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Demokratiåret fortsätter
Vi fortsätter att uppmärksamma demokratiåret 2021, i både ord och handling.
Under året har inte mindre än tre stora invånardialoger ägt rum – om översiktsplanen, skolan och nu senast om den kommande äldrestrategin. Du kan
läsa mer om dem i denna tidning och på vår webbplats.
Nyligen avslutades också beredskapsveckan, också den med demokratitema.
Läs mer om hur beredskap och demokrati hänger ihop på sid 8–9.
Nedan ser du också tiderna för kommunfullmäktiges möten under resten av
hösten. Så fortsätt engagera dig och ta en aktiv del av demokratin på Tjörn.

Följ kommunfullmäktiges möten
på plats eller på webben!
Här får du höstens tider
När kommunfullmäktige (Tjörns ”riksdag”) sammanträder, är du välkommen
att vara med och lyssna. Det kan du göra antingen genom att komma till kommunhuset i Skärhamn eller genom att följa sammanträdet på webben. Om du
missar tiden, kan du alltid gå in efteråt och titta på mötet på tjorn.se.
Här är datum för höstens sammanträden:
21 oktober
18 november
16 december
Hur dags börjar mötet?
För exakt starttid, gå in på tjorn.se. På startsidan ligger
en länk till varje möte ungefär en vecka innan.
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Låt varje år bli ett
demokratiår

D

et stora demokratiåret 2021 går mot sitt slut.
Demokratiåret som uppmärksammar att det i år är
hundra år sedan det första riksdagsvalet hölls, där både
kvinnor och män fick rösta. Året då demokratin fick sitt
stora genombrott i Sverige, tack vare rösträttskämpar
som Elin Wägner, Signe Bergman och Kata Dahlström. På
Tjörn hade vi Elin Sundberg som samlade underskrifter
bland Tjörnborna för att kvinnor skulle få rätt att rösta.
Idag tycker vi det är självklart att gå och rösta fram våra
folkvalda politiker vart fjärde år. Men alla kanske inte
tycker det är lika självklart att engagera sig politiskt, eller
att ta del av de möjligheter som finns att vara med och
påverka mellan valen? Det finns flera sätt att göra sin röst
hörd och jag hoppas du som läser det här verkligen tar
möjligheten att vara med och påverka framtidens Tjörn.
I den här tidningen kan du läsa om tre olika
invånardialoger som ägt rum, eller som fortfarande pågår
– dialogen om översiktsplanen (ÖP), om skolan och om
kommunens äldrestrategi.
Dessutom pågår just nu den stora medborgarundersökningen på Tjörn. Kanske är du en av de 1 200
Tjörnbor som fått den i din brevlåda. Dina svar är viktiga
för att vi ska få veta hur du ser på kommunens olika
verksamheter.
För bara ett par veckor sedan avslutades också
beredskapsveckan, där årets tema är demokrati. Vi
skyddar helt enkelt vår demokrati genom att se till att alla
samhällsviktiga verksamheter fungerar även i en kris. Då
är vår förmåga att hjälpa varandra en stor tillgång.
Därför hoppas jag också
att vi fortsätter visa varandra
hänsyn för att skydda de
svagaste. Att vi stannar hemma
när vi är sjuka och tar vårt
ansvar med att vaccinera oss.
När jag skriver det här har
restriktionerna precis släppts.
Jag hoppas det fortsätter i rätt
riktning och att vi på riktigt
kan återgå till det normala
igen.
Det är något att se fram emot
i höst!

Du hittar ännu mer information om vad
som görs i Tjörns kommun på vår webbplats
tjorn.se. Här är några favoriter just nu:

Din nya vattenmätare är digital
Nu börjar arbetet med att byta ut samtliga
analoga vattenmätare i kommunen till digitala. Vi startar den 4 oktober i Skärhamnsområdet. När det är din tur får du brev med
information om tid för bytet. Läs mer på
tjorn.se.

