
Juli 2022

Sommarturlistan färjan  
Sommarturlistan är här och gäller 13 juni-14 augusti. Observera 
att det bara går att frakta gods några turer morgon och kväll. 

Observera att de första morgonturerna är beställningsturer på 
sommarturlistan. 

Under sommaren har Västtrafik en sk Sommarbiljett. Med den 
kan du resa i hela regionen till samma pris som det vanliga 
månadskortet som gäller här. Mer info finns här

Nytt brandförsvar - kurs i höst  
Brandchefen för område Tjörn har gjort en översyn av 
Tjörnekalv och dimensionerar nu ett nytt system och 
angreppssätt för hela ön. Se separat bilaga från Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund i slutet av nyhetsbrevet. 

Nu bör du se över din egen brandsäkerhet och beställa det du 
behöver. Ev kommer sambeställning att erbjudas, mer 
information kommer under sommaren. En 
brandkunskapsutbildning erbjuds alla knutna till hushållen på 
Tjörnekalv,  se bilaga för datum. 
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Post sommar 2022 

Posten kommer hit med postfärjan vardagar kl 10.18. Post till 
bofasta hushåll kommer till postboxen i Vänthuset. Eftersänd 
post kommer i separat blåback och sätts på bänken vid anvisad 
plats. Du kan också eftersända din post till posten på ICA 
Rorsman.

Dyröboden - handla i sommar  
Handla gärna från Ica Dyröboden som ligger på Dyrön. 
Kassarna kommer med färjan och du får själv gå till kajen och 
ta emot dom. Tänd lampan när du hämtar dina 
matkassar.

Beställningarna görs dagen innan senast kl 16 på 
malin.ahlstedt@nara.ica.se och kommer dagen efter med 
postfärjan kl 10.18 måndag-lördag. 

Tel Dyröboden 0304-672654. OBS att det är nytt swishnr till 
Dyröboden sedan ägarbytet. Nytt swish-nr är: 123 342 40 33  

Alla är välkomna till butiken på Dyrön,  där finns café och 
pizzeria och butiken är ombud för apoteket och systemet. 
Malin driver också minigolfen och kiosken i södra hamnen.

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!

Grovsophämtningen och återvinning 
Grovsophämtningen för Tjörnekalv är fredag 26 augusti       
kl 9–13.  

Arbetet med att få återvinningen att fungera bättre pågår. Mer 
info kommer från kommunen om den sk Åstolmodellen. 
Kommunen inväntar regeringsbeslutet rörande Fastighetsnära 
insamling av förpackningar som väntas komma nu under 
sommaren. 

Ny upphandling av färjetrafiken och nya färjan 
Upphandlingsprocessen för färjetrafiken för linje 361 och 362 är 
som bekant igång och en förstudie har gjorts. De fyra bofasta 
öarna Åstol, Dyrön, Tjörnekalv och Härön har genom 
samhällsföreningarna på öarna under våren inkommit med 
yttranden tillsammans med Skärgårdarnas Riksförbund och 
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Öppettider Dyröboden under 
högsommaren:  

Alla dagar kl 8-20 

Gun och Malin vid nyinvigningen av 
Dyröboden i påskas.

mailto:malin.ahlstedt@nara.ica.se
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Bohusläns Skärgårdsråd till Tjörns kommun samt Västra 
Götalandsregionen och Västtrafik. 

Bohusläns Skärgårdsråd och medlemsföreningarna driver på för 
att en regional utvecklingsplan för hela skärgården i VGR skall 
göras. Här kan du läsa mer om Skärgårdarnas Riksförbund. 
Skärgårdarnas Riksförbund är med i ESIN - European Small 
Islands Federation, som du kan läsa mer om här.

Strandstädarkartan Västkuststiftelsen - 
strandstäning för alla! 
Påsholken i hamnen är från Västkuststiftelsen. Info om 
Strandstädarkartan finns på och i holken och här. Kort info 
om marint skräp finns här . För den som vill ge sig ut på egen 
hand - här på Kalven eller på annan plats/ö - är det bara att gå 
till Påsholken och hämta säckar. Alla kan strandstäda!

(TFF ansvarar för holken och för att fylla på med säckar. Säg 
gärna till om du tar sista rullen.) 

Kalvens skräptätaste vik måste vara Vaviga. Vi gör en 
gemensam städning onsdagen 13  juli kl 10-12 .  Alla är 
välkomna! 

Infoträff till hösten  

Till hösten håller TFF infoträff för alla som är intresserade av 
att veta mer om upphandlingen av färjetrafiken och andra 
aktuella frågor. Preliminärt datum lördagen 24 september kl 
15-16.  
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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. 

Det gemensamma målet 

är en levande ö och 

skärgård året runt. 

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 sommar önskar TFF!

Storstädning  

Vaviga 

Onsdagen 13 juli  

kl 10-12  

Välkomna!

mailto:susanna@leibovici.se
https://skargardarna.se
https://europeansmallislands.com
https://vastkuststiftelsen.se/strandstadning/
https://vastkuststiftelsen.se/strandstadning/tio-saker-som-alla-borde-kanna-till-om-den-marina-plastkrisen/
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     Informa)on gällande Tjörnekalv  

• Räddningstjänsten har som ambi)on a; starta en s.k CIP verksamhet (Civil 
insatsperson) på Tjörnekalv. Denna verksamhet är helt ideell och bygger på starkt 
egenintresse hos invånarna a; hålla sin ort säker och trygg mot brand och andra 
olyckor. 

• Räddningstjänsten kommer a; bidraga med släckutrustning i form av pulversläckare 
som strategiskt ska placeras ut på ön för a; invånare ska göra en första insats innan 
räddningstjänsten anländer )ll platsen. I samband med de;a kommer den 
motorspruta som är placerad på Tjörnekalv plockas bort. De;a för a; undanröja en 
s.k. falsk trygghet. 

• Utrustningen kommer a; komple;eras med grundläggande brandkunskapsutbildning 
för alla på Tjörnekalv som innehåller hantering av risker, agerande vid händelse av 
brand och hantering av släckutrustning. Se datum nedan.  

• Räddningstjänsten har inledningsvis utse; Susanna Leibovici )ll kontaktperson och 
samordnare i alla frågor rörande CIP. Denna funk)on bestämmer dock Tjörnekalv 
själva vem som ska representera och samverka med räddningstjänsten (en bofast 
person). 

• E; digitalt möte hålls onsdagen 7 september kl 18-19.30 där informa)on kommer 
direkt från räddningstjänsten. På mötet kommer även alla boende som är intresserade 
a; deltaga få möjlighet a; ställa frågor )ll räddningstjänsten gällande det nya 
konceptet. 

Prognos ser ut som följande:  
• Utbildning på Skärhamns brandsta)on planeras inledningsvis 2 ggr på hösten-22 och 2 

ggr på våren-23. Datum för hösten är 29 september och 3 november.  
• Material planeras )ll våren-23. 

AC tänka på för varje hushåll innan implementering är gjord: 
•  Brandvarnare: Nätanslutna. Placeras på varje våningsplan och i varje sovrum. 
•  Brandsläckare: Pulversläckare 6 kg. Placeras lä; åtkomligt gärna nära huvudentré. 
•  Brandfilt: Placeras i kök eller in)ll. 
•  Gasoltuber: Fast förankring av flaska (välter den och ligger ner kan de;a vara 

förankrat med explosionsrisk) och håll koll på slangar då dessa tar mycket stryk av 
solljuset. 

AC tänka på för varje sjöbod:  
•  Brandsläckare: Pulversläckare 6 kg 
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