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Som del i arbetet med Vision Björkö 2050 som leddes av QPG under 2009 och 2010 genomför-
des intervjuer och workshops med ett urval boenderepresentanter på Björkö samt med utvalda 
inom kommunen. Även kommunens politiker deltog vid en workshop i arbetet. Under arbetet 
med kommunens nya översiktsplan, Utblick Öckerö, använde sig kommunen av så kallade fo-
kusgrupper för att skapa en dialog och få in synpunkter och förslag från barn och vuxna i kom-
munen. De frågor som diskuterats i störst utsträckning under dessa dialogtillfällen presenteras i 
denna bilaga. 

Bilagan redovisar också resultaten från vidare dialogarbete med barn från Björkö under våren 
2014 som genomfördes under ledning av planarkitekt Amanda Nilsson. 

Under våren 2015 hölls två workshops med utvalda tjänstemän respektive politiker på kommu-
nen. Resultatet av dessa redovisas längst bak i detta kapitel. 
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VUXNA

Nedan presenteras synpunkter och förslag som dis-
kuteras under fokusgrupper och intervjuer med vux-
na boende på Björkö. Vissa av de idéer och synpunk-
ter som nämns nedan hade deltagarna skilda åsikter 
om. Sammanställningen av fokusgruppsmaterialet 
Så vill vi att våra öar ska utvecklas finns att läsa i 
sin helhet på kommunens hemsida. 

Foto: Susanne Härenstam

Trafik och kommunikationer

• Ingen bilväg hela vägen ner mot Skarvikshamnen. 
Gärna gång- och cykelväg där.

• Björkö måste knytas samman med de andra 
öarna.

• Endast matarled till bostadsområdet i söder från 
den stora vägen

• Skarviksvägen och Bäckevägen håller inte för 
trafikbelastning idag, inte heller för 400 nya 
bostäder.

• Bättre förbindelser till de andra öarna och   
kollektivtrafik förespråkas.

• Cykelbanor behövs

• Gör Lilla Varholmen till en busshållplats för 290 
respektive 291 så björköbor också kan åka med. 
Direktbuss till Göteborg som passerar den gula 
färjan.

• Personfärja från Björkö till Öckerö så att björkö-
borna kan nå kommunal service, vårdcentraler, 
affärer i Hönö-Klåva etc.

• Snabbfärja från Öckerö till Göteborg. 

• Sänk farten i samhället.

• Det måste bli enklare att ta sig till och från   
ön. 

(Vision Björkö 2050) 
 

Värna om det unika

• Bevara berg så mycket som möjligt då miljön är 
unik och de boende är vana att kunna promenera, 
rasta hundar, motionera etc på deras ö. 

• Topografin måste få avgöra vad som ska   
byggas.

• Bostäder på ömse sidor i den naturliga dal gång-
en i området. 

• Börja byggnationen vid Gamla minkfarm  
men, på så sätt kan orörd natur bevaras så länge 
som möjligt.

• Sidan mot havet ska vara vacker.

• Strandskyddet är viktigt – inga bostäder i   
strandskyddszonen.

• Bevara den unika landskapsbilden.

• Minska utbyggnadsområdet söder om samhäl-
let. Bygg i de dalgångar som finns och minimera 
sprängning av bergen.

• Bevara den äldre bebyggelsen och strukturen. 
Eventuell ny bebyggelse ska anpassas till skala 
och struktur. 

• All byggnation söder om samhället ska ske i skär-
gårdsstil i ljusa kulörer. Kommunen ska vara med 
och aktivt se till så att det inte blir ”fula” områ-
den, utan i skärgårds stil. 

• Öns särprägel, att behålla det lilla samhällets 
särart. 

(Vision Björkö 2050) 
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Utformning av området och bostäder

• Olika upplåtelseformer i det nya bostadsområdet, 
så att fler har råd att bo på Björkö.

• Flerfamiljshus, seniorboenden eller andra alter-
nativa boenden istället för att enbart bygga större 
villaområden. 