Vad kan du göra i höst?
I vår evenemangskalender hittar du både
evenemang och tips på aktiviteter för hela
familjen. Du hittar evenemangen på
tjorn.se/evenemang

Evike Sandor,
kommundirektör

Kommunkartan på webben

Tjörn – Möjligheternas ö
hela året och för hela livet

Tjörns kommun utvecklar en helt ny kommunkarta. På tjorn.se hittar du den i en
första version. Ambitionen är att utveckla
kartan vidare. Du får gärna lämna dina
synpunkter.
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Behöriga lärare, lärarlegitimation och
betyg – vad är det som gäller?
För att en lärare ska få ett fast jobb (tillsvidareanställning) och kunna sätta betyg krävs legitimation. Idag får
elever betyg från och med årskurs 6. Det finns också en möjlighet för varje skola – efter beslut från rektor – att
sätta betyg från årskurs 4.
För att få legitimation krävs att läraren är färdig med sin utbildning
och har en lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen.
I lärarens legitimation framgår
det vilka ämnen läraren är behörig i. *Här är några exempel på
vanliga behörigheter för lärare på
olika stadier. Exemplen utgår från
aktuella lärarutbildningar:
Förskollärare
har behörighet att undervisa i förskola och förskoleklass, åldrarna
0–6 år.
Lärare med examen för
undervisning i årskurs 1–3
får undervisa i
– Förskoleklass (6-åringar)
– Årskurs 1–3 i svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande
ämnen (so), naturorienterande
ämnen (no) och teknik.
Lärare med examen för
undervisning i årskurs 4–6
får undervisa i
– Årskurs 3–6 i svenska, matematik,
engelska samt vald inriktning, till
exempel so eller no. En lärare som
har inriktning bild, idrott och hälsa
eller musik får undervisa i dessa
ämnen från och med årskurs 1.

Ämneslärare med examen
för undervisning i årskurs 7–9
får undervisa i
– Årskurs 7–9 i de ämnen som hen
studerat, till exempel svenska/engelska eller slöjd/matematik.
Lärare i fritidshemmet (tidigare
fritidspedagog)
– har behörighet att vara lärare i
fritidshemmet och i ett valt ämne
(till exempel bild eller musik) i
årskurs 1–6.
Vad innebär det för barnen att
lärarna har olika behörigheter?
För en elev på lågstadiet kan det
till exempel innebära att klassläraren undervisar i de flesta av
ämnena, men som elev kan man
även möta andra lärare i
vissa ämnen.
En elev på mellanstadiet har fler
lärare, eftersom det förmodligen
är olika lärare som har behörighet i so, no, bild, musik, idrott och
hälsa, hem- och konsumentkunskap och slöjd.
En elev på högstadiet har
ämneslärare i varje ämne. Det kan
vara samma lärare i några ämnen
beroende på lärarens behörigheter
och möjligheten att schemalägga.

En elev som går på fritids kan
möta sin lärare både där och i
något ämne i skolan, till exempel
bild eller musik.
Vem får sätta betyg?
När eleven ska få sitt första betyg i
årskurs sex (eller årskurs 4) måste
det vara en behörig lärare med lärarlegitimation som sätter betyget.
Om eleverna har haft en obehörig
lärare ska betyget sättas tillsammans med en legitimerad lärare.
* Det finns undantag från ovanstående krav,
men en lärare som saknar lärarlegitimation
och rätt behörighet kan bara få anställning ett
år i taget. För fler undantag, se Skolverkets
webbplats: www.skolverket.se.

Brist på behöriga
lärare i hela landet
Det kommer att saknas cirka
45 000 behöriga lärare och
förskollärare om 13 år. Det visar
Skolverkets senaste lärarprognos.
Fram till år 2033 behöver skolor
och förskolor rekrytera motsvarande 160 000 behöriga lärare
och förskollärare räknat i heltidstjänster. Bara i Västra Götalands
län är rekryteringsbehovet 27 000
heltidstjänster.
De största rekryteringsbehoven
finns i förskolan och grundskolan –
framför allt i högstadiet.
Källa: Skolverket
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Vårdnadshavare och elever överens
– hög kvalitet i skolan är viktigast
För vårdnadshavare och medarbetare är det viktigaste god tillgång till
elevhälsa och stödresurser, kvalificerad utbildning med behöriga lärare
och god pedagogisk utveckling.
Viktigast i skolmiljön är att eleverna
känner sig säkra och trygga, att innemiljön har fräscha lokaler, grupprum
och möjligheter till arbetsro samt
en skolmatsal som ger möjlighet till
matro.
För eleverna är det viktigaste för
att trivas och må bra i skolan att man
har vänner, många kamrater och att

