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Visste ni att det allra första Kalvebladet 
utkom sommaren 1999? Sedan dess 
har styrelsen, oftast i två nummer per 
sommar, lämnat information, berättat 
om nyheter och olika intressanta frågor 
i Tjörnekalvs eget blad.

Det var dåvarande ordförande i 
Intresseföreningen, Ingemar Lindoff, 
som kom på idén att ge ut ett eget 
föreningsblad. I inledningstexten i 
det första numret, 1999, står det:  
» … Tanken är att detta blad ska 
utkomma 1–2 gånger under som-
maren och beskriva vad som händer 
på Tjörnekalv idag, men också ge en 
återblick på vad som hänt tidigare 
och berätta lite om öns historia …«

Alla 38 hittills publicerade nummer 
av tidningen finns i en pärm i Vänt-
huset i hamnen. Det kan vara intres-
sant att bläddra i den och se vad som 
har hänt sedan 1999. Det har skrivits 
om nyheter, röjningar, nya projekt, 
nyinflyttade, nyfödda, gamla som har 
lämnat oss och ett antal medlemmar 
har intervjuats. Dessutom hittar man 
en hel del berättelser från gamla tider 
och urklipp från äldre tidningar.

Den nuvarande styrelsen och redak-
tionen vill att Kalvebladet ska förbli 
en levande länk mellan oss och er 
medlemmar. 

För att ni skall få information i 
god tid inför säsongen skickar vi ut 
årets första nummer per post till er 
hemadress. Under sensommaren 

KALVEBLADET REDAN I APRIL?
kommer ytterligare ett nummer, som 
kommer att delas ut på Kalven. I detta 
aprilnummer kan ni på sidan 4 läsa 
om vad som planeras för kommande 
månader och förbereda er för dessa 
aktiviteter. Men glöm inte att också 
kontakta styrelsen med förslag och 
egna idéer.

Nu är det tredje året som corona 
pandemi påverkar vårt vardagsliv. 
Många självklara aktiviteter har 
bromsats eller har stannat av helt. 
Så även en del av föreningslivet på 
Tjörnekalv. Förra sommaren missade 
vi att fira Intresseföreningens 50-års 
jubileum! 

I tidningen nr 28 från 2016 rap-
porteras om bildandet så här: 

»Den 18 juli 1971 samlades cirka 
50 personer, både bofasta och som-
margäster på Tjörnekalv och fattade 
enhälligt beslutet att bilda Tjörne-

kalvs Intresseförening. Till ordföran-
de för detta första möte valdes Vilgot 
Wilhelmsson. Det var vatten- och 
avloppsfrågor som föreningen först 
skulle ta itu med.«

Mycket har hänt sedan den dagen. 
Men ett förslag – att föreningen skall 
ordna badplatser och se till att röja 
väg till dessa – gäller fortfarande.

Vi hoppas att vi kan hinna ikapp med 
jubileet och fira 51 år med Intresse-
föreningen under sommaren 2022. 

Under föreningens årsmöte vill vi 
gärna höra era åsikter och tankar om 
detta »nya« Kalvebladet. Vi ser fram 
emot era synpunkter. 

Vi önskar er alla en fin påsk och 
en härlig försommar.

Redaktionen  
genom Viera Larsson

Personligt medlemskort på sista sidan.
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När blir nästa röjning? 
Vi hoppas att inte behöva drabbas av fler konsekvenser av corona och  
planerar att nästa röjning sker på Påskafton lördag 16 april och därefter lördag 
28 maj, fredag 18 juni samt onsdag 20 juli.

Vad behöver göras?
• Behovet är stort att elda rishögar bl.a. i Gröna Viken, Snabbe, på Fotbolls-

planen och Stenbrottet, som vi tidigare så flitigt samlat ihop.
• Löpande behöver vi hålla undan vid våra stigar och i våra diken.
• Vi önskar också kunna arbeta 

vidare med Snabbe som är en 
doldis bland Kalvens badplat-
ser. Längst inne i viken finns 
en liten sandstrand som är ett 
lugnt och skyddat alternativ 
till Sunt på Kalvens östra sida. 
Intill denna strand behövs det 
fortsatt mer arbete.