• Inflyttning bör begränsas. 400 nya bostäder är en 
dubblering av invånarantalet jämfört med idag. 
Om 50 år har invånarantalet dubblerats 
(från 6000 till 12 000 invånare) – samma in flytt-
ningshastighet är lämplig. 

• Björkö som helhet ska byggas ut med varsamhet. 
Att fördubbla befolkningsmängden måste konse-
kvensanalyseras ordentligt.

• Flerbostadshus och friliggande villor i området.

• Blandad bebyggelse med bostäder, handel, kontor 
och småindustri på södra Björkö.

• Man tycker olika om antal våningar för nybyggda 
hus.

Service och skola

• Sprid inte ut handeln på flera ställen. Handeln 
bör koncentreras till ett centrum, vilket är ham-
nen idag. Till ett befintligt samhälle och inte till 
öns ände. 

• Skolområdet bör inte ligga i södra området utan i 
samhället istället.

• Äldreboende (seniorboende) för ca 70-åringar, 
inte för vårdbehov.

• Placera ny skola på nuvarande fotbollsplan då 
detta ligger ganska centralt i ”gamla” Björkö 
samhälle.

• Bygg företagshotell i den södra delen  av bostads-
området söder om samhället. Företag vill etablera 
sig där, t.ex. mindre hantverksbolag. Då minskar 
också belastningen på färjan till Göteborg.

• Barnen/skolan måste vara kvar i centrum,vid 
Skarviksskolan. En förskola skulle kunna ligga 
mer söderut för att inte dra in så mycket trafik i 
samhället på morgonen. Man tycker dock olika 
om var skolan ska placeras.

• Äldreboende/seniorboende i nära anslutning 
till centrum, exempelvis vid Ica eller i den norra 
delen av hamnen. Gärna ett nytt Bovieran.

Foto: Susanne Härenstam Foto: Susanne Härenstam
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BARN

För att ta del av barn och ungdomars synpunkter i 
arbetet med den nya översiktsplanen Utblick Öckerö 
valdes tre klasser ut i dialogarbetet. För att få en viss 
spridning på åldrarna valdes klasserna från tre olika 
årskurser och skolor, däribland en klass i årskurs sex 
på Västergårdskolan på Björkö. Klassen bestod av tio 
tjejer och sex killar i åldern 11-12 år. Av dessa elever 
bor nio på Björkö, fyra på Kalvsund, en på Grötö, 
och två i Torslanda. Just Björkö valdes bland annat 
för att ge kunskapsunderlag till fördjupningen av 
översiktsplanen för Björkö.

Diskussionsfrågorna i årskurs sex på Västergårds-
skolan var: 

Vilka är dina tre favoritplatser på den ö där du 
bor? 

Vilka tre platser kan du känna dig rädd/otrygg på 
den ö där du bor? 

Vill du förändra något? Saknar du något idag (grö-
nområden, idrottsplatser, bad, bostadsområden 
etc.)? 

Hur tar du dig till olika målpunkter t.ex. skola, fri-
tidsaktiviteter? Bil, buss, gång/cykel eller på annat 
vis? 

 
 

Fokusgruppsarbetet med årskurs sex på Väster-
gårdsskolan inleddes med en informationsträff 
under vilken projektledaren redovisade vad en 
översiktsplan är, hur processen går till och delade ut 
diskussionsfrågor till klasserna. Efter sommarlovet 
arbetade eleverna både självständigt och i grupp 
med frågorna. Avslutningsvis redovisade klasserna 
gruppvis hur de löst sina uppgifter. På redovisningen 
deltog både politiker och tjänstemän från kommu-
nen. Elevernas presentationer ställdes sedan ut på 
Öckerö bibliotek för att allmänheten skulle få ta del 
av resultatet. 

I sammanställningen av dialogarbetet med barnen 
på Björkö återkommer vissa platser tydligt. Stort 
fokus landade på olika typer av mötesplatser eller 
platser för aktivitet och rekreation. Även plaster som 
anses mysiga eller vackra lyfts många gånger upp 
som omtyckta och betydelsefulla.

