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Tre digitala nyheter

Ny webbplats, ny app för unga och en ny
digital medarbetare – Kim.
Du träffar dem alla i din mobil!
Läs mer om vår nya webbplats på sidan 4 och om den nya appen
Ung på Tjörn på sidan 7.
Säg Hej Till Kim!
Kim står i startgroparna för att göra entré på Tjörns
nya webbplats. Så håll utkik på www.tjorn.se och
ställ din fråga till Kim. Tänk bara på att Kim fortfarande är
under upplärning, men hen lär sig snabbt!
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En ovanlig
sommar i sikte
D

ärute ser allt ut som vanligt så här års. Naturen står grön, syrenerna blommar
och hästarna betar gräs i hagen. Ändå är inget sig likt. Sedan mars månad
har hela världen fått hantera en osynlig fiende, coronaviruset. Varje dag har vi
matats med nyheter om antal döda, antal smittade och ibland också nya åtgärder
från regeringen för att minska smittspridningen eller för att stötta kämpande
företag i en tid som inte liknar någon annan vi varit med om.
I Tjörns kommun har vi haft så kallad gul stab aktiverad sedan mitten av mars.
Det innebär förenklat att kommunens krisledningsorganisation har täta möten,
där man noga följer utvecklingen i de olika verksamheterna och ser till så att allt
som ska göras blir gjort.
I den här tidningen kan du läsa om några av dem som jobbar för att du och
andra Tjörnbor eller besökare ska känna er säkra och trygga, trots den situation
som råder. Du får till exempel träffa Maria Samsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som ser till att det finns säkra rutiner för personalen i omsorgen
och att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs. Du får också träffa Lena
Ericsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen, Evike Sandor, chef för
kultur- och fritidsförvaltningen och Lilian Hansson, äldreomsorgschef.
Om vi hade haft en normal sommar framför oss nu, skulle det varit en
sommar med många välbesökta evenemang. Nu har de flesta
evenemang ställts in, rent fysiskt, men det är spännande
att se vilka alternativ som kommer fram i stället. Sillens dag kommer till exempel att se till att du får
besöka Klädesholmen ändå, från ditt vardagsrum.
Jag känner mig helt trygg med det fantastiska jobb alla medarbetare i Tjörns
kommun gör. Jag tror också det kommer att bli en fin sommar på flera sätt.
Det kommer att handla mer om små
än stora sammanhang, mer om nära
än borta.
Var rädda om er i sommar!
Ann-Britt Svedberg
Kommunchef
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Nya webbplatsen är här!
När du har läst färdigt den här tidningen, vill vi gärna att du
går in och tittar på Tjörns nya webbplats!

H

är ska du som Tjörnbo eller besökare få svar på de flesta av
dina frågor och du ska kunna utföra ärenden direkt.
Den nya webbplatsen gör sig lika bra i mobilen.
Här är några godbitar från nya tjorn.se:

SÖK

Förbättrad sökfunktion hjälper dig att få den information
du behöver snabbt.

MENY

Överskådliga menyer som gör det lättare att hitta.

EVENEMANGSKALENDER

Här kan du läsa allt om vad som är på gång på Tjörn.

www.tjorn.se
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Välj bland
2 700 fimer!

Ge oss dina
fem bästa
konstbilder!

Nu kan du låna strömmande film via biblioteket. Cineasterna är
bibliotekens digitala filmkanal.

O

m det blir en regnig
sommar med begränsade
sociala kontakter, kan Cineasterna bli vår bästa vän.
Det enda du behöver är ett
lånekort. Sedan har du tillgång
till 2 700 kvalitetsfilmer från
hela världen. Du kan låna en
film per vecka.

GÖR SÅ HÄR:
1. Använd din dator eller mobila enhet, gå till www.cineasterna.com
och välj Bibliotek i Väst i menyn.

Redan när du kört av
Tjörnbroarna möts du av
Claes Hakes skulptur Pater
Noster, ett av de offentliga
konstverk som finns på
Tjörn. Vilken är din favorit?

2. Leta upp en film du vill se, fyll i
ditt lånekortsnummer och pinkod
och starta filmen. Ditt lån är aktivt
i 48 timmar.

Fler nyheter och förbättrad
service från biblioteken
I tider när social distansering har blivit en livsstil och vädret
kanske inte medger en promenad, finns alltid biblioteket
där som en trogen vän. Om du ingår i en riskgrupp, behöver
du inte ens gå hemifrån.

Take-away. Om du kan ta dig till biblioteket, men inte vill gå in,
plockar vi gärna ihop en kasse böcker till dig som du kan hämta
utanför byggnaden. Ring oss så hjälper vi dig.
Böcker för hemleverans. Om du inte kan ta dig till biblioteket,
kan du få böckerna hemkörda.
Låna två e-böcker eller e-ljudböcker. Tjänsten har utökats från
en till två böcker per vecka.
Låna längre. Den normala lånetiden har ökats från fyra till sex
veckor.
Läs tidningar från hela världen. Med tjänsten
Pressreader kan du välja mellan tusentals dagstidningar och tidskrifter från hela världen.
Lär dig ett nytt språk. Du kan ladda ner
en språkkurs gratis i mobilen. Välj mellan
150 språk! Tjänsten heter uTalk.

Kontakta bibl
ioteket:
Tel: 0304– 60
11
Mejl: bibliotek@ 60
tjorn.se
www.tjorn.se/
bibliotek

Så här gör du:
Allt du behöver är ett lånekort! Alla digitala tjänster (filmer, e-böcker,
språkkurs, tidningar) är gratis och du når dem hemifrån via www.biv.se.
Och om du vill låna böcker eller tidningar kan du ringa oss och få hjälp.