alla är snälla mot varandra. Bra och
fräscha ytor inne och ute (exempelvis toaletter, fotbollsplan, skolgården) och bra lärare (snälla) är också
viktigt.
Drygt 1 000 deltog
i invånardialogen om skolan
Invånardialogen har genomförts som två
enkäter med olika påståenden. Vuxenenkäten
har besvarats av 711 vårdnadshavare och
124 medarbetare. 226 elever har svarat på
elevenkäten. Invånardialogen genomfördes
10–23 maj. Underlaget har en bred representation från alla områden och skolor på Tjörn.

Invånardialog steg 2
100 personer anmälde sitt
intresse för att delta i fortsatt
invånardialog. Av dessa har ett
antal personer valts ut för att
delta i en kvalitativ dialog.
När du får den här tidningen,
har dialogerna precis avslutats.
Resultat från alla dialoger
kommer att redovisas på
tjorn.se.

Sex förslag på skolstruktur
Nu har förvaltningarna i Tjörns kommun sagt sitt och ett politiskt beslut om framtidens skola på Tjörn närmar sig.
Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

F–3 Skärhamn, Myggenäs,
Rönnäng, Kållekärr

F–3 Skärhamn, Myggenäs,
Rönnäng, Kållekärr

F–3 Kållekärr, Myggenäs

4–9 Häggvall/Fridas Hage

4–9 Häggvall/Fridas Hage

F–9 Häggvall/Fridas Hage

4–9 Skärhamn

4–9 Bleket

Alternativ 4 (som idag)

Alternativ 5

Alternativ 6

F–5 Kållekärr, Myggenäs,
Fridas Hage

F–3 Kållekärr, Myggenäs
F–6 Skärhamn, Rönnäng

F–9 på västra Tjörn, Bleket eller
närmare Skärhamn

F–6 Skärhamn, Rönnäng

7–9 Bleket

F–9 Häggvall/Fridas Hage

6–9 Häggvall

F–9 Häggvall/Fridas Hage

F–6 Skärhamn, Rönnäng

7–9 Bleket
F = förskoleklass

Historik
Kommunfullmäktige beslutade 2020 om två skolnav
på Tjörn, ett i öster (F–9 vid Fridas hage/Häggvallskolan) och ett i väster för 4–9 (placeringen skulle då
utredas). Enligt detta beslut skulle det också bli fyra
F–3-skolor samt förskolor i Myggenäs, Rönnäng,
Skärhamn och Kållekärr.
Parallellt med skolutredningen har det också
pågått en utredning om hur kommunen använder
sina lokaler på bästa sätt. Utredarna fick också uppdraget att titta på skolstrukturen som en del i den totala lokalförsörjningsplanen och hitta synergier med
andra verksamheter i kommunen. Det visade sig
finnas stora möjligheter att möta både skolans och
övriga verksamheters behov och ett nytt förslag
presenterades – alternativ 6 ovan.

Vad händer nu:
Förvaltningar och bolag har lämnat sina remissvar där
de svarar på hur de ställer sig till de sex olika förslagen. Dessa svar blir en del av underlaget för politikerna att fatta beslut. Du kan ta del av själva rapporten,
invånardialogerna och remissvaren på kommunens
webbplats. Där publicerar vi kontinuerligt
nyheter i skolfrågan. Även de invånardialoger som genomförts blir
en del av politikernas
beslutsunderlag.
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Är du över 50 år?