Foto: Susanne Härenstam
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Glassboa ligger nästan mitt i hamnen. 
Det är en liten rund stuga där man kan 
köpa glass och dricka. Den har en liten 
terrass precis vid vattnet. Jag tycker 
om det stället för jag gillar glass och 
det känns mysigt att sitta där. Jag bru-
kar ofta gå dit på varma sommardagar 
med mina kompisar.

Där finns det mycket båtar och det är 
nästan alltid några människor där. Det 
finns också en liten skeppshandel och 
en pizzeria där.

Pizzerian ligger nere i hamnen, som är 
ett av Björkös mest ”sociala” ställen. 
Inne i pizzerian är det båttema och luk-
tar alltid lika gott. Jag gillar pizzerian 
för man kan gå dit både med sin familj 
och sina kompisar.

Jag brukar åka dit [till hamnen] med 
kompisar och äta pizza eller så tankar 
jag en båt. Ibland åker jag dit för att 
köpa en glass eller gå runt där med 
kompisar.

Vikten av mötesplatser, liv och rörelse



 9

Platser för aktivitet, sport och rekreation

Jag gillar platsen [Trollvik] för där är 
det mysigt, fint, fiska krabbor vid, 
fika och hänga med vänner en varm 
sommardag. Det är lätt att ta sig till 
platsen. Man kan gå eller cykla. Troll-
vik använder jag till det mesta. Bada 
med vänner, sola, fiska krabbor, vara 
med familjen och ha roligt!! Det är 
Trollvik som är min favoritplats!!

Fotbollsplanen är stor, den har två 
stora bås och är mysig att vara på 
med kompisar. Bakom planen finns 
ett klätterberg som är rolig att klättra 
på. Jag tycker planen är bra för att 
den är stor och rolig. När vi är på pla-
nen så brukar vi spela fotboll.

Klarvik är en badplats på västsidan 
av Björkö. Det finns två flytbryggor och 
strandstränder. På vägen till Klarvik 
kan man svänga in till Trollvik som 
också är en toppenbra badplats.

Bovik ligger på nordsidan av Björkö 
och har inte mycket modern bebyg-
gelse. Jag gillar Bovik för att där är 
mycket berg och klippor som man kan 
leka i. Jag går i seglarskola i Bovik och 
jag cyklar och leker där.

Slingan är en stig på östsidan. Det 
finns många stopp för badvikar och 
faktastolpar. Jag brukar springa på 
stigen, gå på hundpromenader eller 
cykla. Stigen passar alla väder och 
det är väldigt väl omskött där!

Stensjön är en liten sjö väster om Svar-
te mosse. Stensjön ligger dold bakom 
ett berg med ett fikabord på en militär 
bunker. Jag tycker om den här platsen 
för att det finns en stig där som jag 
tycker om att cykla på.
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Betydelsen av att platser är vackra, fina eller mysiga så 
att man gillar dem extra mycket.

Jag tycker platsen är finast på vintern 
när det är tunn is på havet och lite snö 
som glittrar. Fast hamnen är också fin 
på sommaren när det är mycket båtar 
och människor där!

Vattentornet är en fantastisk plats. 
Man har utsikt över Björkös hamn och 
några av våra öar i kommunen. Jag 
tycker om den här platsen för att den 
tar fram all fin utsikt över öarna!

Jag gillar bergen och skogen för de 
ligger så nära och det är roligt att vara 
i. Här älskar jag att vara när jag bygger 
kojor och linbanor. Utsikten är också 
fantastisk och jag älskar den!

Vid gröna äng finns det en badplats 
och en stig som jag gillar att gå på. 
Jag gillar att vara där för att det är så 
fin utsikt mot havet. Jag tycker om att 
man ser alla båtar. Man kan också se 
ut mot Hälsö om man tittar till höger 
ser man Knippla!

Elelverna fick även redovisa vad de saknade på 
Björkö. Visionerna om framtida Björkö innehöll 
önskemål om fler aktiviteter, bland annat:

• Fritidsgård 

• Minigolfbana 

• En basketplan 

• Äventyrslekplats 

• Badflotte 

• Stege vid 25-metersmärket vid Trollvik 

• Fler cykelbanor 

• Hopptorn 

• Flera små affärer 

• Tennisbana 

• Skatepark 

• Skjutbana

Min plats ligger på norra Björkö. Där 
[Pjonken] är det ganska mycket skog 
och lite gräsplätt. Dit kan man gå 
och cykla men bilen får man länmna 
då det finns en vägbom som hindrar 
trafiken.

