nummer 33 • 2018

DET VACKRASTE ORDET
FÖR MER ÄN 25 ÅR SEN fick jag en fråga av en person
som var ny i Sverige. Den löd så här: Vilket är det vackraste ordet i det svenska språket?
Jag svarade direkt utan att fundera. Det är ordet
SOMMAR.
För mig betyder det ordet sol, värme, semester, bad,
vatten, båtar, barn, krabbor och mycket mer.
Det man kommer ihåg från sin barndoms somrar var
att det alltid var soligt och varmt. Jag minns särskilt den
varma sommaren 1959.
Det var då alla barn lekte »pilgömme«. Vi delade upp
oss i två lag och ett av lagen sprang och gömde sig och
det andra skulle komma efter och leta upp dem. Men
för att hitta det lag som sprang iväg så ritade de pilar på
berg och stenar och fanns det inget berg så gjorde man
en pil av pinnar eller annat.
Badade det gjorde man i Snabbe och var man tonåring så var det Stor-Snabbe som gällde. Där låg man på
de stora klippblocken och helst då på »osten« som var
precis lagom stor för en person.
En annan sak vi
flickor gjorde var att vi
bollade med en tennisboll mot ett berg istället
för en vägg. Berget nere
vid stora bryggan var
bra för detta ändamål.
Kanske finns det någon
som fortfarande kommer
ihåg de olika kurserna vi
gjorde.
Men nu är det 2018,
och vilket härligt sommarväder vi har haft.
Förutom sol och bad
så har vi haft sittgympa
under ledning av Lena
Kilberg Eliasson,
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bouletävling, segling runt Kalven, golftävling, kurs om
Venedig, väskutställning, loppis, pyssel och så har vi röjt
och städat vår ö. Det är otroligt så mycket det finns att
göra här på Kalven när det är sommar.
Jag vill passa på att tacka Birgitta Zetterlund som
under tolv års tid gjort ett jättebra jobb som kassör i
Intresseföreningen.
Vår traditionella Räkfest är en bra avslutning på en
bra sommar. Väl mött igen nästa sommar!
Inger Öhrn
			
			
ordförande i Intresseföreningen
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Den gamla/nya pumpen

V

Utan pumpen förr ..
.

i bodde ju i Lottas hus mellan 1969–1976 och var, liksom
alla andra som inte hade egen
brunn, tvungna att hämta vårt vatten
från den allmänna brunnen. Vattnet
var allmänt omvittnat som väldigt
gott och kustbevakningen hämtade
ibland vatten här.
Snittiden för att hämta två hinkar
vatten brukade bli 45–60 minuter, för
man måste ju då som nu diskutera
dagens stora och små händelser med
dem man träffade.
Hur långt räcker två hinkar vatten
till tvätt och matlagning till en familj
på fyra personer? Det blev många
vändor till pumpen på en sommar.
En sommardag, likt de vi upplever
i år, var vi på väg till badet i »Glasa«
vi fyllde därför våra flaskor med
brunnens kalla goda vatten för sista
gången. För när vi gick förbi brunnen
på hemvägen så satt det ett anslag på
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den att vattnet var förorenat och inte
kunde användas som dricksvatten.
Ingen av oss blev sjuka, men kommunen blev efter det tvungen att ta
vatten från Rönnäng till ett tappställe
på »San«.
Bertil Lindhardt
VA-FÖRENINGEN valde att ånyo installera en
pump på öns källa och tillägna den Mona Krook
för hennes långa tid som kraft för det som händer
på Tjörnekalv.
Det var en svår operation att klara av, men med
gemensamma krafter lyckades Olle L., Jan-Olof H.,
Lars E. och Sten-Åke E. få allt att fungera. Modellen
som valdes är av märket Kronan som syns på
pumphusets ena sida, därav det »felaktiga läget«
enligt gamla tungor som varit med från början.
Gårdspumpar har använts sedan tidigt 1900-tal
på ställen där man saknar tillgång till el. Det är
en förträfflig konstruktion som ibland behöver en
»sup« på toppen för att komma igång och skapa
det rätta suget.
Använd gärna vattnet som smakar utmärkt,
men tänk på att vi ännu inte gjort någon riktig
analys av vattenkvalitén.
VA-föreningen
GT Lördag 2
4 februari 19
79

BÅTMÄSSAN -18
Vår Hamnförening deltog, tillsammans med Tjörns övriga gästhamnar,
för tredje gången som utställare på
Båtmässan i Göteborg i februari i år.
Vi bidrog till bemanningen av
montern under fyra av uställningsdagarna. Montern, som fick många
lovord av besökarna, var välbesökt. Vi
fick tillfälle att tala väl om vår hamn
och vår ö. Det måste erkännas att
kännedom om vår gästhamn i många
fall var mycket begränsad. Därmed
nog så viktigt att vi medverkar.
Redan har vi beslutat att medverka även på Båtmässan 2019.
Lars Svensson
14 juli samlade Kalvebor över
40 sopsäckar med skräp, mest
plast, vid Vaviga – för att hålla
vår kust ren.

