
Start-
Vision för ”Björkö Samverkan”

Representant från varje förening och 
startad grupp har inbjudits att vara 

med och forma visionen –
Men den kan naturligtvis utvecklas!



Varför en 
vision för 

Björkö 
Samverkan? 

Samförståelse för:

 Varför denna nya förening behövs på ön

 Vad vi tillsammans vill uppnå med föreningen

 Hur det vi vill kan uppnås och hur föreningen är 
uppbyggd

 Vilka som är tänkta medlemmar och aktörer 

 Var kommunikationen i föreningen sker

 När det går att starta grupper och projekt



Vart vill vi?

Hur kommer vi dit? 
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Interimistisk samordning/styrgrupp: Hasse Olofsson, Ida 
Brogren, Anna Törnqvist, Pernilla Eng, Owe Gissleholm, Eva 
Rosengren, Malin Sandström, Christer Zandén, Marie 
Andreasson, Peter Domini, Helena Larsson, Sara Almroth, 
Magnus Larsson, Camilla Lundqvist och Lars-Gösta 
Alsterberg (sammankallande)

-Vad vill vi åstadkomma - egentligen?

-Vad hindrar oss – egentligen
-Vad gör vi åt hindren?



Nuläge Önskeläge

Björköanda & -kultur har utvecklats vidare 
genom aktivt föreningsliv med samverkan och 
möjlighet för alla som vill att vara med.

• Utbyggnaden av ön sker/har skett på ett 
sätt som bevarar och utvecklar Björkös 
karaktär på det sätt björköbor vill. 

• Skolor, vård, kommunikation och olika 
boendeformer finns och fungerar bra. 

• Näringsliv (företag, affärer och turism) 
har bra förutsättningar för sina 
verksamheter.

• Sport och rekreation är lätt tillgängligt 
Exempelvis vandrings & motionsleder 
samt olika sporter såsom gym, fotboll, 
tennis, mountainbike, segling etc. 

• Kultur är lätt tillgängligt och ”levande”. 
Musik, konst, författare, historia, fotografi 
med mera. 

• Hamnen och övriga centrumområden har 
aktiviteter året runt. Det finns mycket kul 
som händer för både bofasta och 
besökande. 

• Annat som vi kommer på på vägen framåt

Hur når vi önskeläget?

- Björköbor, föreningar 
och företag samverkar i 
grupper och projekt.

- Dialogen med 
kommunen hålls 
levande. 

- Vi ska tillgängliggöra 
det fina som redan 
finns. 

Världens bästa ö 

Liten uppmärksamhet av kommunen idag

Med en närmare dubblering av invånarantal är 
det inte självklart att ”Björkö-andan” lever 
kvar…

Har väldigt många kompetenta invånare som 
kan vara med att forma framtidens Björkö

Tillsammans utgör vi ett starkt inflytande över 
Björkös utveckling



Gemensam Björköröst för önskvärd utveckling
Seaside 16 juni kl 19

Vad engagerar dig? Ett enskilt projekt eller långsiktigt mål. Tillsammans formar vi ön och ölivet

Samverkan med 
kommunen   

Översiktsplaner för 
Björkö 

Kommunikation

Skola

Vård

Samverkan mellan 
föreningar, företag 
och intresserade 

björköbor för olika 
projekt

”Gemensamma 
nämnare”

Samverka kring 
önskemål och 

förslag från 
björköbor för 

Björkö

Samverkan i 
intressegrupper

Outdoorgrupp, 
Kulturgrupp, 
Turismgrupp,

Företagsgrupp

Plangrupp

Vad gillar du?

Samverkan i 
projekt inom
grupperna. 

Välj att engagera
dig viss tid i 

enskild fråga som
du brinner för



Förutom björköbors engagemang behövs

• Ett väl definierat sätt att jobba (organisation/processtyrning):

Målbild (nuläge  önskeläge) – vad vill prioriteras (engagemang) 

Handlingsplan - Vad vill grupperna och dess projekt skapa

• Identifierat önskemål

• Vem gör vad

• Tidsplaner

• Inbjudan till björköbor och föreningar/företag till deltagande 

• För att säkerställa uthållighet behövs en styrgrupp och helst en projektledare

• Ekonomiska resurser för att avlöna eventuell projektledare och verkställa projekt

• Involvera och föra en proaktiv dialog med kommun och region 

• Gemensam kommunikationsplattform – blir en digital ”levande” nyhetstidning

– De ekonomiska resurser skall (idealiskt) vara delfinansierade via offentliga medel



FÖRETAG

FÖRENINGAR

ÄLDRE YNGRE

KYRKOR”BJÖRKÖ
ANDAN”

EN TYDLIG OCH GEMENSAM RÖST FRÅN BJÖRKÖ (opolitisk)

BID

Kommunen, Regionen

DIALOG - SAMVERKAN

Invånare

BID samverkansmodell som ett sammanhållande kitt - som formulerar vad Björköborna vill  
driva och verka mot - med gemensamma krafter och i samverkan med kommun och region