 Snabbe är badplatsen där 
familjen badar med de yngsta 
längst in och ju äldre du blir 
tar du dig utåt på östra och 
västra sidan och upptäcker 
dina ställen. Arbetet i Snabbe 
riktar sig till familjer och vi 
vill speciellt bjuda in dig, 
som mor- och farföräldrar 
med barn och barnbarn, att 
tillsammans skapa en ny oas 
på Kalven.

Med vårt gemensamma arbete kan vi bibehålla Kalvens bad, stigar och hagar 
öppna för oss att fortsatt njuta av.

Intresseföreningens Styrelse genom Ingvar Torgersson

VÅRA BADVIKAR
I   slutet av sommaren 2021 inventerade vi med kameran Kalvens badvikar. Har 

du själv någon favorit? Vill du berätta, tipsa, eller skicka någon egen bild? 
Kontakta gärna redaktionen före nästa nummer i augusti.

Viera Larsson och Lisa Sjöberg
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Stigande VA & Vägavgifter 2022

Året kommer troligtvis innebära ökade kostnader för VA och belysning.  
Kommunen som redan har landets högsta VA-avgifter fortsätter att öka. 

Det har aviserats en höjning riktat speciellt mot alla Samfälligheter vilket 
innebär att Tjörnekalv får högre fasta avgifter än övriga Tjörn. Vi har bestridit 
ökningen hänvisande till avtalet som skrevs 1996. Föreningen kommer inte att 
betala de nya avgifterna och en strid är att vänta.

Relationen till kommunen fortsätter att vara kärv trots att man backade om 
extra anslutningsavgift för komplementbyggnader.

Fortums chockhöjning drabbar även oss då vi har rörligt elpris så vägavgif-
ten kan komma att höjas. 

VA-föreningen kommer att ta upp frågan om att göra en a-conto debitering 
inför sommaren. Vi vill påminna om att betala räkningarna i tid för att und-
vika påminnelseavgift och räntekostnader för VA och Vägföreningen.

Sten-Åke Eliasson, Samfällighetsföreningens ordförande

Sommarplaner i Hamnföreningen

Hamnföreningens verksamhet har under de två »corona-somrarna« varit 
lugn och något återhållsam. Vi har genomfört en del underhållsarbe-

ten kring servicehuset (se bilden ovan) men i övrigt har det mest gällt att ta 
emot våra båtgäster.

Vi kommer att lägga »halkskydd« på träbryggan och detta arbete skall 
vara klart till våren. När det gäller de permanenta platserna så är det  liksom 
tidigare kö till de bredare platserna medan det finns någon vakans när det 
gäller de smalare vid norra piren.

Lars Svensson, Hamnföreningens ordförandi     

ARBETET I STYRELSEN 
har haft som utgångspunkt 
att förvalta det fina vi har och 
samtidigt se på möjligheter till 
utveckling. 
 För att öka medlemsvärdet har 
vi utökat Kalvebladet där Viera 
har gjort en mycket uppskattad 
insats. Vi finansiera detta och ut-
skick med hjälp av annonser och 
annat stöd. Vi har haft kontakt 
med alla samarbetspartners där 
även några tillkommit som ni kan 
utnyttja genom ert medlemskap. 
Något vi kommer att utveckla 
efter hand.
 Dessutom har vi fått ett tillskott 
av nya medlemmar vilket är gläd-
jande. Även vuxna barn har gått 
med med personligt medlemskap 
och kommer nu att få löpande 
information, eget Kalveblad och 
Medlemskort.
 Vi ser även över våra adminis-
trativa rutiner, uppdatering av 
register etc. för att förenkla hante-
ringen, därav bl.a. Medlemskortet 
i detta blad som skickas ut till det 
betalande hushållet.
 Lena W och Lena S har utar-
betat ett utmärkt Kalendarium 
där ni har möjlighet att delta för 
genomförandet.
 Information ger möjligheter. 
Därför vill jag uppmana er att gå 
med i vår Facebookgrupp som 
är öppen för alla på ön. Mer om 
detta på sista sidan.
 Vi ser nu fram emot en härlig 
sommar tillsammans på vår fina ö!