Denna rara Humledagsvärmare besökte vår
trädgård på Tjörnekalv
igår den 12 juli. Vacker
och nästan trolsk.
Lars Svensson

STORT TACK, LENA,

för alla gympapass som du
ledde i din trädgård! Väl genomtänkt program
förbättrade vår
kondition och
gjorde oss smidigare och piggare!
Gympaentusiasterna

Ny invasiv art på Tjörnekalv
INVASIVA ARTER är något främmande som uppträder i vår natur. Under senare år så har vi fått stifta
bekantskap med bl.a. Ullhandskrabban, Mördarsniglar
och främmande maneter. Det kan också vara Björnloka
eller Parkslide som sprider sig snabbt. Vi kan se Parkslide lite varstans, nu senast håller den på att etablera sig
vid gruslådan i vägkorsningen vid lekplatsen. Invasiva
arter kan vara besvärande på många sätt t.ex. genom att
tränga undan den vanliga faunan eller vara till allmän
förtret. Det är viktigt med tidigt bekämpande för att
hindra spridning.
Förra året dök en ny svårbestämd art upp. Den kan
iakttagas längs våra stigar och ibland inne i träddungar.
Vid våra röjningar så kommer flera i kontakt med den.
Den är stationär dvs. den förflyttar sig inte och är inte
rädd för människor. Vanligtvis avger den heller ingen
lukt, men om den träffas av tråden på en röjsåg så delar
den upp sig i många mindre individer och sprider en
förfärlig lukt. Färgen är vanligtvis svart, men även blåa
individer har iakttagits. Den kan väga från några tiotals
gram upp till flera hekto. Formen är som en klump framtill, utan ögon och en svans eller fjäderliknande bakdel.
På mitten liknar den mest en vanlig överhandsknop.
Har du förslag på hur vi skall bli av med denna invasiva art så hör av dig!
				
Biologen

Parkslide
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Ossian
Wedlin
född den 17
juni 2018. Mina
föräldrar är
Emelie Wedlin och
Andreas Olsson och
jag är barnbarn
till Lena och Putte
Wedlin.

Otto Stig Folke
Andersson
Lestrup
Född 15 juli 2017.
Mina föräldrar är Linn
Lestrup och Philip
Andersson och jag är
barnbarn till
Elisabeth och Kurt
Lestrup.

En sommarkurs om
Venedig blev en
succé. 18 deltagare
träffades vid 5 tillfällen i Boden med Lars
Svensson som delgav
oss mycket intressanta fakta om staden.
TACK Lars!

Ingrid Zetterlund
föddes den 25 oktober
1928 och somnade in den 6
november 2017.

Inga-Lisa Sölvell
föddes den 27 april 1929
och har stilla insomnat
den 29 maj 2018.

Oscar Langenius vann
årets TJÖRNEKALV RUNT.
Han och hans besättning
seglade CB 66.
SIMTUR RUNT KALVEN

Datum: 7/7 -18
Distans: 4 537 m
Tid: 1 timme och 23 min
2–3 m/s, sol/soldis

En helt fantastisk upplevelse. Rekommenderar att testa för den med god simkunskap,
gärna med våtdräkt och bra simglasögon för
en fantastisk naturupplevelse under ytan. Är
jag den första att simma runt ön? Vet ej men
jag tror det.
Joacim Wowern

Boden förvandlades till en utställnings- och demonstrationslokal
då Mona, Inger och Viera ordnade
en väsk-utställning. Vinsten av lotteriet, en av väskorna, gick till den lycklige köparen av
lott nr 58 – Malin Lindoff.

GRATTIS till Ida Eliasson –

Bouleplanen i hamnen var full av aktivitet den 24 juli, en av de få mulna dagarna i sommar med
en behaglig skugga. Vinnarna 2018 blev »Dalinos«, Karin och Calle Dahlin. GRATTIS!
I år var det 25 år sedan vi startade Tjörnekalvs Boule Mästerskap.

vinnaren av Tjörnekalv Golfen
2018. Familjen Krook/Wedlin
hade välviljan att arrangera
årets tävling då förra årets vinnare hade förhinder. Nästan 40
personer samlades efteråt för
prisutdelning i sjöboden.

MEDLEMSAVGIFT 2018–2019
250 kr/person alt 500/hushåll eller ett frivilligt belopp utöver detta. Betalas till Bg 5473-6681 eller Swish 1236172563
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