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Styrelseledamöter i våra föreningar
• INTRESSEFÖRENINGENLena Steijner, Lena Wedlin, Peter Wedlin, Ingvar  Torgersson, Patrick Lindoff, Philip Wandhammar  och ordförande Inger Öhrn, tel: 0703-119432 

• HAMNFÖRENINGENIngemar Lindoff, Karl 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

Kalvebladet 
20 år

Det var sommaren 1999 – på  
Ingemars initiativ, han och jag, Viera, 
gav ut första numret av Kalvebladet. 

Kopierat på gult papper och  
med svart-vita bilder!  

Vi är kvar i redaktionen och tycker att 
det är jätte roligt att samla material 

till tidningen som utkommer nu med 
två sommarnummer.  

Stort tack till er alla som bidrar!   
Det är kul att bläddra i alla 34 nummer 

som finns i en pärm i vänthuset.
Ingemar och Viera

I år fick vi en typisk svensk sommar precis som vi ville 
ha. Det har varit mycket sol, kalla vindar, hårda vin-
dar, regn men även några härliga och mycket varma 

dagar.
Svensk sommar innebär också att vi har både sol och 

regn på midsommaraftonen och det hade vi. Tävlingarna 
på lekplatsen regnade bort men det tar vi igen nästa år.

Det var många som kom på vårt årsmöte och det är 
vi mycket glada för. En bastugrupp bildades och det blir 
spännande att se vad den gruppen kommer fram till när 
det gäller bastu på Kalven.

Vis-fest blev det i år med både nya och »gamla« för-
mågor och vädrets makter var med oss hela tiden.

Nytt för i år är ju att vi har en motionscykel stående i 
Boden. Den kan alla vuxna använda varje dag mellan kl. 9 
och 21. Den som har cyklat mest på den är nog öns äldste 
man, Sigge Torgersson. Det tycker jag är fantastiskt.

Sedan har vi haft en Hantverksutställning i Boden. Jag 
är helt säker på att det finns många fler som har hantverk 
hemma och som borde varit med på utställningen. 

Ännu är sommaren på Tjörnekalv inte slut så njut så 
länge du kan. Ha en fortsatt bra sommar!

Stora Tjörnekalvs Intresseförening  
genom Inger Öhrn, ordförande



2 | Kalvebladet nr 35 • 2019

Under pingsthelgen, 7–9 
juni, levde vi lägerliv på 

Tjörnekalv. Vi är en grupp från 
Friluftsfrämjandet på Hisingen 
som träffas varannan lördag och 
upplever naturen tillsammans. 
Som avslutning innan sommar-
lovet ordnade vi ett läger där 
temat var »Ö-luffning i södra 
Bohuslän«. Vi var 11 barn och 
10 vuxna som bodde i tält på 
Tjörnekalv och utforskade öarna 
runtom. Både barn och vuxna 
uppskattade mycket att tälta på 
fotbollsplanen, bada i Gröne 
Viga och grilla vid gästhamnen. 
Stort tack för att vi fick komma 
och bo på er vackra ö!

Johan Norrman

STRÖVARE PÅ TJÖRNEKALV

Vem är den 
här aktiva och 
ivriga killen 
som alltid är i 
farten? Han är 
hjälpsam, kon-
verserar gärna 
och har många 
kloka tankar. 
Jag intervjuade 
honom:

August blir 13 år i september och ska börja i sjuan i       
   skolan i Göteborg. När jag undrar hur gammal han 

var när han kom till Tjörnekalv för första gången säger 
han:

– Jag var en vecka! Och sedan dess är jag här så 
ofta som möjligt, året om, med mina föräldrar och hos 
farmor och farfar. 

Jag undrar hur det kommer sig attt han klipper grä-
set på Tjörenekalvs gemensamma gräsytor.

– Föreningens gräsklippare gick sönder nu på 
försommaren och jag tyckte att jag kunde låna farfars 
gräsklippare och använda den för att klippa för fören-
ingen. Det blev uppskattat och efter Ingemars instruk-
tioner blev jag föreningens »gräsklippare« i år. Jag gillar 
ju motorer och sånt' och jag fastnade – ja, jag tycker att 
det är mycket roligt!, säger August.

Det här är August –  
 I ÅR KÖR HAN FÖRENINGENS GRÄSKLIPPARE

Kalvenborna är aktiva 
även under vintern! En fin 
bild skickad från Marianne 
Sellberg.

Hur kommer det sig att du kan detta, frågar jag och 
August berättar:

– Det är farfar som har lärt mig. Jag satt i hans knä 
när jag var liten och vi klippte tillsammans. Sedan har 
jag fortsatt, tittat, frågat och nu kan jag mycket om 
motorer ... även om det uppstår något problem så löser 
jag det.

– Annars är jag mycket i sjöboden nu på sommaren, 
träffar kompisar, mest från grannfamiljen Andersson. Vi 
åker båt, badar och fiskar makrill. Makrill är jättegott, 
men den bästa rätten är farmors fiskrullader med räkor!