Mats Resvik,  ordförande 
i S:t Tjörnekalvs Intresseförening

TACK till Lars, Sven, Tommy och Ingemar 
för arbete med rampen vid vänthuset, 
åtgärder i hamnen och vindskivor etc. på 
bodarna. Den nya betongrampen möjlig-
gör nu för alla en bekväm tillgång till vänt-
husets båda rum. Ett uppskattat initiativ! 

I Saulauet eller Stenbrottet har markägaren Conny 
gett oss möjlighet att elda upp träd, sly och buskar. De 
senaste åren har detta missbrukats då det av oss boende 
på Kalven använts som en avstjälpningsplats av jord och 
stora rötter. Undvik detta då det är omöjligt att elda! 
 Trots klar uppmärkning har det även placerats stora 
mängder träd, sly och buskar direkt under elledningarna 
vilket måste undvikas. Respektera den avgränsning som 
gjorts så att vi kan elda på ett betryggande sätt.  
 Om man lägger något här är det tacksamt att man 
också medverkar så att det även eldas upp.

!

Ny mellanstor kärra och punkterings-
fria däck till småkärrorna.  
TACK Hörby Bruk för gott stöd.
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KALENDARIUM 2022 
APRIL

16 april lördag • Röjning
 Vi möts kl 10 på bryggan. Styrelsen informerar om 

arbete. Påskvaka på kvällen.

MAJ

28 maj lördag • Röjning
 Vi möts kl 10 på bryggan. Styrelsen informerar om 

arbete. Fika efteråt.

JUNI

18 juni  lördag • Röjning 
 Vi möts kl 10 på bryggan. Vi gör 

fint för midsommar.

24 juni fredag • Midsommarafton
 Anslag med midsommar- 

program sättes upp på anslagstavlan. 

25–27 juni, lördag – måndag • Utställning i Boden
 Lisa Fritzell, vävnader

JULI

1 juli fredag • Årsmöte Intresseföreningen
 Vi samlas i Boden kl 18. Välkomna!

1 juli fredag • PUB-kväll i Boden, se anslag.

2 juli lördag • Årsmöte Samfällighetsföreningen
 Samling i Boden kl 10. Välkomna!

2 juli lördag • Årsmöte Hamnföreningen
 Samling i Boden kl 11. Välkomna!

15 juli fredag • Bouletävling
 Samling vid bouleplanen kl 10.  

Kakförsäljning – baka gärna.  
Anmälningslista i vänthuset. 

15 juli fredag • PUB-kväll i Boden, se anslag.
 Intresseföreningen firar 50 år!

20 juli onsdag • Röjning
 Vi möts som vanligt kl 10 på bryggan. Styrelsen 

informerar om arbetet. Finfika 
efteråt.

28–31 juli, torsdag – söndag • Utställning i 
Boden

 Kalvenkonstnärer

29 juli fredag • Tjörnekalv runt
 TJÖS organiserar. Se anslag.

29 juli fredag • PUB-kväll i Boden,  
se anslag.

juli  Golf – Tjörnekalv Open 2022, mer info kommer.

juli/ mitten  Vägdag för våra allmänna vägar, mer informa-
tion kommer.

AUGUSTI

4 aug. torsdag • Bytardagen
 Bär det du inte behöver/vill skänka till hamnen  

kl 10. Den som vill köpa swishar en frivillig summa 
till Intresseföreningen. Det som inte säljes bort-
sänkes till välgörenhet.

5 aug.  fredag • Grovsopor
 Container kommer att stå i  

hamnen 10–17. Allt sorteras under 
övervakning av personal från  
sophämtningen. 

6 aug.  lördag • Räkfesten
 Detaljerad program kommer att 

anslås på anslagstavlan.

SEPTEMBER

17 sept.   Vinterförberedelser 

sept. Brandövning, mer information kommer.

DECEMBER

31 december Nyårsafton kl 24.00 skålar vi på 
bryggan. Alla som är på Kalven är välkomna! 
Detta är ett privat initiativ.