J

uni månads tema i fototävlingen Big five är offentlig
konst. Fota din favoritskulptur eller fasadmålning och var
med och tävla. Vinnaren får
sin bild publicerad på skärmen vid Myggenäs korsväg
under en månad.
Tävlingen fortsätter med ett
nytt tema varje månad. Håll
dig uppdaterad på nästa tema
på www.tjorn.se.
Så här gör du: När du
fotat din favorit, använd
hashtaggen #bigfivetjörn på
instagram så är du automatiskt med i tävlingen.
Vinnaren utses av en jury
bestående av representanter
från Tjörns fotoklubb och kultur- och fritidsförvaltningen.
Du kan följa tävlingen
på Kulturkommunen Tjörns
instagramkonto.
#bigfivetjörn

VI PÅ TJÖRN nr 3–2020 – 5

”Jag har lärt mig
hur jag ska hantera stress.”
Sju ungdomar blev utvalda att gå en kurs för att motverka psykisk ohälsa.
Varje torsdag efter skolan har de träffats för att få fler verktyg att ta till när livet skaver.

– Vi har lärt oss massor. Jag
har aldrig tidigare pratat
med någon professionell
om de här sakerna. Genom
att vi är i en grupp har jag
också fått lära mig hur
andra tänker, säger en av
ungdomarna.
Alla sju går i åttan och har
blivit utvalda att delta i forskningsprojektet Tanke och hälsa,
som du tidigare kunnat läsa om
i Vi på Tjörn. Ett forskarteam
ska undersöka om denna metod,
som tidigare visat goda resultat
på Island, också fungerar i
svenska sammanhang.
För de sju ungdomarna är det
välkommet att just de fick den
här chansen.
– Även om vi blev utvalda för
att vi ligger på gränsen till
psykisk ohälsa, tycker jag
detta är något alla borde
få göra. Vi kommer att ha
nytta av det här hela livet,
säger någon.
De berättar om nya insikter.
Om hur en negativ tankespiral
fungerar – till exempel hur det
blir när man inte orkar göra
klart matten och det leder till
att man kommer ännu mer efter
och till slut kanske inte ens går
på mattelektionerna. Om hur
man kan styra känslorna genom
att tänka på nya sätt – att i stället för att på morgonen tänka att
det kommer att bli en skitdag,
tänker att det blir en bra dag.
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– Det är så coolt hur man
kan kontrollera hur man
mår bara genom att tänka
annorlunda. Om jag gör de
där mattetalen kan det ju
bli en positiv tankespiral i
stället.
Under tolv torsdagar har de
träffats i nittio minuter till
sammans med Camilla Johansson, psykolog på Närhälsan
Tjörn, och skolsköterskorna
Helena Nordevik och Gunilla
Börjesson.
Exempel på olika moment
i kursen har varit tankefällor,
saker de mår bra av, aktivt
lyssnande, självförtroende, att
kontrollera tankar och att skriva
måendedagbok. I gruppen har
de oftast utgått från påhittade
exempel om ungdomar i deras
egen ålder.
– Men det har ju varit väldigt
lätt att relatera till exem
plen. Det mesta vi lärt oss
är ju förebyggande och
sådant vi kan använda oss
av i framtiden. Det har varit
så värt.

Läs mer om

Tanke och hälsa

2019 på

i Vi på Tjörn nr 5/

www.tjorn.se

Ny app för
unga på Tjörn

UNG PÅ
TJÖRN

Vad är på gång på Tjörn? Hur ska jag göra om jag vill
sova bättre? Vart vänder jag mig om jag vill börja dansa?

D

en nya appen kommer i
sommar och vänder sig
till dig som är ung på Tjörn
och innehåller sådant du kan
ha nytta av för att ha roligt och
för att må bra. Och lite till. När
du laddar ner appen i din mobil
kommer du att se att följande
områden finns med:
• Evenemang. Här ser du vad
som är på gång för unga.
Det kan vara någon konsert, en dansfestival eller en
intressant föreläsning. Även
evenemang för de mindre
barnen finns med här så om
du är förälder är bästa tipset
att ladda ner appen.
• Hur mår du? Här får du
bästa tipsen på hur du håller dig frisk, hur du sover
bättre (sömnskola!), var du
kan träna och var hjälpen
finns när den behövs – med
kontaktuppgifter till ungdomsmottagningen, polisen,
tjejjouren och BRIS.
• Påverka! Här får du veta
mer om hur det funkar med
elevråd, ungdomsdialog och
politik. Hur du söker stipendier och andra bidrag. Och
inte minst kommer du att få
möjlighet att svara på frågor
när vi vill veta vad ungdomar
tycker i någon fråga.

• Mötesplatser. Allt från
kultur- och fritidscentra till
kulturskolan och föreningar. Här finns information
om öppettider och vad du
kan göra.
• Just nu. Senaste nyheterna
så du inte missar det där
spännande evenemanget
som du tänkt
gå på.
Ett femtiotal kommuner i
Sverige har särskilda ungdomsappar. Nu är det alltså Tjörns
tur. Innehållet i appen har tagits
fram av vuxna från kommunens
olika förvaltningar tillsammans
med ungdomar från Tjörns
skolor.

Just
nu
Just nu

Evenemang
Evenemang

Mötesplatser
Mötesplatser

Påverka
Påverka

Hur
mår du?
du?
Hur mår

Sociala
medier
Sociala medier

Ungdomarna valde en bild på Tjörnbron som symbol
för den nya appen.

VILKA VÄNDER SIG APPEN TILL?
Barn och unga 0–19 år. Passar
både småbarnsföräldrar och
tonåringar.
HUR LADDAR JAG NER APPEN?
Sök på Ung på Tjörn där appar
finns.

Ett lite annorlunda sommarlov
I år kommer sommarlovet bli lite annorlunda för de flesta.
Vi kommer ha en del arrangemang såsom barnteater,
pyssel, strandhäng med böcker, vandringar med mera.
Framför allt kommer det vara fokus på aktiviteter
utomhus. Håll dig uppdaterad om vad
som händer på
www.tjorn.se/lov

• Sociala medier. Du hittar
länkar till Tjörns kommuns
olika kanaler för barn och
unga här.
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Så har Tjörn
hanterat coronakrisen
Hygienrutiner, hot om skolstängning, inställda evenemang. Coronakrisen har
förstås påverkat alla kommunens verksamheter. Vi på Tjörn har talat med några nyckelpersoner mitt i
krisen om hur de jobbar för att alla Tjörnbor och besökare ska få en säker och trygg sommar.

”Testsvaren är ett kvitto
på att personalen gör rätt!”
Tjörns äldreomsorg har klarat sig bra hittills. Enstaka fall av
Covid-19 har upptäckts. De flesta äldre med förkylningssymtom
som testats har inte haft sjukdomen.

