öckerö kommun. Då skulle fler ställa bilen och istället
välja bussen. Om du vill ha en bättre kollektivtrafik och en renare miljö - rösta på Vänsterpartiet Öckerö.

Ja till försök med 6 timmars arbetsdag!

40-timmarsveckan infördes för mer än 50 år sedan. Nu är det dags att ta nästa steg. Starta snarast ett försök
med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inom verksamhet i Öckerö kommun där sjuktalen och
personalomsättningen är hög. Om du vill värna om personalen och de gamla i vård och omsorg - rösta på
Vänsterpartiet Öckerö.

Ja till fler hyresrätter med lägre hyror!

Fullmäktige har sagt ja till att det säljs ut 20 hyreslägenheter på Breviks ängar. Vi är emot detta förslag.Varför?
Därför att bra och billiga hyresrätter är en stor bristvara i kommunen. Hyresrätter som redan finns ska inte
säljas ut. Här ska i stället byggas fler billiga hyresrätter. Om du vill att Öckerö ska vara en kommun där alla kan
bo - rösta på Vänsterpartiet Öckerö.

Ja till havsbaserade vindkraftsparker!

Förnyelsebar energi är framtiden. Sol, vind och vatten. Därför stöder Vänsterpartiet Öckerö planerna på stora
havsbaserade vindkraftsparker, även när de är belägna i vår närhet. Alternativet till vindkraftverken är att
det ska byggas hundratals ”små” kärnreaktorer i kustnära miljöer. Det är en återgång till en farlig och smutsig
energiproduktion.Tror du på havsbaserad vindkraft - rösta på Vänsterpartiet Öckerö.

Ja till anpassning av kommunens badplatser!

Redan inför förra valet drev Vänsterpartiet krav på att alla ska kunna bada vid våra badplatser. Då påstods
att det fanns bra badplatser anpassade för funktionhindrade i kommunen. Det var fel. Det är fortfarande
fel. Det har gjorts en del förbättringar, men de är marginella. Om du vill ha badplatser där alla kan njuta av
utomhusbad - rösta på Vänsterpartiet Öckerö.
LOK A LBL A DE T AUGUST I - SEP TEMBER 2022 NR 7
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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
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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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INFORMATION
FRÅN ÖCKERÖ
KOMMUN
ÖCKERÖ KOMMUN
INFORMERAR
 031-97 62 00  kommun@ockero.se  ockero.se
HAR DU MÖJLIGHET ATT HYRA UT BOENDE TILL
FLYKTINGAR FRÅN UKRAINA?
Öckerö kommun önskar få in intresseanmälningar från privatpersoner som har möjlighet att hyra ut boende till ukrainska
flyktingar. Vi söker efter möjlighet till eget boende, d.v.s. egen
ingång samt eget badrum och kök. Det kan vara exempelvis ett
Attefallshus eller separat lägenhet i hus. Öckerö kommun står
för hyran och matchar din bostad med en lämplig familj eller
person.
Du kan skicka din intresseanmälan utan förbindelse till
 kommun@ockero.se. Det går också bra att ringa till kommunservice på  031-976200. Vi behöver veta följande:
•
•
•
•
•

Vilken typ av boende ni erbjuder
Hur många personer som kan bo i bostaden
Kan ni tänka er husdjur?
Från när till hur länge kan ni hyra ut boendet?
Kontaktuppgifter, gärna både telefonnummer och e-post

Är du intresserad av att arbeta med barn och ungdomar?
Vill du ha ett roligt, omväxlande jobb som gör skillnad?
Då kanske arbete som vikarie i våra förskolor och skolor kan
vara något för dig!
Vi använder oss av Time Care pool, ett system där du själv
bestämmer din tillgänglighet.
Välkommen på informationsmöte onsdagen den 7 september
kl 17.30 på Familjecentralen (Biblioteket på Öckerö)

UTSTÄLLNING: “ATT VÄVA ÄR ROLIGT OCH KREATIVT”
17 september - 7 oktober visar medlemmar från Öckerö
Vävstuga upp sina alster i Utställningshallen, Navet.
Det kommer finnas mattor, löpare, disktrasor och handdukar
med mera. Allt vävt i olika tekniker och material.
Varmt välkommen!

ALLMÄNNA VALET 11 SEPTEMBER

FÖRFATTARBESÖK PÅ ÖCKERÖ BIBLIOTEK

Den 11 september är det val till riksdag, region och kommun.
Vilken vallokal du kan rösta i på valdagen framgår av ditt röstkort. Det finns också möjlighet att förtidsrösta från och med
den 24 augusti. Följande lokaler är öppna för förtidsröstning:

Vi får besök av Kristina Appelqvist - aktuell med sin tionde
deckare “Klänning för korta kvinnor”.
Torsdag 15 september kl.19.00, Ängholmen, Navet.
Gratis inträde, begränsat antal biljetter.
Boka via  biblioteket@ockero.se eller på  031-97 63 48

•
•
•
•
•
•

Öckerö bibliotek (24 aug-11 sep)
Hyppelns församlingshem (11 sep)
Källö-Knippla, föreningsgård (11 sep)
Rörö skola, matsalen (11 sep)
Grötö, Kurts garage (11 sep)
Kalvsund, Såsen (4 sep)

