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Inför sommaren…
…och ledigheterna som stundar
ligger det nära till hands att blicka
framåt och försöka se in i framtiden,
åtminstone den närmaste framtiden
på Kalven.
Att närma sig framtiden är en
både spännande och utmanande
uppgift. I västerlandet har vi sedan
upplysningstiden närmat oss framtiden med ansiktet vänt emot den.
Det innebär att vi går med ryggen
mot det som varit och försöker se in i
framtiden.
Att göra goda förutsägelser har
blivit det viktiga i livet. För många
kanske det är en självklarhet att det
är på så sätt vi skall förhålla oss till
framtiden. Så har det dock inte alltid
varit. De gamla grekerna hade ett
annat sätt att förhålla sig till framti-

den. Bildligt talat så backade de in i
framtiden. De gick så att säga med
ryggen vänd mot den och med ansiktet mot det som varit. Innebörden var
att om framtiden kan vi inte ha säker
kunskap men om historien kan vi veta
desto mer. Har vi god kunskap om
det som timat kan vi klara framtidens
utmaningar på ett bättre sätt än om vi
är historielösa.
Jag kommer att tänka på detta
när jag ser tillbaka på vinterns
diskussion om ett eventuellt nytt
färjeläge. Hade beslutsfattarna i
kommunen tillämpat lite av de
gamla grekernas förhållningssätt
hade vi nog sluppit den märkliga
diskussion som varit om exempelvis
en pontonbro över till Kalven. (I ett
vidare perspektiv kan man undra om
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inte även dagens greker har mycket
att lära av sina förfäder.) 		
Hoppas vi på Kalven kan tillämpa
ett mer gammalgrekiskt synsätt när
vi närmar oss de frågor och uppgifter som Sten-Åke Eliasson & Tommy
Johansson ställer i sitt viktiga upprop.
Vi har sett hur den »de nya generationerna« tagit ansvar för till exempel
midsommarlekar, krabbtävling och
den nya lekplatsen. En eloge för detta
och vi ser med tillförsikt fram emot
framtidens utmaningar. Historien visar, som uppropet säger, att allas vårt
engagemang behövs för att vi skall
bevara vår fantastiska ö så trivsam
som den är idag.

Berth Danermark
Ordförande i intresseföreningen
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Medicinskt
under på
Tjörnekalv
En smärre sensation har inträffat som inte har någon naturlig
förklaring. En nagelborste har
svalts av någon och sedan
följt med avloppsvattnet ner
i pumpstationen på San. Hur
skall man annars förklara att
den hamnat där? Robert kanske borstat naglarna när han
gjort inspektion i baljan, nja
inte särskilt troligt.

Lekplatsen
Den nya upprustade lekplatsen är nästan klar. Det som återstår nu i sommar
är bara att byta ut gungorna. Lektrustningen köptes hos företaget hags enligt
planerna. Lekstugan tillverkades på Bräcke gymnasiet i Göteborg och förmedlades av Jannen Hansson.
En sensommardag, i augusti 2011, har en grupp volontärer grävt djupa
gropar, kört fram sanden och monterat ihop lekställningen. Stort tack för en
hel dag med hårt arbete till Ingemar, Anne-Marie, Ida, David, Malin, hennes
kompis Carina, Tommy, Ann-Britt, Bertil, Berit, Christina Lindoff, Hartvigs,
Mariette och Malin Öhrn. Dessutom har Tom Sellberg högtryckstvättat hela
staketet.
Nya lekplatsen skulle aldrig ha blivit av utan generösa bidrag från många på
Kalven. Ett stort tack till alla sponsorer!!!

En nöjd lekplatskommité,
som har arbetat intensivt med planeringen
och insamlingen av finanser
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Vi kan nu summera det inträffade. Ingen tycks tagit skada
utom borsten som synes på
bild. Tre arbetstillfällen behövdes för att bygga ställning,
lyfta pumpen och sedan få den
på plats efter att den lagats
i Göteborg. Allt till den nätta
summan av 25 000 kronor. VA
styrelsen ber medlemmarna
att inte svälja några flera
nagelborstar, tandborstar eller
skurtrasor.
Sten-Åke

23 juli 2011

HUR VAR VÄDRET
SOMMAREN 2011?
Man glömmer så lätt. Hur
var det egentligen med vädret förra
sommaren? En del tyckte att vädret
var dåligt. En del minns bara de fina
dagarna.
Jag gjorde anteckningar och
mätningar av regnmängder, soldagar,
regndagar m.m.
I början av juni var det mycket osta-

digt. Vädret visste inte hur det ville
ha det. Den 8 juni var det 30 grader
varmt men den 9 juni regnade det
och var 15 grader varmt. Midsommarvädret var »som vanligt« ömsom regn
ömsom sol.

