
 
 
 
Nyhetsbrev TFF sommaren 2017  
Tjörnekalv 
 
Här kommer lite praktisk samt nöjesbetonad sommar-info: 
 
 
Sommarturlista färjan, gods och posten 
 
Sommarturlistan är i gång och gäller t.o.m. söndagen 20 augusti. 
Observera att godsturerna är färre, samt att Hakefjord sedan en tid tillbaka har nya regler för 
storlek på gods. 
Postturen kommer fortsatt kl 10.18 mån-fre, då kan du också lämna utgående post till 
däcksman. 
 
 
Att handla på ICA Dyröboden via färjan 
 
Det går fint att beställa varor från Dyröboden och få kassarna med färjan hit till kajen. 
Du beställer på tel 0304-672 654, öppet dagligen kl 8-20. 
Butiken är Systembolags-ombud. 
Under sommaren kommer varorna till Kalven med färjan mån-fre kl 14.38. 
 
Dyröboden hälsar också nya och gamla kunder välkomna att besöka det nya Caféet och 
Stenungspizzerian som nu finns i butiken! Öppet samma tider som butiken kl 8-20.  
Välkomna! 
 
 
Strandstädning på egen hand och Ren Kust i Vaviga 
 
Havet och stränderna blir allt mer fulla av plast. Vem som helst kan när som helst ge sig ut 
och plocka skräp här på Kalvens stränder eller på holmarna runt om. Anmäler du var och vad 
du plockat ihop kommer sedan projektet Ren Kust och hämtar det du samlat ihop.  
Anmäl på Strandstädarkartan på Renkust.se 
Perfekt syssla för sommarens utflykter! 
 
Under vårens storstädning i Vaviga tillsammans med Ren Kust fick vi ihop 53 sopsäckar plus 
plastdunkar, plastbackar mm. Tack alla som var med!  
 
Stranden i Vaviga ansågs särskilt skräpig och prover togs med härifrån pga alla de små 
plastpartiklar som hittades. Ett skräckexempel enligt Ren Kust.  
 
 



 
Grannarna hälsar alla välkomna till sommarens aktiviteter 
 
Något som TFF arbetar med kontinuerligt är att främja relationerna här i vår bygd och stödja 
det som händer i vår närmaste omgivning. TFF mottar inbjudningar från våra grannar till de 
olika händelser som äger rum under året runt här omkring i vår bygd, och skickar också ut 
info om det som händer här på vår ö. Som det minsta samhället i vår bygd är det välkommet 
med kringliggande samhällens aktiviteter året runt, samt roligt att vi gemensamt gör saker i 
vår bygd.  
 
Dyrön 
Fotbollsskola v 27, anmälan och info dyronsif.se 
Simskola v 28-29, start mån 10 juli kl 10, mer info Linda 0739-270395. 
Dyröloppet lördag 8 juli, info dyronsif.se 
Galleri Bockeberget, öppet kl 15-18 dagligen, flera olika konstnärer ställer ut hela sommaren. 
 
Åstol 
Aquathlon Åstol Runt lördag 15 juli, info astolrunt.se 
Kulturvandring på Åstol lördag 22 juli kl 11, samling vid färjeläget 
Hembygdsmuseet håller öppet hela sommaren lör & sön kl 16-18 (v.24-35) 
 
Rönnäng 
En ny motionsslinga håller på att tas fram i Rönnäng och alla hälsas välkomna att inom en 
snar framtid komma och springa eller promenera den nya sträckan. Elljusspåret tar sin början 
vid Klädesholmens kyrkogård och slutar bakom Blomsterhavet och Bygdegården.  
Kulturvandringar i Rönnäng planeras, mer info kommer. 
 

 
 
En glad sommar till alla som är på Kalven! 
Önskar styrelsen TFF 
Robert, Mariette, Susanna, Erik o Henny 


