Nyhetsbrev TFF sommaren 2020
Tjörnekalv
FÄRJAN
Sommarturlistan börjar måndag 15 juni och gäller t.o.m. söndag 16 augusti.
Postturen kommer fortsatt kl 10.18 mån-fre, då kan du också lämna utgående post till
däcksman.
Observera att pga Corona skall vi endast resa med färjan när vi måste, vi ska undvika
trängsel och stanna hemma när vi har symptom. För att undvika trängsel ombord har Tjörns
Hamnar och Västtrafik reducerat antalet tillåtna resenärer ombord, Hakefjord tar 60
passagerare och Tjörn tar 40 passagerare. Folkhäslomyndigheten ber oss att undvika resor
med kollektivtrafiken.
För att undvika att allt för många blir akterseglade denna sommarperiod kommer båda
färjorna vara i trafik när det är många resenärer. Räkna med att vissa turer ändå kan bli fulla
och att du inte kan komma med.
Också denna sommar går det endast att frakta gods på vissa angivna turer, se turlistan.
Skärgårdskortet finns fortsatt att köpa ombord.

DYRÖBODEN
Renee med personal hälsar nya och gamla kunder välkomna att handla via färjan. Extra bra i
corona-tider för att undvika trängsel. Tel 0304-672 654.
Du beställer dina varor vardagar innan kl 16 och får de levererade följande vardag kl 10.18
med postturen. Tänk på att vara på plats på kajen och ta emot varorna från däcksman.
Dyröboden har öppet dagligen kl 8-20 under högsommaren. Pizzaugnen är öppen varje dag
efter midsommar. Butiken är Apoteksombud.

ÅTERVINNING
Vi slår som vanligt ett slag för återvinningsmöjligheterna här på ön!
Samlaren finns på baksidan vänthuset och där kan du slänga farligt avfall såsom batterier,
glödlampor och småelektronik. Öppen dygnet runt.
Återvinning vid varje fastighet – fastighetsnära insamling – går att beställa som tillägg till
den vanliga sophämtningen. Då hämtas återvinningen vid soptunnan en gång per månad

året om. 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.
Sopbåten kommer som annonserat fredagen den 7 augusti kl 10-14. Grovsopor, dock ej
byggavfall.

PARKERING
Öarna arbetar tillsammans för att få en bättre parkeringssituation i Rönnäng för både
bofasta och besökare. Sedan Jannes äng byggdes om har situationen i boendekön
förbättrats. Besöks-P vid ishallen är fortsatt gratis tills vidare och 7 dygn gäller.
Öarna driver gemensamt frågan om P-hus och ska träffa kommunen igen efter sommaren.

REN KUST
Hjälp gärna till att städa en strand i sommar. Nu finns en app som gör det ännu enklare att
anmäla att du städat och om det behöver hämtas. Du hittar appen där appar finns och den
heter Strandstädarkartan.
Sedan förra året har vi en egen ”städningsstation” här på Kalven, en låda i vänthuset där du
kan hämta sopsäckar och handskar. Där finns också info om strandsstädarkartan. Gör en
insats när du ändå är ute och badar eller ute med båten! Pga corona så kan du behålla
handskarna och använda dessa vid nästa tillfälle du städar. Bara oanvända handskar i lådan
under pandemin.
Havet och stränderna i Bohuslän blir allt mer fulla av plast. Ren Kust organiserar städning av
stränder där plast och annat skräp hämtas upp med båt. Alla kan delta, när de vill.
Gör så här: Hämta säckar, städa valfri plats, lägg skräpet i säckarna, knyt ihop dem och ställ
dem väl synliga men en bit från vattenlinjen. Markera sedan på kartan var säckarna finns så
kommer Ren Kust med båt och hämtar skräpet och tar det till sopsortering. Större föremål
ställs bredvid säckarna. Allt trä lämnas kvar. Obs! fyll inte säckarna mer än till hälften, annars
blir de för tunga att hantera.

CORONAVIRUSET I BOHUSLÄN
Pandemin pågår som vi alla vet ännu och ett stort ansvar vilar på oss alla som individer. Vi
får alla hjälpas åt att hålla Folkhälsomyndighetens restriktioner; undvika trängsel och hålla
avstånd, tvätta händerna och fortsatt hålla oss hemma om vi är sjuka.
Smittskyddsläkarna i Bohuslän/VGR, Eva Lindhusen Lindé och Thomas Walhberg, ger skärpta
råd då de ser särkild smittorisk i våra små kustsamhällen i sommar:
- Res inte med färjorna till öarna i onödan, besök inte trånga orter i onödan. Vi får vara rädda
om varandra och undvika att det blir trängsel. Pandemin är inte över.

Tänk på att det inte heller ska uppstå trängsel i gästhamnarna eller på badplatserna, vi har
alla ett ansvar att ta.
Anslag från kommunen med corona-info kommer upp i hamnen innan Midsommar.

EVENEMANG INSTÄLLDA UNDER PANDEMIN
Pga pandemin är de flesta evenemang i närområdet inställda. Grannöarna hälsar oss
välkomna tillbaka nästa år till evenemang mm!
Viss verksamhet för barn och ungdomar pågår med lämpliga restriktioner, tex Simskola för
barn på Dyrön v 28+29. För anmälan och info, skicka sms till Linda 0739-270395.

BLI MEDLEM
Vill du stödja samhällsföreningens arbete på Kalven? Bli gärna medlem eller stödmedlem i
TFF! Kontakta kassör Robert.

MAIL-LISTA
Vill du få info från TFF anmäl dig till nyhetsbrevet. Uppdatera gärna med din nya mailadress
om du bytt nyligen. Maila till sekreterare Mariette: mariette.wikberg@gmail.com

Vi önskar alla en fin sommar och ta hand om varandra!
Styrelsen TFF
Mariette, Robert, Hans och Susanna