– Resultaten visar att alla som
jobbar med de äldre är noga
med att följa rutinerna. Gör
man rätt, ger det resultat, säger
Maria Samsson, medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS) i
Tjörns kommun.
Det är bråda dagar för Maria
Samsson. Förutom det vanliga
jobbet att se till att alla patienter
som vårdas hemma eller på våra
särskilda boenden får den vård
och omsorg de ska ha, har hon
blivit en huvudperson i kampen
mot coronaviruset på Tjörn.
Som MAS ska hon se till att
personalen har säkra rutiner,
att det finns skyddsutrustning
och svara på frågor från orolig
personal. Hon är ofta med på
arbetsplatsträffar för att informera om rutiner och varför de
är så viktiga.
– Jag berättar hur covid–19
smittar och vad man ska tänka
på. Det absolut viktigaste är
att ha rena händer och att man
är fullt frisk när man går till
jobbet. Vi följer helt enkelt
8 – VI PÅ TJÖRN nr 3–2020

Folkhälsomyndighetens råd och
rutiner.
Maria Samsson har full
förståelse för att det finns oro,
både bland personal, anhöriga och de äldre. Det är en ny
sjukdom och då är det ännu
viktigare att hålla sig till den
kunskap och erfarenhet som
finns och som Folkhälsomyndigheten tillhandahåller.
– Vi har testat många äldre
med symtom och hittills har
väldigt få varit positiva. Testsvaren är ett direkt kvitto på att
personalen gör rätt och följer
rutinerna. Hemtjänstpersonal,
sjuksköterskor i hemsjukvården, personal på äldreboenden
och LSS-boenden, alla är
väldigt noggranna.
Rutiner vid förkylnings
symtom
Om någon omsorgstagare
har förkylningssymtom finns
det strikta rutiner. Vid minsta
misstanke om att en person
är smittad, ska den personen

behandlas som smittad tills
motsatsen är bevisad. Det betyder att personalen ska använda
skyddsutrustning och följa alla
andra rutiner som gäller för att
förhindra smittspridning.
– I dagsläget har vi bra tillgång på skyddsutrustning. I början var det akut brist på handsprit, precis som i övriga landet,
men för närvarande har vi det vi
behöver, även om vi hela tiden
behöver fylla på våra förråd. Vi
har fått jättefina visir från Daglig
verksamhet och Häggvallskolan
här i kommunen och nu får vi
från Volvo, som börjat tillverka
visir i större skala.

Åtgärder
i äldreomsorgen
Strikta hygienrutiner, skyddsutrustning i alla hemtjänstbilar, tidigt
besöksförbud. Det är några av de åtgärder som äldreomsorgen
vidtagit under coronakrisen.

Lilian Hansson, chef för äldreomsorgen och funktionshinder,
berättar om en unik situation
som började med mycket oro,
men som har blivit allt tryggare
i takt med att man sett goda
resultat av de nya rutinerna.
Genom att ha ett nära samarbete mellan personalen och
medicinskt ansvarig sjuksköterska (se intervju intill), har de nya
hygienrutinerna blivit vardag.
– Nu vet alla vad de ska göra
och det ligger färdiga kit med
skyddsutrustning i alla våra
bilar, säger Lilian Hansson.
Många sjukskrivna i början
I början av krisen fanns också
en rädsla för att personalen
inte skulle räcka till. Ett 60-tal
sjukskrivna var ingen ovanlig-

het under de första veckorna. I
början av maj är det omkring 25
sjuka i hela socialförvaltningen.
– Det tror jag också beror
på att alla är noggranna med hygienrutinerna. Nu får vi inte de
vanliga förkylningarna heller.
Personal utifrån
För att gardera sig mot personalbortfall har äldreomsorgen
efterlyst annan personal som
varit villiga att gå en snabb
introduktion för att kunna gå
in och jobba vid behov. Både
kommunanställda och personer
utifrån har hört av sig. (En av
dem är Linda Åhs, som du kan
läsa om på sidan 11.)
– Det stora intresset utifrån
har gjort att vi redan är på god
väg med sommarrekryteringen.

Vi har också startat heltidsresan, vilket gör att vi kan ha fler
fasta vikarier. Det känns extra
bra inför den här sommaren,
för den ordinarie personalen
behöver verkligen semester.
Däremot blir det svårt att
ha så stor bemanning att man
klarar sommarboende med
hemtjänst, menar Lilian. Tjörns
kommun följer lagstiftningen
och ger rätt att ansöka om
hemtjänst, men kan inte lova
att det går att bemanna och kan
därmed avslå en ansökan.
– Vi vet inte heller hur spridningen av covid-19 fortsätter
framöver, säger Lilian Hansson.

En lite annorlunda
skolavslutning
Nu är det skolavslutningstider och eleverna på Tjörn kan se fram
emot en stämningsfylld och glädjerik sista skoldag innan som
marlovet tar vid. Men det blir inte riktigt som det brukar, eftersom
föräldrarna inte kommer att kunna vara med i år.

Coronakrisen sätter sina spår
överallt i samhället. När det
här skrivs har ännu inget beslut
fattats om skolstängning,
men skolan har ändå varit en
verksamhet i kommunen som
påverkats mycket. Vi på Tjörn

ställde några frågor till Lena
Eriksson, chef för barn- och
utbildningsförvaltningen.
Vad var det första ni gjorde?
– Vi uppmanade föräldrar att
vara noga med att rapportera

frånvaro och vädjade också
till de föräldrar med barn i
avgiftsfri förskola (femtontimmarsbarn) att om möjligt hålla
barnen hemma.
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Blev det som ni trodde med
många sjuka?
– Ja, särskilt i början. Men
det jämnade ut sig med hög
frånvaro både bland personal
och elever. Det gjorde att vi
kunde lösa situationen från dag
till dag. Men redan efter några
veckor kunde vi se en ökad
närvaro igen.

berett för att bedriva fjärrundervisning, både pedagogiskt och
tekniskt.

