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ORDFÖRANDE HAR ORDET 
 

Då var det dags att sammanfatta mitt andra år som ordförande i Öckerö lokalavdelning. 

Har för barnsidan varit ett år då vi har behållit våra gamla grupper samt utökat med ytterligare en 

strövargrupp på Björkö. 

Mycket roligt dock att många fortfarande vill vara med och här skulle det finnas plats för mer 

verksamhet, gärna på fler öar. 

Kajaksäsongen var inledningsvis lite trög då ostadiga vädret gjorde att en del planerade 

paddlingar inte blev av. Senare på säsongen var dock vädret bra och vi hade ett antal uthyrningar 

på Hönö och Björkö till medlemmar och även icke medlemmar. Grundkursen i kajak utfördes en 

helg i juni. 

Vi har också fått fler engagerade ledare till kajaksektionen och fler verkar vara på gång under 

2017 vilket är otroligt kul.   

Ledarna är viktiga för oss! Om de inte fanns så skulle heller inte lokalavdelningen finnas! 

Tänkvärda ord 

/Jens Olevik 
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STYRELSE/ORGANISATION 

Friluftsfrämjandet Öckerö lokalavdelnings styrelse har under 2016 haft följande sammansättning: 

• Ordförande  Jens Olevik  

• Kassör  Hans Ohlson  

• Sekreterare  Ambulerande 

• Medlemsombud  Lennart Olausson  

• Styrelseledamot Milla Ohlson  

• Styrelseledamot Kent Gunnarsmo 

• Styrelseledamot Martin Krook 

• Styrelseledamot Kicki Nyman 

• Styrelseledamot  Gunnar Bergagård 

• Styrelseledamot Marianne Svensson  

• Suppleant  Lars Walker 

• Suppleant  Erik Sjöström 

Kontaktperson för Studiefrämjandet i Mölndal har varit Jens Olevik. 

Styrelsen har under året haft åtta stycken protokollförda möten samt årsmöte och ett 

konstituerande möte med nya styrelsen. 

Sektionsansvariga har varit: 

• Sektion Mulle  Katarina Knutsson  

• Sektion Strövare Katarina Knutsson 

• Sektion Frilufsare  Katarina Knutsson 

• Sektion Kajak Martin Krook 

• Sektion Stavgång  Lennart Olausson 
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FRILUFTSAKTIVITETER/VERKSAMHET 
Barnverksamheten 

Skogsmullegrupper är aktiva i förskolan på Öckerö och Hönö. Det är föräldrakooperativen Nästet 

och Sjöstjärnan som driver verksamhet. Verksamheten är för förskolornas femårsverksamhet och 

bedrivs under dagtid av personalen på de olika förskolorna. 

På Björkö fanns det under årets början en strövargrupp med 9 st. barn och en Frilufsar- och TVM-

grupp med 9 st. barn. Deras verksamhet ligger främst på helger. Båda grupperna hade varsitt 

läger med övernattning. 

Strövargruppen leds av Johan Almrot, Viktoria Nilsson och Christina Degerstedt.  

Frilufsargruppen leds av Katarina Knutsson, Jens Olevik och Kicki Nyman och Erik Lennerstedt. 

 

Till höstterminen 2016 bildades ytterligare en strövargrupp med 12 barn på Björkö. Gruppen leds 

av Cecilia och Håkan Wergeni, Angelica Mattson och Owe Gissleholm.  
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Kajak 

Under 2016 arrangerade kajaksektionen i Öckerö LA en grundkurs som genomfördes i början av 

juni på Hönö. Ett antal kvällspaddlingar kördes också från hamnen på Hönö. Vårens och 

försommaren ostadiga och kalla väder gjorde dock att några planerade kvällspaddlingar fick ställas 

in. 

 

Första helgen i augusti deltog vi på nytt med pröva-på aktivitet med kajakpaddling under 

Västerhavsveckans invigning på Björkö. Vi hade lite otur med blåsten som gjorde att det inte var 

så många som kunde paddla. 

Vi har 14 st. kajaker i vår kajakflotta inklusive utrustning så som paddlar, flytvästar och kapell samt 

en släpkärra med ställ för kajaker. 
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Stavgång 

En liten men naggande god grupp på ca 3-7 personer träffas regelbundet och går stavgång 

tillsammans med fördel på våra öar men även ibland i våra närområden som Torslanda. 