Då vill du säkert vara med och påverka
boende, vård och livskvalitet för äldre
Vad är viktigt för dig idag eller i framtiden? Ta vara på chansen att vara med i invånardialogen om den
kommande äldrestrategin. Genom att delta kan du påverka saker som boende, vård och livskvalitet för
äldre på Tjörn.
Tjörns kommun har beslutat att ta
fram en äldrestrategi. För att den
ska bli riktigt bra, behöver vi ha
synpunkter från dig som är 50 år
och äldre.
Vad är en äldrestrategi?
En äldrestrategi är ett dokument
som säger vilka mål och ambitioner hela kommunen ska ha på
lång sikt för sitt arbete med äldre.
Arbetet ska bidra till att minska de
oönskade hinder som åldrandet
kan medföra och skapa förutsättningar för att alla äldre har ett
meningsfullt och värdigt liv och
känner välbefinnande.
Vilka frågor får du svara på?
Frågorna handlar till exempel om
vad som är viktigt för dig för att
ha ett meningsfullt liv, om livs-

kvalitet och vad som är viktigt för
att du ska känna dig trygg med
den vård och omsorg du får. Du
får också ”träffa” de tre personerna Nils, Svea och Linnéa – alla
är de äldre med olika behov av
hjälp från samhället. Utifrån deras
berättelser får du svara på frågor
om vad du tror de behöver för att
få ett bra liv.
Om du själv inte känner dig
bekväm med att använda dator,
kanske du kan be någon anhörig
om hjälp att besvara frågorna. Eller om du hellre kommer till vårt
fysiska dialogmöte i kommunhuset. Se rutan intill.

Dialogmöte
1 november
Välkommen på dialogmöte i
kommunhuset 1 november.
Du har två tider att välja
mellan, klockan 15 eller 18.
Anmäl dig till
Tjörns kundcenter,
tjorns.kundcenter@tjorn.se
eller 0304-60 10 10.
Ange namn, ålder och vilken
tid du vill delta.
(Max 50 deltagare per
tillfälle.)

Du hittar den digitala
dialogen på tjorn.se

Digital fixare
En tjänst för dig som fyllt 67 år och som behöver hjälp och stöd med
vardagstekniken.
Den digitala fixartjänsten gör hembesök och hjälper till med teknisk utrustning och digitala tjänster. Du kan till exempel få hjälp med att skaffa
mobilt bank-ID, beställa hem mediciner från apoteket, handla på nätet
och ringa bildsamtal. Kontaktuppgifter finns på tjorn.se eller så kan du
ringa 0304-60 18 68.
Fler exempel på vad du kan få hjälp med
hantera en mobiltelefon
hantera en dator
hur du skaffar internet
hur man betalar räkningar på nätet
hur du kan skaffa konto på sociala medier och
hålla kontakt med familj och vänner.
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Hur ska framtidens
Tjörn byggas?
Tjörnborna har tyckt till!
Som en del av arbetet med den nya översiktsplanen (ÖP) för Tjörn, har du under
sommaren och en bit in på hösten kunnat vara med och berätta hur du vill att
Tjörn ska se ut år 2040. Under rubrikerna ”2040-frågan”, ”Hej Tjörnbo!”, ”Tjörns
själ 2.0” och ”Sagan om Tjörn” har alla som vill haft möjlighet att svara på frågor
om framtidens Tjörn.
När detta skrivs är ännu inte
svaren sammanställda och analyserade, men här får du en första
rapport utifrån de svar som kommit in en månad innan dialogen
stängde. Dessa svar är ett axplock av svaren från de cirka 130

personer som deltagit i dialogen
fram till 31 augusti. För att få det
senaste resultatet och analyserna,
håll utkik på tjorn.se! Resultatet
beräknas vara klart någon gång i
november.

Vilka har svarat?
De cirka 130 personerna som svarat
den siste augusti är
• oftast helårsboende
• övervägande åldersgrupp 18–50 år
• flest kvinnor
• utspridda på Tjörn.

Vad vill du att Tjörn har för identitet 2040,
som samhälle och plats?

Vad tycker du är viktigast att kommunen
styr med hjälp av översiktsplanen?

”En plats att leva i samspel med natur, kunna utbilda
sig och arbeta.”

”Klimatanpassning och anpassningar som skapar
möjligheter för omställning till en fossilfri kommun”

”En fantastisk boendemiljö och en del av
storstadsområdet Göteborg.”

”Att man tänker på framtida havshöjningar.”

”En kommun som satsar på hållbarhet och
gemenskap för boende.”

”Varierat boende – mer balans när det gäller
boendeformer.”
”Prioritera permanenta bostäder.”