Den 19 mars kom en ny lag
som gav möjlighet att med
kort varsel stänga skolor.
Hur har ni förberett er?
– Redan innan lagen kom, hade
vi börjat förbereda oss för en
stängning. Alla skolor har för-

När detta skrivs är det början
av maj och ännu har ingen
skolstängning beslutats.
Hur ser det ut inför läsårets
sista månad?
– Det är positivt för alla kommuninvånare och hela samhället

Vilka andra åtgärder
har ni gjort?
– Cheferna, bland annat rektorer, jobbar hemifrån varannan
vecka. Det är för att säkra ledning och styrning på lång sikt.

om både förskolor och skolor
kan fortsätta som vanligt. Men
det är tråkigt att inte våra sistaårselever på varken gymnasiet eller grundskolan får den
ordinarie, roliga och högtidliga
avslutningsdag de verkligen
förtjänar och det är också ett avsteg från våra traditioner att vi
genomför skolavslutningar utan
närvaro av vårdnadshavare.
Detta känns som ett tråkigt,
men klokt beslut.

Sommar
med nya lösningar
Det blir förstås ingen vanlig sommar i år. Många arrangemang är
redan inställda och föreningar kämpar på utan publik. Samtidigt
förväntas svenskarna semestra på hemmaplan i år, något som
kanske lockar många till Tjörn.

Vi ställde några frågor till
Evike Sandor, chef för kultur
och fritidsförvaltningen, om
hur det går att ställa om till en
annan typ av sommar.*

vill också erbjuda fler annorlunda upplevelser ute i naturen,
kanske konst eller dans som
inslag på våra vandringsleder.

Vad brottas du med just nu?
– Hur det blir med vår stora
barn- och ungdomsfestival Frivolt i augusti. Vi kommer att ha
fattat ett beslut när den här tidningen kommer ut. All personal
brottas förstås med ovissheten,
att både planera för hösten och
samtidigt hantera alla inställda
evenemang och att tänka ut nya
lösningar.

Ishallen har stängt under
sommaren, men många
spelar fotboll. Hur går det för
idrottsföreningarna?
– De som är i gång tränar som
vanligt, men inte med fler än
50. De uppmanas att duscha
hemma och att i övrigt följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det svåra för
föreningarna nu är ekonomin
och något vi noga följer.

Vilka nya lösningar?
– Nu undersöker vi möjligheter
att göra mer digitala upplevelser
med fler webbsändningar. Vi

Fler har ”hemester” i år, vad
tror du det innebär för Tjörn?
– En trend är nog en enklare typ
av semester närmare hemmet.
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Jag tror fler kommer att campa
eller göra dagsutflykter, gärna
till havet. Det kommer vi att få
del av här också. Då kan vi erbjuda både fina vandringsleder,
badplatser och kulturupplevelser i det lilla formatet.
Fotnot: När detta skrivs
har alla evenemang
till och med 15 juni
ställts in, ett beslut som
förmodligen redan har
förlängts.

Linda ställer upp om det behövs
Linda Åhs, miljö- och hälsoskyddsinspektör, är en av dem som snabbutbildats för att kunna gå in
och jobba i äldreomsorgen om det blir personalbrist.

– Om det blir en kris, är det självklart för mig att
göra en insats, säger Linda Åhs.
Till vardags arbetar Linda Åhs som miljö- och
hälsoskyddsinspektör i Tjörns kommun. Just nu
innebär det att hon ibland jobbar sena kvällar för
att kontrollera att restaurangerna följer Folkhälsomyndighetens regler för att undvika trängsel.
Men under några dagar tog hon paus från jobbet för att i stället förbereda sig för att hoppa in i
äldreomsorgen. Det var ingen helt ny situation för
Linda, som arbetade på ett äldreboende på Orust ett
par år på 1990-talet. Efter en halvdags genomgång
av hygienrutiner och ett par dagars introduktion på
Lilldalshemmet, känner hon sig redo att rycka in.
– Det var så roligt att jobba med äldre igen och
få ta del av deras berättelser.
Nu bara jag väntar på att få gå det första ordinarie
passet, säger Linda.

1 000 visir
till äldreomsorgen
Det blev en högst välkommen insats när kommunens dagliga verksamhet tillverkade visir
till äldreomsorgen. Under en och en halv vecka
tillverkade Lisa Johansson, Joakim Karlsson
och deras kolleger i media- och hantverksgruppen cirka 1 000 visir som delades ut till
äldreboenden och hemtjänst.
Även kommunens grundskoleelever får möjlighet att hjälpa till. Häggvallskolans elever
är först ut med att prova hur en 3D-skrivare
fungerar för att kunna bidra med visirhållare
till äldreomsorgen.
Lisa Johansson och Joakim Karlsson
tillverkar visir till äldreboenden och hemtjänst.
Foto: Mikael Tano
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Vandra på Tjörn
Vi är nog många som har ställt om oss på en sommar närmare hemma. Hemester, helt enkelt. Och
när vi dessutom vill hålla avstånd, är vandringar och promenader ett bra sätt att både få naturupple
velser och hålla konditionen vid liv.

Här får du några tips:

1. Vetteberget. Det är inte svårt att bestiga

Tjörns högsta berg, för här sluttar det långsamt uppåt på riktiga ”barfotahällar”. Och
när du kommit upp kanske du ser ända till
Danmark och Skagen, om det är klart väder.
På toppen ligger ett bronsåldersröse som är
ett av de äldsta i Bohuslän. Leden utgår från
Aröd, där det finns en parkeringsplats.

2. Åseby vandringsled. Slingan är cirka två

kilometer och börjar och slutar strax bortanför ridhusbyggnaden i Gunneby. I början går
leden längs havet i Gunneby kile och viker
sedan av in i skogen. Här går en ganska brant
stig innan du till slut kommer upp på en platå,
varifrån du kan ta en liten avstickare till en
utsiktsplats.

3. Säbyleden. Att gå de gamla stigarna ut till

Säby Ö, är att samtidigt vandra sig genom
en bit av Tjörns historia i ett landskap med
strandängar, betesmarker och gamla stigar.

Längst ut ligger den lilla stenstugan som tros
vara en rest av 1700-talets bebyggelse. Parkering finns vid Säbygården. Leden till stenstugan och tillbaka är cirka 6 kilometer.