0304-677550

                                                                 Mot uppvisande av MEDLEMSKORT i Stora Tjörnekalvs Intresseförening                              erhålles RABATTER hos dessa företag
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DYRÖBODEN DYRÖBODEN

Den finns än idag att ses i Emils 
stuga. 

År 1907 föddes sonen Albert. Re-
dan 1911 dog Augusta när lille Albert 
endast var 4 år. Albert var duktig på 
att spela dragspel. På Lillekalv fanns 
en dansbana och där dansades det 
till hans dragspelsmusik. Karl gick 
till sjöss tidigt eftersom han måste 
hjälpa till med försörjningen. År 
1937 dör Anders Johan på Rönnängs 
ålderdomshem. 

Albert hyr därefter huset som 
sommar stuga. Han köpte sedan 
huset av kommunen runt 1956.  Som 
barn var det ett stort och spännande 
äventyr att få åka till Lillekalv med 
mamma och pappa och hälsa på. 
Vi åkte med taxibåt till Stora bryg-
gan o var där hela dagen, sol, bad, 
krabbfiske och många skratt. Albert 
dog 1981. Min pappa Astor Anders-
son köpte då huset och började att 
renovera det. 

Efter mina föräldrars bortgång 
fick jag och mina syskon huset och 
har det idag tillsammans som en 
samlingsplats. Så många härliga 
sommardagar har vi haft tillsam-
mans, syskon, barn och barnbarn.

Hälsningar från vårt älskade  
Lillekalv.  

Anette, Skomagerns             

Min farfarsfar Anders Johan 
Kristensson föddes år 1867. 

Han flyttade till Lillekalv 1906. 
Familjen hade tidigare bott i en 
stenstuga på Skälebacken som ligger 
strax bredvid Tuveslätts idrottsplats. 

Familjen bestod av Anders 
Johan, hans fru Augusta, deras barn 
Karl (min farfar) och Knut. De hade 
även en dotter Alma som bortadop-
terades till Kungälv vid 3 års ålder. 
När familjen flyttade in i huset var 
det omgjort till fattigstuga för två 
familjer. Båda familjerna hade ett 
rum var och delade på köksvrån 
som låg mellan rummen. Där lagade 
de sin mat och fick lite värme från 
skorstenen på vintern. 

Anders Johan var från en skoma-
karsläkt sen flera generationer. Han 
halvsulade utslitna skor, gjorde barn-
kängor samt storstövlar på sin skosy-
maskin som efter hans död skänktes 
till Tjörns hembygdsförening.  

Alma, den bortadopterade dottern, och 
Albert nedanför huset någon gång på 
1940-talet.

Albert sitter bredvid huset och spelar 
dragspel.

Anders Johan och Karl på Lillekalv.

                                                                 Mot uppvisande av MEDLEMSKORT i Stora Tjörnekalvs Intresseförening                              erhålles RABATTER hos dessa företag
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– Jä ä Rönnängare fullt ut, säger han. 
Jo, men han har ju rötter också på 
Kalven, både Storekalv och Lille-
kalv. Thomas är 55 år och en genuin 
fiskare. 

– Alla i släkten var ju fiskare åt-
minstone nån gång i livet. Fast min farfar ägnade sig efter 
fisket att vara redare för fraktbåtar. 

Så var det påtvingat eller av intresse som du hamnade 
i det? 

– Både och, säger Thomas. Redan som 12-åring fiskade 
min kompis Allan och jag torsk, makrill och krabbor 
som vi sålde till fiskhandlaren på Klädesholmen. Fast det 
var svårt att hinna med när man skulle gå i skolan också, 
berättar Thomas.

Efter gymnasiet blev det värnplikt i flottan och däref-
ter Skepparexamen. Han började med storsjöfiske med 
Astrid. Det var skarpsill, sill och makrill. Det blev långa 
resor på 2 veckor. Båten gick i hamn i Hirtshals och man-
skapet åkte hem mellan turerna. Sedan började Thomas 
på räkfiske ute på Nordsjön med Carmona. Det var hårt 
arbete och jobbigt att vara hemifrån så länge, men det 
gick bra när man var ung. Thomas var också med på en 
resa med Tarina, Verners båt från Kalven, men det blev 
bara en resa då han var med när Tarina sjönk utanför 
Skagen på väg hem.