Information om öppettider finns på www.ockero.se eller på
Valmyndighetens hemsida www.val.se.
Särskild röstmottagning kommer att anordnas för boende, anhöriga och personal på Solhöjden. Detta kommer att ske i samlingssalen, söndagen den 4 september kl. 10-14. Väljare som
inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe kan även
boka ett hembesök av ambulerande röstmottagare. Dessa är
tillgängliga under kommunhusets öppettider perioden 24-9
september samt på valdagen den 11 september kl. 12-16.
Den nationella Valmyndigheten skickar ut röstkort till väljarna
under augusti. Om du inte har fått ditt röstkort, eller har tappat
bort detta, kan du få ett nytt utskrivet i kommunhusets reception från och med den 20 augusti.
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VIKARIER TILL SKOLA OCH FÖRSKOLA SÖKES

FÖREDRAG PÅ ÖCKERÖ BIBLIOTEK: JONATHAN
LUNDBERG - FRÅN VÄRLDSKRIG TILL NÄTKRIG
I samband med eMedborgarveckan som äger rum vecka 41
anordnar biblioteket en rad aktiviteter på temat digital folkbildning.
Jonathan Lundberg är journalist och författare, aktuell med
boken “Från världskrig till nätkrig: hundra år som formade internet”. I den beskriver han internetkulturens historia
och utveckling och drar paralleller mellan 2020-talets oro
för den nya tekniken, näthat och fake news och 1920-talets
beskrivande av massmedierna som demokrations dödgrävare.
Tisdag 11 oktober kl.19.00, Ängholmen, Navet.
Gratis inträde, begränsat antal biljetter.

BOKEN KOMMER

Under kontorstid nås valnämnden via kommunens växel på
telefon  031-97 62 00 samt på e-post:  kommun@ockero.se.
Utanför kontorstid kommer valnämnden att ha jour under röstmottagningens övriga öppettider på telefon  031-97 89 90.
Med vänliga hälsningar Valnämnden i Öckerö kommun

Tycker du om att läsa men har svårt att ta dig till biblioteket?
Då kan boken komma till dig!
“Boken kommer” är en tjänst för dig som på grund av synskada, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan
komma till biblioteket själv. Tjänsten innebär att personalen
kommer hem till dig med de böcker/ljudböcker du vill låna
och hämtar dem när du har läst färdigt.
För mer info och anmälan, kontakta Öckerö bibliotek på
 031-97 63 48 eller  biblioteket@ockero.se.

ORDINARIE ÖPPETTIDER PÅ ÖCKERÖ BIBLIOTEK

UTSTÄLLNING OM BARNKONVENTIONEN

Från och med vecka 34 har biblioteket öppet som vanligt igen:
Måndag - torsdag kl.10.00 - 19.00
Fredag 10.00 - 16.00
Lördag 10.00 - 14.00

Under samma period som det går att förtidsrösta i Utställningshallen på Öckerö bibliotek, så kommer det även finnas en
utställning om Barnkonventionen att beskåda.
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Jan Utbult, kommunalråd:

Värna demokratin - gå och rösta!

Plenisalen i riksdagshuset.
Foto: Melker Dahlstrand.

Söndag 11 september är det val i Sverige,
fria val där din röst räknas lika mycket
som statsministerns eller chefredaktörens röst. Det är faktiskt bara ungefär
100 år sedan den fria rösträtten infördes
i Sverige när både kvinnor och män för
första gången fick rösta i val till riksdagen. Sett i ett historiskt perspektiv är
detta inte så lång tid.
Fortfarande lever den största delen av
jordens befolkning i länder där fria val,
oberoende domstolar och en fri press
bara är en dröm att sträva mot. Enligt
”Freedom House”, som årligen mäter
demokratins utveckling i världen, går
friheten och demokratin världen över i
genomsnitt bakåt. Civilsamhällets utrymme att agera krymper och människors rättigheter kränks. Tyvärr är tendensen i många länder att även demokratiskt
valda ledare sätter sin egen makt främst
och systematiskt minskar friheten och
möjligheten för folket att rösta fram ett
annat ledarskap.
I Sverige, liksom i alla demokratier, har
varje generation sitt ansvar att värna
den demokrati som tidigare generationer
kämpat för och byggt upp. Detta blir
tyvärr allt mindre självklart för fler och
fler och här har vi alla ett gemensamt
ansvar om vi vill att vår frihet och vår
demokrati ska fortleva även de nästkommande 100 åren.
Sociala medier på gott och ont
Facebook, Instagram och andra sociala
medier spelar en allt större roll i hur vi
tar till oss politisk information. Detta
kan vara både bra och dåligt. Det är vik-

