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Visste du att du kan 
följa våra medarbetare 
på Instagram? 
Är du nyfiken på vad en bygglovs-
handläggare, boendestödjare eller en 
VA-ingenjör gör på dagarna? 

Kolla in Tjörns kommuns instagram-
konto @tjornskommun så får du en 
inblick i vardagen för några av dem  
som har Sveriges viktigaste jobb.
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Hej, härliga höst!

skriv till ann-britt [ann-britt.svedberg@tjorn.se]
ledare

Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef

Tjörn – Möjligheternas ö hela året och för hela livet

I din hand håller du det senaste numret av Vi på Tjörn. Som vanligt 
försöker vi fylla det med sådant som vi hoppas kan vara intressant 

för dig. Jag blir så stolt när jag läser artikeln Ett halvår med corona. 
Hatten av för alla hjältar i omsorgen, vilken insats! Att tänka nytt och 
ställa om har också varit viktigt för att vi ska kunna fortsätta leverera bra 
verksamhet till er, vilket jag tycker att vi lyckats bra med. Nu gäller det 
fortsatt för oss alla att hålla i och hålla ut – än kan vi inte slå oss till ro. 
Ni har väl sett vår nya affisch så här i hummerfisketider – håll avstånd så 
det får plats en hummertina emellan!

Du börjar säkert känna igen symbolen för Sveriges viktigaste jobb 
vid det här laget. I detta nummer presenterar vi läraryrket. Vilket 
engagemang och driv! Tänk att varje dag få vara med och bidra med 
kunskap och klokskap på en ung människas väg mot vuxenlivet. 
Att kunna se varje barn och deras behov och att vara en förebild. 
Nog minns man olika lärare genom livet... Den som inspirerat mig 
mest, fick mig som ”hatade” matte, att börja fundera på om inte 
Matematikerprogrammet vid universitetet vore något för mig, vilket 
bedrift! Nu blev det inte så, jag blev naturvetare istället, men ändå!

I mitt arbete som kommunchef på Tjörn har jag lärt mig massor, som 
jag kommer att ha nytta av livet ut. Ja, för nu är det dags för mig att 
lämna Tjörn – möjligheternas ö. Detta blir därför min sista ledare i Vi 
på Tjörn och när ni läser detta har jag redan slutat. Det har varit roliga, 
jobbiga, inspirerande och intensiva år, men som alltid tar det 
roliga slut någon gång. 

Det jag tror på för Tjörn och framtiden är naturen, 
kulturen och havet, det småskaliga, det nära och det 
trygga – ja, jag tror på Tjörns vision och det var 
just därför jag en gång sökte mig till Tjörn. Jag 
tror också att samarbete, tillit och att vilja 
varandra väl är viktiga hörnstenar för att 
bygga ett samhälle där människor trivs och 
vill utveckla sina drömmar. Jag tackar 
för mig och önskar Tjörn lycka till i 
framtiden!  
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Få den senaste informationen om hur Tjörns kommuns service påverkas av  coronaviruset på  
www.tjorn.se.

Ett halvår med corona

Lilian Hansson, chef för äldreomsorg och funktionshinder

Maria Samsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska

– I början av pandemin var det förstås mycket oro, men sedan länge 
har vi haft rutiner som visat sig fungera väl. Varje vecka följer vi upp 
både boende och personal och har inte haft någon omsorgstagare som 
varit smittad sedan 20 april. 

Det har också gått bra att få tag på vikarier i sommar och den ordi-
narie personalen har kunnat ta semester ungefär som de brukar. Vi har 
dessutom kunnat ge hemtjänst till de sommarboende som ansökt om 
det, men var tydliga från början med att det kanske inte skulle gå att få 
hjälp hela sommaren. Men vi förklarade också att vi skulle bli tvungna 
att avbryta hjälpen om det skulle bli ett smittoutbrott i äldreomsorgen. 
Det behövde vi aldrig göra.