Räkfiske på Carmona fortsatte fram till 1998 och när 
ägarna skulle byta till en ny båt blev besättningen hem-
maledig och Thomas fick jobb på färjan vid Svanesund. 
Familjen var nöjd att han var mer hemma och »det var 
ju bekvämare än i skansen på Carmona«. Snart började 
han sakna fisket och la sig på kustfiske. Idag fiskar Tho-
mas kräftor, krabbor och hummer och det beror ju på 
säsongen.

Vilket är roligast?, frågar jag. 
– Det är hummerfisket; för det är svårare och kräver 

att man planerar noga. Jag gillar utmaningen att lista ut 
var hummern kan finnas. Jag använder inte ekolod och 
tycker det är roligt när jag »slår« dom som har all utrust-
ning i världen. 

Har du några knep eller särskilda platser?, frågar jag. 
– Nä, det är hemligt, säger Thomas, men efter den 

första frosten kommer hummern fram.
Krabbfisket ägnar han sig åt på sommaren och det är 

ju lättare. Krabborna går på grundare vatten och stenbot-
ten. – Det är ju nästan så att man ser krabbera.

Kräftfisket har ju längst säsong. Det tänker han snart 
börja förbereda. 

– Kräftor går ju åt – alla vill ha kräftor. För kräftfiske 
är det enda man behöver tänka på att det skall vara rejält 
djupt och lerbotten.

Vad är det som du tycker om med fisket?, frågar jag.
– Ja, det är friheten och så havet förstås, svarar  

Thomas. Det var också fint förr att va på de store bådarne. 
Gemenskapen när man hade jobbat hårt och fick vila upp 
sig i byssan, där kaffet stod på kokning hela dan och man 
åt fläsk och bruna böner som kocken lagat. Det kan jä 
sakna och jä blir nöjd när Arkö ibland behöver extra folk 
på en tur.

Hur ofta är du ute när du fiskar kräftor? 
– Det blir 3 gånger i veckan; ofta får jag hjälp av »poj-

ken« eller »tösa«. 
Ja, hur är det med intresset och återväxten i den nya 

generationen, undrar jag.
– Det är svårt att leva på hemmafiske och att kombi-

nera med familjeliv, säger Thomas. 
Har du några andra intressen när du inte fiskar? 
– Jo, jag snickrar lite och fixar med hus och sjöboden; 

jag är historieintresserad och läser mycket och tycker om 
att resa till historiska platser.

Innan jag slutar samtalet avslöjar Thomas en lite 
ironisk detalj. Det finns ingen risk att 
den bästa hummern eller kräftan inte 
erbjuds till oss kunder; Thomas och 
hans fru Irene är nämligen allergiska 
mot skaldjur.

Vill du ta kontakt med Thomas 
ring 076-208 24 36.

Sixten Larsson intervjuade

Fiskaren Thomas Kristensson
Ni har säkert sett honom 
när han lägger till vid vår 
pontonbrygga med sin 
öppna båt med krab-
bor eller hummer i stora 
hinkar. Men vem är han – 
Thomas Kristensson?
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Tanja Jakobsson 2017

Eva Eriksson 2013

Ingemar  Lindoff 2016

NÄR ALMANACKAN 
planeras kommer 
det många fina bil-
der för publicering. 
Det är alltid svårt att 
välja! Här finns några 
av de äldre bild-
bidragen. Kanske en 
fotoutställning 2023 
i Boden skulle ge 
mer utrymme åt alla 
duktiga fotografer? 
Om du är intresserad 
hör av dig till mig.

Viera L
Lars Svensson 2014

Lisa Sjöberg 2015

KLIPP UT ERT NYA MEDLEMSKORT på nästa sidan. 
Kortet ger rabatter hos följande butiker. Se även på 
separat utskick om Våra Sammarbetspartner. 

