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Datum 2019 03 13 

 

Björsjöås framtid 
 

  

Bakgrund 
Kort historik: Björsjöås ingick i det omfattande uppköpet av mark och införlivande av områden till Göteborgs 
Kommun som gjordes i mitten 60-talet. Svenska kyrkan, Gunnareds församling, använde gården till bl.a. 
konfirmationsundervisning/läger. Senare hade Örgryte SDN gården för förskoleverksamhet samt för 
arbetsträning med missbrukare. Efter att SDN Örgryte fått sparbeting övertogs arrendet av Lärjedalens SDN. 
Gården användes av Rösered skoldaghem/Resurskola för lektioner, friluftsverksamhet och läger.  
Övriga skolor i Lärjedalen hade ofta läger på Björsjöås. De gjorde det till ett litet äventyr med promenad genom 
Vättlefjälls vildmark från t.ex Rannebergen (ca 1,5 Tim). 
 
Huset användes ofta för lektioner för ”stökiga” elever, som sedan fick tillfälle att hjälpa till med djuren och 
olika arbeten i reservatet. De olika vandringsslingorna är resultat av elevernas löprundor. Eleverna har också 
hjälpt till att bygga spänger och markera lederna. 
 
Bergumskolan har varje vår och höst läger och friluftsverksamhet på Björsjöås. Skolvärden från Guldhedsskolan 
kommer ofta upp med elever, som man har svårt att hantera inom fyra väggar. Guldhedsskolan har lägerskola 
på gården. 
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Lärjedalens SDN tog över med skoldaghem - Resursskolan samt lägerverksamhet. Till exempel promenerade 
elever hit från Rannebergen (ca 1,5 timme) samt från Angered centrum via Trollsjönäs (1,5 - 2 tim). Man har 
haft lektioner huset och tillbringat flera friluftsdagar på gården.  
 
J O, som arrenderar granngården Björsjöbacka, är på olika sätt aktiv på olika sätt och håller djur, som barnen 
kan bekanta sig med. Som pensionerad speciallärare blir det ofta naturlektioner för resurselever. 
I samarbete med Skogsstyrelsen arrangerades studiedagar Skogen i skolan och Möte med naturen. Gården 
användes även till studiedagar för lärare och konferenser för chefer. 
 
För 20 år sedan brann ladan/djurstallet ner, en ny byggdes men blev tyvärr felbyggd - för tät vilket resulterat i 
svartmögel i hela takkonstruktionen. Behöver byggas om snarast 

 
Nuläge 
I nuläget har Östra Gbg (Bergsjön-Kortedala) Daglig Verksamhet kl. 9 -14, 3 - 5 dagar per vecka  
med 3 - 8 deltagare som kommer i buss med kunnig och kompetent personal och får arbetsuppgifter av J-O. 
Brukarna hjälper därmed till med allt såsom stängselbygge, utläggning av spänger i skogen, klipper gräs, städar 
huset, håller efter de olika vandringslederna. 
Mycket uppskattat är att vara tillsammans med djuren och sköta om dom, vilket är mycket populärt. 
 
Den Gula slingan (6,7 km) runt sjön passerar genom hagar med får, getter, shettlandshästar och Dexterkor.  
Vandringsslingan lockar till sig besökare från hela världen. Under sommaren kan vi få prata lika mycket tyska 
som svenska. 
Karin Fingal har i sin bok Det vilda Göteborg pekat ut Björsjöås som ett bra utflyktsmål för barnfamiljer. 
 
Under sommaren arrangerar Fritid Centrum dagaktiviteter på gården. De kommer med en busslast eller ett par 
minibussar. Där har de tillfälle att rusa runt på den lilla hinderbanan, som byggts av bl.a. resurselever för 15 år 
sedan och som nu har rustats upp av Fixargruppen från Bergumskolan under förra sommaren. De har tillfälle att 
ge sig ut med de kanoter (8 st), som Guldhedsskolan och J O har skaffat liksom paddlar och flytvästar. 
Kanotupplägg har byggts av elever och Daglig verksamhet. Det är populärt att grilla vid vindskyddet. Inför 
sommaren kommer vi att lägga ut en flytbrygga vid badplatsen. 
 