– Situationen har blivit allt lugnare och stabilare. Personalen gör ett 
enastående jobb som klarar av att hålla covid-19 borta. Sedan länge 
smittspårar vi nu på bred front och vi har alltså inte haft några fall av 
smitta bland omsorgstagarna sedan april. Det är ett enastående resultat. 

Numera ingår utbildningen Hygienkörkortet i introduktionspaketet 
för alla nyanställda. De senaste veckorna har all omvårdnadspersonal 
genomgått Hygienkörkortet en andra gång, för vi får inte slå oss till ro. 
Alla använder också visir när de är nära omsorgstagarna, både på bo-
enden och i hemtjänsten. Och i fall någon omsorgstagare visar minsta 
tecken på förkylning, behandlar vi det som om det vore ett covid-
19-fall och använder full skyddsutrustning.

Besöksförbudet på särskilda boenden för äldre infördes den 12 mars 
i Tjörns kommun. Under våren och sommaren har närstående kunnat 
träffa sina anhöriga på så kallade säkra mötesplatser utomhus i anslut-
ning till boendet. Sedan 1 oktober har regeringen upphävt besöksför-
budet. Anhöriga får efter överenskommelse med personalen besöka 
de äldre i sina lägenheter, alternativt på andra säkra mötesplatser som 
gjorts i ordning inomhus. Det är jätteviktigt att alla även i fortsättning-
en följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

I den här tidningen kunde du i juni läsa om hur Tjörns kommun hanterade coronakrisen när den var 
som värst. Nu har vi gått in i ett lugnare läge, men risken för smittspridning är fortfarande stor. Så 
hur är läget nu? Vi lät samma nyckelpersoner berätta om hur coronakrisen har påverkat kommunens 
service till Tjörnbor och besökare.
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Ser du inte informationen om corona på tjorn.se? Länk till informationen hittar du också vid 
Populära sidor:

Evike Sandor, chef för kultur- och fritidsförvaltningen

Lena Eriksson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen

– Sommaren och hösten 2020 blev en tid för utomhusaktiviteter. Det 
har varit mångdubbelt fler än vanligt som har hittat till våra vand-
ringsleder och besökt våra badplatser. Det har varit ett högt tryck och 
vi har satt upp många skyltar om att hålla avstånd. Konserter och 
föreställningar har bara kunnat ta in max 50 personer, vilket har gett 
ett kulturutbud i det mindre formatet. Kulturveckan fick i höst ställas 
in, men i stället blev det en konstutställning med ett tiotal Tjörnkonst-
närer. 

Efter en vår med många inställda arrangemang, har utbudet ökat 
under sommaren och hösten. Nu är vi igång för fullt igen vad gäller 
antal arrangemang. Men det är såklart lika viktigt att fortsätta hålla 
avstånd och se till att arrangemangen genomförs på ett säkert sätt. 

Verksamheten för barn och unga på Delta ställde också om i våras 
eftersom de inte kunde genomföra några konserter eller uppvisningar 
som de brukar. I stället gjorde de succé med 38 tv-program under en 
vecka, Delta-TV, som i olika inslag berättar om vad barn och unga 
kan göra i Deltas verksamhet.

Biblioteket har också anpassat sin verksamhet med längre lånetider 
och möjligheter att hämta upp sina låneböcker utomhus.

– Nu har skolorna startat och vi fortsätter såklart med samma 
rekommendationer och restriktioner som vi hade i våras, enligt vad 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Till exempel tar förskolor 
och skolor inte emot sjuka barn, utan alla uppmanas stanna hemma 
vid symtom. Rektorerna jobbar delvis hemifrån för att säkra ledning 
på lång sikt. Alla uppmanas hålla avstånd så gott det går. 

För Tjörnungdomar som går på gymnasiet kommer viss undervis-
ning att ske på distans, beroende på vilken skola de går på. En positiv 
sak är att digitaliseringen har tagit ordentlig fart både i den pedago-
giska verksamheten och inom administrationen. 