tigt att vi som medborgare är medvetna
om hur plattformarna fungerar. Ofta
visas inlägg i flödet som stöder de egna
uppfattningarna vilket kan göra att informationen vi möts av vinklas kraftigt.
Samtidigt finns oändliga möjligheter att
delta i politiska diskussioner och pröva
sina argument mot meningsmotståndare.
Ofta tenderar tyvärr många diskussioner
på sociala medier att spåra ur och landa
i personangrepp. För egen del är jag därför väldigt försiktig med att gå in i debatter på tex Facebook utan skickar hellre
privata meddelanden för att få en bättre
kommunikation. Även här kan vi alla
hjälpas åt med att hålla en god ton och
fokusera på sakinnehållet i en diskussion. Det är ju inte de sociala medierna i
sig som kommer att ta samhället i en viss
riktning utan vi som använder dem.
Hot och hat försvårar
politiskt engagemang
Att förtroendevalda utsätts för hat, hot
och våld på grund av sitt politiska uppdrag är ett hot mot det demokratiska
systemet på flera sätt. Dels kan det bli
svårare att rekrytera och behålla politiker, dels kan vårt öppna samhälle påverkas av den hårdare tonen i det demokratiska samtalet. I slutändan kan även den
demokratiska beslutsprocessen påverkas.
Brottsförebyggande rådet (Brå) genomför
vartannat år undersökningen ”Politikernas Trygghetsundersökning” som vänder
sig till riksdagen och fullmäktige. Den
senaste undersökningen visar att var fjärde förtroendevald utsattes för hot, hat
eller våld under 2020. Undersökningen
visar också på att allt fler utsätts vid
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upprepade tillfällen samt att självcensur
och avhopp från politiska uppdrag är exempel på konsekvenser av att utsättas för
hat, hot och våld. ”Tystnar människor
tystnar demokratin”, därför är det viktigt att vi alla verkar för ett öppet, transparant och respektfullt demokratiskt
samtal. Även här har vi alla ett ansvar
tillsammans.
Utnyttja din rösträtt
Jag vill uppmana alla öbor att ta del av
de olika partiernas program och politik.
Alla partier har till exempel informativa
webbplatser där den aktuella politiken
beskrivs. Är man riktigt intresserad kan
man där också söka efter respektive partis principprogram, partiprogram eller
motsvarande. I detta kan man läsa grunderna i partiernas ideologi och politik.
Ju fler som bryr sig om vårt gemensamma samhälle och värnar det styrelseskick
vi har desto mindre är risken att framtida generationer får se demokratin förtvina i apati och okunskap. Detta är också
en av de främsta anledningarna till mitt
politiska engagemang. Ta aldrig demokratin för given. Utnyttja din rätt att
rösta och uppmana gärna andra personer
i din närhet att gå och rösta. Det är demokratin värd!

JAN UTBULT (KD)

Kommunalråd
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BJÖRKÖ
Konstvågen på öarna
Konstnären Christina Roos deltog inte
själv i årets upplaga av Konstvågen. Här
delar hon med sig av sina upplevelser av
att besöka Konstvågen på Björkö.
”Det var skoj att få möjlighet att möta
konstvågsdeltagarna på Björkö. Eftersom
jag själv inte deltog i år. Jag mötte en
liten samling av positiva utställare.
Det var mycket folk på lördagen och
stämningen var god, band som spelade i
hamnen och spontana uppträdande med
dragspel hos Elfastflickorna. Alla var
nöjda. Det var lite färre besökare på söndagen men mer tid till samtal och möten.
Fikade på Berit Janssons trädgårdskafé, och pratade med henne om spontanitet och glädje i att få uttrycka sig och vad
det kan betyda.
Besökte Egon Karlsson och beundrade
hans fina målningar och vackra trädgård. Kjell Lundqvists verk är fantastis-

Egon Karlsson
Främst akrylmålningar. Motiven hämtas
från närområdet, dimma, hav och vinter
är favoriter.

Berit Jansson
Ställer ut keramik och driver trädgårdskafé.

ka, målningarna på plywood är otroliga,
tyvärr ingen bra bild på dem så man får
gå dit på ett besök.
Sven Johansson, alltid glad och hans
foton speglar han glädje för att uttrycka
sig i fotovärlden. Ulla Long som nu flyttar från Björkö hade sin sista utställning
med finstämda konstverk i sitt orangeri.
Nu får Halmstad njuta av hennes konst.
Gunnel Skugghall, en av våra mest etablerade konsthanverkare/ keramiker som
nu bott på Björkö i 13 år och stortrivs.
Gunnel har en fantastisk verkstad som
är specialritad just för henne. I hamnen
mötte jag Lena Svensson som var positiv
och nöjd, detta var hennes första konstvågsdeltagande. Madeleine Kristiansson
var svår att missa, med en ”jätteboll”
vid ingången och en stor välkommen på
dörren kom man in i ett kreativt hav av
konstverk.
Lycka Till
Christina Roos”

Sven Johansson
Fotografi. Björkö i fokus med sinne för
landskap och detaljer.

Gunnel Skugghall
En av våra mest etablerade konsthanverkare/ keramiker.
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BJÖRKÖ
Katarina Elfast
Måleri. ”Konst kan vara både vacker
provokativ, melankolisk, upprörande och
lugnande på samma gång.”

Madeleine Kristiansson
Akryl och andra tekniker. ”Jag vill förmedla glädje med att ha färg runt dig i
din vardag.”

Ulla Long
Måleri. Mest kustnära motiv men även
en del abstrakt i starka färger.

Marilyn Lidebo
Akryl, akvarell, torrpastell, blyerts och
tusch.

Kjell Lundqvist
Måleri. Olja på duk och plywood.

Lena Svensson
Ställer ut på Konstvågen för första gången. Måleri och andra tekniker.
Tina Elfast
Akvarellist. Tina har de senaste åren
ställt ut på flertalet internationella konstmässor.
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HÖNÖ

Ann Hillberg
Arbetar med oljemåleri. Ann var med
och startade konstvågen en gång i tiden
med Gittan Harring och Gun Hansson.
– Konstvågen är en folkfest, ju fler desto bättre, säger Ann.

Charlotta Folkelind
Kalligraf och illustratör.
– Så roligt att få vara en del av Konstvågen! Att få träffa människor från när
och fjärran som vill titta på mina bilder,
prata konst och till och med köpa ett och
annat verk, det är fantastiskt kul.

Lena Nahlin
– Konstvågen är en av årets höjdpunkter
för mig. Jag känner tacksamhet till dem
som ordnar och organiserar för oss som
ställer ut.
22

Ingela Bryngelsson
– Konstvågen är ett trevligt event, roligt
att ställa ut och roligt att möta så många
människor.

Jennie Haraldsson
Textila alster, ofta gjorde i återbruk.
– Konstvågen är ett fint tillfälle för
konstintresserade människor att träffas
och inspireras av varandra. ”EARTH
without ART is just EH?!”

