
Nyhetsbrev TFF våren 2017 
 
Här kommer info från och om Kalven och vårt närområde; 
 
 
Rampen och kajen 
Som vi tidigare meddelat är beslut om ramp till Kalvens färjeläge taget. Tjörns hamnar 
bygger den och i samband med bygget kommer kajen renoveras. Planerad start för 
detta är senhösten 2017. Mer info kommer. 
 
Hakefjord på varv 
Den 18-29 april kommer M/S Hakefjord att tas upp på varv. Under tiden trafikeras 
linje 361 med M/S Tjörn. 
Under perioden råder mycket begränsade möjligheter att frakta byggmateriel.   
Använder du rollator eller rullstol får du gärna meddela när du ska resa så att en ramp 
kan läggas fram. 
 
Ny färja  
TFF är med i en referensgrupp som kommunen tillsatt för att ta fram en ny färja för 
vår linje 361. Färjan planeras att byggas om några år och ska ersätta Hakefjord som 
ordinarie färja på linjen.  
 
Räddningstjänsten 
TFF har sedan 2016 varit med i ett projekt som räddningstjänsten startade för att göra 
en översyn och omorganisering för säkerheten på öarna. Mer info kommer under 
våren.  
Räddningstjänsten har omorganiserats och är sedan 1 januari 2017 ett förbund ihop 
med två andra kommuner, Lilla Edet och Stenungsund, och heter nu Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund. 
 
Tjörnekalv och TFF medlem i Sveriges Skärgårdars Riksförbund/ SRF 
TFF är nu medlem i Sveriges största och rikstäckande organisation för bofasta 
skärgårssamhällen – SRF. Vi var med på årsmötet i år som hölls på Fotö och där 
närvarade också riksdagspolitiker från flera partier. SRF består av samhällsföreningar 
från bofasta samhällen i alla Sveriges skärgårdar och arbetet i vårt område organiseras 
av och genom Bohusläns Skärgårdsråd, en av flera sektioner i SRF. 
 
Återvinning på Kalven 
Återvinningstjänsten är igång från och med maj månad. Anmäl dig gärna till tjänsten 
på tel 0304-601010, både för din egen bekvämlighet och för att stötta servicen vi har 
på ön så vi får behålla den också framöver. 
 
Bygglov beviljat 
Bygglov för bostadshus har beviljats på Tjörnekalv 1:16. 
 



Rent kust – dags för stora strandstädningen! 
Projektet Rent kust pågår också 2017. Vi har möjlighet att samla in skräp här på 
stränderna och i vikarna och få allt upplockat av projektets båt. Den kommer hit första 
gången i år lördagen den 6 maj kl 10-13. 
 
Lördagen 6 maj kommer vi att göra en stor insats i Vaviga tillsammans med Ren Kust.  
Där finns mycket smått plastskräp, som är det farligaste för djur och natur, så den 
dagen behöver vi vara många med högafflar och spadar. 
 
Båten kommer hit ytterligare en gång under försommaren och mer info kommer. 
Tills dess kan du städa de stränder du vill och samla allt i säckar och lägga dessa 
bakom Brandboden.  Städar du på en svårtillgänglig plats kan du samla ihop skräpet 
där på plats och markera ut platsen på Strandstädarkartan. Mer info på renkust.se 
 
Välkomna lördagen den 6 maj! Och/eller trevlig strandstädning på egen hand vid annat 
tillfälle! 
 
Inbjudan och info från grannarna: 
 
Dyrön hälsar alla välkomna till 
Ica Dyröboden och det nya café som finns i butiken.  
I cafeet serveras förutom fika dagens mån-tors kl 12-14.  
Fre –lör serveras helgpizza från pizzaugnen kl 12-stägning. 
Öppettider för butik och café i påsk: 
Skärtorsdag 10-18 
Långfredag 10-14 
Påskafton 9-14 
Påskdagen 10-14 
Annandagen stängt 
Välkomna! 
 
Åstol hälsar alla välkomna till 
Åstols Idrottssällskap stora Påskfest på Stromvallen. 
Påskafton kl 14.00 börjar festen och då blir det tipspromenad, räk-lotteri, 
korvgrillning, fika, chokladhjul, tävlingar och lekar mm. 
Välkomna! 
 
Åstols Café är öppet varje söndag kl 15-18. 
From v 17 öppet varje lördag och söndag kl 14-18. 
Välkomna! 
 
Mer info kommer i nästa brev, till dess önskar vi alla en fin och 

Glad Påsk! 
Styrelsen Tjörnekalvs Fastboendeförening (TFF) 
Robert, Henny, Mariette, Erik och Susanna 


