
 
 
Nyhetsbrev TFF sommaren 2018 
Tjörnekalv 
 
Här kommer lite samlad samt nöjesbetonad information: 
 
 
Sommarturlista färjan, gods och posten  
Sommarturlistan börjar måndag 18 juni och gäller t.o.m. söndag 19 augusti. 
Postturen kommer fortsatt kl 10.18 mån-fre, då kan du också lämna utgående post till 
däcksman 
Observera att det också denna sommar endast går att frakta gods på vissa angivna turer.  
Denna sommar angör färjan inte Rökeriet på Åstol utan endast ordinarie färjeläge på Åstol. 
 
 
Handla på ICA Dyröboden via färjan 
Det går fint att beställa varor från Dyröboden och få kassarna med färjan hit till kajen. 
Under sommaren kommer varorna till Kalven med postturen mån-fre kl 10.18, 
beställning görs dagen innan på tel 0304-672 654. 
Dyröboden har öppet dagligen  kl 8-20 under högsommaren. 
Butiken är Apoteksombud samt Systembolagsombud. 
 
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! 
 
 
Underhåll av elnätet 
Stömavbrotten har varit fler än vanligt av olika anledningar. 
Ellevio har nu gjort en del underhåll och kommer att fortsätta göra underhåll på ön under hela 
2018 för att förbättra nätet. Observera att detta kan medföra planerade strömavbrott. 
 
 
Återvinning vid varje fastighet – fastighetsnära insamling 
Varje fastighet har möjlighet att få återvinningen upphämtad vid soptunnan en gång per 
månad under perioden maj-oktober för en kostnad av 432 kronor. Enkelt och bekvämt för den 
enskilde, och samtidigt bra att stödja den service som finns på öarna så vi får behålla den.  
Mer info och/eller anmälan görs på 0304-601010. 
 
 
Strandstädning på egen hand och upphämtning av Ren Kust 
Havet och stränderna blir allt mer fulla av plast. Vem som helst kan när som helst ge sig ut 
och plocka skräp här längs Kalvens stränder eller på holmarna runt om. Anmäler du var och 
vad du plockat ihop kommer sedan projektet Ren Kust och hämtar de säckar du samlat ihop.  



(Större föremål ställs jämte säckarna.) 
Anmäl din städning och behov av hämtning på Strandstädarkartan på Renkust.se 
Perfekt syssla för sommarens utflykter! 
Läs mer på renkust.se 
 
Gemnsam större strandstädning i Vaviga lördagen 14 juli 
Stranden i Vaviga anses särskilt skräpig och prover har tagits med härifrån pga alla de små 
plastpartiklar som hittats. Ett skräckexempel enligt Ren Kust.  
Vi fortsätter att göra en årlig storstädning av Vaviga med stöd av Ren Kust. I år görs 
städningen gemensamt med Lillekalvs Miljöförening lördagen 14 juli kl 12-14. Handskar och 
sopsäckar finns på plats samt saft och kakor. Eva Carlsson från Storekalv håller i årets 
städning, Eva är också en del av projektet Ren Kust. 
Vi samlar ihop så mycket skräp som möjligt och sedan kommer en av Ren Kusts båtar till 
Vaviga och hämtar det ihopsamlade skräpet. Välkomna att göra en insats! 
 
Refernsgrupp ny färja 
TFF har tillsammans med övriga samhällsföreningar deltagit i kommunens 
referensgruppsarbete kring en eventuell ny färja på vår linje. 
Kommunen arbetar vidare med frågan och den ligger just nu hos regionen (VGR).  
Inga beslut är fattade, frågor såsom statligt stöd, huvudmannaskap osv är under utredning. 
Mer info kommer. 
 
Grannarna hälsar alla välkomna till sommarens aktiviteter 
Besök grannarna i bygden och ta del av det som händer i sommar; 
 
Dyrön 
Fotbollsskola för barn och ungdomar, v 27, anmälan och info dyronsif.se 
Simskola för barn v 28-29, mer info Linda 0739-270395. 
Dyröloppet lördag 7 juli, info dyronsif.se 
Galleri Bockeberget, flera olika konstnärer ställer ut hela sommaren. 
En Scen för Alla – ny öppen scen på Dyrön i sydhamnen vid minigolfen, 
Minigolf och kiosk, öppet dagligen kl 11-21 
 
Åstol 
Aquathlon Åstol Runt lördag 14 juli, info astolrunt.se 
Hembygdsmuseet - Nya gamla foton från hamnen - öppet hela sommaren lör-sön kl 16-18  
Galleri Utposten, utställningar under högsommaren 
Åstols Café har byggt ut och hälsar alla välkomna, öppet från kl 12 varje dag. 
Åstols Rökeri har bytt ägare och hälsar alla välkomna. 
 
Rönnäng 
Rönnäng arbetar vidare med den nya upplysta motionsslingan. 
Rönnäng tackar alla som kom på Havets dag och gjorde dagen till en succé och hälsar alla 
välkomna igen nästa år. 
 
En glad sommar till alla som är på Kalven! 
Önskar styrelsen TFF 
Robert, Mariette, Susanna, Hans o Henny 