”Aktivt samhälle året om med hög status för skola,
förskola och rikt kulturliv.”

”Vårda och värna kulturmiljöer och traditioner vid
nyexploatering.”

”En attraktiv plats att bosätta sig och besöka.”

” Trafiksituationen över broarna behöver lösas på ett
sätt som också prioriterar kollektivtrafiken.”

”Att Tjörn skall vara en föreningskommun som
stöttar de ideella föreningarna.”

Vad tror du är den stora hållbarhetsfrågan
på Tjörn 2040?

Vilken markanvändning som finns idag
tycker du är viktigaste att vi har kvar 2040?

”En utbyggd infrastruktur avseende
kommunikationer.”

”Värna odling, skog och natur!”

”Satsa på mer grön teknik, exempelvis solceller
och laddstationer.”
”Självförsörjningsfrågan – att Tjörn klarar att föda
sin befolkning och förse dess bostäder med el och
värme.”
”Biologisk mångfald.”
”Hur vi värnar om havet.”

”Att det som byggs sker i nära anslutning till befintlig
bebyggelse.”
”Viktigt att vi kan producera el på Tjörn.”
”Säkra tillgången på dricksvatten.”
”… att markanvändningen för rekreation och
naturreservat som finns idag på Tjörn även finns år
2040”.
”Strandskyddet måste bevaras.”

”Robusta system för att hantera skyfall.”
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Säker och trygg kommun

Hur förberedd är du?
Nyligen avslutades Krisberedskapsveckan 2021. Du kanske har sett
olika kampanjer i medierna eller läst på kommunens webbplats om olika
åtgärder du kan tänka på för att öka din säkerhet i händelse av kris eller i
värsta fall krig.
Vi frågade kommunens beredskapssamordnare Ulf Fredriksson
om vad som är viktigt för oss att
tänka på om det värsta skulle
hända.

Hur ska jag tänka när jag bygger upp
en egen beredskap?

– Att du ska vara förberedd om
det blir en kris. Det kan till exempel handla om en tillfällig vattenläcka, ett elavbrott eller en mer
allvarlig samhällsstörning.

– Tänk att du ska klara dig i en
veckas tid utan att räkna med
samhällets hjälp. Men samarbeta
gärna med dina grannar eller din
förening. Ni kanske är duktiga
på olika saker och kan hjälpa
varandra vid en kris genom att
dela med er till varandra eller till
exempel dela upp olika ansvarsområden.

Varför ska jag förbereda mig?
Tar inte samhället hand om
krisberedskapen?

Ett särskilt tema i årets beredskapsvecka är demokrati. Vad har demokrati med krisberedskap att göra?

Vad är krisberedskap?

– Till en början kan samhället bara
hjälpa dem som är i störst behov,
som till exempel gamla och sjuka.
Om du har en egen beredskap,
bidrar du samtidigt till att hjälpa
samhället. Om du som är frisk och
kan klara dig själv, kan samhället
hjälpa dem som behöver det bäst.

– Demokrati, rättssäkerhet och
mänskliga fri- och rättigheter är
ett av våra fem skyddsvärden
som Sveriges samlade beredskap
ska kunna skydda och bevara. Vi
skyddar demokratin genom att se
till att alla samhällsviktiga verk-

samheter, som till exempel skola
och omsorg, fungerar även i en
kris. Kom ihåg att en av våra viktigaste tillgångar när något hotar
oss är vår vilja att hjälpa varandra.
Vad kan vi göra för att skydda vår
demokrati bättre?

– Ju mer motståndskraftiga alla
samhällsviktiga funktioner och
verksamheter blir, desto mer möjlighet till demokrati finns det. Ett
sätt att bygga upp motståndskraft
börjar med ditt eget engagemang
i det lilla, i grannskapet, i föreningar, i arbetet med mera. Att vara
källkritisk är förstås viktigt. Man
brukar säga att krigets första offer
är sanningen och i en krissituation
sprids det lätt rykten. Men låt inte
delade meningar splittra gemenskapen – att kunna samarbeta och
förenas är grundläggande.

