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Ny turlista färjan from 11 december 

Ny turlista för färjan gäller nu sedan söndagen 11 december.  
Observera att morgonturerna är beställningsturer. Denna 
turlista gäller i ett år med uppehåll för sommarturlistan. Mer 
info hittar du är här. 

Har du gäster som ska resa med färjan glöm inte att påminna 
dom om att turerna till och från Kalven är anropsstyrda.

Nytt brandförsvar - nya kurser i vår 

Under hösten har två tillfällen av brandkursen på Skärhamns 
brandstation genomförts med deltagare från både Lillekalv och 
Storekalv. Kursen, som är både teoretisk och praktisk med 
möjligheten att få öva och ställa frågor, har varit mycket 
uppskattad. Alla deltagare får tex möjlighet att diskutera och 
lära sig mer om brandsäkerhet i ett vanligt hem och sedan öva 
praktiskt på släckning med handsläckare och lära sig släcka 
brand i kläder med hjälp av en filt, tillsammans med 
brandmännen på stationen. 
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Nya brandkurser erbjuds i vår och dessutom en kurs i HLR, alla 
hålls på Skärhamns brandstation, se datum här intill. Datumen 
är preliminära. Anmälan till: susanna@leibovici.se

Under vintern uppmuntras alla att se över sin egen 
brandsäkerhet och beställa det du behöver enligt den lista som 
Räddningstjänsten upprättat.

Implementeringen av det nya brandförsvaret med handsläckare 
utspridda strategiskt över ön sker under våren 2023. 
Brandgruppen arbetar vidare på detta tillsammans med Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund. Mer info kommer. 
Brandgruppen består av Elisabeth Andréen, Calle Dahlin och 
Susanna Leibovici. 

Efter årsskiftet byter räddningstjänsten namn till 
Räddningstjänsten Storgöteborg och Johan Wessborg 
ansvarar fortsatt för Tjörneklav också i den nya organisationen. 

Grovsophämtning och återvinning på öarna 

Regeringsbeslutet rörande Fastighetsnära insamling av 
förpackningar är fattat och ansvaret kommer läggas på 
kommunerna from 2024 med fastighetsnära insamling för alla 
innan 2027. Vad detta innebär för lösning för öarna i Tjörns 
kommun vet vi inte ännu. Dialog och samverkan mellan de 
bofasta öarna och kommunen pågår. Naturvårdsverket kommer 
med vägledning till kommunerna i januari 2023. 

Grovsophämtningen 2023 är satt till 25 augusti  kl 9-13.   

Luciafika Dyröboden  

Malin och personalen på Dyröboden bjuder alla kunder på 
Luciafika på Luciadagen kl 17.30. Alla är välkomna!

Dyröboden - handla kassar från Dyrön 

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. 
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Öppettider Dyröboden: 

Mån-tors: 10-18 

Fre: 10-19 

Lör: 10-16 

För öppettider under 
storhelgerna se här. 

Anmäl dig till vårens 

kurser i brand och HLR 

Brandkurs: 

18 maj  

25 maj  

HLR-kurs: 

4 maj 

9 maj  

1 juni 

mailto:malin.ahlstedt@nara.ica.se
https://www.ica.se/butiker/nara/tjorn/ica-nara-dyroboden-1634/start/?gclid=Cj0KCQiAnNacBhDvARIsABnDa6889SDoZEdb1eyNx8tYcH6L12SpYNN3hcFCac1CkwoUG9dvCdfzJ3IaApoPEALw_wcB&referrer=https://www.google.com/#pfset=1
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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. 
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!

Ny upphandling av färjetrafiken och nya färjan 

Upphandlingsprocessen för färjetrafiken för linje 361 och 362 är 
som bekant igång och en förstudie har gjorts. Upphandlingen 
är försenad och offentliggörs i början av 2023. 

De fyra bofasta öarna Åstol, Dyrön, Tjörnekalv och Härön har 
genom samhällsföreningarna på öarna under året inkommit 
med yttranden tillsammans med Skärgårdarnas Riksförbund 
och Bohusläns Skärgårdsråd till Tjörns kommun samt Västra 
Götalandsregionen och Västtrafik. 

Sensate info från Skärgårdarnas Riksförbund hittar du här.

Infoträff till våren 

Inofoträff om upphandlingen av färjetrafiken och andra 
aktuella frågor såsom Fördjupad översiktsplan för havet är 
framflyttad till våren pga den försenade upphandlingen. 
Välkomna alla som är intresserade av att veta mer om aktuella 
frågor. Datum 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. 

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 

God Helg och Gott Nytt År!

mailto:susanna@leibovici.se
https://gansub.com/t/pm/5674433645880/
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