Henry Allt i Allt, Nordsjö Idé & Design • Rönnäng 0304-67 75 50 
Åstols Rökeri • Åstol 0304-67 77 40                    
ICA Nära Dyröboden • Dyrön 0304- 67 26 54     
XL BYGG • Bleket 0304-67 52 20, Skärhamn 0304-67 16 14 och Varekil          
Tjörns Havspensionat • Rönnäng 0304-67 70 80     
Edwardssons Handelsträdgård • Skärhamn 0304-67 00 86
Klädesholmens Fisk och Skaldjur • Skärhamn 0706-33 16 52

TACK till våra samarbetspartner

HÖRBY BRUK • Stöttar föreningen med kärror och vagnar
Wahlström & Steijner arkitekter ab • Stöttar Kalvebladet
Visual Communication • Stöttar Kalvebladet
Paula Larsson • Stöttar Intresseföreningens hemsida

Lena 
Eliasson 

2013

Bettan Andreén 2014

Eva Eriksson 2013
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MEDLEMSAVGIFT 2021–2022 
250 kr/person alternativt 500 kr/hushåll eller ett frivilligt belopp utöver detta. 

Betalas till Bg 5473-6681 eller via Swish  1236172563. Betalas efter årsmötet i juli, info kommer.

TJÖRNEKALVS HEMSIDA uppdateras kontinuerligt. Se under www.tjornekalv.se för senaste nyheter och information.

FACEBOOK GRUPP Tjörnekalv har även en facebook grupp för bl.a. annonsering, viktig information eller snabba besked. Se i FB 
under Stora Tjörnekalv, privat grupp – redan med 108 medlemmar. Gå in och bli medlem du också!

Insänt 
Elisabeth Andreén har visat 
oss en gammal skolbok 
som ägs av hennes mamma 
Margareta: »Nya Gena 1«, 
Grundbok i geografi och 
naturkunskap för mellan-
stadiet, från 1984. I kapitel 
om bygder i Sverige  finns 
dessa nämnda: Storstaden, 
Fjällbygden, Skogsbygden, 
Jordbruksbygden och Kust-
bygden. Den sistnämnda 
är illustrerarad med en bild 
från Tjörnekalv. Pojkarna 
på bilden är Bettans bror 
Per och hans två kompisar 
från Kinna Mats och Henric 
Larsson.

Nyinflyttade
Hanna Elisson från Göteborg äger sedan 2021 huset 
längs ut »i väster«.  

Alexander Bengtsson och sambo Helena Bernekil 
har köpt huset från Bo Wingård också »i väster«. 
De har 2 barn, Lova 3,5 år och Alice 1,5 år och bor 
i Hjälteby på Tjörn. Alex har renoverat huset under 
vintern och familjen hoppas kunna vara färdiga så de 
kan utnyttja det till sommaren.

Stora Tjörnekalvs Intresseförening
c/o Mats Resvik
Tjuvdsalsvägen 4b
42167 Västra Frölunda

Viera Larsson 
Tunnlandsvägen 85
168 36 Bromma

Styrelseledamöter i våra föreningar 2021–2022

INTRESSEFÖRENINGEN: Lena Steijner, Lena Wedlin, Peter Wedlin, Ingvar Torgersson, Patrick Lindoff, Andrea Gullberg-Lidö och ordförande Mats Resvik, 070-773 17 21, mats@resvik.com
HAMNFÖRENINGEN: Ingemar Lindoff, Karl Hartvig, Sven Johansson, Tommy Johansson, Mariette Wikberg, Christer Öhrn och ordförande Lars Svensson, 070-866 48 60, lars.svensson1107@gmail.com

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN: Lars Eriksson, Jan-Olof Hans-son, Jürgen Wahlström, Anders Öhrn, suppleanter Hans-Eric Andersson, Martin Krook, ordf. Sten-Åke Eliasson 070-729 91 03, sten.ake.eliasson@gmail.com och tillsynsmann Robert Karlsson070-514 42 64

TJÖRNEKALVS FASTBOENDEFÖRENING: Robert Karlsson, Mariette Wikberg, Hans Wilhelmson och ordförande Susanna Leibovici 070-658 42 67, susanna@leibovici.se

 
   

Bli medlem du också.

Stötta vår förening och 
få ditt egna medlemskort, 
Kalvebladet, förmåner och 
löpande information.