Vattentornet uppe på Valeberget.
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När man cyklar här [i Hamnbacken]ser 
man inte om det kommer ett fordon. 
Det cyklar många små barn här och de 
bryr sig inte så mycket om omgivning-
en. Vi har sett flera bilar och bussar 
som har fått tvärbromsa när barnen 
kör förbi. Man ser också bilar som kör 
alldeles för fort och för att undvika 
kollision tycker vi att man ska sätta ut 
en spegel.

Vi tycker att korsningen vid Ica kan vara 
väldigt obehaglig för att man ser inte 
om det kommer en bil när man cyklar 
förbi. Den kanske kommer i väldigt hög 
fart och då kan det hända olyckor. Man 
skulle kunna förbättra korsningen ge-
nom att sätta ut en spegel så man kan 
se om det kommer någon från andra 
hållet. Det kommer göra att människor 
blir mer trygga att åka förbi denna här 
korsningen.

I skogen på Björkö fanns det ett stall, 
dom slutade använda det och nu finns 
bara en rasad byggnad som bara lig-
ger där och stökar och förstör naturen. 

Vi vill förbättra stallet genom att riva 
det och använda marken till en fot-
bollsplan med klubbstuga

Bovik är ett ställe i skogen där det 
finns en osäker väg som är väldigt 
guppig och dålig. Det finns även 
dåligt med lampor på kvällen när det 
är mörkt.

Vi vill förbättra Bovik genom att sätta 
upp mer lampor och fixa en ny väg. 
Vi tror även att det är en bra ide att 
bygga villaområde där nere, för att 
det finns mycket mark som man kan 
använda till nödvändigare saker än 
vad det är i nuläget.

Vi tycker att man ska lysa upp slingan. 
Det kan kännas obehagligt att gå, jog-
ga eller springa där när det är mörkt. 
Ibland kan det komma tonåringar som 
verkar fulla och det är obehagligt. Men 
vi tror att slingan kan bli en väldigt 
trevlig väg även på kvällen om man 
lägger lite arbete på den. Däremot har 
vi ingen aning om hur man ska få bort 
de fulla människorna.

Under fokusgrupperna och trygghetsvandringarna 
pekades hemmet, idrottsplatser, skogen, bergen och 
naturen, hamnarna samt badplatser ofta ut som fa-
voritplatser hos eleverna, medan otrygghet i trafiken 
samt platser som har dålig eller ingen belysning ofta 
oroade skoleleverna. Många barn upplever brister 
i sin närmiljö men har gett förslag på hur platserna 
skulle kunna förändras och förbättras.
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Trygghetsvandringar 

För att följa upp och studera de platser där eleverna 
känner sig rädda och otrygga, genomfördes trygg-
hetsvandringar med elever, lärare, tjänstemän och 
politiker. Detta gjordes i september 2014. Kartan på 
följande sida visar den rutt som vandringen följde. 

2. Det blir trångt när bussen kör på Västergårdsvä-
gen:

Där kan man lätt bli påkörd 
eftersom det är dålig sikt. 
Bussen kör också där.

1. En tvär kurva vid Västergårdsvägen (nedan sedd 
från öster respektive söder). När bussen kommer får 
barnen gå in i buskarna för att inte bli påkörda. 

När bussen kör där 
blir det jättetrångt.

3. Vid busshållplatsen vid skolan/Bäckevägen 
saknas ett övergångställe och bilarna kör fort på 
sträckan för att bland annat hinna till färjan. Barnen 
hoppar av/på skolbussen här.