Det märks att det är ett lugnare läge nu och att alla, både allmän-
het och personal, har lärt sig mycket om hur vi tillsammans behöver 
hjälpas åt att ta ansvar. Ibland uppstår fortfarande svåra situationer 
där vår personal behöver neka vårdnadshavare att lämna barn. Ibland 
hade jag önskat att Folkhälsomyndighetens rekommendationer varit 
ännu tydligare.
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Ett generationsskifte pågår i svenska skolor. Tjörn är inget undantag. De 
närmaste 14 åren kommer ungefär 50 lärare att gå i pension i Tjörns kom-
mun. Vi på Tjörn har träffat två av kommunens lärare – en som närmar sig 
pensionsåldern och en som nyss börjat sin lärarkarriär.

Britt-Marie Maltsén har job-
bat i Skärhamns skola i 40 
år. Hon tycker själv det är 
overkligt att yrkeslivet närmar 
sig sitt slut. 

– Jag tycker fortfarande jobbet 
är jätteroligt och har svårt att se 
mig som pensionär.

Om bara några dagar efter 
vår intervju ska hon lämna sin 
klass, en fyra som hon följt 
sedan ettan. Men det är inte för 
att hon ska sluta jobba, utan för 
att hon fått ett nytt uppdrag – att 
starta en studio för barn med 
särskilda behov. Där ska hon 
kunna ta emot barn som behö-
ver extra hjälp i lugn och ro, 
men det är också tänkt att hon 

Lärare – ett framtidsyrke

ska kunna gå in i klassrummet 
och hjälpa barnen där.* 

Tidigt yrkesval
Britt-Marie bestämde sig redan 
när hon gick i fyran. Hon ville 
bli som Greta Andersson, hen-
nes lågstadielärare, som sedan 
dess varit hennes förebild. 
Sträng och rättvis.

– Ja, jag gillar ordning och 
reda. Och att organisera, det 
är nog min starkaste sida. Men 
humor är också viktigt. Barn är 
ju så spontana och roliga så det 
gäller att bjuda på sig själv!

43 år i Tjörns kommun
Flytten gick från hemmet i 
Solna till Kalmar där hon läste 

till lärare och tog examen 1977, 
21 år gammal. Hon fick en lä-
rartjänst på Tjörn, där hon aldrig 
varit, men blev kvar. Under 43 
år har hon jobbat i Tjörns kom-
mun och räknat ut att hon följt 
minst 14 klasser från ettan till 
trean. 

– Jag har aldrig ångrat mitt 
yrkesval. Jag har också haft tur 
som har fått ha så fina barn, för-
äldrar och kolleger genom åren.

Hon är nu inne på sin fjärde 
läroplan och har sett de pedago-
giska trenderna komma och gå. 
Idag ser hon det som att hon har 
en ”fruktsallad” att välja bland 
och kan plocka fram den metod 
som passar bäst i samman-
hanget.

– Min erfarenhet är en trygg-
het, som gör att jag alltid kan 
hitta andra vägar när jag kör 
fast. Om ingen förstår när jag 
förklarar på ett sätt, då får jag 
förklara på ett annat sätt. 

Varför tycker du att du har 
Sveriges viktigaste jobb?
– För att jag får vara med och ge 
barnen möjlighet att lära sig och 
starta sin läranderesa. Att se de-
ras utveckling från ettan, när de 
börjar ljuda och lär sig läsa, tills 
de i trean kan ha diskussioner 
om vad som händer i världen. 

Till våren fyller Britt-Marie 
65 år, men hon vet redan nu att 
hon kommer att fortsätta med 
studion fram till årsskiftet. Se-
dan får hon se, hon kanske kan 
hänga sig kvar lite till. 

Foto: Anna-Lena Bjarneberg6 – VI PÅ TJÖRN nr 5–2020
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Cim Köster började sin lärar-
bana för drygt ett år sedan. 
Hon har alltid velat jobba med 
ungdomar och tycker hon har 
hamnat helt rätt med både 
yrkesval och skola.

I augusti förra året började Cim 
jobba på Häggvallskolan i 

ämnena hem- och konsument-
kunskap** och samhällsoriente-
rande ämnen (historia, religions-
kunskap, samhällskunskap, 
geografi). Då var hon alldeles 
nyexaminerad. I höst har hon 
startat sitt andra läsår av sin 
lärarbana. 

