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Färjetrafiken och nya färjan  
Upphandlingsprocessen för färjetrafiken för linje 361 är igång 
och en Förstudie har släppts. Samhällsföreningarna på öarna 
inkl TFF gör yttranden tillsammans med Skärgårdarnas 
Riksförbund och Bohusläns Skärgårdsråd. Processen är 
pågående och mer info kommer efterhand.

Skärgårdarnas Riksförbund tillsammans med 
Infrastrukturdepartementet ligger i startgroparna för en 
översyn av färjetrafiken i hela Sverige och för en 
implementering av EU-fördraget Lissabon 174 under 
myndigheten NOD (Nationellt organ för dialog och 
samråd mellan regeringen och det civila samhället). 

Ett första möte med NOD för att diskutera upplägget sker den 
11:e april. Mer info finns här. 

Färjetrafiken och den infrastruktur som färjorna utgör är en av 
de största frågorna som BSR och SRF arbetar med. 

TFF deltar aktivt arbetet genom BSR och SRF.  
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https://skargardarna.se/2022/04/01/nationellt-organ-for-dialog-och-samrad-mellan-regeringen-och-det-civila-samhallet-nod/
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Dyröboden bjuder in till nyöppning! 

Dyröboden har ny ägare; Malin Ahlstedt. Malin med personal 
bjuder in till ”nyöppning” under Påskafton. Det bjuds på 
erbjudanden och gofika för den som kommer och hälsar på och 
handlar! 

Alla är välkomna!

Beställningarna görs dagen innan senast kl 16 på 
malin.ahlstedt@nara.ica.se och kommer dagen efter med 
postfärjan kl 10.18 (vardagar tills vidare). Tel Dyröboden 
0304-672654. OBS att det är nytt swishnr till Dyröboden sedan 
ägarbytet. Nytt swish-nr är: 123 342 40 33 

TFF välkomnar Malin till öarna och ansvarar fortsatt för 
samverkan med Dyröboden för service till Kalven. Samverkan 
har pågått i många år och vi är glada över att det fungerar så 
bra. Denna samhällsservice är viktig för oss på Kalven! 

Stötta Dyröboden och handla där! Följ Dyröboden på fb.

Strandstädning  

Våren är bästa tiden för att strandstäda, gärna innan vresrosor 
och annat hinner slå ut. För den som vill ge sig ut är det bara 
att gå till hamnen till Påsholken och hämta säckar och sedan 
ge sig ut till fots eller med båt. Påsholken är från 
Västkuststiftelsen och TFF ansvarar för holken och för att fylla 
på med säckar. (Säg gärna till om du tar sista rullen!) Info om 
Strandstädarkartan finns på och i holken samt här. 
Säsongen för hämtning av säckar 2022 är öppen. Bara att köra 
igång! Kort info om marint skräp finns här .

Ny översyn för brandförsvar  

Räddningstjänsten kommer hit för att 
planera en förnyelse av brandförsvaret. I 
september kommer ett flertal tillfällen för 
brandutbildning och dessa är öppna för alla 

på Kalven som vill vara med. Mer 
information kommer framöver.
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Eldningsförbud i Påsk? 
Kolla upp innan du eldar!

Öppettider i Påsk:  

Skärtorsdag kl 10-19 (Lev hit kl 10.18)

Långfredag kl 9-16 (Lev hit kl 11.18)

Påskafton kl 9-16, (Lev hit kl 10.18)

Påskdagen kl 10-16 (Lev hit kl 11.18)

Annandagen kl 10-16 (Lev hit kl 11.18)

mailto:malin.ahlstedt@nara.ica.se
https://www.facebook.com/icadyron/
https://vastkuststiftelsen.se/strandstadning/
https://vastkuststiftelsen.se/strandstadning/tio-saker-som-alla-borde-kanna-till-om-den-marina-plastkrisen/
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Människor på flykt från Ukraina 

Har du ett ledigt fritidshus? Vill du ta emot människor som flyr 
från kriget i Ukraina?

Under 2015/2016 grundades en stark samverkan mellan olika 
aktörer inom civilsamhället i hela kommunen och här på öarna 
var vi många föreningar och personer som deltog i 
mottagandet. Nu inventerar öarna tillgången på bostäder på 
öarna. Vi samverkar med En trygg start i Sverige. 

Anmäl gärna din bostad där. 

https://www.tryggstartisverige.se/vanliga-fragor

Ny utgåva av Sveriges Öar 

Anders Källgård kommer ut med en ny utgåva av Sveriges öar i 
nu i maj. Sedan upplagan 2012 har 56 öar avfolkats och 56 öar 
påfolkats. Det har gått precis jämt ut rent statistiskt. Anders 
delar in Sverige i tio ö-områden. Av dessa har sju områden ökat 
sitt antal bofasta. Trenden är att det är på de storstadsnära 
öarna som antalet ökar, tex Brännö och Donsö. Denna 
inventering visar att gentrifieringen slår hårt mot Bohusläns 
öar. På de öar i Bohuslän som inte tillhör Göteborgs norra 
skärgård, är det i allmänhet en negativ utveckling, dvs färre 
bofasta. Vi behöver bli fler året runtboende på öarna. 

Anders Källgård kommer komma hit till Kalven och föreläsa 
under 2022 och berätta mer om Sveriges öar. Mer info kommer!
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TFF är Tjörnekalvs 
samhällsförening och 

arbetar med alla typer av 

frågor som rör ön och 

samhället på ön utifrån 

ett hållbart, långsiktigt 

och bofast perspektiv.  

Vill du bli medlem eller 
stödmedlem i TFF?  

Kontakta kassör Robert  

0705-144264 

Har du frågor om vad 
som är aktuellt i TFF ? 

Kontakta styrelsen 

genom ordf. Susanna 

0706-584267 

susanna@leibovici.se 

Tjörnekalvs 
Fastboendeförening 
Siwsh-nr 

123 077 06 02 

Ha en fin vår!
Glad Påsk!

https://www.tryggstartisverige.se/vanliga-fragor
mailto:susanna@leibovici.se
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