Vad är det bästa med Tjörnekalv?
– Havet, naturen och frihetskänslan! – blir ett snabbt 

svar.
Några andra tankar du vill dela med andra?
– Om någon behöver transport och jag finns på ön 

kan jag köra över för en slant. Ring mig på 070 816 06 
36. Sedan vill jag uppmana alla som är ute med sina 
hundar – plocka upp efter hundarna, det luktar förfär-
ligt om bajset fastnar i gräsklipparen.

– Och en önketanke – vi kunde ha fler gemensamma 
fester  på Tjörnekalv. Med lite egen mat, och så – bara 
för att umgås och ha trevligt. 

Svarar August och skyndar sedan vidare ... 
Ett stort tack för pratstunden!

Viera Larsson
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Vädrets makter är inte nå-
diga mot våra tillgångar. 
När vi ställer undan våra 

trädgårdsmöbler för säsongen så 
får bryggor stå ute i regn och rusk. 
Genom åren så har vädret gjort att 
trävirket på flytbryggan och små-
båtsplatserna på A-bryggan ruttnat 
trots tryckimpregnering. 

En dansk gästbåtskapten tram-
pade förra året igenom trallen som 
håller ihop flytbryggan. Han klarade 
sig utan större blesyrer, men det 
fick Hamföreningen att undersöka 
möjligheter till olika åtgärder. En ny 
brygga kostar mycket pengar, men 
att skrota en gammal är minst lika 
dyrt så det fick bli en reparation. Ett 
arbetslag sammankallades och under 
sol, regn och åska byttes hela däcket 
på C-bryggan. Sven Johansson var 
arbetsledare och lät tillverka speci-
alverktyg för att få jobbet att flyta så 
effektivt som möjligt.

En mäkta nöjd ordförande, Lars 
Svensson, kunde konstatera att 
gemensamt arbete kan flytta berg 
och laga stora bryggor. Arbetslaget 

bestod av förutom arbetsledaren 
och ordförande av Ingemar Lindoff, 
Jan-Olof Hansson och Sten-Åke 
Eliasson.

Det gamla virket måste transpor-
teras till Stenungsund där det tas om 
hand som farligt avfall. Flytbryggan 
kom på plats i mitten av 90-talet på 
initiativ av Ingemar och Sten-Åke 
och har således tjänat oss i 25-år. 
Tjörns Kommun stod för finansie-
ringen som ett led i att bättra på 
möjligheten till båtplats och stödja 
turismen i kommunen. Öns unga 
kvinnliga tonåringar var de första 
hamnkaptenerna att hälsa gästbåtar-
na välkomna till öns nya brygga med 
fasta förtöjningar (moringar).

                                            Sten-Åke  

 Gemensamt arbete kan flytta berg

HÄR ÄR BILDEN PÅ HENRY UPPE PÅ KLONKEN. 
Henry är 9 år gammal och älskar att klättra runt i 
bergen på Kalven, det är ju lite skillnad från platta 
Malmö där han bor till vardags. Efter några dagars 
övertalning fick han med sig sin mamma (som tog 
bilden) upp till Klonken. Det gick snabbt – det tog 
bara 13 minuter från huset. Henry har helt klart fått 
bergsklättring i fötterna.

Henry är barnbarn till Lisbeth och Rolf Hiltman
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MEDLEMSAVGIFT 2020–2021 
250 kr/person alt 500/hushåll eller ett frivilligt belopp utöver detta. Betalas till Bg 5473-6681

Ava Ilin Sjöberg  
är född den 29 mars 2019. Hon är 

dotter till Tove Sjöberg och Dennis Ilin 
och barnbarn till Elisabeth Sjöberg 

och Peter Magnusson. 

Vilmer Zetterström 
är född den 13 april 2019. Han är son 
till Markus och Rebecka, barnbarn till 

Eva & Lars Eriksson och barnbarns-
barn till Sigge Torgersson.

Rufus Frisk 
är född den 25 mars 2019. Han är 

son till Anna och Carl-Johan Frisk och 
barnbarn till Airi och Claes Dahlin. 

Vinga och Malva  
Hagström 

är födda den 8 juli 2019. Tvillingarna 
är döttrar till Eleonora Hagström och 
Johan Öhrn och är barnbarn till Inger 

och Christer Öhrn. 

Nåra glimtar från sommaen 2019

Hantverksutställning hölls i Boden

Visfesten – utan regn!

Vinnarna av Boule-tävlingen 2019

Instruktion inför röjningen Bra anslutning under »väg-dagen«

GUNGSTÄLLNINGSBYGGE
Det tog 2 dagar att förbereda bygg- 
delarna hemma i trädgården, vilket  
jag (Lina Nyberg) och David Johansson 
gjorde. Och sedan ca 3 timmar att montera 
med god hjälp av Ingemar och Tommy. 

Nu är gungan 
redo för en 
massa gung, i 
förhoppnings-
vis många år 
framöver!