Bygger relationer med 
eleverna
Idag är hon glad att hon valde 
just kombinationen hemkunskap 
och so-ämnen. För även om 
lärarjobbet i sig erbjuder stor 
variation, är det en extra bonus 
att kombinera ett mer praktiskt 
ämne med de teoretiska ämnena.

– I hemkunskapen är det 
mindre grupper. Det är också ett 
annat slags klassrum. Genom 
att vi dessutom jobbar mycket 
praktiskt, får jag en mer av-
slappnad relation till eleverna, 
säger Cim.

Hon återkommer ofta till 
relationen med eleverna och 
hur viktig den är. Hur hon ofta 
hänger i korridoren med sin 
klass bara för att kolla läget. 

Varierat jobb
Variationen i jobbet ser hon som 
en av de största tillgångarna 
med yrket. En dag kan innehålla 
allt från att ta fram köttfärs ur 
frysen i tid till att diskutera 
treenigheten på en lektion i reli-
gionskunskap. Att planera inköp 
till köket eller lösa en konflikt i 
klassen. Att bolla lektionsupp-
lägg med en kollega eller att 
analysera en politisk debatt på 

en samhällskunskapslektion.
Den största utmaningen i 

jobbet tycker hon är att hantera 
elevernas olika kunskapsnivåer. 

– Jag skulle vilja hitta en 
undervisning som fungerar för 
alla. Och att inspirera de elever 
som tycker att ett ämne är trå-
kigt. För mig är det så självklart 
varför man ska lära sig historia, 
men det är det inte för alla. Så 
jag lägger ner mycket tid på 
hur jag kan göra varje lektion 
intressant för eleverna.

Varför tycker du att du har 
Sveriges viktigaste jobb?
– Som lärare får jag vara 
med och forma den framtida 
generationen. Jag har själv haft 
många lärare som inspirerat mig 
och till och med påverkat mitt 
yrkesval. 

Efter jul kommer Cim att vara 
föräldraledig. Men hon är redan 
sugen på att komma tillbaka till 
elever och kolleger. Då kanske 
det blir hennes tur att hjälpa en 
ny kollega tillrätta på samma 
sätt som hon blev mottagen när 
hon kom till Häggvallskolan.

– Tillsammans vill vi ju 
bygga en bra skola där alla trivs 
och vill stanna!

* Studion i Skärhamns skola är en 
del av kommunens satsning på barn 
med särskilda behov. Tack vare ett 
statsbidrag på fem miljoner har flera 
pedagoger kunnat anställas i Tjörns 
skolor.

** Ämnet hem- och konsument-
kunskap förkortas i texten till bara 
hemkunskap.
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Tjörn kommer att ingå  
i Zon B tillsammans med 
Stenungsund, Kungälv, Ale, 
Alingsås, Härryda, Kungs-
backa, Lilla Edet och Lerum.

Göteborg ligger i Zon A och 
Orust i Zon C.

När du ska resa, väljer du en 
biljett för en, två eller tre zoner. 
Från Tjörn till Stenungsund och 
Kungälv reser du inom en zon, 
ska du till Göteborg eller Orust 
reser du inom två zoner. 

Seniorkort
För dig som har seniorkort änd-
ras det automatiskt till de nya 
zonerna. Du behöver alltså inte 
byta ut ditt kort. Du kan nu resa 
inom hela zonen, det vill säga 

Tjörn vinnare när Västtrafik 
gör om biljettsystemet
Från och med 4 november införs ett nytt biljettsystem i Västra Götaland. 70 zoner i kollektivtrafiken 
slås ihop till tre. För Tjörns del innebär det att biljetterna till Stenungsund, Kungälv och Göteborg 
blir billigare än i dag.

så långt som till Kungälv på ditt 
seniorkort. Seniorkortet gäller 
precis som förut på Närbussen.