4. Säby – Pilane gravfält (Skulptur i Pilane) är en

del av Världens svettigaste konstrunda som du
kan cykla eller gå hela vägen från Skärhamn
om du vill. Men du kan också få en lagom
tvåtimmarsrunda om du parkerar vid Säbygården och följer skyltarna med ”Världens
svettigaste konstrunda” till Pilane.

5. Härön. Om du tar färjan från Kyrkesund till

Härön, finns här flera vandringsleder att välja
på. Den lättaste vandringsleden går bland
husen och med utsikt över sundet. Övriga
vandringar är lite mer krävande, upp till fyra
timmar. Karta kan köpas på färjan.

6. Bö Tjärn. Vandringsleden runt Bö Tjärn kan

vara både enkel och strapatsrik. Den enkla
varianten är att gå till Friluftsfrämjandets torp

1
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från till exempel Röavallen. Om
du går hela varvet runt är det cirka
4 kilometer i varierande terräng.
En passage kräver lite klättring,
men där finns ett rep att hålla sig i.

7. Sundsby. Vill du se hänförande

utsikt, hitta ro för själen i bokskogen, klättra genom trånga
passager eller bara grilla korv
och gå Ivers skogspromenad med
treåringen? Du har fem leder med
olika längd och svårighetsgrad
att välja mellan. Är du fikasugen
efter vandringsleden, finns det ett
kafé på säteriet.

5

8. Dyrölederna. Färjorna till Dyrön

är hårt trafikerade sommartid, så
om du vill undvika trängsel gör du
bäst i att åka hit under försommaren eller spara besöket till i höst
eller vinter. Den gula leden går
runt hela ön och är cirka 5 kilometer. Den blå leden är 1,6 kilometer.
Längs vägen får du fantastisk
utsikt åt alla håll.

9. Almön och Tjörnbron. Har du gått

över Tjörnbroarna förut? Om inte,
kanske detta är sommaren det blir
av. Och varför inte kombinera
med en liten rundtur på Almön så
du både får gå den nya gångvägen
och ta ett dopp vid badplatsen
längst ut på udden. Parkera till
exempel vid Myggenäs korsväg.

6

10. Rönnäng och Tuveslätt. En allde-

les ny motionsslinga i Rönnäng
sträcker sig 2,6 kilometer från
Klädesholmens kyrkogård till Tuveslätt och tillbaka till Stansvik.
För att underlätta framkomligheten finns det träbryggor på delar
av sträckningen. Vill du förlänga
promenaden kan du korsa stora
vägen och ta en runda över Kårevik och Båtvik.

10
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Har du isolerat dig själv
och behöver hjälp?
Volontärer och organisationer på Tjörn har gått ihop för att underlätta för dig som självisolerar dig
för att begränsa smittspridningen i den pågående pandemin.

G

unilla Gustafsson är diakon i Svenska kyrkan och
den som samordnar volontärerna i Skärhamnsområdet. Hon
tycker inte det borde vara så
svårt att be om hjälp, utan att
det tvärtom är det rätta under
den pågående pandemin.
– Att be om hjälp är ju
faktiskt att göra det experterna
ber oss om. Det är dessutom en
god gärning för oss som hjälper
till, eftersom forskning visat att
vi mår bra av att hjälpa andra!
säger Gunilla Gustafsson.
Hon har just varit ute och
handlat åt Sigrid Staxäng, 85, och
ställer två fulla kassar vid dörren
innan hon ringer på och backar
några meter. På lämpligt avstånd
kan de sedan byta några ord.
– Jag är mycket noga med att
följa rekommendationerna, att
varken dra på mig något eller
att riskera att smitta andra, och
har inte varit inne i en affär på
länge. Eftersom jag inte har
några släktingar här på Tjörn är
det bra att ha den här möjligheten, säger Sigrid Staxäng.

Alla Tillsammans Tjörn
heter tjänsten och hjälper
till med praktiska ärenden,
som inköp och upphämtning av mediciner men
också rådgivning, information och hjälp med digital
teknik – som att installera
bank-ID, swish eller att
koppla upp videosamtal
med nära och kära.
FÅ HJÄLP MED ETT KLICK
Du når tjänsten enkelt
genom att antingen fylla i
ett formulär på internet eller
ringa ett telefonnummer.
Din förfrågan går sedan
till en ledig volontär som
hjälper dig att utföra dina
ärenden på ett snabbt och
säkert sätt.
Tjänsten är kostnadsfri och
ett samarbete mellan civilsamhället och Tjörns kommun. Flera
föreningar och organisationer har
ställt upp och organiserar även
nya frivilliga som vill hjälpa till.
– Det är fantastiskt att det
finns ett sådant engagemang.

Här kan du få hjälp!
På Alla Tillsammans Tjörns hemsida finns ett formulär
där du kan beställa hjälp.
Här kan du även anmäla dig som volontär.

tjorn.allatillsammans.se
Om du hellre ringer:
Tjörns kundcenter 0304-60 10 10
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Foto: Lisa Säll

Att bryta smittkedjorna och
skydda utsatta grupper är något
vi behöver göra tillsammans. Vi
vill underlätta för dem som tar
sitt ansvar och självisolerar sig,
säger Caroline Jönsson, folkhälsostrateg i Tjörns kommun.

Bakom tjänsten står (när detta skrivs)
Svenska kyrkan, Röda korset, Egnahemsfabriken, Rädda Barnen, Frivilliga
Resursgruppen, Agapes vänner STO,
Studieförbundet Vuxenskolan, Omställning Tjörn och Tjörns Sparbank.
Ytterligare organisationer är välkomna
att ansluta sig, även privatpersoner kan
anmäla sig som frivilliga. Arbetet sker i
samverkan med Tjörns kommun.

Har du problem i din
parrelation?
Just nu är det många som har det jobbigt på olika sätt och det kanske inte är så konstigt att man
hamnar ur balans. När många är hemma tillsammans mer än vanligt kan det tära på relationerna. Då
är det bra att veta att det finns hjälp att få.