Tjörn elva i landet i trygghetsmätning
Tidigare i år publicerades den nationella trygghetsundersökningen*. Där ligger Tjörn på elfte plats i landet, när
man väger samman personskador, bränder, våldsbrott och stölder. I kategorin ”pendlingskommuner nära mindre
stad eller tätort” tar Tjörn till och med förstaplatsen.
Här presenterar vi några av resultaten i punktform. Du hittar hela rapporten på skr.se.
Tjörnborna har svarat att de upplever att de tryggt
och säkert kan vistas utomhus på kvällar och nätter,
att de känner sig trygga mot hot, rån och misshandel
och att de känner sig trygga mot inbrott i hemmet
(tolfte plats i landet).
Oro för brottslighet har ökat betydligt mer än den
faktiska brottsligheten. Oron är något större på
landsbygden än i städerna.
10 av 1 000 invånare vårdades på sjukhus efter
olyckor (motsvarande medianvärde i Sverige).
På Tjörn inträffade 0,29 bränder på 1 000 invånare
(medianvärde i Sverige är 0,53).
Tjörn hade 3,9 anmälda våldsbrott per 1 000
invånare. (fjärde lägsta siffran i landet, lägst i
Västra Götaland).
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På Tjörn anmäldes 23,7 stöldbrott på 1 000
invånare (något lägre än medianen i landet).
Det tar i snitt 13 minuter från det att anropet kommit
från 112 tills räddningstjänst är på plats. (Median i
landet är 11,8 minuter.)
Motsvarande tid för ambulans är 18,5 minuter.
(Mediantid i landet 16,3 minuter.)

Statistiken bygger i huvudsak på uppgifter till och
med 2019. Rapporten publicerades i februari 2021.
* Trygghet och säkerhet 2020 är en rapport från Sveriges kommuner
och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Säker och trygg kommun

Klarar du och dina grannar er
i en vecka hemma?
Tänk dig att värmen försvinner, kyl och spis slutar fungera och maten tar slut i affärerna. Dessutom
kommer det inget vatten i kranen och det går inte att spola på toaletten.
Jovisst, det är ett skräckexempel
och vi har inte varit med om det
tidigare. Men vårt moderna samhälle är också sårbart. Därför ber
vi dig att ta en stund att fundera
över hur exempelvis ett längre
elavbrott skulle påverka dig och
din omgivning.
Planera för hur du kan klara dig
utan samhällets hjälp i en vecka.
Några dagar klarar du säkert på
egen hand, men om det blir en
riktig krissituation behöver vi
varandra.
Vad behöver ni?
För att klara en krissituation så bra
som möjligt är det viktigt att ha
Värme
Om det är kallt – börja med att
täcka golven och täta fönster och
dörrar med tejp eller filtar för att
spara på värmen. Ta fram vinterkläder och klä dig i lager på lager.
Vatten
Vatten är det viktigaste att ordna
i en krissituation. Minst 3–5 liter
vatten behövs per person och dag.
Förvara vattnet i dunkar i ett kallt
och mörkt utrymme. Håll vattnet
fräscht genom att byta det med
jämna mellanrum. Du kan också
förvara vatten fryst i petflaskor –

då fungerar de också som kylklampar om strömmen går. Om
strömmen går, tappa upp vatten i
hinkar och badkar.
Mat
Ät upp maten i kylskåpet först om
det blir ett strömavbrott. Eller om
du kan ställa ut maten (om det är
kallt ute). Mat i frysen håller sig
flera dagar om dörren är stängd.
Mat som är bra att ha hemma i
krislådan är sådant som går att äta
direkt utan tillagning – till exempel hårt bröd, pålägg i tub, russin,
nötter, färdigkokta bönor, färdiglagad soppa. Om du kan laga
mat hemma på till exempel ett
gasolkök kan det vara bra att ha
pulvermos, havregryn, pasta och
konserver som krossade tomater.
Glöm inte mat till husdjuren.
Kommunikation
Vid en allvarlig händelse behöver
du kunna ta emot information
från myndigheterna. Lyssna på
Sveriges radio P4. Det är bra att ha
en batteridriven radio eller en så
kallad vevradio. Skriv ner viktiga
telefonnummer. Se till att ha en
mobilladdare du kan ladda i bilen.
Om du kan koppla upp dig mot
internet är Krisinformation.se en
säker källa.

