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Redaktionen
tipsar

Med sikte på en fin
Tjörnsommar!

D

et är en fin tid på året nu, med sommarmånaderna
framför oss. Men det är också en svår tid, med ett krig i
Europa.
Samtidigt är jag tacksam för att få leva i ett land där vi haft
fred i över 200 år och hoppas att det ska förbli så. Här på
Tjörn arbetar vi just nu för att ta emot ett drygt hundratal
flyktingar från Ukraina.
I det här numret av Vi på Tjörn börjar vi med att blicka bakåt
och titta på året som gått. Det blev ett mycket starkt resultat
för Tjörns kommun, precis som för många andra kommuner
i Sverige under detta corona-år. På nästa sida förklarar vi
varför. Här kan du också läsa många exempel på vad som
gjordes i kommunen under förra året – allt från byte av
stamledning för VA till de nya festivalerna Uttryckt (för det
fria ordet) och Avtryck (scenkonstfestival). Den långa listan
ger en bild av hur mycket som händer i en kommun under
ett år, men då har ändå inte allt det där självklara räknats
upp – som all den fina verksamhet som utförs varje dag för
Tjörnbornas skull i våra förskolor, skolor, på äldreboenden,
i hemtjänsten, i LSS*-verksamheten, på biblioteken, i våra
föreningar, i fritidsverksamheten för barn och unga, på
vattenverk, avloppsverk och mycket mer.
Både äldreomsorgen och LSS satsar extra mycket på
fortbildning för personalen. Det handlar framför allt om
att kunna ge den bästa omsorgen för dem vi är till för, men
också att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där du som
är personal ska kunna utvecklas i ditt yrke. På sidan 7 kan
du till exempel läsa om satsningen på kompetens inom
demenssjukdomar som flera äldreboenden nu satsar på.
Du får också redan nu en påminnelse om varför det är
viktigt att gå och rösta i höst.
Med tanke på hur det ser ut
i världen just nu, tror jag att
många fått sig en tankeställare
över hur viktigt det är att värna
vår demokrati. Så läs gärna
texten på sidan 8 och börja
redan nu förbereda dig för det
viktiga valet!
Jag önskar god läsning och en
riktigt fin sommar till dig som
är Tjörnbo, fritidsboende eller
besökare!
*Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade.

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

Äntligen en evenemangssommar!
Som vi har längtat! Nu är alla härliga sommarevenemang tillbaka till Tjörn. Gå in på
tjorn.se/evenemang. Här hittar du allt från
bryggvandringar till festivaler!

Förskolan på Tjörn
har ett eget instagramkonto. Gå in och titta
på barnens fantastiska skapelser de gjort
med hjälp av sådant som finns i naturen.
Det kallas land art. De kommunala förskolorna på Tjörn jobbar i gemensamma projekt med barnens skapande och estetiska
lärprocesser. Låt dig inspireras!
forskolan_pa_tjorn

Evike Sandor,
kommundirektör

Det ska vara lätt att göra rätt!

Tjörn – Möjligheternas ö
hela året och för hela livet

På tjorn.se hittar du de bästa tipsen för
att värna vår värdefulla kustmiljö och din
närmiljö.
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Tjörns resultat 2021
Tjörns kommun redovisar ett resultat på +89,6 miljoner kronor för 2021.
Det starka resultatet beror på flera saker:
En oväntat snabb återhämtning av den svenska ekonomin.
Skatteintäkterna har ökat betydligt mer än under ett normalår,
vilket har varit omöjligt att förutse.

46,1
är Tjörnbornas
genomsnittliga ålder

Tillfälliga statliga bidrag.
Lägre efterfrågan på vissa av kommunens tjänster.
Låga räntor på skulder.
Färre investeringar än normalt.

16 312

Det tillfälligt starka resultatet stärker kommunens ekonomiska
förmåga att möta framtidens ökade välfärdsbehov.

antal Tjörnbor
31 december 2021

Vad fick du för pengarna 2021?
I kommunens årsredovisning kan du läsa om mycket mer än ekonomi. Du kan också läsa om vad
kommunen gjort under året, om Tjörns befolkning och om hur nöjda Tjörnborna är med sin kommun.
Här är några av de saker som kommunen gjorde under 2021. Du kan läsa mer om dem och om fler
händelser i årsredovisningen.
Den stora VA-ledningen (stamstråksledningen) från Tolleby
vattenverk till Kållekärr byttes ut.

