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ÄNNU EN SOMMAR PÅ TJÖRNEKALV

När jag var 10 år började jag i Kjellbergska kom-
munala flickskola i Göteborg. Där blev jag 
klasskamrat med en flicka som jag fortfarande 

träffar. Nu är vi inte flickor längre men vi träffas i alla fall 
ett par gånger varje år.

Hon, hennes syster och föräldrar åkte på 50-talet 
utomlands varje år. Detta var ju inte så vanligt på den 
tiden. De körde bil och tältade hela vägen ner till södra 
Europa. Varje år fick hon lite pengar av mig så att hon 
kunde köpa en minnessak till mig från ett land de be-
sökte.

Ofta var det en liten silversked jag fick.
Jag tror att jag var lite avundsjuk på henne då, för jag 

skulle ju bara åka till Tjörnekalv och vara där hela som-
maren. Ibland tog vi bussen hemifrån, men ofta kunde 
pappa, som var privatchaufför, hämta oss och köra till 

Tjuvkil där vi tog färjan till Kalven.
Nu många år senare är jag inte avundsjuk på henne 

utan istället tacksam över att få ännu en sommar på 
Tjörnekalv. 

En sommar full av barn och barnbarn och vänner, 
men även en sommar med olika trevliga aktiviteter här 
på vår ö.

Vi får se vad sommaren 2019 har i beredskap åt oss.

Jag önskar er alla ännu en skön sommar på Tjörnekalv.

Stora Tjörnekalvs Intresseförening 
genom Inger Öhrn, ordförande

ansvarig utgivare Inger Öhrn, ingerohrn@gmail.com 
redaktion och digitaloriginal 
Viera Larsson, viera.larsson@visual.se  
tryck Ale tryckteam

Påskkväll, 2019
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•  FRÅN INTRESSE-
FÖRENINGENS  
STYRELSE:

• RÄKFESTEN ...
Behöver vi förändra något i hur 
Räkfesten arrangeras? Kom gär-
na med dina synpunkter FÖRE 
ÅRSMÖTET 5 juli 2019, så att vi 
kan ta upp idéer och förslag un-
der mötet. Maila till Inger på: 
ingerohrn@gmail.com,
eller lägg dina 
synpunkter i 
»Idélådan« som 
finns i vänt-
huset.
Tack!

• BASTU ...
Skulle du vilja 
bilda och ingå i 
en »Bastu-grupp«?
Gruppen får samordna frågor 
kring förra årsmötets förslag om 
att bygga en bastu på Kalven. 
Skriv din anmälan eller dina 
idéer och lägg dem i »Idélådan« 
i vänthuset, eller maila till Inger 
på ingerohrn@gmail.com.
Tack! 

BEHÖVER VI SÅ MÅNGA 
SOPKÄRL?
Du vet väl att du kan gå ihop med 
en granne för att dela kärl för kom-
post och brännbart avfall. Då delar 
ni på en avgift och vi kan minska 
antalet soptunnor som står längs 
vägarna. Kontakta Tjörns kommun 
så hjälper de dig.

Eva Carlsson

Det var en 
ovan-
ligt varm 

påsk i år. Över 20 
grader, blå him-
mel och vindstilla. 
På påskafton hölls 
det, som vanligt, 

två timmars röjning med en riklig 
anslutning. Alla generationer deltog, 
även mindre barn med sina föräldrar 
och sina morföräldrar. Eller var det 
farföräldrar? Det var ju så många nya 
ansikten, unga par och deras småt-
tingar som jag hade svårt att placera. 
Jag borde ju känna mor- och farför-
äldrarna för vi var unga samtidigt 
på dåtidens Kalven. Vi var ganska 
många som på somrarna satt tillsam-
mans med våra barn i sandlådan, vid 
gungan eller i Sundet. Kalven var vår 
självklar plats under sommarmåna-
der.

Det kändes så glädjande att se så 
många unga familjer på ön även idag. 
Vad betyder Kalven för dem? Hur 
klarar sig vår ö i konkurrsen med 
lockande internationella resmål och 
dagens många möjligheter till spän-
nande semestrar? 

Jag frågade några unga under 
påskhelgen. Här är deras svar.

Kalven betyder oerhört mycket för 
mig, min familj och är en plats för 
umgänge med stor-familjen.