Foto: Susanne Härenstam

Foto: Susanne Härenstam

Foto: Susanne Härenstam

Foto: Susanne Härenstam
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Trygghetsvandringen 
Otrygg plats 
Västergårdsskolan, idrottshallen och gamla vandrarhemmet
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Under våren 2014 genomfördes ytterligare dialogar-
bete med barn från Björkö. Strategin var att samla 
in grundmaterial hos eleverna för att sedan analy-
sera deras svar och se hur deras tankar och idéer 
kan avspeglas i FÖP:en då det ger en indikation om 
användning, önskemål och behov. En klass i årskurs 
fyra på Västergårdsskolan fick i uppgift att arbeta 
med och sedan redovisa platser på ön de upplevde 
som bra eller mindre bra. Bra platser var exempelvis 
fotbollsplanen, badplatsen Trollvik, hamnen och 
Glassboa – platser där man kan mötas, hänga, spela, 
bada, fiska krabbor eller äta glass. Mindre bra platser 
var öde platser som en outnyttjad kulle på skolgår-
den, sopskjul och sandlådor. Dessa platser är ofta 
svåra att utnyttja och blir därmed tråkiga och ibland 
läskiga. Samtliga platser finns utpekade på en karta 
på sida 14.

Eleverna fick även redovisa vad de saknade på 
Björkö och ett återkommande tema rör utbudet av 
fritidsaktiviteter på ön. Bland de saker som barnen 
anser saknas på Björkö fanns: 

• Klättervägg på utsidan av idrottshallen

• Hopptorn i Trollvik

• En badmintonplan 

• Konstgräsplan

• Innebandyplan med sarger

• En öppen idrottshall

• Paintballplan

• Hinderbana/äventyrsbana i skogen

• Café

• Fler restauranger 

• Liten simhall 

• Stall med hästar 

• Skateboardramp

• Vattenlinbana i Trollvik

• Fler butiker

• Gokartbana

• Uthyrning av vattenskotrar

• Barnens zoo

• Större bibliotek

• Mer gästbåtsplatser

• En biograf

• Ishall

• Bro till ön

• Gångbro till Kalvsund 
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Lista på omtyckta repektive ej omtyckta platser, 
skriven av elever i årskurs fyra på Västergårdsskolan 
(2014).

Röda boa och grisarna är utpekat som en omtyckt 
plats på Björkö.
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Omtyckta (röd markering) och ej omtyckta (blå markering) platser på Björkö utpekade av årskurs fyra på 
Västergårdsskolan (2014). Skrafferat område visar utbyggnadsområdet som var i fokus under detta skede 
av arbetet. Bild: Öckerö kommun.
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TJÄNSTEMÄN PÅ KOMMUNEN

De frågor som fick mest fokus under QPGs intervjuer 
med utvalda tjänstemän på kommunen i och med 
arbetet med Vision Björkö 2050 var: 

• Bygga mer energieffektivt.

• Bättre och mer attraktiva persontransporter.

• Bättre förbindelser till Björkö är en förutsättning 
för ungdomsboende.

• Ny skola med inriktning som ”allhus”, skolan är i 
dagsläget fullt utnyttjad.

• Boende för äldre.

• Bevara naturen, spara på naturupplevelserna.

• Hållbar utveckling är kollektivtrafik.

• Blandad bebyggelse för att skapa förutsättningar 
för barnfamiljer och unga att flytta till ön.

• Satsa på turismen genom att bland annat spara 
på naturområden och utveckla hamnområdena.

Workshops

Under våren 2015 hölls ytterligare två workshops 
med utvalda tjänstemän respektive politiker på 
kommunen. Under dessa två tillfällen diskuterades 
bland annat lokalisering och utformning av bostads-
bebyggelse, vägdragningar, möjligheter för ny skola 
och fotbollsplan, med mera.

Tjänstemän
Under workshopen med tjänstemännen diskutera-
des framför allt skolfrågan, i vilken man kom fram 
till att FÖP:en bör utreda ett alternativ med en skola 
i Björkö södra samhälle. 

Politiker
Även under workshopen med kommunens politiker 
låg fokus på skolfrågan. Slutsatsen av den diskussion 
som fördes var att det finns vissa svårigheter med att 
flytta skolan till det nya området, då det är många 
faktorer som spelar in i ett sådant beslut. 
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