Foto: Thomas Henrikson, Creative Commons

Övrigt
Andra saker som du kan behöva
i en krissituation är till exempel
kontanter, batterier, ficklampa.
Fler tips hittar du på dinsakerhet.se

Vill du vara med och hjälpa till vid en kris?
Gå med i Frivilliga resursgruppen (FRG) och var med från början! Vi vill bygga upp en helt ny
hemskyddsorganisation på Tjörn. Du som går med får den utbildning du behöver.
Om du har ett samhällsengagemang och en vilja att bidra vid
påfrestningar och kriser i samhället, är det precis dig vi söker.
Frivilliga resursgruppen (FRG)
finns i ungefär hälften av landets
kommuner. Det är en grupp med
frivilliga, som kallas in och hjälper

till när samhällets resurser inte
räcker till.
Tjörn står i startgroparna för att
planera trygghetspunkter, det vill
säga fysiska platser dit Tjörnborna
kan gå för att få hjälp och information vid en kris.

Som medlem i FRG kan du bli en
av dem som finns till hands vid
dessa trygghetspunkter för att
hjälpa andra Tjörnbor.
Vill du vara med? Mejla till
tjorns.kundcenter@tjorn.se eller
ring 0304-60 10 10.
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Friluftslivets år 2021

– vi fortsätter vara ute!

I år är det hela Sveriges friluftsår. På Tjörn också. Så varför inte utmana dig själv att gå alla vandringsleder
på ön, sova ute eller klättra upp i närmaste berg?
– Varför inte ta chansen att upptäcka något man inte provat tidigare? säger Andreas Björk, friluftssamordnare i Tjörns kommun.
Varje månad har sitt eget tema
under friluftsåret. I augusti var till
exempel temat ”Jag har aldrig…”,
för att inspirera till just det man
inte provat tidigare. Så vad har du
på din bucket list?
I september var temat Gilla
friluftslivet för att visa alla fördelar
friluftslivet har – inte minst för
barnen. Nu i oktober är temat Lära
ute för att skolan har en så viktig
roll för att alla barn ska få kunskap om naturen och möjlighet att
prova friluftsliv. Nästa månads
Friluftslivets år 2021
är ett projekt där olika aktörer
samverkar – Svenskt friluftsliv där
till exempel Friluftsfrämjandet och
Svenska turistföreningen ingår) och
Naturvårdsverket.
Syftet med projektet är bland annat
att få fler människor att prova friluftsliv och att få fler att inse värdet av att
vara ute.

Knödeskären, Stigfjorden
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tema blir Må bra ute för att vi vet
genom forskning att friluftsliv får
oss att må bra. Och handen på
hjärtat, det visste vi väl redan?
Gör det enkelt
Du kanske vill slå på stort direkt
och till exempel lova dig själv att
gå alla vandringsleder på Tjörn
under hösten. Men det kan också
vara väldigt enkelt.
– Att gå en promenad är friluftsliv. Det ska inte vara någon prestation! Hellre en upplevelse, och då
kan det räcka att bara gå ut och se
sig omkring, säger Andreas Björk.
Det här (och mycket mer) kan du
göra på Tjörn
Gå en vandringsled. Du har
säkert redan din favorit, så varför inte prova något nytt? Har
du gått leden på Härön, Dyrön
eller Åseby? Alla leder finns
beskrivna på tjorn.se.

Ta en runda i elljusspåret. Det
finns belysta motionsspår i
Myggenäs, Häggvall och i
Rönnäng.
Träna på ett utegym. Tjörns
kommun har byggt ett utegym
nära vårdcentralen i Kållekärr.
Du kan också träna på utegymmen vid Träningskliniken i
Skärhamn, vid motionsspåret
i Myggenäs, Stormvallen på
Åstol och på GF Atletica i
Svanvik.
Gå ut i första bästa skog eller
klättra upp i ditt berg därhemma.
Hyr kajak i några timmar en
vacker höstdag.
Cykla på nya vägar.