A

lla par kan någon gång få
problem i sin relation. Just
nu oroar sig många dessutom
för coronavirus, hälsa och ekonomi, något som kan förvärra
situationen. Ibland kan man behöva professionell hjälp för att
komma vidare, vare sig man vill
hitta tillbaka till varandra igen
eller om man redan har bestämt
sig för att gå skilda vägar.
På familjerådgivningen möter
ni familjerådgivare med lång
erfarenhet. Allt du säger omgärdas av sträng sekretess och mottagningen finns därför i separata
lokaler i Stenungsund.

uttrycka det som kanske aldrig
blir sagt annars eller det som
blir sagt på fel sätt. Familjerådgivaren lotsar er fram till
lösningar i låsta situationer.

HUR GÅR DET TILL?
Ni träffar en familjerådgivare
som i lugn och ro går igenom
er situation. Ni får möjlighet att

VAD KOSTAR DET?
Ett parsamtal hos Familjerådgivningen kostar 200 kronor,
ett enskilt samtal på någon

HJÄLP ATT TA SIG UR
EN DESTRUKTIV RELATION
Det finns också särskilda
krismottagningar för kvinnor
respektive män i Stenungsund.
Krismottagningarna är till för
dig som behöver enskilda samtal
att komma vidare, vare sig det
är från en destruktiv relation, för
att du har problem med aggressivitet eller av andra anledningar.

av krismottagningarna kostar
100 kronor.
KONTAKT
Familjerådgivningen
Krismottagning för kvinnor
Krismottagning för män
Gemensamt telefonnummer:
0303 – 73 90 00

Här finns också hjälp att få:
Tjejjouren Väst,
nätbaserat stöd (till exempel chatt) för unga tjejer.
www.tjejjourenvast.se
Kvinnofridslinjen
020 – 50 50 50
Kvinnojouren i Stenungsund
0303 – 846 79
BRIS (för barn under 18 år)
116 111
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bör se över detta för att inte belasta mi

marbrunn) som
efterföljande rening,
svattnet leds till dike,
dike/dräneringsrör
enkista.

Är ditt avlopp grönt,
gult eller rött?
Du som har eget avlopp, vet du om avlopps
anläggningen renar tillräckligt eller om
den behöver åtgärdas?

rav

V

Grönt avlopp

G

• Slamavskiljare/3-kammarbrunn ansluten till en nyare
fungerande infiltration eller
markbädd.

•

•

• Annan godkänd anläggning,
ill vi ha klart, fint vatten, ett rikt växtt ex WC med extremt liten
och djurliv och dricksvatten med god
spolvattenmängd ansluten
Du som
avlopp,
är entank.
fungerande anläggning
kvalitet behöver
alla har
bidraenskilt
på olika
sätt. Duvet du om det
till sluten

akta
aktisk

Är ditt avlopp grönt, gult eller röt

elleravlopp
om den
åtgärdas?
Du som
har ett rött eller gult avlopp
som har enskilt
kanbehöver
bidra genom
att
• Anläggningen har skriftligt
bör
se
över
detta
för
att
inte
belasta
miljön
i onödan.
åtgärda din anläggning.
tillstånd
från kommunen.
En avloppsanläggning utan tillräcklig
rening släpper ut övergödande ämnen som
påverkar vattenmiljön negativt och släpper ut
Grönt avlopp
Gult avlopp
R
bakterier som kan påverka din och närligHar du ett
Har
gande dricksvattenbrunnar.
Gör s
grönt avlopp?
VAD GÄLLER FÖR DIG MED EGET AVLOPP?

aktuella
om flertalet avloppsan• Slamavskiljare/3-kammarefintligt Miljöavdelningen saknar idag information
läggningar,
trots
att
alla
ska
vara
anmälda.
Kanske
just
du fått
brunn anslutenhar
till en
nyare
nde) i din
fungerande
infiltration
eller
ett
brev
från
miljökontoret
om
att
vi
saknar
information
om
er avar du på
markbädd.inte klarar dagens
loppsanläggning
eller
att
avloppsanläggningen
m olika
• Annan
godkänd anläggning,
krav på rening och behöver förbättras
eller åtgärdas.

Då har du ett bra avlopp med aktuellt
tillstånd och behöver inte göra
någonting i dagsläget. Ditt avlopp har
liten miljöpåverkan och övergöder
• Anordningen ansluten till
inte vattendrag, sjöar eller hav, eller
infiltration eller markbädd
förorenar grundvattnet. Ta gärna hjälp
med dålig genomströmning.
av checklistan för att bli säkrare på
•
Anläggningen är äldre
din bedömning.
än 20 år.

§

1.
2.

K
s

F

•e
h

3. • S
4. S

Målet äravlopp
att inventera samtliga
fastigheter senast
2022 för
att
Är ditt
grönt,
gult
eller
rött?
t ex WC med extremt liten
spolvattenmängd ansluten
enskilda
avloppsanläggningar
belasta
miljön
i onödan.
Du som
har enskilt
avlopp, vet duinte
omska
det
är entank.
fungerande
anläggning
till sluten

eller om den behöver åtgärdas? Du som
har ett rött eller gult avlopp
• Anläggningen har skriftligt
bör se INFORMATIONSTRÄFFAR
över detta för att inte belasta
i onödan.
I HÖST miljön
tillstånd
från kommunen.
I början av september planeras informationsträffar där du som
fastighetsägare kan få personlig kontakt med handläggare och
avloppsentreprenörer. Håll utkik på www.tjorn.se för mer
information.
Har du ett

Grönt avlopp

guiden

www.avloppsguiden.se

KONTAKTA OSS
OM NI HAR FRÅGOR:

E-post: miljo@tjorn.se
• Slamavskiljare/3-kammarTelefon: 0304–60 11 48
brunn ansluten till en nyare
fungerande infiltration eller
markbädd.

• Annan godkänd anläggning,
t ex WC med extremt liten
spolvattenmängd ansluten
till sluten tank.
• Anläggningen har skriftligt
tillstånd från kommunen.
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Gult avlopp

grönt avlopp?

Då har du ett bra avlopp med aktuellt
tillstånd och behöver inte göra
någonting i dagsläget. Ditt avlopp har
liten miljöpåverkan och övergöder
• Anordningen ansluten till
inte vattendrag, sjöar eller hav, eller
infiltration eller markbädd
förorenar grundvattnet. Ta gärna hjälp
med dålig genomströmning.
av checklistan för att bli säkrare på
Anläggningen är äldre
din•bedömning.
än 20 år.