23 juli var en mycket speciell dag

både vädermässigt och övrigt. Det var
boule-tävling, bröllop och musikfest.
Periodvis var det mycket varmt – ca
25 grader. Rätt som det var kom det
en regnskur. När musikfesten nästan
var slut mullrade åskan och det kom
en störtskur. Det regnade sammanlagt
10 mm.

sol & moln
48 dagar

sol
28 dagar

regn
24 dagar

Under hela sommaren kom det 358
mm regn. Av den regnmängden kom
det 30 mm bara den 17 juli.
Mona Runfors Mattsson

Efter midsommar var det ofta mulet

och ibland regn på förmiddagen men
soligt och fint på eftermiddagen. Det
var som en man i en av gästbåtarna
sa: »Vi har inte suttit i sittbrunnen
och ätit frukost en enda dag på hela
sommaren.«
27 juni – 13 juli var det en period med

fint väder – ca 25 grader varje dag.
Ytterligare en sådan period fick vi
uppleva 27 juli – 4 augusti. Då var det
fint väder med extrem värme. Uppemot 30 grader varje dag och lagom
vind.

Högt vatten i San
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Kära Tjörnekalvare!
En ny sommarsäsong och verksamhetsår för Intresseföreningen är
i antågande. Vi har alla olika förväntningar på vår vistelse på ön, men
en sak har vi gemensamt vi är här för att vi trivs. Vi gläds åt sammvaron
med grannar och visar stolt upp vår ö för gäster och skryter med hur
mycket som händer när vi vandrar runt Varn, upp på Klunken eller tar
långa slingan via Lillekalv.
Många tar detta för givet, men allt åstadkoms med ideella krafter och
utan styrelsens försorg så skulle många saker glömmas av och förfalla
eller bli mycket tristare.

Leif Wilhelmsson
lämnade oss i augusti 2011

NYFÖDDA

Valberedningen försöker förbereda så att styrelsen har en blandning
av kontinuitet såväl som nya krafter, men vi anser att styrelsen behöver hjälp ibland och därför detta upprop för att hitta resurs/kontaktpersoner för varje fastighet som styrelsen kan fråga eller be om ett
handtag till olika saker.
Liten idélista över saker där man kan göra en insats
• Hissa flaggan på söndag eller flaggdag någon gång i sommar
• Delta i midsommarplaneringen
• Hyra discoutrustning till midsommar eller Räkfesten
• Leda någon lek på midsommar
• Hålla koll på boa så att trasiga grejer lagas efter användning.
• Ta en promenad och föreslå insatsområden för »röjdagar«
• Hjälpa Christer med åkgräsklippningen (2 reserver ges
utbildning)
• Klippa och hålla snyggt på lekplatsen och ta bort brännässlor
• Se till att platsen runt Tavlan är trevlig för våra gäster
• Ta ansvar för någon badplats, tex. ta upp badstege 15:e september
• Föreslå band/underhållare för Räkfesten
• Hitta på något på Visfesten eller hjälpa till med bänkar mm.
• Hjälpa till med utställning
• Delta i bytardag under någon timme
•	Ragga sponsorer till lottdragningen

Eira O’Keeffe

född 13 augusti 2011 är dotter
till Jacob Wennerholm och Emilia
O’Keeffe, Ediths lillasyster och
Evas och Jannes andra barnbarn

Leo Ohlsson

född november 2010 är son
till Erik och Emma Ohlsson

Ebba Branteström

Ja listan kan göras lång, men det skall inte vara någon belastning utan
något som man kan bidra med någon gång så att nästa generation
småttingar som växer upp tycker det är kul och vill vara med.

född juli 2011 är dotter
till Sofie och Aron Ohlsson

Valberedningen hoppas du svarar på detta så vi kan lämna över en
kontaktlista till Intresseföreningen.
Hälsar Sten-Åke & Tommy J i valberedningen

Årsmöte för Stora Tjörnekalvs intresseföreningen
hålls den 6 juni, kl. 19.00 i Danermarks sjöbod.
Hjälp oss att uppdatera e-mail-adress listan.
Både »gamla« och »nya« Tjörnekalvare, maila gärna er SENASTE
e-post adress till Berth.Danermark@oru.se

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
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setts
ovanför
Kalven
i maj 2012

PSSST
Läs gärna tidningen i sommar, men
försäkra dig om att det är din innan
du tar med den från Vänthuset.

Kalendarium 2012
hittar du på vår hemsida www.tjornekalv.se. Där ser du tider, platser
och annan information för 2012. Kalendarium kommer finnas även
på anslagstavlan i hamnen.