Rosita Ståhl
Glaskonstnär.
– Konstvågen är en trevlig tradition som
skapar fina minnen och möten.

Sarah Lycksten
– Jag var med för tionde året och sålde
mina fotografier. Med mig i Galleri Gårda var Lars Walker med sina kameror
ombyggda till lampor, Anna Engström
med mönsterstickade mössor och Christina Stenvallet Jönsson med stickade sjalar
och ponchos. Det var superlyckat med
mängder av besökare som fikade hembakt, våfflor och fyndade på loppisen
som vi hade i år för första gången.
”Konstvågen - bästa helgen på året!”

ÖCKERÖ

Kerstin Sterner
– Det är tredje gången jag deltar med måleri och för första gången även keramik.
Konstvågen är ett fint tillfälle för alla de
duktiga konsthantverkare som finns i
kommunen att visa sina verk. Samtidigt
gynnas våra företagare och turistnäringen genom mängden besökare.

Brittmari Hagmarker
Ställer ut textila bilder och vävnader
– En engagerande, inkluderande, lustfylld folkfest och ett fantastiskt sätt att
få möta sin publik på hemmaplan och
få ta del av alla intressanta och roliga
samtal.
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Artonde säsongen för Hönö simskola

ÖCKERÖ

För artonde året i rad har vi haft simskola i Jungfruviken och Lapposand på
Hönö. Vi som arbetat i simskolan är
tacksamma för att vädret har varit så
bra.
Ann-Lie Sundling
– Kul evenemang då man får chans att
träffa många härliga människor och visa
upp det man skapat. Jag har varit med i
4 år.

Vi har i år haft tre nybörjargrupper i
Jungfruviken och 12 barn har varit inskrivna i simskolan i Lapposand och
tagit simmärken. 90 barn och vuxna har
tagit simborgarmärket.
Barnen i Lapposand har tagit många
simmärken. Tack vare att föräldrar enga-

gerar sig i sina barns simning blir resultatet väldigt bra.
Simskoleavslutningen i Jungfruviken
för nybörjarna var fin med solsken hela
tiden. Barnen visade i vattnet vad de lärt
sig under den tid de gått i simskolan.
Avslutningsvis delades det ut diplom
till simskolebarnen och det bjöds på Festis och hembakade bullar till simskolebarnen och deras syskon.
Simlärare i år var Astrid Gustafsson
och Ebba Palm. Signe Palm har i år praktiserat i simskolan.

Finbesök i Röhamna i somras

Helen Sjödal
– Konstvågen är ett ypperligt tillfälle för
mig att få feedback från besökarna. En
väldigt rolig helg som ger motivation att
fortsätta utveckla min konst!”

HÄLSÖ
FOTO: Anna Brewer

Skärgårdsklubben som funnits i 80 år valde att för första gången besöka Röhamna
12-14 Augusti. De hade sin årliga kräftskiva i Ismagasinet i Rö. Många läckra båtar
smyckade hamnen.

INSÄNDAR E

Hur är det med tillgängligheten på badplatserna?
Ingrid Leonardsson & Jenny Björk
Andersson
Ingrid arbetar i glas och Jenny i betong.
– Konstvågen är en våg av härliga möten
och vacker konst.
Thomas Willard
Oljemålningar.
- Den som söker finner.

En liten undran i sensommartider:
Jag undrar om Öckerö kommun under
denna badsäsong har gjort några förbättringar för att öka tillgängligheten på
våra allmänna badplatser?
Till exempel kan det vara frågan om
en långsluttande ramp, badtrappor med
två räcken, tillgängliga toaletter utan
trösklar. Detta vore en bra början för att
inrätta badplatser för alla, inte bara för
de unga och rörliga.
Viveka Schmid
badentusiast
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F Ö R E TA G S N Y T T

Meraleva - handgjorda
ljus med själ och hjärta
Susanna Utbult från Öckerö
driver verksamheten Meraleva som är baserad på hållbarhet i vardagen genom återvinning av stearin och paraffin
för att spara jordens resurser.
Hon gör nya, vackra ljus av
gamla ljusstumpar men också
av rester från blockljus och
värmeljus. 10% av intäkterna
går till Barncancerfonden.

- Återvinning av olika material och att leva mer hållbart är en självklarhet för
mig. För mig kändes det fel
att hänvisa överblivna ljusstumpar och värmeljus till
de brännbara soporna. Jag
bestämde mig för att spara
alla överblivna stearinljusstumpar och i januari 2017
gjorde jag mitt första blockljus. Med stor tillfredsställelse såg jag ljuset lysa upp mitt
vardagsrum. Strax därefter
inspirerades jag att återvinna även andra människors

ljusstumpar och ljusen som
tillverkades kunde sedan säljas. Det skapades en positiv
kedja av händelser som skulle
gynna allt och alla, berättar
Susanna.
Ordet Meraleva
– Mitt första barn Carl-Johan gick bort i cancer tre år
gammal. Det var Carl-Johan som myntade uttrycket
"mera leva" två månader
innan han dog. Det är därför
Meraleva stöttar cancersjuka
barn genom att skänka 10%
av intäkterna till Barncancerfonden.
Verksamheten Meraleva
innefattar “mera leva” på tre
olika plan, ljusen som genom återvinning får nytt liv
och jordens resurser sparas,
forskning för att cancersjuka
barn ska få en chans att leva
mer och längre, Carl-Johan
ville att vi skulle sjunga
“mera leva”.