Två nya återkommande festivaler skapades, Uttryckt och Avtryck.

Säkrare och tryggare vattenleverans.

Kultur- och fritidsförvaltningen blev HBTQI-diplomerade.

Ombyggnaden av Tjörns återvinningscentral (Heås) inleddes.

Tre invånardialoger har genomförts – om framtidens skola,
översiktsplanen och äldrestrategin.

Processen att gå med i Räddningstjänsten Storgöteborg har startat.

Ett närvaroteam infördes i skolan för en bättre skolnärvaro.

Sex förslag till ny skolstruktur togs fram.

Samtliga grundskollärare har fått utbildning i
Specialpedagogik för lärande.

16 undersköterskor har genomgått en ettårig utbildning till
pedagogiska ledare.

Digital tjänst för busskort/skolskjuts infördes.

93 deltidstjänster har omvandlats till heltidstjänster inom
äldreomsorgen.

Förskolorna har arbetat med Läslyftet i förskolan, en
kompetensutveckling.

Digital fixare – en ny gratis tjänst för alla över 67 år som behöver
hjälp med vardagsteknik.

Tjörns Bostads AB (TBAB) har börjat byta ut alla fasader på
Båsenvägen i Skärhamn.

Tjörn kom på delad förstaplats som Sveriges Friluftskommun i
Västra Götaland. Delad femteplats i landet.

TBAB har installerat bergvärme på Tubbegatan (ger värme till
skolan, förskolan, idrottshallen och flerbostadshusen).

Bästa kommunala initiativ i Hållbarhetsklivet (för en hållbar
besöksnäring) i Göteborgsregionen med konceptet Island of Art.
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Läs hela årsredovisningen på tjorn.se

Förläng ditt liv med små förändringar
Lever du ditt liv med friskfaktorer eller riskfaktorer? Under hela 2022 får du tips och inspiration från
Tjörns kommun om vad du kan göra för att leva lite mer hälsosamt.
– Du behöver inte göra allt på
en gång. En liten förändring är
ett första steg mot att må bättre,
säger Magdalena Romanov, folkhälsostrateg i Tjörns kommun.
Satsningen på hälsosamma levnadsvanor pågår under hela 2022
och är ett samarbete med flera
kommuner*. Under året får varje
levnadsvana fullt fokus under
varsitt kvartal. Först ut var kostvanor – med föreläsningar, tips och
en digital cook-along med Hanna
Olvenmark (känd för Portionen
under tian). Just nu är det fokus
på fysisk aktivitet och rörelse och
senare i sommar handlar det om
alkoholvanor. Sista temat för året
blir tobaksvanor.
Tema fysisk aktivitet
Ett passande tema så här års är
förstås fysisk aktivitet. Så vad vill
du göra för att skapa nya vanor?

Ett givande sätt att förena nytta
med nöje är att gå de fina vandringslederna på Tjörn. Ta färjan till
Härön och gå en av vandringslederna (läs mer på sidan 9), vandra
i Sundsby eller gå den vackra
kulturvandringen till Säby ö! På
tjorn.se hittar du mer information
om vandringslederna. Fler tips på
hur du kan komma igång och röra
dig mer hittar du på tjorn.se. Sök
på Hälsosamma levnadsvanor.
Alkoholvanor
Från juli till september är det våra
alkoholvanor som är i fokus. Men
vi vill gärna redan nu ge dig ett
trevligt tips på hur du kan välja
bort bag-in-boxen till förmån för
något mycket godare. Blanda en
alkoholfri drink som passar perfekt till maten, helt enkelt! Fundera på vilka smaker du har på tallriken och experimentera dig fram.

Här har vi tagit fram en drink som
passar särskilt bra till grillat och
grönsaker. Fler tips på hur du kan
ändra dina alkoholvanor kommer
att publiceras på tjorn.se den 1
juli. Så håll utkik!