Skolkort
Skolkorten gäller som vanligt, 
men gäller också i hela zonen, 
det vill säga till Kungälv. Inga 
kort behöver bytas ut.

Vad kommer biljetterna  
att kosta?
Här är några prisexempel:
En zon vuxen:  
34 kronor  
(till exempel Tjörn – Kungälv)
Två zoner vuxen:  
68 kronor  
(till exempel Tjörn – Göteborg)
Du kan åka i 90 minuter i en 

zon från det att du aktiverat bil-
jetten. Du kan åka i 180 minuter 
i två eller tre zoner efter att du 
aktiverat biljetten.
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Hallå där, 
Birgitta Rolfsdotter Johannesson,  
projektledare för införandet av  
Tjörns digitala tjänst för byggärenden.
Nu har denna nya tjänst varit igång sedan 1 april.  
Hur har det gått? 
– Det har gått över förväntan. Redan i somras var långt över  
hälften av alla ansökningar digitala.

Varför är det bra med att ansöka om bygglov och andra  
byggärenden digitalt? 
– Det går snabbare och smidigare. Du kan söka och komplettera ditt 
ärende när du vill, 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. En tyd-
lig guide tar dig igenom ansökningsprocessen. Du får återkoppling 
automatiskt och löpande information om ditt ärende. Det blir heller 
ingen onödig pappershantering.

Finns det fler fördelar med e-tjänsten? 
– När grannar behöver höras, kan de som har mobilt bank-id gå in i 
tjänsten och ta del av aktuella handlingar och lämna sina synpunkter 
direkt. I stället för att kopiera upp alla handlingar och skicka ut till 
grannarna, som vi gjorde tidigare, ligger alla underlag i systemet. Vi 
behöver dock fortfarande skicka ett brev för att informera dem att det 
finns möjlighet att yttra sig. När ett beslut om bygglov eller förhands-
besked beviljats, underrättas berörda grannar på nytt och kan då ta 
del av beslutet i e-tjänsten.

Tjänsten klarar av många typer av ärenden. Vad används  
den mest till? 
– Bygglov och enklare byggärenden från privatpersoner. Det kan 
handla om allt från villor till attefallshus eller altaner.

För den som inte har någon dator och inte vill söka digitalt, hur 
gör man då? 
– Då är det bara att kontakta oss så hjälper vi dem.

Hur har responsen varit från dem som hittills använt tjänsten? 
– Vi har fått mycket positiv respons. Användarna tycker det går lätt 
och smidigt och att de får svar snabbare. 

Vad krävs för att använda den digitala tjänsten? 
– Ett mobilt bank-id och ritningar. Sedan är det bara att börja fylla i 
sin ansökan.

Finns det några brister i tjänsten? 
– Än så länge fungerar den inte för företagare, eftersom det krävs ett 
personnummer från en privatperson för att mobilt bank-id ska fungera. 
Några löser det genom att uppge en kontaktperson som lämnar sitt 
personnummer.

Ny tid för  
drop-in på  
byggavdelningen
Observera att det nu är mån-
dagar som gäller om du vill 
komma till byggavdelningen 
på en drop-in-tid.

Funderar du på att bygga nytt 
eller bygga om? Byggavdel-
ningen har drop-in varje 
måndag 16–18. Du kan då 
få 15 minuters rådgivning av 
någon av de handläggare som 
finns på plats.

Du når tjänsten för 
byggärenden på 

Tjörns webbplats, 
tjorn.se/bygglov

Skrota din  
båt gratis
Har du en uttjänt fritidsbåt, som 
är längre än tre meter och väger 
mellan 200 kilo och tre ton? Då 
kan du fram till den 31 decem-
ber skrota den gratis på några 
av de 25 insamlingsplatser som 
finns i landet. Läs mer på  
batskroten.se eller batretur.se.
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Dags att mäta 
radonhalten
Skadligt höga halter av radon 
kan finnas i alla slags hus. 
Om du bor i villa har du själv 
ansvaret för att mäta radon-
halten. 