Ljusfabrik
Lokalbladet har följt Meraleva och Susannas arbete sedan
start och denna gången när vi
kommer på besök är produktionen i full gång i ljusfabriken stearinen puttrar och nu
tillverkas blockljus och smala
ljus av stearin och utomhusljus av paraffin. Ljusen gjuts i
olika formar och stämplas sedan och beskärs i underkant.
Här finns stort sorteringsrum,
tillverkningsrum, lager och
stämplig/skärrum. Det luktar
gott och det är en väldigt god
känsla i fabriken.
– Carl-Johan är med mig i
detta och jag är så glad och
tacksam över att det blivit
så bra att jag hinner inte tillverka i takt med efterfrågan,
säger Susanna med ett leende.
Skänk Meraleva dina ljus
Lämna era ljusstumpar till
Meraleva så får de nytt liv.
Här kan du som privatperson
lämna dina ljusstumpar och

rester av blockljus och värmeljus:
• Alla bemannade återvinningscentraler i Öckerö
kommun, även Grötö och
Kalvsund
• Tappen (inomhus) Lökholmsvägen 12, Hönö
• Den röda lådan på Sockenvägen 1 på Öckerö.
• Göteborg: återvinningscentraler på Bulycke, Alelyckan, Högsbo, Tagene
och Sävenäs
• Kungälv: Munkegärde
återvinningscentral
• Eskilstuna: Retuna återvinningsgalleria
• Emmaboda: Susannas
station
• Åkersberga: Brännbackens återvinningscentral
och butik MH Homestyling and more
• Simrishamn: ICA butiken

TEXT & FOTO:

Anna Magnusson

Jämställdhet är en fråga om rättvisa

– Brister i välfärden får först
och främst konsekvenser för
kvinnor, framhåller
Lena Berglund.

Lagen ger kvinnor samma rättigheter som män, men möjligheterna skiljer sig fortfarande åt.
– Vi arbetar därför med jämställdhetsfrågor för att påverka
samhällsdebatten och politiska beslut, betonar Lena Berglund.
ordf. i Socialdemokratiska S-kvinnoföreningen Maria på Öckerö.
Ett jämställt samhälle måste ha en fungerande välfärd av hög
kvalitet. När den brister är det oftast kvinnorna som får kompensera den genom att t.ex. gå ner i arbetstid, vilket bl.a.
påverkar lön och pension. Därför arbetar vi med och driver
följande frågor inom Öckerö kommun:
•
Barnomsorg under dygnets alla timmar
•
Barn med särskilda behov i skolan ska få rätt insatser
•
Heltidsanställning ska vara norm
•
Fler anställda inom vård- och omsorg
•
Kvinnor ska ha samma nivå på sjukvård som män
•
Nollvision mot våld i nära relationer.
Intressant, kontakta Lena på 0706-747716.

S-Kvinnoföreningen Maria Öckerö
24
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Med fokus på att ha roligt

Program aug-sept
Öckeröparken
Plats på Scen 2022
07-aug 15:00 - 16:00 Eva & The Bees

Jazz - Blues

Program aug-sept
16:00 - 17:00 Mick C

14-aug 15:00 - 16:30 Jelly Belly

TEXT:

Rödspättorna är en förening där 50+ kvinnor träffas för att
ha trevligt, äta tillsammans, skratta och må bra. I Öckerö/
Hönö-gruppen är de nu 55 deltagare. De startade för åtta år
sedan och firade nu i sommar tillsammans med systrarna i
Göteborg i Klåva.
Allt började som mycket annat i USA och finns nu även i hela
Europa. Föreningens namn är Röda Hattarna för att deltagarna bär en röd hatt när de träffas, dessutom bär de något lila i
klädväg.
– Om nu någon undrar varför, så är det för att väcka uppmärksamhet och visa att kvinnor 50+ fortfarande är att räkna
med, förklarar damerna. Standardsvaret på frågan ”Vad gör
ni?” är -Inget. Vårt största ansvar är att ha det roligt! Sammankomsterna ska vara ett guldkorn i vardagen. Röda hattarna förbjuder regler, men det finns oböjlig regel som ska följas.
Alla ska vara 50+ eller under 50 år, men då ska man bära rosa
hatt och att alla ska komma i full skrud, alltså röd hatt och
lila tillbehör, säger damerna.
De pratar inte om politik, religion eller sjukdomar. Detta betyder naturligtvis inte att dessa damer inte har ett engagemang
i dessa viktiga frågor med men de väljer att prata om annat vid
träffarna. De träffas ca en gång i månaden.

Musikquiz

Pris till de tre bästa resultaten

Plats på Scen

Anna Magnusson

21-aug 15:00 - 16:00 MF2

Schlager

28-aug 15:00 - 16:00 Trio Malin med Vänner Nordiska visor

07-aug 15:00 - 16:00 Eva & The Bees

Jazz - Blues

16:00 - 17:00 The Stringent Band

60-70-80-tals covers

16:00 - 17:00 Mick C

Rap

04-sep 15:00 - 16:00 Allsång med Pernilla Emme och Husbandet

14-aug 15:00 - 16:30 Jelly Belly
16:00 - 17:00 Endless

Musikquiz

Covers
Peter
Marc
Pris
till depåtre
bästaLeresultaten

21-aug 15:00 - 16:00 MF2

Entré 50:00

Schlager

28-aug 15:00 - 16:00 Trio Malin med Vänner Nordiska visor

Vi kommer
att skänka 10% av föreningens
intäkt under
60-70-80-tals covers
16:00 - 17:00 The Stringent Band
sommaren till Röda Korsets Insamling för Ukraina

04-sep 15:00 - 16:00 Allsång med Pernilla Emme och Husbandet
16:00 - 17:00 Endless