Inspirationsföreläsning
med Marita Skogum
(flerfaldig världsmästare i orientering)

Nycklar till rörelse
och hälsa hela livet
21 juni kl 16
Kulturhuset Fregatten,
Stenungsund.
Fri entré, men du behöver boka
plats.
Mer information på
tjorn.se/evenemang

Gratis hälsocoach
Västra Götalandsregionen
erbjuder alla invånare över
16 år gratis hälsocoachning
online:
vgregion.se/halsocoach

På tjorn.se kan du titta på alla tidigare föreläsningar
som varit om levnadsvanor. Till exempel:
• Mat för hälsan och planeten
• Professor Olle Lundberg om levnadsvanor
• Professor Mats Börjesson om levnadsvanor
och fysisk aktivitet
Här hittar du också kostråd, livsstilsråd och kontaktuppgifter för dig som vill komma vidare med mer
hälsosamma levnadsvanor. Du kan också göra ett
anonymt test av dina vanor och få personligt
anpassade råd.

God alkoholfri
drink som passar
till grillad mat
2 glas
1 flaska (33 cl) ljus alkoholfri öl
1 liten flaska (25 cl) ginger ale
Bara att blanda och servera!

Fotnot:
Hälsosamma levnadsvanor är en gemensam informationskampanj av
kommunerna Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö och Ale tillsammans med Kungälvs sjukhus och Samordningsförbundet Älv och Kust.
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Ännu bättre äldreomsorg med fler
heltidstjänster och mer utbildning
Färre anställda gör att de som bor på äldreboenden eller har hemtjänst möter färre individer. Då blir det också
bättre kontinuitet i omsorgen. Samtidigt är det rekordmånga vårdbiträden som får chansen att utbildas till
undersköterskor – något som höjer kvaliteten för alla som behöver hjälpen.
Bara under 2021 har 90 nya heltidstjänster bildats, flera vårdbiträden har utbildats till undersköterskor och 16 undersköterskor har
gått en utbildning till pedagogiska
ledare.
– Vi vill vässa äldreomsorgen i
både kvalitet och pedagogik, säger
Lilian Hansson, avdelningschef på
socialförvaltningen.
Förutom att trygghet och kvalitet blir bättre med fler heltidstjänster och bättre utbildad personal,
blir det också tryggare för de
anställda med större möjlighet att
kunna leva på sin lön och få en
bättre pension.
Fast anställda vikarier
Då handlar det inte bara om att
ordinarie personal som arbetar
deltid har möjlighet till heltid,
utan också att bygga upp en stor
bemanningspool med fast anställda undersköterskor.
– Att inte ha så många timvikarier, gör också att våra bru-

kare känner igen personalen. Jag
hoppas att vi snart kan möta hela
behovet av vikarier med fast personal som alla känner igen, säger
Lilian Hansson.
Fler undersköterskor ökar
kvaliteten
Äldreomsorgen på Tjörn fortsätter att utbilda sin personal med
lösningar på hemmaplan. De som
inte är utbildade undersköterskor, har till exempel möjlighet att
lägga en halvdag i veckan av sin
arbetstid på utbildning. Då kommer lärare från vårdutbildningen
i Uddevalla till Valåsens lokaler
och undervisar. Det tar ungefär tre
år att bli undersköterska med den
här modellen.
– Det är jätteviktigt att vi är
utbildade för att kunna ta hand
om dem vi är till för med en hög
kvalitet. I framtiden behövs ännu
mer vårdkompetens, när fler kommer att vårdas hemma.

Pedagogiska ledare
Men det är inte bara medicinsk
kompetens. Lilian pratar om
de ”mjuka” värdena, som goda
samtal, bemötande och omsorg.
Därför såg hon till att ordna ännu
en utbildning för de som redan är
färdiga undersköterskor. En dag
i veckan under ett år träffades 16
undersköterskekolleger för att
utbildas till pedagogiska ledare. I
rollen ingår bland annat att stötta
kollegerna lite extra och att se
till att samtalen kolleger emellan
tar upp frågor som har med god
omsorg att göra.
Stjärnmärkt
– för mer kunskap om demens
Läs artikeln intill om ytterligare en
satsning på kompetensutveckling
inom äldreomsorgen.

