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SOMMAR, SOMMAR, SOMMAR …
HELA VINTERN LÄNGTAR VI efter sommar och sol
och plötsligt kom den redan i början av maj.
Vi välkomnar den genom att öppna fönster och
dörrar så att solen och värmen kan komma in. I länder
där man är mer van vid sol och värme där stänger man
fönster och dörrar. Men inte här inte!
För två veckor sedan var jag på ett Världens-Barnmöte
i en lokal högst uppe i Smyrnakyrkan i Göteborg. Där
var det varmt! För säkerhets skull hade man öppnat ett
fönster så att solen kunde komma in.
För länge sen var vi på semester på Kreta. Varje dag
när vi kom hem från stranden så hade någon stängt
balkongdörren och dragit för de långa gardinerna. Vad
gjorde vi? Jo, bort med gardinerna och öppnade dörren
så värmen kunde komma in.
Nu för tiden förstår vi att solen till och med kan vara
farlig för oss och att vi måste skydda oss mot den.

En invandrare uttryckte sig en gång så här om vårt
land. »I Sverige är allt antingen farligt, förbjudet eller
cancerframkallande«.
Är det verkligen så? Kanske!
Vatten kan vara farligt. Särskilt om man är liten och
springer på bryggor. Men det som är farligt kan ju också
vara härligt. Att sitta på en brygga och fiska krabbor
med sina barn eller barnbarn är ju härligt. Då är det
verkligen sommar!
Trots att det är varmt nu så har vi hela sommaren
framför oss. Jag hoppas att vi alla får en skön sommar
på Tjörnekalv. Ta väl hand om er så att vi till
vintern kan säga: »Sommaren 2018 var
helt underbar på Kalven«.
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Hej.

JAG ÄR VUXEN och jag är
»rädd« för hundar. Inte panikrädd,
men jag alltid stelnar till när en lekfull hund kommer springande mot
mig och visar sitt intresse. »Hen är
inte farlig, hen vill bara hälsa« –
säger hundägaren som märker att
jag stelnar till.
Jag är övertygat om att hunden
känner på sig min räddsla. Det
kloka, intuitiva djuret vill genast
bevisa sin obekymrade övermakt –
i bästa fall nosar vovven på mig (på
alla ställen) i värsta fall hoppar han
på min stela figur.
Hur ska man kunna förklara
hundrädsla på ett vänligt och vuxet
sätt till hundägarna? Ja, ofta skyller man på att det är barnen som är
hundrädda. I vår familj har vi faktiskt
två som börjar nästan gråta när det
farliga närmar sig i full galopp. Och
jag kan inte förklara för mina två
barnbarn att det inte är farligt. Jag
kan nämligen inte hundens psykologi
tillräcklgt mycket och kan inte alls
på ett övertygande sätt berätta att det
nästan är löjligt att vara så rädd! Jag
har respekt för barnet som är hundrädd och jag respekterar vuxna som
bär på samma »last«.
Snälla hundägare av alla de fina
hundar som vistas på Tjörnekalv,
respektera oss hundrädda! Håll kontroll på er hund, låt den inte hälsa på
någon utan att fråga först. Många kan
obekymrat umgås med en främmande hund, men inte alla. Man måste
kunna säga NEJ.
Och en sak till. Det finns platser
i vår natur som inte störs av lite
hundbajs, men det finns stigar, ängar
och lekytor där hundarnas bajs inte
platsar. Inte heller de små svarta
plastpåsar passar i naturen. Snälla,
plocka upp och ta med er. Inte kul
om bajset hamnar i gräsklipparen ...

Allt du ser är inte
ogräs
D

röm om vår förvåning när vi
på vår vandring mot 5 knop
rundar hörnet vid Anderssons hus och ser en man ligga på
gräsplätten utanför sjöbodarna. Har
han kollapsat? Har han fel på hjärtat
eller ligger han och sover?

Nej mannen på marken var Ingemar
Jonasson, författare till boken Tjörn
Landskap Växter. Liggandes platt
på mage och med lupp studerade
han den rara blomman Lunddraba
(Draba Mularis). Ingmar var här för
10 år sedan och hittade då Lunddraba. Tjörnekalv är den enda kända
växtplatsen för denna blomma i
Bohuslän.

Allan Sebelius. Denna vackra
näckros finns i ett kärr öster om
Lausteviken.
Vill du lära mer om våra växter kan
du förutom i Ingemar Jonassons
bok läsa mer i Tjörnekalv under tre
sekler författad av Mona Axelsson
och Sigvard Torgersson.
Lena Kilberg Eliasson

Fler ovanligheter på Tjörnekalv är
Hjortronen (Rubus chamaemorus)
som växer på myren nedanför Klunken. Hjortronväxten finns även på
Härön, men det är endast på Tjörnekalv den kommer i blom.
Tjörnekalv har även en röd form av
vit näckros som inplanterades av
lunddraba

darrgräs

hjortron

smånunneört

röd näckros

myskgräs

rosenrot

Viera
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Hej alla »RÖJARE«

TACK ALLA som är med och röjer på

Tjörnekalv under året. Det är väldigt roligt att så
många ställer upp och ser till att vi håller vår fina
ö i gott skick och framkomlig både till badplatser,
sevärdheter, utsiktsplatser och allt annat som vi
är förunnade att ha på vår underbara ö.
I år har vi under de två första röjningarna gjort
ett fantastiskt arbete med att få bort allt buskage
på ena sidan av fotbollsplanen och fått fram de
gamla gärdesgårdar som var synliga på 60-talet
när flera av oss lekte där som barn.
Vid majröjningen var det många viktiga delar av
sommarförberedelserna som klarades av samt
första delen av att få vattnet från Vardagsmyra att
rinna i det avsedda diket istället för på stigen vid
sidan om.
Tack alla ni som hjälper till!
Styrelsen Intresseföreningen