I trädgården har Guldhedsskolan planterat olika fruktträd och sedan har Stadsträdgårdsmästaren låtit plantera 
ytterligare 10 fruktträd som en fruktträdgård för allmänheten. Dessa bör finnas kvar i allmänhetens nytta så att 
vandrare kan plocka några frukter innan de vandrar vidare. Detta är skattemedelsfinansierat och är ett av flera 
områden som anlades i staden. Guldhedskolans skolvärd har satt upp bikupor och avser utöka dessa för att öka 
den biologiska mångfalden. 

 
Gården har under mer än 15 år arrenderats av Angered SDF men i samband med att skolförvaltningarna 
centraliserades vid halvårsskiftet 2018 övergick arrendet till Centrala Grundskoleförvaltningen.  
De har nu sagt upp arrendet med Fastighetskontoret (FK). 
 



            
              www.bergum-gunnilse.se 
   utveckling@bergum-gunnilse.se 
     Bergum-Gunnilse Utveckling  

                Hur utvecklar vi Gunnilse och Bergum? 

 
Bergum Gunnilse Utveckling                                       Bergum Gunnilse Utveckling 
c/o Erik Bick                                          Fakturor: c/o Mats Relesjö  
Fyrväpplingen 4                             Lassegårdsvägen  7 
427 72 Olofstorp                          424 91 Olofstorp 

Nära framtid 
Erik B har talar med Elsa Ogalde på FK för att få en bild över hur de ser på framtiden för Björsjöås. 
Eftersom arrendet som Centrala grundskoleförvaltningen har tagit över från SDF Angered är uppsagt från 
september i år så avser FK skall gå ut med en upphandling under mars för att hitta en ny arrendator. Enligt Elsa 
finns det flera som efterfrågar en gård. 

Erik berättade för Elsa om de idéer som finns att BGU bildar ett bolag som går in som arrendator för att 
säkerställa att en fortsatt öppen gård skall finnas kvar.  

Om arrendet går till en privat jordbrukare som även letar bostad så ser vi inom BGU STOR risk för att 
öppenheten kommer gå om intet. 

Det handlar om ett jordbruksarrende med 7ha åker/äng som måste betas. Därtill finns det skogsmark som också 
behöver hållas öppen och betas. Årsarrendet förväntas ligga på minst 100 000 och inkluderar att arrendatorn 
står för byggnadsunderhåll. Underhållet har under SDF arrendeperiod varit kraftigt eftersatt och omfattande 
underhållsåtgärder behöver göras både på gården och vägen fram. 

Idéer för framtiden 
BGU’s idé bygger på samverkan mellan framför allt Utvecklingsgrupperna Natur & Friluftsliv samt Djurhållare. 

Dessa grupper kan tillsammans med de lokala företag som finns och håller på att bildas ge en bra plattform för 
att säkerställa en öppen gård med betande djur. 

BGU bildar ett bolag, SVB eller AB med minst de olika verksamheterna, som vill driva olika former av 
verksamheter på gården och i naturen runt gården, som delägare, inklusive djurhållare. Även andra i bygden 
kommer kunna gå in som intressenter eller sponsorer. 

- Vid uppskattar nedan uppräknade som möjliga intressenter för delägare i ”Björsjöås AB” eller SVB 
- Yvonne och Peter  
- Johan och Therese 
- Monika och Alexandra + deras ekonomiska förening 
- Bergums Skola & Fritids 
- Västkuststiftelsen 
- Dansered Hästuppleverser 
- Jan Olof Olsson – Får; getter, Dexterkor 
- Kent Johansson - Får 
- Hanna Rundqvist - Får 
- Fahrundin Culum – Bi 
- Boende i Bergum, Olofstorp och Gunnilse 

 
Gården används idag i stor utsträckning för skolors och resursskolors verksamheter om än bara med få SDF 
representerade så bör detta kunna utnyttjas betydligt bättre. 
Många skolor och resursskolor inom Gbg Stad skickar barn med behov till andra kommuner. Saknar de 
information om den fina resursen som finns inom kommunen idag? Här finn en stor potential för utveckling! 

BGU styrelse har nu börjat undersöka möjligheterna för att skapa ett IOP för Björsjöås med BGU´s SVB bolag 
som den privata partnern. 
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Utvecklingsmöjligheter och verksamheter 
Grundläggande för utveckling av Björsjöås är att de verksamheter som under senare år utnyttjat gården 
och dess resurser skall kunna vara kvar och utvecklas. 
 
