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Det är nu sju år sedan jag kom till Tjörnekalv. Jag hade 
tidigare ingen erfarenhet av att bo på en ö. Vad jag erfa-
rit är det som Susanna Leibovici uttryckte på mötet om 
diken och stigar: Att bo på en ö är något annorlunda. 
Många frågor blir på ett påtagligt sätt gemensamma för 
alla boende. Detta har blivit tydligt under denna sommar 
och det omvittnas också i detta nummer av Kalvebladet. 
Viktiga frågor har tagits upp och med energi, entusiasm 
och ansvar har många trätt fram och villigt tagit på sig 
arbetsuppgifter. Det handlar om lekparken, öppethållande 
av ön, vattenavrinning, röjningar och andra aktiviteter. 
Det är imponerande och vittnar om en härlig Kalvenanda 
som vi skall vara rädda om och vårda. Nu när sommaren 
börjar närma sig sitt slut kan vi se tillbaka på en härlig tid 
på Kalven men också se fram emot nya utmaningar.

Berth Danermark
Ordförande i Intresseföreningen
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Från 2011 Tjörnekalvs mästerskap i boule. 
Vinnarna blev Snöboularna och på andra plats kom 
Stokholms Disco Boule. Grattis!

www.tjornekalv.se 
Så heter vår hemsideadress. Där får du 
information om det senaste på Kalven. Sprid 
den gärna till vänner och bekanta så även de får 
ta del av händelser och bilder från vår ö. Har du 
synpunkter på hemsidan så kontakta gärna 
Berth.Danermark@oru.se.

FOTO
Vem kan skicka?

Från årets Tjörnekalvs visfest 
som hölls både UTe… … och INNe
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LEKPLATSEN på Tjörnekalv
upprustning – skiss
sommar 2011

befintlig  gungställning 
ställningen upprusta
ny överliggare
nya gungsitsar monteras
sand fylls på runtomkring

ny spring-skydd
glest och lågt staket 
ev. några bärbuskar längs 
(vinbär)

ny fjädergunga
monteras i gräset

ny balansgång
från överliggare på 

gungställningen
förankras i gräset

nytt lekhus med rutschkana
monteras
sand fylls på runtomkring

plast-eka
placeras i sanden, hål borras 
i botten för dränering

Efter årsmötet 2011 har flera 
aktiviteter igångsatts. Några 
mindre grupper och kom-
mittéer har bildats för att 
uppnå önskade mål. Här 
kommer några rapporter.

GRACE-gruppen rapporterar
öppna stigar o landskap
Diskussionerna, som hölls på Susan-
nas uteplats, utgick från den informa-
tion om GRACE-programmet som 
rapporterats tidigare. Vi avser följa 
hur dessa frågor hanteras på de öar 
som ingår i programmet, ta lärdom av 
det, för att kunna lägga fram förslag 
och söka bidrag till genomförandet.
 Vi vill identifiera olika områden, 
som behöver röjas och underhållas. 
Det handlar om de stigar, blomster-
ängar och betesmarker, som fanns 
förr. Vi vill kartlägga hur det såg ut 
och hur det skulle kunna bli. Vi vill 
i första hand koncentrera oss på de 
mest naturliga och lättillgängliga 
platserna.
 Arbetsgruppen kom fram till att 
syftet och vår ambition är:
• Att bevara den naturliga biolo-

giska mångfalden på ön.
• Att öka tillgängligheten till olika 

platser på ön och förbindelsen 
mellan dessa platser både för bo-
fasta och besökare. 

• Att återskapa attraktiva platser.
 
Vi vill lägga fram förslag som täcker 
begränsade områden och genomförs 
stegvis. Det första steget omfattar 
stigen och kringliggande ängar i 
dalgångarna mellan Gröna viken och 
Lilla Tjörnekalv.
 Ett andra steg skulle inriktas på att 
förbättra stråket från fotbollsplanen 
via Kalvhagen och Sundet.
 Arbetsgruppen diskuterade kon-
takter med olika resurspersoner både 
på ön och på Tjörn samt med myn-
digheter. 
 Arbetet kommer att fortsätta med 
kartering, inventering och samman-
ställning av markägare.

Lekplatskommitén rapporterar
Lekplatsen kommer att upprustas 
enligt skiss. Vi kommer köpa utrust-
ning från företaget HAGS som är en 
pålitlig leverantör. Vi konstaterar att 
utomhuslekplatser är DYRA! Intres-
seföreningens kassa räcker inte till 
den planerade lekplatsutrustningen 
och vi vänder oss till alla som kan och 
vill bidra till att finansiera Tjörnekalvs 
nya lekplats. Det har redan kommit 
några mycket generösa bidrag, stort 
tack till sponsorerna!!!  
 Det behövs mera. Sätt gärna in 
DITT bidrag på föreningens bankgi-
ro Bg 5473-6681, senast den 31 augusti 
2011. Ange förutom DITT namn 
ordet »LEKPLATS«. 
 Vi planerar att starta arbete i slutet 
av augusti. Alla som vill hjälpa till är 
mycket välkomna! – kontakta Tom 
Sellberg om exakt tid.