På Tjörn får
medarbetarna
ta plats!

Foto: Mostphotos bildbyrå
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Tjörns äldreboenden utbildas i demenssjukdomar – med människan i centrum
En av äldreomsorgens fortbildningsinsatser är Stjärnmärkt. Det betyder att minst 80 procent av personalen
har gått en fördjupad utbildning om demenssjukdomar.
Vi på Tjörn var med när personalen på Valåsen hade sitt första utbildningstillfälle.
– Vad innebär personcentrerad
vård? frågar Hillevi Boman, som
är Valåsens utbildade stjärninstruktör. Till vardags arbetar hon
som undersköterska och gruppledare på Syrenbacken, en av
avdelningarna på Valåsen.
Det är den första träffen av fyra
i utbildningen. Inför varje träff ska
deltagarna dessutom gå igenom
en webbutbildning eller någon annan hemuppgift. Tretton kolleger
har nu samlats för att tillsammans
reflektera kring personcentrerad
vård och gott bemötande. De kommer också att få lära sig mer om
olika typer av demenssjukdomar.
Utgår från människan,
inte sjukdomen
– Personcentrerad vård innebär att
vi som vårdar ska utgå från människan jag har framför mig och
dess uppfattning av verkligheten,
säger någon.

– Att vi ska anpassa oss, lyssna,
respektera, ha ögonkontakt, säger
en annan.
En viktig del i personcentrerad
vård är levnadsberättelsen och att
hitta nycklar till vad personen har
gjort och varit med om i sitt liv.
– Att titta i ett fotoalbum tillsammans är en fin öppning. Så kan
vi nysta upp saker som yrken,
händelser, musiksmak, vanor och
så vidare, säger en av deltagarna.
Tyst kunskap får ett språk
Flera av deltagarna berättar om
hur viktigt det är att ta sig tiden
att reflektera över sina arbetsuppgifter tillsammans:
– Det är jättebra med en repetition av de här kunskaperna, men
ännu viktigare är att vi tillsammans stannar upp och reflekterar
tillsammans. Vi lär oss mer genom
att utbyta erfarenheter, säger Pernilla Rasmusson, enhetschef och
undersköterska.

– Vi sätter ord på tyst kunskap och
då blir det lättare att fortsätta samtalen i vardagen, säger Andréas
Williams, undersköterska.

Stjärnmärkt
Stjärnmärkt är en utbildning från Svenskt Demenscentrum som riktar sig till
bland annat särskilda boenden. På Tjörn
har också biståndshandläggarna (de
som bland annat bedömer om en person
behöver bo på ett särskilt boende) blivit
stjärnmärkta.
På Valåsens äldreboende utbildas just
nu 37 personer i personalen för att bli
stjärnmärkta. Till hösten kommer även
vikarier och nattpersonal på Valåsen att få
utbildningen.
Det finns också utbildade instruktörer
på Lilldals, Tubberödshus och Rönnängs
äldreboenden liksom i hemtjänsten och
hemsjukvården. Dessa verksamheter startar också utbildning för sin personal snart.

Sandra Nilsson, Andreas Williams, Maria Evertsson,
Elsy Quisada och Gholamali Norozi diskuterar hur de
gör för att bemöta personer som de vårdar på ett så
respektfullt sätt som möjligt. ”Vi måste lyssna ordentligt på den vi hjälper och vara lyhörd för vad just den
personen behöver i stunden”, säger en av deltagarna.
Foto: Tjörns kommun
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Förbered dig för valet i höst
Den 11 september 2022 är det valdag. Då har du chansen att vara med och välja hur Tjörn, Västra
Götalandsregionen och Sverige ska styras i fyra år framåt. Här får du veta varför just din röst är viktig.

Ditt viktigaste val
Under en tid när demokratin
är påtagligt hotad i Europa, har
det väl aldrig varit så viktigt att
värna rösträtten? Att rösta är
det viktigaste du kan göra för att
påverka de politiska besluten.
Genom valet påverkar du vilken politik som ska föras samtidigt som du utkräver ansvar för
den politik som förts.
I valet utser du företrädare i
kommunfullmäktige (och regionfullmäktige och Sveriges
riksdag).