Det är mycket enkelt att 
mäta radonhalten i inom-

husluft. Du beställer mätdosor 
från ett ackrediterat laborato-
rium. Sedan får du ett mätpa-
ket med instruktioner. När du 
skickat tillbaka mätdosorna till 
laboratoriet gör de en analys och 
du får ett mätresultat. Du bekos-
tar själv din radonmätning.

Du behöver göra mätningen 
under minst två månader. 
Hösten är en bra tid, eftersom 
mätningen ska göras under den 
tid du värmer upp huset. 

Om det skulle visa sig att 
ditt hus är drabbat, kan du söka 
radonbidrag och få halva sane-
ringskostnaden betald. Läs mer 
om bidraget på boverket.se.

För mer information om 
radon och vilka laboratorier 
som är ackrediterade, läs mer på 
Tjörns webbplats tjorn.se. 

Dina svar leder till  
Medborgarlöftet 
2021
Genom att du svarar på frågor hjälper du oss i vårt arbete att 
skapa en säker och trygg kommun. 

Dina svar kommer att användas som underlag för kommunens 
fortsatta trygghetsarbete och blir också underlag för de medbor-

garlöften som kommunen tar fram tillsammans med polisen.

Det nuvarande medborgarlöftet (2020) lyder så här:
Insatser mot trafikbrott och droger med ett särskilt fokus på att fånga 
upp unga som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk. Det är 
vårt löfte till dig som bor och vistas i Stenungsund, Tjörn och Orust.

Vad är ett medborgarlöfte?
Medborgarlöftet är ett åtagande från lokalpolisområde Södra Fyr-
bodal och de tre kommunerna Stenungsund, Orust och Tjörn, till 
invånarna under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter inom de 
områden invånarna upplever att det finns problem – det är här vi 
kommer att prioritera våra insatser genom riktade åtgärder.

Du hittar enkäterna (en för barn och unga, en för vuxna) på vår 
webbplats tjorn.se.

Glöm inte snurra  
när du väntar på 
bussen!
En reflexsnurra är ett hjul som finns vid 
vissa särskilt mörka hållplatser. När du 
ser bussen så snurrar du helt enkelt på 
hjulet, som ger ifrån sig en reflex. Det 
underlättar för bussföraren att se dig så 
du kommer med bussen.

I Västra Götaland finns idag drygt 200 reflexsnurror och ett antal 
finns här på Tjörn.
Flera bussförare ser det som ett problem att man inte kan se resenä-

rer som väntar på bussen när det är mörkt ute. Speciellt om resenärer-
na inte bär egna reflexer. Men med reflexsnurrorna hoppas man kunna 
underlätta för förare och trafikanter. 
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Ny förskola  
i Myggenäs  
ska planeras
Nu påbörjas planarbetet för 
en ny förskola i Myggenäs. 
Området som är aktuellt  
ligger intill Myggenäs skola.

För att komma ett steg när-
mare den nya förskolan, 

behöver man först göra en 
detaljplan och det är alltså det 
arbetet som nu startar. 
Området kallas för Utsikten 
och ligger vid Myggenäs-
vägen. På andra sidan vägen 
ligger Myggenäs skola (års-
kurs 0–5). 

Många barnfamiljer har 
flyttat till Myggenäs de 
senaste åren, vilket gör att 
det finns ett stort behov av 
förskoleplatser i området.

Under arbetet med en ny 
detaljplan kommer också en 
del utredningar att göras, till 
exempel en trafikutredning.

Hållbarhetsfestival 
Hur kan jag göra för att få mindre matsvinn? Hur gör jag för att  
få bukt med de invasiva arterna i min trädgård? Och hur funkar  
REKO-ringen, om jag vill handla mer närproducerat? Och inte 
minst, vad gör Tjörns kommun för att jag ska få en bättre livs-
miljö?

Under tre kvällar får du möjlighet att stilla din nyfikenhet. Då 
slår Hållbarhetsfestivalen upp sina dörrar i kommunhuset i 

Skärhamn. Kvällarna innehåller både intressanta föreläsningar och 
utställningar där du har möjlighet att prata med experter om just dina 
frågor. Varje kväll har sitt eget tema. 