Covers på Peter Le Marc

Entré 50:00
Vi kommer att skänka 10% av föreningens intäkt under
sommaren till Röda Korsets Insamling för Ukraina

R WOR
TE

K

AF

Rap

llning
- Underhå at
- God m r
- Bra prise

28 okt

SEPTEMBER

Må–fr 12 – 22
Lö
12–22
Sönd 12 –18
Köket öppet till 21 kvällar &
17.30 söndagar

FISK- & SK ALDJ URSJ ULBORD

18 nov – 21 dec
Må – fr 19
Lö 13 & 19
Sö 13 & 18
J ULLU NCH

dagtid vardagar
21 nov – 21 dec

H Ä N DER I HÖST
Fr 2 sep
Fr 16 sep
Fr 30 sep
Lö 1 okt
Sö 13 nov

Grillafton
Skaldjursfrossa
Hummerafton
Hummerafton
Fars dag-middag

SK ÄRGÅRDSLU NCH

U N DERH ÅLLN I NG I HÖST
14 okt
28 okt
4 nov
5 nov

Arne i Bora-hyllning
AFTER WORK
Kim Larsen-hyllning
Kim Larsen-hyllning

SM AK MEN Y ER I HÖST
9 & 10 september
7 & 8 oktober
11 & 12 november Best of

Vardagar 12-15

Á la carte-menyn serveras hela dagen

M Å N DAGSK LU BBEN

En mötesplats för dig som vill
veta lite mera
Föreläsning och kvällsmat 200:Måndagar 26 sep - 14 nov
Mer info se hemsidan

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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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
031-96 34 33 • 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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SKÖNHET
& HÄLSA

M
DO A
N
A
L
H
TA A GAM !
DIN YCKEN
SM

Guldsmide
Egen verkstad

Guldsmed Anna

•
•
•
•

Puts & Värdering
Reparationer
Omarbetning
Nytillverkning

Hjälp oss
NU UNDER SAMMA TAK!
Fina Fötter
rädda liv till sjöss.
Forever
Testamentera för
framtiden.
Sms 0709-96 89 14

Boka tid för personligt möte

KLOCKSERVICE
Batteribyte - Reparation
Inge sms 0735-11 01 33

Medicinsk
fotvårdsspecialist

Kerstin Göransson
0703-93  31 31

Verksam på öarna sedan 1986

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

BOKA IN DIN

Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation
ANNONS OM
Vardagar (stängt onsd) 8 – 18
som är beroende av gåvor,
donationer
och
testaTelefon 96 96 73 / 0732-067374
TJÄNSTER
Helena Ågren 0701-458371
menten för att kunna rädda liv till sjöss. TestaAdress: Västra vägen 39, Hönö Klåva
FÖR SKÖNHET
menterar du till oss bidrar du till att våra frivilliga
ELLER HÄLSA
sjöräddare kan fortsätta rädda liv i framtiden.
Håll koll på vädret. eller
HÄR
Läs mer på sjoraddning.se/testamente
Ladda ner vår app Kustväder
ring 031-761 62 00. till din iPhone eller Android.
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T: 031-96 58 10 • WWW.VITALBODEN.SE

annons@lokalbladet.com

Öppet månd-fred 10-18 • Lördag 10-14
Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Hösten är inte här än men vi har öppet som vanligt igen!

Måndag – torsdag 8-18.15 och fredag 8-17 på Hönö
Tisdag och torsdag 8-17 på Björkö. Bvc på Björkö jämna fredagar 9-15.
Välkomna!
För mer information om vaccination följ oss på facebook.com/honovardcentral och www.honovardcentral.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
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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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Nu har vi öppet
vanliga tider igen!
Välkomna!
Tisd, tors kl 11-14
Onsdag kl 11-18
Sista söndagen varje
månad kl 14-17

Öckerö-öarnas Rödakorskrets
Björnhuvudsvägen 19, Öckerö

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

Lyssna till

RADIO
ÖCKERÖ
FM 94.1 Mhz

Morgonandakter:
v. 30 Sv. kyrkan, Andreasson
v. 31 Sv. kyrkan, Öckerö
v. 32 Betelkyrkan, Hönö
v. 33 Sv. kyrkan, Sandros
v. 34 Sionkyrkan, Fotö

Radio Hope sänder dygnet
runt på Radio Öckerö
Musikprogram ”Min Musik”
Morgan Mattsson
Fredagar 8.45 • Repris Tisdag 8.45

KALENDER
Gudstjänst Söndagar
4/9 Kl. 16 Gudstjänst
Predikan Maria Dubari

Stöd Radio Öckerö
Swish nr 123 638 44 73

Fina Fötter utökar
med Helenas Fotvård

Hjälp oss
rädda liv till sjöss.
Testamentera för
framtiden.

11/9 Kl. 16
Predikan Marita Funcke

Kerstin Göransson
(tv.) får nu en kollega,
Helena Ågren.