Det betyder att den offentliga
makten på Tjörn bestäms av
dig och andra Tjörnbor. Genom
valet delegerar du makt till folkvalda politiker som sedan fattar
beslut å dina vägnar. Det är helt
enkelt du som är Tjörns kommun!

Din röst räknas!
Alla människor är lika mycket
värda, precis som alla människors röster är lika mycket värda.
Kunskap, utbildning, inkomst
eller förmögenhet ger inte fler

röster. Därför är din röst lika
viktig som alla andras!
Det parti (eller de partier) som
får Tjörnbornas förtroende att
styra Tjörn, får möjligheten att
tolka folkets vilja under fyra år
och att vid nästa val stå till svars
för vad man åstadkommit eller
inte åstadkommit.
Om fler röstar, får också de
som väljs att styra Tjörn, ett starkare uppdrag som Tjörnbornas
företrädare.

Vill du ha mer information om valet?
Valmyndighetens webbplats val.se är en riktig guldgruva för
dig som vill veta mer, både inför och efter valet. Här kan du
till exempel gå in på varje valdistrikt i landet och se hur man
röstade senast det var val eller titta på filmer som förklarar
det svenska valsystemet.

I god tid innan valet kommer du att få
all praktisk information du behöver
hem i brevlådan. Det är till exempel
information om var du kan rösta på
valdagen och hur du gör för att förtidsrösta eller rösta med bud. All valinformation du behöver kommer också att
finnas på tjorn.se.
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Fyra av Tjörns vandringsleder ingår i Kuststigen
Vandringsleden på Härön är den senaste etappen* på Kuststigen, som
består av 39 etapper från Tjörn till Oslo. På Tjörn ingår också Sundsbyleden, Dyröleden och Säbyleden. Om du går alla fyra lederna kommer
du att uppleva vitt skilda miljöer i samma kommun – från höga berg med
utsikt till strandängar och skogsområden.
Kuststigen är en variation av kustnära vandringsleder och rundslingor
längs Västkusten. Den består av både längre sammanhängande och separata etapper i det rika bohuslänska landskapet.
Du får såklart uppleva stora kontraster om du väljer att gå olika etapper
längs hela sträckan. Men bara på Tjörn är variationen stor, inte bara mellan lederna, utan också längs en och samma led.
Det senaste tillskottet bland lederna längs Kuststigen är en av vandringslederna på Härön, dit du tar dig med färja från Kyrkesund. Här får
du uppleva både havet och kulturlandskapet. Du passerar bland annat
den gamla gården Änga. Här brukas odlingsmarken än idag med bete
och slåtter, vilket ger en rik biologisk mångfald och inte minst ett vackert
landskap. Har du tur blommar vallmon när du är där!
* Kuststigen utvecklas hela tiden. När du får denna tidning har Öckerö precis fått tre nya etapper.

Ett enat Bohuslän och Kuststigen
Tjörns kommun ingår i nätverket Ett enat Bohuslän, en satsning på besöksnäringen där kommunerna i Bohuslän och turismföretag och organisationer
samverkar. Kuststigen (se texten) är ett exempel på ett sådant samarbete.
En ny cykelled genom Bohuslän är också på gång.
Västkuststiftelsen har uppdraget att samordna arbetet med både vandringsoch cykelleder. De tar till exempel fram gemensamma skyltar och ser till att
lederna håller hög kvalitet med till exempel välbyggda spänger och rastplatser.

Fler vandringsleder på Tjörn hittar du på tjorn.se

Foto: Tjörns kommun

Kommunkoreografer
skapar
samhällsviktig dans
Tjörn har under ett år egna kommunkoreografer. Det betyder att
du som Tjörnbo eller besökare
får möta dans på oväntade platser och i nya sammanhang.
Kanske är du en av de Tjörnbor
som är med i ett gemensamt
dansprojekt? Eller så kanske du
bara råkar möta dansen när du
minst anar det?
Dansarna du har mött, eller
kanske kommer att möta, är det
Göteborgsbaserade danskompaniet Kompani Catapult. De har fått
uppdraget att vara Tjörns kommunkoreografer och göra avtryck
med sin dans bland Tjörnborna –
det kan vara barn och ungdomar
i skolan, äldre på äldreboenden,
sjöräddare, biblioteksbesökare eller samhällsföreningar. Kort sagt
var och en som bor, verkar eller
besöker Tjörn.
Samhällsviktigt
Dansen kopplas till temat ”samhällsviktigt”. Eller har du tänkt
på vilka rörelser du ser på en
sjöräddningsbåt, i bergen, på
återvinningscentralen eller på
äldreboendena? Kanske kan
dansen fånga upp något som är
samhällsviktigt.