 

Västerhavsveckan 

Västerhavsvecka 2016 var en återigen en höjdpunkt då vi räknade med att ca 2000 personer 

passerade förbi våra aktiviteter i Björkö hamn. I år hade vi även förmånen att själva invigningen av 

Västerhavsveckan skedde på Björkö. Vi sålde kokkaffe och vi grillade korv till alla hungriga 

besökare. Korv och bröd sponsrades delvis av Ica Nära, Erik Almhöjd. Pröva på att paddla kajak var 

populärt men blåste delvis in på grund av den hårda vinden i hamnbassängen. Vi hade även 

finbesök då Fjällfina, Mulle, Laxe och Nova besökte oss. 
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Ugglejakt 

 Den årliga Ugglejakten på Hönö – under en mörk höstkväll v 44 anordnades det Ugglejakt för 

alla barn och vuxna som med ficklampa löste startkort och gick slingan runt Hönö Kyrkogård. 

Denna aktivitet är alltid lika uppskattad och många tycker att denna höstlovsaktivitet i är en riktig 

tradition. I perfekt höstväder var ungefär 600 personer ute och letade reflexugglor i Jungfruviken 

på Hönö. Inlämnade startkort var 389 st. 

Ledarveckor 

Även i år uppmuntrade vi ledare att åka på Ledarveckorna i Idre. Dessa veckor går av stapel v 2 

och v 27 varje år. Några nappade på idén och deltog under båda dessa veckor. Bidrag finns att 

söka för de ledare som deltar. 

Lägergården Härsjönäs 

Härsjönäs lägergård inköptes och har varit i Friluftsfrämjandets ägo sedan 1947. Från 1 februari 

2016 drivs gården av föreningen Härsjönäs Lägergård (som i sin tur består av 7 lokalavdelningar 

inom Friluftsfrämjandet). De lokalavdelningar som är med och driver Härsjönäs lägergård är 

följande: Öckerö, Rävlanda-Hindås, Mölnlycke, Mölnlycke, Landvetter, Mölndal, Onsala och Lerum; 

samt Region Väst. 

Lägergården är väl utrustad för övernattning och för friluftsliv. Grillplatser, vindskydd, brygga, 

kanoter, stora gräsytor att röra sig på och härlig skog att utforska ger stora möjligheter till rika 

upplevelser och lärande för livet. Lägergården har en lång tradition av lägerverksamhet för 

Lokalavdelningar inom Friluftsfrämjandet och används för utbildningar av barn- och 

ungdomsledare. Även skolklasser och andra föreningar nyttjar lägergården. 

Lägergården ligger i Härskogenområdet ett par mil öster om Göteborg vid Lilla Härsjön i Lerums 

kommun. Man kommer hit via Härskogsvägen mellan Lerum och Härryda. 
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MEDLEMMAR 

Medlemsantalet i Öckerö lokalavdelning varierar en del upp och ner över åren beroende på hur 

mycket verksamhet vi bedriver. Vi ser dock att vi ligger på en ganska jämn nivå och till och med 

en sakta men säker stigande nivå de senaste åren. Vi ser med tillförsikt fram mot verksamhetsåret 

2017 då vi märker ett ökande intresse för fritidsaktiviteter då inte minst kajakpaddling men även 

våra barnverksamheter. 
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ÅRSREDOVISNING 

 

Friluftsfrämjandet      
Öckerö lokalavdelning      
       
Årsredovisning för verksamhetsåret 2016   
       
Ingående balans 2016-01-01 35 645,89 kr  
       
Utgående balans 2016-12-31 69 500,89 kr  
       
Årets resultat  33 855,00 kr  
       
 Intäkt Kostnad Resultat mot budg. Budget 2016 Budget  
      Förslag 2017 
       
Friluftsskolor  475,00 kr -475,00 kr 3 525,00 kr -4 000,00 kr -3 000,00 kr 
Arrangemang 9 235,00 kr 5 050,00 kr 4 185,00 kr -815,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 
Medlemsavgifter 6 597,00 kr 0,00 kr 6 597,00 kr -403,00 kr 7 000,00 kr 7 000,00 kr 
Bidrag 4 666,00 kr 0,00 kr 4 666,00 kr -1 334,00 kr 6 000,00 kr 5 000,00 kr 

Kajaker 
40 596,00 

kr 13 388,00 kr 27 208,00 kr 7 208,00 kr 20 000,00 kr -5 000,00 kr 
Ledarkostnad 6 500,00 kr 325,00 kr 6 175,00 kr -3 825,00 kr 10 000,00 kr -2 000,00 kr 
Möten  3 635,00 kr    -4 000,00 kr 
Kajakbod      -50 000,00 kr 
Övriga omkost.  2 660,00 kr -2 660,00 kr -660,00 kr -2 000,00 kr -3 000,00 kr 

 
67 594,00 

kr 25 533,00 kr 42 061,00 kr   -50 000,00 kr 
       

       
Tillgångar utan bokfört värde     
       
14 kajaker med försäkringsvärde 220.000kr.,  2 kåtor, vindskydd och tält,    
förådscontainer, litteratur och diverse friluftsutrustsning.    
       
Hans Ohlson (Kassör) 2017-01-11     
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