Lördag 17/9 Kl. 19 &
Söndag 18/9 Kl. 11
Hans & Monica
Augustsson med Rehab
team från Församlingen
Josua i Gamleby
25/9 Kl. 16 Gudstjänst
Predikan Dubari
Bibel, Bön & Lovsång
Måndagar
Kl. 10.30-12.00
12/9, 19/9, 26/9

Kerstin Göransson utökar sin verksamhet Fina Fötter med
Helena Ågren som nu startat sitt företag Helenas Fotvård. De
båda är utbildade fotvårdsterapeuter, Kerstin utbildad 1995
och Helena 2021, båda är även undersköterskor.
– Jag har arbetat på Solhöjdens äldreboende i flera år nu
i starten kommer jag jobba kvar där på timmar, det känns
mycket spännande och roligt att starta eget, säger Helena.
– Det blir trevligt med en kollega, och kundunderlaget är
stort nu kommer vi kunna erbjuda kunderna kortare väntetider
och Helena kommer även ta emot remisskunder, säger Kerstin.
TEXT & FOTO: Anna Magnusson

Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation
Tisdag 6/9
kl 12-18.
Hör
som
är beroende
av gåvor, donationer och testaav dig om du vill vara
menten
för att kunna rädda liv till sjöss. Testamed!
menterar
Kårledare
Maria Dubaridu till oss bidrar du till att våra frivilliga
Telefon: 073 920 93 79
sjöräddare kan fortsätta rädda liv i framtiden.
E-post: maria.dubari@
fralsningsarmen.se
Läs mer på sjoraddning.se/testamente
eller
Håll koll på vädret.
ring 031-761 62 00. Ladda ner vår app Kustväder
OBS Hönö-kåren bönedag

till din iPhone eller Android.

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

F Ö R E TA G S N Y T T

Västra vägen 69, Hönö
Vill du stötta vår verksamhet?
Swish: 123 480 3334

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

Tack till dig som väljer att stödja
Lokalbladet med en prenumeration
Swishnummer: 1235607205
Bankgiro: 639-2583
Ange för- och efternamn vid inbetalning

LOKALBLADET
SEPTEMBER 2022
material

månd 19 september
utgivning torsd 29 september

annons@lokalbladet.com
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Svenska kyrkan • Öckerö församling

SINNESRO OCH MUSIK

MUSIKGUDSTJÄNST MED ULRIKA DAVIDSSON

Sommarmusik! Ge dig själv 40 minuter av din tid. Pernilla Emme,
sång och musik. Sara Johannesson.
Söndag 28 augusti kl 16.30 i Hönö kyrka

Ulrika Davidsson, orgel, tillsammans med den interntionellt kända
sångerskan Maria Forsström framför musik av bland andra Stenhammar,
Schubert, Bach och Haydn. Christer Holmer.
Söndag 28 augusti kl 18 i Björkö kyrka

HÖSTTERMINEN STARTAR!

INSPIRATION HÖNÖ KYRKA

KONFA 2022/23 – VILKEN RESA

Under vecka 36, 5-11 september, drar vi igång
våra grupper och mötesplatser för hösten.
Körer miniorer, juniorer, öppen förskola, ungdomsgrupp, HK Club, vandringar och bokcirklar.
Läs mer på vår hemsida.

Kom med idéer och engagemang, du som
vill vara med och utveckla församling och
verksamhet.
Onsdag 31 augusti kl 19
Hönö församlingshem

Vårt konfirmandäventyr startar i september,
läs mer och anmäl dig på vår hemsida.
Infoträff för konfirmand och vårdnadshavare:
Tisdag 6 september kl 19 i Skutan, Equmeniakyrkan Björkö ( Björkö).
Torsdag 8 september kl 19 i Öckerö församlingshem (Hönö och Öckerö).

MUSIKKAFÉ:
RED MILL JAZZMEN

UPPTAKTSKVÄLL

KONSERT FÖR
VÄRLDENS BARN

Öarnas egna jazzmusiker bjuder på en
svängig repertoar till eftermiddagskaffet.
Måndag 19 september kl 15
Hönö församlingshem

En kväll för ideella med inspiration inför hösten.
Rasmus Lindén, Magnus Wassenius m fl.
Anmälan senast 15 sept till: 0708-61 11 55
eller christina.altby@svenskakyrkan.se.
Tisdag 20 september kl 18.30
Mariakyrkan och Öckerö församlingshem

Peter Carman, musiker, lokala artister
och en hemlig gäst! Var med och stötta
Världens Barn.
Söndag 25 september kl 18
Hönö kyrka

Webb: svenskakyrkan.se/ockero • Tel: 031-764 31 00
Facebook: ockeroforsamling • App: Kyrkguiden
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filadelfiaöckerö
Gudstjänst varje söndag 11.00
28/8
Fam.Edsmyr MAF.
Avtackning av Gustaf Utbult.
4/9
Pernilla Öman
11/9
Hans Weichtbrodt
18/9
Fam. Alderblad MAF
25/9
Stefan Claar. Pingst evangelist

NIMBUS
September 2022

SÖNDAG 4 SEPTEMBER

11.00 GUDSTJÄNST
Nattvard, Kollekt, SÖNDAX.

RELATIONSDAG
med
Afternoon
Tea

ONSDAG 7 SEPTEMBER
10.30 ONSDAGSFIKA
Vi möts i caféet

SÖNDAG 11 SEPTEMBER
11.00 GUDSTJÄNST
SÖNDAX

Lördag 1 oktober
kl. 14-17

Anna och Daniel Larsson gästar oss

Anmälan till
info@nimbuskyrkan.se
senast 25/9

SÖNDAG 18 SEPTEMBER

14/9

Stickrutan 5/9
Terminsuppstart

FÖLJ OSS I SOCIALA
MEDIER!

11.00 MISSIONSGUDSTJÄNST
SÖNDAX, Församlingsmöte.

SÖNDAG 25 SEPTEMBER

Instagram @nimbuskyrkan
Facebook @nimbuskyrkan

TERMINSSTARTER

Vi erbjuder undomar i årskurs 8
att delta i vår konfirmation.
Informationskväll 8/9 kl. 19.00
i Nimbus café

11.00 TILLSAMMANSGUDSTJÄNST
Se hemsidan

KONFA 22/23

CAFÉ NIMBUS

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

Lördag 18.00
Caféet har öppet

Söndag 11.00
Söndagsskolans
uppstart

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

boka höstens
KONFERENS
hos oss !