Kuststigen på Härön. Foto: Eva-Karin Ohlsson
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Varför dröjer vägen?
Varför blir det ingen rondell vid Myggenäs korsväg? Och hur går det med gång- och cykelvägen
mellan Myggenäs centrum och Sörbyvägen? Eller med gång- och cykelvägen i Utäng?
Att planera nya vägprojekt – allt
från cirkulationsplatser och korsningar till gång- och cykelvägar
– är en lång process. Den demokratiska processen ska förstås ha
sin gång, men också alla tekniska
utredningar som behöver göras.
Alla konsekvenser ett nytt vägprojekt får, måste gås igenom noga.
Du som är berörd av projektet
ska givetvis också ha möjlighet
att föra fram din åsikt. Är det ett
större projekt kan du bli inbjuden
till ett möte inför planeringen av
projektet. Och att du har möjlighet
att överklaga ett beslut är också
en viktig del av den demokratiska
processen.
Det är också många instanser
som har med den blivande vägen
eller vägprojektet att göra – till
exempel Trafikverket och Västra
Götalandsregionen. Lägg därtill
olika utredningar som behöver
göras av experter – som naturinventeringar, bullerutredningar,
geotekniska undersökningar, skyfallsutredningar, miljöutredningar
med mera.

– Vi vill ju fånga upp allt innan
vi börjar bygga. Det är därför det
behövs så många utredningar,
men också att vi har möten med
allmänheten i ett tidigt skede,
säger Joakim Karlsson.

eftersom det är mycket att ta
hänsyn till, som farligt godstrafik,
säkerhet för gångtrafikanter, ett
eventuellt nytt bostadsområde
med mera, säger Joakim Karlsson,
trafikingenjör i Tjörns kommun.

Myggenäs korsväg
På Tjörn är det Trafikverket som
äger de stora vägarna och är oftast
de som utför själva vägbygget.
Men först gäller det att komma
med i Västra Götalandsregionens
infrastrukturplan och bli ett så
kallat prioriterat projekt. Regionen
gör en sådan plan vart fjärde år.
Här är Tjörns kommun aktiv för
att få med önskade vägprojekt.
I den senaste planen (2018) är
till exempel väg 160 från E6 till
Skåpesund en ”prioriterad brist”
vilket har gett möjligheter att gå
vidare och planera Myggenäs
korsväg. I det nya förslaget (2022)
är Myggenäs korsväg särskilt
omnämnt som ett projekt som ska
genomföras.
– Ja, nu går det framåt. Kommunen hade några synpunkter på
Trafikverkets förslag och jag hoppas vi får ett nytt beslut nu i juni.
Det har varit en lång process,

Gång- och cykelvägen mellan
Myggenäs centrum och
Sörbyvägen
Samtidigt som vägen byggs, ska
man dra nya VA-ledningar för
Tjörns kommun. Detta planeras
just nu i detalj. Förhoppningsvis
är upphandling av entreprenörer
i gång när du läser den här texten.
Om allt går som det ska kan bygget påbörjas 2023.
Gång- och cykelvägen i Utäng
(mellan Skärhamn och rondellen
i Krossekärr). Planen för vägen
fastställdes av Trafikverket i höstas. Sedan dess har den överklagats. Om regeringen avslår denna
överklagan, fortsätter arbetet med
att planera de sista detaljerna
innan det är dags att upphandla en
entreprenör.

