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Sommarturlista färjan
Sommarturlistan gäller 14 juni - 16 augusti.
Begränsade möjligheter till frakt under den här perioden.
Följ rekommendationerna och res inte när du är sjuk.
Tjörnfärjan kör extraturer vid behov när Hakefjord inte räcker till för passagerartrycket.

Posten
I vårt område råder varannandags-utdelning. Avier, reklam mm kommer dagligen.
Post till bofasta i de gula väskorna, väskorna kommer varje vardag.
Eftersänd post till Tjörnekalv kommer separat i en blå låda under högsommaren.
Postfärjan kommer vardagar kl 10.18 och då kan utgående post också lämnas till
däcksman. Närmaste brevlåda finns på Rönnängs brygga.
PostNord och TFF har ett samarbete kring utdelningen på Tjörnekalv.

Sophantering på Tjörnekalv
Återvinning - testprojekt Åstol
Ett projekt med fasta återvinningsstationer på de bofasta öarna har genomförts med Åstol
som testområde här i vår skärgård.
Vi väntar på ett politiskt beslut i frågan, och i så fall kommer alla bofasta öar i Tjörns
kommun få en fast station i respektive hamn.

Återvinningstjänsen - Fastighetsnära insamling
Alla hushåll på Kalven kan tilläggsbeställa återvinningshämtning vid soptunnan varje månad.
Återvinningen sorteras innan hämtning enligt ett angivet system och hämtas när vanligt
brännbart hushållsavfall hämtas.
Vill hushållet inte beställa denna tjänst finns istället återvinningsstationen i Stansvik.

Samlaren
På Kalven finns återvinningsstationen Samlaren på baksidan av Servicehuset/Vänthuset.
Där kan alla slänga småelektronik, glödlampor och batterier. Öppen dygnet runt.

Grovsophämtning
Grovsophämtningen i år sker 6 augusti kl 10-14



Ren Kust och Strandstädarkartan
Strandstäda mera! Skräp som plockas upp längs med strandlinjen och läggs i säckar kan
markeras ut på Strandstädarkartan som ”hämtbehov” och hämtas då av Ren Kust. Säckar
finns att hämta i Vänthuset i Ren Kust-lådan.

Pga Corona kommer vi inte heller i år att organisera någon större gemensam strandstädning
utan ta en säck och städa på egen hand eller i mindre grupper / egna bubblan.
Mer info renkust.se

Gångvägen till Stansvik öppnad
Rönnängs intresseförening har arbetat för att få en bättre gångväg på Rönnäng mellan
Stansvik och Rönnängs brygga. Nu är den öppnad och det blir säkrare och lättare att gå
mellan tex långtidsparkeringen och färjan.

Servicebladet 2021
Vill du ha koll på närliggande service på ön och i vår omnejd, ta ett ex av Servicebladet 2021
som finns i Vänthuset.

Bohusläns Skärgårdsråd och Skärgårdarnas Riksförbund
TFF/Tjörnekalv är aktiva i arbetet för en bra året runt-struktur i skärgården genom bla arbete
i Bohusläns Skärgårdsråd och Skärgårdarnas Riksförbund. Arbetet kretsar kring en stärkt
infrastruktur och samhällsservice, och utbyte av erfarenheter med andra bofasta öar i
Bohuslän och i Sveriges övriga skärgårdar.
Under Corona sker allt samarbete digitalt.
Mer info; Skargardarna.se
Bohuslansskargardsrad.se

TFF - samhällsföreningen på Tjörnekalv
TFFs styrelse gör nu sommaruppehåll och har möte igen i slutet av augusti.
Då fortsätter vi arbeta för att Kalven och vår del av skärgården ska vara en god plats att bo
på hela året!
Under Corona sker samarbetet med våra grannöar, andra organisationer och kommunen
helt digitalt.

Välkommen som medlem eller stödmedlem!

En Glad sommar önskas alla!

Styrelsen Tjörnekalvs Fastboendeförening
Juni 2021