MÅNDAG - FREDAG

DAGENS lunch

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
30
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KORTA OCH
LÅNGA ATT
KOMMUNICERA
MED

ÄR
FRIDFULL

PÅ
PRICKEN

INLEDANDE
TEXT

Foto: Conny Nylén

GÖR MAN
DYRT OCH
HELIGT

BÖR
BETALAS

INTE
VILJA
HA

BOLLSPORT
TÄVLINGSFORM
TITTAS
DET PÅ

LJUNGVÄXT MED
BLÅA BÄR
SES
BAKIFRÅN

STÄMMA

SKYR
PEDANT

KYLER
BÄRS
VÄL EJ
GÄRNA
SKÄGGET?

KOMPLETT

INTE
RIKTIGT
VETA
VART

KAN LEDA
TILL MISSLYCKANDE
SOM NY

BLI PÅVERKAD
AV
ANNAN

VON

MÖTAS
PÅ
HALVA
VÄGEN

NÄMNA
INTE SÅ
LYCKADE
TYP AV
ANKARE
TROLÖSHET

SPELPLATS
GÖRA
JÄMNARE
ÄR
STERIL

BOR
LÄNGT
ÖSTERUT

FOTBOLLSLAG

ÄR DET
SOM ÄR
ENASTÅENDE

ARM
I PAR
MED FASA

BÖSSA
HAR
GRÖNA
KRONOR

AXLAS
MED
PLIKTKÄNSLA
CIRKELTAL
FISKAS
DET MED

SES DET
UPP TILL

FLER
ÄN EN
FLER ÄN
FLERA

MELLAN
HÖGA
BRANTER

FÖRNYA
LÅT
ÖSTERSJÖBO

ANGER
ALTERNATIV
HELT OM
LUGNT
TESTFARTYG

EFTERSOM

INTE
HELA
STICKER
UPP

I PAR
MED KAL

RANK

ÄR INTE
LYCKLIGT
LOTTAD

MITT
EMOT
EN GAMMAL
SVENSK SAGOKUNG

UNDANSKYMT
STÄLLE

STÄLLDE UPP
VÄXT SOM UNDERVÄXER
SÖKER I
PÅ
RYMDEN
ANDRA

KORT
FÖR
SEKUND
GER
BUD OM
ANKOMST

ÄR EJ
NYBÖRJAREN

DELAR
DAG MED
ISABELLA
DOTTER
HOS
JESAJA
BORSTAS
TILLSAMMANS
MED
ANDRA
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HANDLANDE

SLITA
HÅRT
AVFÄRDANDE

STRANDADE
NOAK PÅ

Foto: Thomas Crona

KANSKE
BARA FÅ

VILL MAN
HUVUDET
PÅ SPIKEN

DAM MED
MITTBENA

FRUKTPRODUKT
SES
GRÖDOR
DEL AV
HAVET

FRÅGA

SIMMANDE
BARN

ÅKER
GÖTEBORGARE
EJ PÅ
HÖNÖ

FALLER
DET SOM
FALLER

GÖR
ÅVERKAN
UPPSLUPPEN
FEST
MED DANS

GÖR LEKTYR
SOM
MUNTRAR UPP

TILLÄGG

MYCKET
NOGGRANT

Korsordskonstruktör: Gunnar Emanuel Ljungström

NÖT

FILTYP
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Närmast kommande: Villor på Hönö, villa på Fotö. Vissa försäljningar går snabbt direkt via
kundregistret – kontakta oss med ditt önskemål och anmäl dig på abfast.se
Såld
Till
salu

Såld

Tomter, Rörö

Såld

Björkängen 8, Björkö

Såld
Sockenvägen 9, Öckerö

Såld
Valebacken 16, Öckerö

4 RoK

Loggvägen 11, Hälsö

Till
salu

Bratteråsg. 16, Eriksberg

Lindblomsvägen 33, Hönö

Till
salu

Till salu
Brisvägen 14, Hönö

Postvägen 4, Hälsö

Till salu
Till
salu

Till salu
Ekstigen 22, Grötö

Aspelunden 3, Öckerö

Till
salu
Tomt, Brevikshöjd 8, Öckerö

Granvägen 3, Öckerö

Funderar du på att sälja? Kontakta oss för gratis hembesök.
Anmäl dig
till vårt
kundregister!

Se våra objekt
på abfast.se

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

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

KRISTDEMOKRATERNA
BESÖKER ALLA ÖAR
För oss Kristdemokrater är utvecklingen på varje
ö i kommunen viktig. Under de första dagarna i
september besöker vi därför alla tio öar.
Vi vill gärna träffa dig och höra dina synpunkter på
politiken och livet på våra öar. Kom och prata en
stund med oss - vi bjuder på fika!
HÄLSÖ
Torsdag 1 september
18:00 Hamnen

RÖRÖ
Söndag 4 september
14:00 Hamnen

FOTÖ
Torsdag 1 september
19:00 Gamla hamnen

KNIPPLA
Söndag 4 september
16:00 Hamnen

HÖNÖ
BJÖRKÖ
Fredag 2 september
Måndag 5 september
16:00 ICA Supermarket 17:00 ICA Nära

Facebook: Kristdemokraterna Öckerö
Web-plats: ockero.kristdemokraterna.se

ÖCKERÖ
Lördag 3 september
12:00 Alexius Livs

KALVSUND
Måndag 5 september
19:00 Hamnen

HYPPELN
Söndag 4 september
12:00 Hamnen

GRÖTÖ
Måndag 5 september
20:00 Hamnen