Årets friluftskommun
2021
Tjörn bäst i Västra Götaland
– läs mer på tjorn.se

Tjörns ishall byggs om
Just nu pågår ombyggnaden av Tjörns ishall – med ny läktare, bättre tillgänglighet, fler omklädningsrum och
toaletter och nytt sekretariat. Ombyggnaden är en av Tjörns kommuns satsningar på föreningar med stora
anläggningar.
Det som skiljer Tjörn från många
andra kommuner, är att föreningarna själva ofta äger och driver
anläggningarna.
Flera av dessa anläggningar
byggdes på 70- och 80-talet och är
i behov av renovering. En av dessa
byggnader är Tjörns ishall.
Kommunfullmäktige har beslutat om sammanlagt 16,8 miljoner
kronor i borgen för stiftelsen
Tjörns ishall för att finansiera en
ombyggnad av ishallen.
Andra satsningar som har
påbörjats är nya klubbhus för IFK
Valla och Valsängs ryttarförening.

Tjörns ishall 2.0
I den uppdaterade ishallen finns
bland annat
• ny tillgänglighetsanpassad
och brandsäker läktare
• nytt sekretariat
• ny entré med hiss
• nya omklädningsrum i en
utbyggnad

Vi frågade några nyckelpersoner i ishallen om vad det
innebär med en ”ny” ishall:

När tillgängligheten ökar,
får fler möjlighet att komma till
ishallen och titta på tävlingar och
matcher. Det blir en välbehövlig
uppfräschning av hela miljön
med bättre omklädningsrum
och bättre förutsättningar att
ta emot våra gästande lag. Vi är
jätteglada för detta.
Monika Bondesson, ordförande
i Tjörns konståkningsklubb

Det är jätteviktigt för föreningen att vi nu kan erbjuda egna
omklädningsrum till tjejerna
som spelar ishockey. Hela miljön
i ishallen blir trevligare att vara i
för både spelare och publik. Jag
hoppas ombyggnaden ska ge en
nytändning för klubben och att
många tjejer och killar ska vilja
börja spela ishockey.
Mats Pettersson,
ordförande Rönnängs IK

Jag var själv med och byggde
ishallen för snart 40 år sedan. Nu
höll den på att ruttna bort, så jag
är väldigt glad för att politikerna
har valt att satsa på en modern
ishall. Det är många ungdomar
som har ishallen som ett andra
hem och många föräldrar som
träffas här.
Hans Kristensson, ordförande
i Stiftelsen Tjörns ishall

• ny spelaringång
• personalutrymme
• förråd, tvättstuga, domarrum
• tak med solceller.

Vy mot spelaringång

Vy mot entré och spelaringång
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Tjörns kundcenter
Kundtjänst Bibliotek Turistbyrå

Måndag–torsdag 08–19
Fredag 			
08–17
Lördag				11–15
Söndag 				 Stängt
Öppetider helger se tjorn.se/kontakt

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

Digitala tjänster
• Kommun-Kim svarar på frågor
dygnet runt på tjorn.se
• Lämna synpunkt och
Tyck till & felanmäl
förslag på tjorn.se
• App för måltider och aktiviteter i
äldreomsorgen: omsorgen.se
• Tjänster för vårdnadshavare: tjorn.se/skolabarn
• E-tjänst för bygglov: bygg.tjorn.se
• Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn

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

Kundtjänst renhållning, slam och VA
Kundtjänst Avfall
0304-60 14 00, avfall@tjorn.se
vardagar 8–17
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
Onsdag
Fredag
Lördag jämna veckor

11–19
13–19
11–16
10–14

Avvikande öppettider se tjorn.se/tåvc

Återvinningsstationer
FTI kundtjänst 0200-88 03 11, ftiab.se

Felanmälan lägenheter
Tjörns Bostads AB, vardagar kl 10–12,
tfn 0304-60 16 90, tbab@tjorn.se
tjorn.se/tbab

Biblioteket
Tfn 0304-60 11 60, bibliotek@tjorn.se
tjorn.se/bibliotek

Tjänsteman i beredskap (TiB)
TiB tar hand om sådana frågor som inte kan vänta
till nästa dag, tfn 0304-60 12 12.

Få den senaste informationen om hur
Tjörns kommuns service påverkas av
coronapandemin på tjorn.se.