Vi kommer hit alldeles för säl-

KALVEN & den yngre 
generationen

lan, något vi försöker bli bättre på att 
nyttja. Men de flesta högtider från 
april till augusti brukar vi fira gemen-
samt på Kalven.

Tack vare våra barn Elliot och 
Milo har vi genom lekplatsen träffat 
många nya familjer vilket är fan-
tastiskt. Smårbarnsålder ger annars 
lite utrymme för nya bekantskaper 
så lekplatsen är ett bra vattenhål för 
småbarnsföräldrar, – säger Patrick 
Lindoff. 

Kalven betyder allt. Vi har spenderat 
varje sommar sedan vi var små på 
Tjörnekalv och skulle nog inte veta 
vad vi skulle göra om det inte fanns.

Jag kommer till ön ca 4–5 veckor 
om året och det borde vara samma 
för min syster. Mamma och pappa är 
här betydligt mer. 

Jag träffar på Tjörnekalv en del 
unga i min ålder. Även om det mest 
är på sommaren så är det alltid roligt 
att träffa alla igen, – berättar Ida 
Eliasson.

Pontus Gadd svarar på mina frågor:
Jag brukar alltid säga att jag har sån 
himla tur att få ha växt upp här och 
att nu även min familj får den lyckan. 
Det är en idyll här ute likt inget annat, 
jag känner lugnet när jag kommer till 
Kalven.

Vi är här mest på hösten och 
våren. Det kan vara så stilla när det 
inte är så mycket folk, samtidigt som 

Vi delar 
soptunnor 
med våra 
grannar.
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det kan storma fullt runt knuten. På Kalven blir det mest 
tid för familjen, eller för vänner om man har dem med 
sig ut. Något av det bästa är ju att dela Kalven med andra 
nära och kära; det är sällan som någon är missnöjd med 
en vistelse här ute.

Jag frågade om det finns något särskilt minne eller upp-
levelse från Kalven.

– Fantastiska kvällar med havsutsikt, vitt vin och räkor. 
Det räcker långt, säger Patrick.   
– Än idag kan man hitta nya platser som man aldrig sett 
innan. Men det som slår alla platser jag besökt i världen, 
det är Lauste, i såväl gryning som skymning, nu som då, 
säger Pontus.  
– Jag har ett roligt minne – när vi, ca 7 tjejer i samma 
åldrar (runt 9–12), med samma lila tröjor hade dansupp-
visning på räkfesten, minns Ida.

Detta inslag i programmet minns jag också, sju duktiga 
tjejer och deras riktigt proffsiga showdans! 

Tack, Patrick, Ida och Pontus för att ni delade med oss 
era tankar. Härligt att ni finns på Kalven och – »tar över«!                                                                              

Viera

SE, MEN INTE RÖRA 
Det var för lockande att lyfta den lilla äspingen (hug-
orm-unge) som slingrade sig på vägen. Oliver är inte 
rädd för ormarm och räknade inte med att äspingen 

skulle hugga. Det 
blev ett litet bett 
och en svullen 
hand. Påskafton 
slutade på NÄL-
sjukhuset och det 
var riktigt synd 
om Oliver! Men 
allt gick bra och 
han kom hem 
nästa dag. Oliver 
hälsar till alla 
att det bästa är 
att hålla sig till 
regeln: »Se – med 
inte röra!« 

•  FRÅN SAMFÄLLIGHETS- 
FÖRENINGENS STYRELSE: 

DET ÄR LÄTT ATT TA SAKER FÖR GIVET
Sommaren närmar sig nu med många förväntningar. 
Arrangemang har fixats av Intresseföreningen och vat-
ten har kunnat tappas i våra kranar som vanligt och det 
har fungerat i vår hamn. 

Vad många inte tänker på är att det finns styrelser 
som arbetar för allas bästa och dessa förtroendevalda 
berättar på sina årsstämmor hur året varit och hur man 
ser på framtiden. Förra året var det få som besökte 
Intresseföreningens och Samfällighetens årsstämmor.  
Hamnföreningen tycks engagera medlemmarna mera.  
Låt oss ta Stora Tjörnekalvs Samfällighetsförening som 
exempel (VA-föreningen). VA-föreningen ansvarar för 
allas VA och våra vägar och belysning. Antalet repre-
senterade fastigheter på årets stämma var 16 av 60 dvs 
endast drygt 25%. Att inte kunna ge 1 timma av sin tid 
för att utöva sin rättighet som medlem i en förening är 
nonchalant. Skulle viktiga beslut behöva tas så uppfyller 
vi inte föreningslagens krav på närvaro.