Vad säger lagen?

Kom

Avloppsvatten skall avledas och renas
Det ä
eller tas om hand på något annat
tillstå
sätt så att olägenhet för människors
avlop
hälsa eller miljön inte uppkommer.
komm
Har
duändamål
ett gult
rött avlopp?
För detta
skalleller
lämpliga
www.
avloppsanordningar
eller andra
lösnin
Gör
så här:
inrättningar
utföras.
1.
Kontakta
kommunens Miljökontor för att höra
Miljöbalken
9 kap
§ bor.
som ställs
där7du

Rött avlopp

2.

Fundera på vilken förbättring du behöver gör
en entreprenör
eller konsult för råd
• eventuellt
Anordningen
saknar
hjälp.
tillstånd.

3. • Sök
tillstånd hos(1,
Miljönämnden.
Invänta tillst
Slamavskiljare
2 eller
3-kammarbrunn)
som
4. Sätt
igång med förändringarna
för ett bättre
saknar efterföljande rening,
avloppsvattnet leds till dike,
å, täckdike/dräneringsrör
eller stenkista.

Vad säger lagen?

Kom ihåg!

Avloppsvatten skall avledas och renas
eller tas om hand på något annat
sätt så att olägenhet för människors
hälsa eller miljön inte uppkommer.

Det är ditt eget ansvar att ha ett fungerande avlop
tillstånd. Att bygga ny avloppsanordning eller förb
avlopp kräver tillstånd från miljönämnden (eller m
kommun. Ytterligare information om enskilda avlo

Gör rätt med din båt och
värna om vårt hav
Om du ska göra två insatser för havet i sommar
– bottenmåla din båt med miljövänlig bottenfärg och
töm toan i en sugtömningsanläggning.

V

isste du att vissa båtbottenfärger är förbjudna och gör stor
skada på det marina livet när de läcker ut i havet? Välj därför
en tillåten bottenfärg som skonar havsmiljön, samtidigt som den
gör jobbet och håller alger, snäckor och musslor borta från din båt
– precis som du vill ha det.
TÖM TOAN I LAND
Att släppa ut toalettavfall till havs är varken tillåtet
eller lämpligt. Avfallet släpper både ut bakterier
(som sprider smitta) och bidrar till övergödningen.

En klippt häck kan
Säker trafik
rädda
liv på

bostadsgator kräver fri
sikt i korsningar!
D
Varje år skadas människor för att sikten skyms. Några enkla
åtgärder i sommar kan rädda liv.

u som har utfart mot gata: Vid utfart bör Du se till att dina
växter inte är högre än 80 centimeter. Sikten skall vara fri
Varje
årmeter
skadas
i onödan för att sikten skyms.
minst 2,5
frånmänniskor
gatan eller gångbanan.

Några
enkla
åtgärder
företomt
och
under
Du som har
hörntomt:
Om din
ligger
intill sommaren
en gång- och kan
rädda
cykelvägliv.
eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80
centimeter. Sikten ska vara fri minst 10 meter åt vardera hållet.

2,5 m

10 m

80 cm

Flera av Tjörns fritidshamnar
har sugtömningsstationer och
gör det enkelt för dig att tömma
toan.

Dela ditt liv på Tjörn!
Hur ser din vardag ut? Vi vill
se bilder från ditt liv på Tjörn!
Uppdraget är enkelt: vi vill ta del av
din vardag, stort som smått. Med allt
från jobb, matlagning, föreningsengagemang till hundpromenader, träning,
familjeaktiviteter, naturupplevelser,
favoritplatser och så vidare. Ta en
ögonblicksbild av din vardag på Tjörn,
skriv några rader och lägg upp på ditt
Instagramkonto. Tagga bilden med
#mittlivpåtjörn
Syftet är att Tjörnborna själva ska
få chansen att berätta om just sitt liv
på Tjörn. Bilderna som delas är en del
av invånardialogen som görs i arbetet
med att ta fram en ny översiktsplan
för Tjörns kommun. Översiktsplanen
(ÖP) ska visa hur Tjörn ska utvecklas
långsiktigt – till exempel vad mark
ska användas till och var det går att
bygga hus.

#mittlivpåtjörn

2,5 m

10 m

Du som har utfart mot gata:

Du som har hörntomt:
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Näringsliv

– På Tjörn finns över 2 000 företag inom olika branscher.

Årets nominerade till STO-galan
Varje vår delas Årets Unga Företagare och Årets Företagare ut på Tjörn i samband med STO-galan. I
år firar galan 10-års jubileum, men har tyvärr fått skjutas på framtiden. Vinnaren kommer att utses i
juni. Här får du veta mer om de nominerade. Foto: om ej annat anges Anna Aldegren

Årets Unga Företagare
Den som får utmärkelsen Årets unga företagare ska vara en förebild för andra
och får vara högst 35 år.

Andreas Robertsson
och Joakim Person
– Reline Vision AB
Andreas och Joakim erbjuder nya lösningar för gamla
rör. De inspekterar, fräser
bort gamla beläggningar
eller använder den nya
tekniken relining – vilket
innebär att de lägger en ny
insida av härdad plast inuti
de gamla rören. De brinner
för att vi alla ska bli mer
medvetna om vikten av
att agera innan problemen
uppstår och har på kort
tid byggt upp ett lönsamt
företag med nya lösningar i
en traditionell bransch.

Andreas Robertsson

Foto: Privat

Joakim Person

Moa Munk
Moa Munk slog igenom
stort när hon 2019 deltog i
Årets mästerkock. Hon har
alltid haft en passion för
matlagning och jobbar nu
både som anställd kock på
Pater Noster i Skärhamn,
och som egenföretagare
med catering. Hon driver ett instagramkonto med
inriktning på tårtor och annat sött, men levererar
lika gärna en trerättersmiddag till bröllopet.
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Karl Ribeck – Ribecks bygg
När Kalle Ribeck tog över företaget han jobbade
i, tog han en risk. Företaget hade stora skulder och
var nära konkurs, men med de förra ägarna som
stöd och en stark drivkraft att göra rätt och utvecklas, har han vänt utvecklingen. Idag har han byggt
upp ett byggföretag som
har fyra anställda. Hans
vision är att växa ytterligare, men utan att tappa den
nära kontakten med sina
medarbetare han har i dag.
Han vill fortsätta att vara en
hantverkare!