Vad hände under juli?

Den gula ölandstok-busken 
har vi kompletterat med 
tre nya och två klätter-hor-
tensia plantor och blom-
mor står nu vid elskåpet. 
Plantorna behöver vattnas 
om regnet skulle utebli.
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– Vilka fina stigar det finns på den 
här ön…, hör man ofta från besökare 
på Tjörnekalv. Ja, våra stigar som 
vi försöker underhålla är fina och 
omväxlande i sin karaktär. De ger 
sköna naturupplevelser och dessutom 
möjliggör bra motion. De finns två 
rundor man kan gå; en via Lilla 

Tjörnekalv och den 
andra via fotbolsplan. 
Räkna själva hur 
många meter, eller 
kilometer det blir. Det 
lär vara extra effektivt 
om man använder gå-
stavar.

Uppmätt av Sölvén 
från Lilla Tjörnekalv

Från krabbfisketävlingens 
arrangörer

– Vi kom på idén om krabbfisketävlingen, för alla  
barn tycker ju om att fiska krabbor och alla barn tycker 
ju så klart om att fika. Därför bakade vi bullar och 
köpte priser så att barnen fick mer redskap till nästa 
krabbfisketävlingen 2012. Så klart kommer detta bli en 
tradition. Alla barn fick ett diplom och en klubba. Alla 
på ön som gick förbi fick köpa fika. Vinnarna i år var 
August och Lisa Sellberg och Tilde Norin. Grattis till 
dom!!

Olga, Filip, Philip och Julia

MöTe har aV-
hållITs Med resTaUraNg 
sKärgår’N under trevliga former 
hos Susanna.  Ägaren Jacob Meijer 

lyssnade till 6 fastighetsägare och 
deras krav om mindre störning från 
restaurangen under sommarkvällarna. 
Fastighetsägarnas synpunkter kommer 
att hörsammas genom att spelningar 
kommer att avslutas senast kl 23, och 
högtalare riktas bort från Tjörnekalv. 

Vid enstaka tillfällen med speci-
ella artister kommer förlängning att 
kunna göras genom att i förväg varsko 
Intresseföreningen som då kommer 
att anslå ett medelande på tavlan i 
hamnen.

Vattenavrinning

Den 22 juli samlades en stor skara 
Kalvebor för att diskutera vattenav-
rinning. Hur skall vi återställa flö-
dena för att undvika översvämningar 
och annan förstörelse? Aktualiteten 

i frågan hade tydligt illustrerats i 
förmiddagens häftiga regn. Mötet 
gästades av lantmätare Stefan Jansson 
som informerade om viktiga aspekter 
i frågan. Efter en lång diskussion kom 
vi fram till att bilda en arbetsgrupp. 
Gruppen har träffats och arbetar med 

hur vi (a) på ett professionellt sätt 
dikar ur, (b) ekonomiskt och praktiskt 
bäst löser frågan om minigrävare samt 
(c) fördelar kostnaderna för arbetet. 
Gruppen kommer att via e-post hålla 
er informerade om arbetet.
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eN jUlI KVäll, så där vid  
23 tiden…
–  Jag trodde att det var två gubbar 
som pratade med varandra i buska-
get vid Linhardts hus. Det var lite 
underligt att de var exakt lika långa. 
Plötsligt började de röra sig samti-
digt mot vägen. Hm, sitter de ihop? 
Men… det finns även en älgkrona 
med? Wow, det är ju en älg! Kanske 
en fjolårskalv? 

Berättat av Eva Eriksson

sTOra TjörNeKalV ut-
manade Lillekalv i kappsegling! Totalt 
deltog ca 15 båta av diverse typer allt 
från Lasers till stora kölbåtar. Segling-
en gick efter mätetal enigt LYS, vilket 
kan jämföras med ett handikappsys-
tem som för golf, dvs. alla kan vinna 
jämfört med sitt mätetal. 
 Dagen var solig och fin och förra 
årets vinnare familjen Ekman, bjöd 
på en härlig dag med fina vindar och 
efterföljande korvgrillning med törs-
släckning delvis sponsrad av Spend-
rups. Nästa års Tjörnekalvrunt går av 
stapeln den 21 juli, med efterföljande 
seglarbal som arrangeras av Tjöss och 
vinnaren familjen Holm/Sellberg.

den 23 juli 2011 vigdes Martina gullberg och robert 
Niklasson i lauste på Tjörnekalv. här skålar barnen Zoi 
och leon med sina nygifta föräldrar.

andra barnbarn andersson från 
vänster: julius född 2005, august 
20009 och ludvig 2007 (föräldrarna 
är Lina och Christian Andersson)

den 5 augusti 2011 gifter sig  lars & hanna 
snart båda Persson på Tjörnekalv om  
vädret råder annars i Marstrand.

elli hellquist (mamma 
Catharina och Michael  Hellquist) 
föddes 29 november 
2009 elli är lisbeth 
och hans-eric anders-
sons barnbarn.


