
Nyhetsbrev hösten 2015 
TFF 
 
Hej alla! 
Här kommer lite information från Kalven, kommunen och Tjörn; 
 
Ny Turlista  
Söndag 13 december byter färjan turlista. Den nya listan gäller tom 18 juni 2016. 
 
Färjeutredningen och färjetrafiken 
Inga beslut är ännu fattade. Kommunen och Astrids Fisk har under hösten haft en dialog 
om Astrids Fisks nuvarande område.  
Färjeutredningen står i relation till detta och beslut skall fattas nästa år. 
 
TFF fortsätter att arbeta för Kalvens intressen och är i löpande kontakt med 
kommunstyrelsen och övriga inblandade i frågan såsom räddningstjänsten och Åstols 
Rönnängs och Dyröns samhällsföreningar mfl. 
 
Kajen och Rampen 
Tjörns Hamnar kommer att reparera kajen och inväntar besked från Västtrafik om 
eventuell förändring av hållplatsen/färjeläget med tillgänglighetsanpassning.  
 
Hemsidan 
Tjornekalv.se är nu en ny fungerande hemsida för hela ön. Tack Paula och Viera för att ni 
tog vid hemside-pinnen!  
 
Övrig info från Tjörn: 
 
Åstols Julmarknad 
Lördagen 12 december är det Julmarknad på Åstol kl 15-17. 
Alla hälsas välkomna och bla Luciatåg och självaste Tomten finns på plats! 
 
Dyrön fjärde advent 
Dyröns egna guld- och silversmedja håller extra julöppet lördag 19 december och söndag 
20 december kl 12-17. 
Tintin hälsar alla välkomna att titta förbi på glögg och pepparkakor! 
 
Cabaret Rönnäng  
Rönnängs bygdegård hälsar alla välkomna till 2016 första händelse; Cabaret Rönnäng 
lördagen 23 januari kl 17.00. 
På scen Jan-Erik & Johan Frendeberg, Ohlstone band mfl. 
 
Bostäder på Tjörn – människor på flykt 
Tjörns kommun och Refugees Welcome to Tjörn letar efter bostäder på Tjörn för att ge 
människor på flykt tak över huvudet och/eller nya hem i Sverige. Vill du hjälpa till? Har 
du en bostad som står tom? Se bifogad information och/eller kontakta: 
Tjörns kommun (Malin Rydberg) tel: 0304-601010  
Refugees Welcome to Tjörn (Tor Haugen) mail: rwtjorn@riseup.net 
 
 
Vill du veta mer om något av ovanstående och/eller TFFs verksamhet är det bara att 
kontakta någon av oss.  

 
God Helg och Gott Nytt År! 
Önskar TFF  
genom Robert, Mariette, Hans, Susanna och Henny 