Ibland har man inte möjlighet att deltaga, men att ge 
någon granne fullmakt att representera är en möjlighet.  
Kanske skall årsstämmorna ligga på annan tid, för fram 
din åsikt !

Idag är det många familjer som delar på fastigheter 
eller hyr ut. Ta gärna med dessa gäster på årsstämman 
så att de får inblick i vad som sker och att din fastighet 
är representerad.
VI SES I SOMMAR.                                             Sten-Åke  
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MEDLEMSAVGIFT 2018–2019 
250 kr/person alt 500/hushåll eller ett frivilligt belopp utöver detta. Betalas till Bg 5473-6681

Styrelseledamöter i våra föreningar
• INTRESSEFÖRENINGENIngemar Lindoff, Lena Steijner, Lena Wedlin,  Peter Wedlin, Lena Eliasson, Ingvar Torgersson och  

ordförande Inger Öhrn, tel: 0703-119432 
• HAMNFÖRENINGENKarl Hartvig, Sven Johansson, Tommy Johansson, Mariette Wikberg, Christer Öhrn och ordförande Lars Svensson, tel: 0708-664860.

• SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN Lars Eriksson, Jan-Olof Hansson, Jürgen Wahlström, 
Anders Öhrn, suppleanter Hans-Eric Andersson, Martin Krook, ordförande Sten-Åke Eliasson ochtillsynsmann Robert Karlsson tel: 0705-14 42 64

• TJÖRNEKALVS FASTBOENDEFÖRENINGHenny Karlsson, Robert Karlsson, Mariette Wikberg, 
Hans Wilhelmson och ordförande Susanna Leibovici 
tel: 070 6584267, mail susanna@leibovici.se

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

* SJUKVÅRDVÄSKAN  finns hos Mona

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTEN

FREDAG  5 JULI
i BODEN

• St. Tjörnekalvs Intresseförening kl 18.30 
med efterföljande mingel

LÖRDAG 6 JULI
i BODEN

• St. Tjörnekalvs Samfällighetsförening kl 10.00
• St. Tjörnekalvs Hamnförening kl 11.00

BOKA redan idag!
• Gemensamhetsdagen  

för vägar  meddelas i juli
•  KANSKE Visafton          " i juli
• Boule mästerskap        " i juli
•  Röjning 25 juli
• Bytardagen  1 augusti
• Grovsopshämtning  2 augusti
•  Räkfest  10 augusti

KALENDARIUM 2019 finns  
även på vår hemsida!

Björn Steiner (vänster) och Finn 
Steiner (höger)
Björn är född den 28 01 2019, son till Niclas 
och  Rosanna Steijner och Finn, född den  
20 11 2018, är son till Robin Wahlström och 
Charlotte Brännström.  Stolta farföräldrar är 
Jurgen Wahlström och Lena Steijner.

Milo Lindoff är född den 23 10 2018, 
barn till Hannah och Patrick Lindoff  
och barnbarn till Christina o Lennart Lindoff.

VI PLANERAR:
• Hantverksmarknad • Pysseldag för vuxna/

barn • Barnens dag (ordnas av 70-talister?)

FÖR TIDER SE (SENARE) ANSLAGSTAVLAN

Vi alla saknar
Kjell Gullberg
1951–2018, som 
gick bort på hösten 
2018.

NYA PÅ KALVEN 
Mats och Jenny  
Resvik, från  
Göteborg, har köpt 
det nybyggda  
(sommar)huset vid 
huvudvägen.
VARMT VÄLKOMNA!

Elsa Wikberg
1925–2019, inne på 
sitt 94:e år, dog i sitt 
hem här på Kalven 
den 12 januari 2019. 
Vi minns henne 
med värme!

Söndag den 2/6 var färjan överfull med besökare till Kalven. Rönn-
ängs Betaniaförsamling gjorde en vårutflykt med picknickkorgar 
och brännboll till fotbollsplan (Nye myra).
Kanske också något för oss att ta upp som en aktivitet på våren för 
alla familjer.                                                                                                                  Sten-Åke     