Vem betalar?
Det har blivit allt vanligare att kommuner går in och medfinansierar nya
vägprojekt, så också på Tjörn.
Myggenäs korsväg
Kommunen betalar hälften,
Trafikverket (staten) hälften
Gång- och cykelvägen
Myggenäs centrum – Sörbyvägen
Kommunen betalar 30 procent av
planläggningen, Västra Götalandsregionen betalar 70 procent. Själva
bygget bekostas till hälften av Tjörns
kommun, till hälften av Trafikverket.
VA-ledningarna bekostas av Tjörns
kommun.
Gång- och cykelvägen Utäng
Kommunen betalar hela kostnaden,
men Trafikverket bygger.
Det kan också vara privata exploatörer som är med och betalar, till
exempel i anslutning till nya bostadsområden.
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Tjörns vattentillgång säkrad
Tjörns kommunfullmäktige beslutade den 21 april 2022 att ingå avtal med Stenungsunds
kommun om framtida gemensamma vattenleveranser från Kungälv.
De viktigaste anledningarna är
att vi behöver vatten för att kunna
koppla in fler abonnenter i det
kommunala vattennätet och ta
emot en ökad inflyttning. Tjörnborna ska ha vatten även under
torrperioderna vilka kan bli fler på
grund av klimatförändringar. Ur
säkerhetssynpunkt är det angeläget att kommunen är mindre
sårbar med fler alternativa vattenkällor.
– Tillgången på vatten på Tjörn
har varit god de senaste åren, tack
vare omfattade utvecklingsarbete
i våra vattentäkter och nu finns
den långsiktiga lösningen på plats,
säger Marie Louise Bergkvist,
samhällsbyggnadschef på Tjörn.
− Med det här avtalet tryggar vi
vattentillgången för vår kommun i närtid och inför framtiden.

Det gäller för såväl boende som
näringsliv och gör att vi klarar
förväntade effekter av klimatförändringar, säger Martin Johansen,

kommunstyrelsens ordförande (L).
Tjörnborna kan börja få nytta av
avtalet 2024. Avtalet löper under
60 år.

Martin Johansen, kommunstyrelsens ordförande (L) och Marie Louise Bergkvist, samhällsbyggnadschef.

Var finns din gröna plats?
Var på Tjörn finns din gröna plats? En plats som du använder för rekreation – kanske vilar, promenerar
eller motionerar. Vi vill veta vilka platser på Tjörn som du tycker är värdefulla för ditt välbefinnande!
Gå in på tjorn.se och klicka på
Min gröna plats. Där får du markera din plats på en karta och
besvara några frågor om varför
platsen är viktig för dig. Dina svar
hjälper oss att utvärdera Tjörns
viktiga naturområden.
Har du fler än ett naturområde som du tycker är viktigt går
det bra att göra om enkäten hur
många gånger som helst.
Ditt svar är viktigt
När du svarat på enkäten, blir
dina svar en viktig del för kommunens fortsatta planering, som
• det nya naturvårdsprogrammet
• den kommande översiktsplanen
• i planeringen av framtida grönområden.

I ett naturvårdsprogram är förstås
Tjörns värdefulla naturområden
en viktig del, liksom samspelet
mellan människa och natur. Vi är
helt enkelt beroende av naturen
för att vi ska må bra.
Vad är grön infrastruktur?
Det är naturens motsvarighet till
våra vägar och annan infrastruktur i samhället. Men brukar säga
att naturen ger oss ekosystemtjänster. Det betyder att det är naturen
som ger oss olika tjänster – till
exempel mat, byggmaterial och
vattenrening. Men också rekreation och fritidssysselsättning – då
brukar de kallas kulturella ekosystemtjänster.

Min
gröna
plats

Markera din gröna plats på tjorn.se/mingronaplats
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Tjörns kundcenter
Kundtjänst Bibliotek Turistbyrå

Måndag–torsdag
08–19
Fredag 			
08–17
Lördag				11–15
Söndag 				 11–15 (t o m 30 september)
Avvikande öppettider, se tjorn.se/kontakt

Kontakta Tjörns kundcenter

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

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

Kundtjänst Slam
0304-67 17 25, kundservice@renova.se
vardagar 8–16.30

Digitala tjänster

Tjörns återvinningscentral

• 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

Kundtjänst VA
0304-60 10 10, tjorns.kundcenter@tjorn.se

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

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

Felanmälan lägenheter

Biblioteket

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

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

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