BÅTARNA PÅ SAN
NamN som är Numrerade på kartaN
1. KlonKen: Högsta berget på Tjörnekalv, 57 m.ö.h.
2. MjölKepall(e)n: Dit fraktade bönderna från Tjörn över sina kor till sommarbete.
3. SUnnVaT = Sundvadet. användes som vadställe fram till 1901 då sundet muddrades.
4. KUMMIneVIGa: Möjligen Kumminviken. Vild kummin var vanlig växt på Kalven.
5. SaUlaUeT: ett fårhus har tidigare legat här. Sau = sör = får.
6. jÄTTeHÅleRa: Tjugotal jättegrytor av olika storlek på ett litet område där berget stupar ner i vattnet.
7. RaMBeRGSKÄR: Utav det gamla namnet på korp = RaM. Tidigare fanns det ett korpbo under laUSTe
FlaU. FlaU = stup, laUSTe = den lägsta delen.
8. KalVeSTöVa (stöva = stuga) och
9. aGeSTanTeKlÄMMa: enligt en myt – en gång i tiden gömställen för arrestanter från Carlstens fästning.
10. BlYSSlInGSoDDen : Udde där man antagligen förr blossade för sjöfarare.
11. ValÄnT: Här drog man på land sina vadar (nät) fram till slutet av 1800-talet liksom
även på SKeTne lÄnT.
12. SalTeRIT: Där fanns flera sill salterier under sillperioden på 1700-talet.
VaD = nät, VIGa = viken, BeRnT = berget, lIa = sluttning, Kolln = kullen, oDDaRne = uddarna

Kartan är målad av konstnären KA Gadd

Karta som visar Tjörnekalv ritat av KA Gadd för
många år sedan lever vidare. Den är uppdaterad
och tryckt i storlek A3. Kostnad 20 kr/st. Kartan är till
salu även som inplastad bordstablett. Kostnad
30 kr/st. Kontakta Inger om du är intresserad.

En vädjan till dig som har båt liggande
på San året runt. Det behövs mer
plats till vinterförvaring av båtar som
är i bruk. Om din båt inte används var
snäll och flytta den.
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Styrelseledam

öter i våra före

Olle Rudérus
född den 22 augusti 2017
Anna Rudérus och Per Wolgasts barn och
barnbarn till Margareta och Nisse Andersson.

Vi alla saknar
Christina Svensson
1947–2017
som gick bort i höstas.

VENEDIG

– en enastående stads resa under 1000 år.
En sommarkurs om fantastiska Venedig.
I Boden med Lars Svensson.
Närmare detaljer kommer upp på Anslagstavlan.

En utställning om
»VÄSKAN«
» ... mänsklighetens i särklass mest betydande
uppfinning ... «
enligt Lasse Berg
Vi visar bilder och väskor i Boden
För tider se (senare) anslagstavlan

ningar

• INTRESSEFÖ
RENINGEN
Ingemar Lindo
ff, Lena Steijn
er, Lena Wedlin
Wedlin, Lena
, Peter
Eliasson, Birgitt
a Zetterlund oc
ordförande In
h
ger Öhrn, tel:
0703-119432
• HAMNFÖREN
INGEN
Kjell Gullberg,
Karl Hartvig, Sv
en Johansson,
Johansson, M
Tommy
ariette Wikbe
rg, Christer Öh
ordförande La
rn och
rs Svensson, te
l: 0708-66486
0.
• SAMFÄLLIG
HETSFÖRENI
NGEN
Lars Eriksson,
Jan-Olof Hans
son, Jürgen W
Anders Öhrn,
ahlström,
suppleanter Ha
ns-Eric Anders
Martin Krook,
son,
ordförande St
en-Åke Eliasson
tillsynsmann Ro
och
bert Karlsson
tel: 0705-14 42
64
• TJÖRNEKALV
S FASTBOENDE
FÖ
Henny Karlsso
RENING
n, Robert Karls
son, Mariette
Hans Wilhelm
Wikberg,
son och ordför
ande Susanna
tel: 070 658426
Leibovici
7, mail susann
a@leibovici.se

BOKA redan idag!
• Gemensamhetsdagen
för vägar
11 juli
• Visafton
21 juli
• Boule mästerskap
24 juli
• Röjning
26 juli
• Bytardagen
2 augusti
• Grovsopshämtning 3 augusti
• Räkfest
11 augusti

KALENDARIUM 2018 finns

även på vår hemsida!

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTEN
SJUKVÅRDSUTBILDADE
PERSONER PÅ S:t TJÖRNEKALV
Mona Krook
tel 0304-672822
Pia Johansson
tel 0304-672490
Lisbeth Hansson
tel 0700-823527
Johan Appelqvist (Dahlin)
Lena Wedlin
Lena Öhrn

FREDAG 6 JULI
i den nya BODEN
• St. Tjörnekalvs Intresseförening kl 18.30
med efterföljande mingel
LÖRDAG 7 JULI
i den nya BODEN
• St. Tjörnekalvs Samfällighetsförening kl 10.00
• St. Tjörnekalvs Hamnförening kl 11.00

MEDLEMSAVGIFT 2017–2018
250 kr/person alt 500/hushåll eller ett frivilligt belopp utöver detta. Betalas till Bg 5473-6681
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