I ett dröm-scenario med ”allting” på plats och en fungerande aktiv verksamhet skulle det kunna finnas 
plats och möjlighet för dessa djur och kompletteringar: 
* Hönshus med 10 -15 djur inkl. tupp, och/alt. gäss eller ankor 
* Max två kaninhus med tillhörande ute inhängnader 
* Minigetter, 5-6 st 
* Mini ”shettisar” (hästar) max 2 st 
* Max 20 får, Gute eller Gotlandsras i ladan och ute (redan på plats) 
* Bikupor max 2 st på 2 - 3 platser, 2 redan på plats 

 
 Växthusvarianter, förslagsvis egentillverkade av returmaterial (visst material finns redan),  
 2 - 3 st à 10kvm 

* Pallkrageodlingar 5 - 6 st (visst material finns redan) 
* Utbyggnad av hinderbanan med ett utegym 
* 2 vindskydd, ett som finns och ett till som redan är planerat 
* 2 - 4 st kanoter till att komplettera de 8 som redan finns, samt transporthjul till dessa vid säsong 

 
Bygga ut transportförbindelse mellan Björsjön och Trollsjön för paddling o kanotdrag 

Övriga resurser och utrymmen samt kompletteringar som behövs: 
* Gula Blå och Gröna slingan finns för rekreation och vandring, Gula anknyter till Vättlefjällsleden, vilken 

också leder till anslutning till Bohusleden, (skyltning finns?) 
* Stadsmuseet, dvs en utgrävning med vandring finns uppstyltad och gås igenom en gång om året. 

Allmänheten kommer vandrande till denna gamla bosättning från 1500-talet, finns med i Karin Fingals 
bok ”Det vilda Göteborg” och Rune Thorvalls bok om Vättlefjäll 

* På övervåningen i huset finns 14 sängar i tre rum, brandskydd behöver säkras, 
(centralgående brandlarm?) brandtrappa finns nybyggd av J-O på utsidan 

* På nedervåningen finns konferensrum/ lektionssal m plats för ca 20 personer och ett litet 
konferensrum med plats för 6-8 personer 

* Kök med utrustning, behöver kompletteras och repareras 
* Vanliga toaletter o dusch i hallen 
*  Tre campingstugor med bäddar. 
 
Vad mer? 
Det skulle vara toppen och skapa ett stort mervärde att tillgängliggöra Björsjöås och därmed vår natur för 
Permobil etc genom att bygga ramper och handikapptoalett och bereda en slinga som är anpassad för dessa 
besökare. 
Helgverksamhet i form av utbildningar mm 
* Natur-/Skogsvårdutbildningar 
* Hantverksutbildningar i byggnadsvård och kulturbyggnadsvård 
* Rekreationshelger; yoga, målarhelger, (verdicart eller annat skapande), skogspromenader… 
* Retreat – Tysta mm 
* Naturkunskap – integrationsprojekt för nysvenskar 
* Mindfullness event 
* Skaparevent  
* Fysisk träning i naturen 
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* Naturvandrare 
* Tvärvetenskapliga studier kring gården Björsjöås 
* Studier om Vättlefjälls natur och kultruminnen 
 
Därtill finns många möjligheter att lyfta och utnyttja de unika kvaliteter och värden som Björsjöås och dess 
omgivningar har att erbjuda. 
 
- Tystnad – Vättlefjäll är ett av få tysta områden som finns inom Göteborgsregionen, enligt den rapport som 

gjorts av GR 2014. 
- Stillhet – Stark koppling till Tyst område 
- Enskildhet – Långt från annan bebyggelse 
- Djur o Naturnära – direkt koppling till Vättlefjälls naturreservat 

 
Närsta steg 
 
I ett bra upplägg skulle Göteborgs Stad med alla SDF, Sociala resursförvaltningen, Centrala grund- och 
förskoleförvaltningarna, Idrotts- och föreningsförvaltningen, Kulturförvaltningen och kompletterat med 
Västkuststiftelsen tillsammans med en konstellation av näringsidkare som ingår i ett BGU SVB kunna borga för 
en långsiktigt hållbar utveckling av Björsjöås. 
 
Detta bör omgående kommuniceras med berörda politiker och tjänstemän i dessa förvaltningar. 

 

 

Björsjöås hus med campingstugor 
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Björsjöås med fruktträdgården bakom och den enda äng som ger visst bete till djuren. 

 

Fårstallet, som tyvärr behöver omfattande ombyggnation på grund av felaktig takkonstruktion. 
Ensilagebalar som behövs för stödutfodring av fåren eftersom betet på omgivande marker inte räcker till. 
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De omgivande markerna som inte får dikas ut och därför ger dåligt bete. 
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