Hjälp och stöttning i spåren av Corona
Vårens pandemi och de försiktighetsåtgärder som samhället har behövt ta har fått stora negativa konsekvenser
för näringslivet – lokalt, nationellt och internationellt.
Tidigt i processen inrättade Göteborgsregionens 13 kommuner en tjänst för företagen, Företagslots Extra. Här
får företagare hjälp att hitta rätt bland de stödpaket som
finns, men också rådgivning utifrån det förändrade läget.
Företagslots Extra är kostnadsfri för företagare.
Lotsen kan även slussa dig vidare till Företagsakuten,
som också erbjuder stöttning för företagare i kris.
Företagslots Extra nås på telefon: 031–365 00 65 och
epost: Foretagslotsen.Extra@businessregion.se
vardagar 8–16.

Årets Företagare
Sedan 80-talet delas priset ut lokalt och vinnaren i respektive kommun tävlar sedan i en regionfinal.
De senaste tretton åren utses även en nationell vinnare av priset. Årets företagare ska vara en före
bild för andra företagare, ha en hållbar ekonomi och vara en god ledare.
Patrik Hermansson
– Almö Livs Tjörn Aktiebolag
Putte Hermansson har sedan starten för 20 år
sedan skapat en destination i Myggenäs. Butiken,
med sitt fokus på hållbarhet och matglädje, har
utsetts till en av Sveriges bästa livsmedelsbutiker
och även vunnit Årets Supermarketbutik inom
den egna kedjan ICA. En av hans drivkrafter är att
utveckla Tjörn och östra Tjörn i synnerhet.

Patrik Hermansson

David Mårtensson och Camilla Hansson
– Bygg & Fritid i Skärhamn AB (XL-bygg)
David och Camilla har tagit över sina respektive
fäders företag och genomfört ett lyckat generationsskifte, en process som tagit några år. Sedan de
tog över har de byggt ut verksamheten i Skärhamn
och expanderat med en butik på Orust och ytterligare en på Tjörn. Efter att ha jobbat ihop i många
år ser de sina olikheter som en tillgång som hjälper
dem kombinera mod och förnuft. De har också
gjort sig kända för ett starkt socialt engagemang.
David Mårtensson och Camilla Hansson
Foto: Lars Grenhage

Christer Olausson och Martina Oskarsson
– STO A-service AB
För tio år sedan öppnade Christer egen redovisningsbyrå. Steget från att vara anställd till att starta
eget tog han för att kunna arbeta närmare kunderna. Företaget utvecklades snabbt framåt och ryktet
om den lokala redovisningsbyrån med god service
spreds. För tre år sedan blev det dags att ta nästa
steg. Martina kom in som delägare i bolaget och
gemensamt har de utvecklat verksamheten, framför allt genom att satsa ordentligt på sin personal.
Företaget har i dag tolv medarbetare.

Christer Olausson och Martina Oskarsson
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Tjörns kundcenter
Kundtjänst Bibliotek Turistbyrå
8 juni – 30 augusti
Måndag–torsdag kl 08–19
Fredag 				 kl 08–18
Lördag–söndag 		 kl 09–17
Öppettider under midsommar:
Midsommarafton 11–15, Midsommardagen 11-15.
TJÄNSTEPERSON I BEREDSKAP (TIB)

tfn 0304-60 12 12 TiB tar hand om sådana
frågor som inte kan vänta till nästa dag.
www.tjorn.se

På Tjörns nya webbplats hittar du lätt till de
tjänster du behöver och får svar på dina frågor!
Här hittar du till exempel:
• Kommande evenemang på Tjörn
• E-tjänster – till exempel kan du nu söka
bygglov direkt från mobilen
• Tips på vandringsleder, cykelleder och
badplatser
Det är lätt att hitta på nya www.tjorn.se
Du når den enkelt från din mobil, surfplatta
eller dator. När du kommit in på sidan är det
enkelt att söka efter det du vill ha svar på.
Varför inte bara surfa runt och lära dig mer
om din kommun?

DU KAN

• Ställa dig i tomtkö, sjöbodskö och kö för
boendeparkering
• Lämna vattenprovsflaskor, tisdagar kl 8–12.45,
som du själv beställt på Synlab.se
• Låna elmätare
• Boka lokaler och idrottshallar
• Hyra flytväst (även till hunden)
• Hyra cyklar
• Köpa biljetter till arrangemang
• Köpa och ladda busskort
• Få utskrifter på tomtkartor och detaljplaner
• Kopiera och skanna dokument
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KONTAKTA TJÖRNS KUNDCENTER

Tjörns kommun, 471 80 Skärhamn
Besöksadress: Kroksdalsvägen 1
Tfn 0304-60 10 10
tjorns.kundcenter@tjorn.se
Växel Tjörns kommun: tfn 0304-60 10 00
TJÖRNS TURISTBYRÅ

tfn 0304-60 10 16 eller turistbyran@tjorn.se
BIBLIOTEKET

Tfn 0304-60 11 60, bibliotek@tjorn.se
www.tjorn.se/bibliotek
KUNDTJÄNST RENHÅLLNING, SLAM OCH VA

Kundtjänst Avfall
0304-60 14 00, avfall@tjorn.se
vardagar 8–15, lunchstängt 12–13.
Dag före helgdag 8–12
Kundtjänst Slam
0304-67 17 25, kundservice@renova.se
vardagar 8–16.30
Kundtjänst VA
0304-60 10 10, tjorns.kundcenter@tjorn.se

TJÖRNS ÅTERVINNINGSCENTRAL

Måndag, tisdag och torsdag 11–19
Onsdag
13–19
Fredag
11–16
För öppettider lördagar, se www.tjorn.se/tåvc
eller i Tjörn-appen.

ÅTERVINNINGSSTATIONER

FTI kundtjänst 0200-88 03 11, www.ftiab.se
FELANMÄLAN LÄGENHETER
Tjörns Bostads AB, vardagar kl 10–12,
tfn 0304-60 16 90, tbab@tjorn.se