För aktuellt program,  
se tjorn.se/evenemang.
Om inte reglerna för offentliga 
sammankomster ändras, behöver 
vi begränsa antalet besökare till 
35 personer per kväll. I så fall 
kommer du att behöva boka din 
plats. Därför ber vi dig ta del av 
den senaste informationen via 
länken ovan. 

Minska avfallet, minska skräpet (19 oktober)

Närproducerat/ekologiskt (20 oktober)

Invasiva, främmande arter (21 oktober)
Foto: Mostphotos

19–21 
oktober
tjorn.se/evenemang
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Dammen på Sundsby har 
grävts fram
Nu har dammen på Sundsby säteri öppnats upp med ytterligare 3 000 kvadratmeter. Dessutom har 
groddjuren fått fina små sluttningar att klättra upp för när de lekt färdigt på våren och ska ta sig 
upp på land.

När Vi på Tjörn kommer till 
Sundsby är det sista dagen 

av muddringen. Två grävmaski-
ner, en i vattnet och en på land, 
är i full gång för att gräva upp 
det sista, snygga till kanter och 
bygga upp nya ytor för gräs-
mattor. Det flyter fortfarande 
omkring uppgrävda växtdelar 
på vattenytan och i ena änden 
av dammen är det till och med 
torrlagt med näckrosor vilande 
direkt på leran.

– Vi öppnade helt enkelt upp 
här för att så mycket vatten som 
möjligt skulle försvinna inför 
grävningen, säger Niclas Åberg, 
projektledare, Åtta fjordar. 

Han försäkrar att vattnet snabbt 
kommer att fyllas på av höstens 
och vinterns nederbörd. 

Enligt en gammal ritning 
över dammen har den en gång 
varit 1,8 meter djup och det är 
precis det djup den kommer att 
få efter muddringen, åtminstone 
närmast säteriet.

Dammen, äldst på Sundsby
Dammen vid Sundsby säteri är 
kanske den äldsta anläggningen 
som finns i området, långt 
äldre än husen. Den anlades på 
1600-talet, redan innan Marga-
reta Huitfeldt kom till säteriet. 
Det var en tid när svenska 

adelsmän reste runt i Europa 
och särskilt tog intryck av de 
franska slotten, som ofta hade 
dammar runt sina slott. 

Så blev det också på Sundsby, 
men under åren har dammen 

Ett mycket större vattenområde än tidigare har nu öppnats upp vid Sundsby. Under hösten och vintern kommer nederbörden att fylla upp dammen igen.

I april leker paddorna och kan då ses i stora 
antal på väg till Sundsbydammen.
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Från skiss  
till vävnad
Så heter en av höstens utställningar på Nordiska Akvarellmu-
seet. Vi får följa Andreas Erikssons skapandeprocess från den 
första akvarellskissen till vävar i textil. Dessutom får verk av Lars 
Lerin, Bruno Liljefors och Maria Nordin hänga kvar ett tag till.

Andreas Eriksson arbetar med flera olika tekniker. Dessutom 
ligger verken ofta på gränsen mellan det föreställande och det 

abstrakta. I utställningen får vi se hans akvarellskisser och teckningar 
och hur de sedan får ny form i textila verk, som görs i samarbete med 
vävkonstnärer.

Om du missade sommarens utställning Flora, Fauna och Kroppens 
tunna skal, har du fortfarande chansen att se det mesta därifrån även 
i höst.

Museet fortsätter också sitt arbete med digitaliserade visningar 
(bland annat på facebook), verkstäder och webbserier. 
För information om öppettider och digitala visningar, gå in på muse-
ets webbplats akvarellmuseet.org.

Andreas Eriksson, Utan titel, 2012, akvarell, 31x23 cm. Weissensee No.12, 2018–19, linne 238x140 cm. 
Weissensee No. 7, 2018, linne, 241x199 cm. ©Konstnären, Nordiska Akvarellmuseet

Muddringen är helt finansierad 
av Leader, ett EU-program för 
landsbygdsutveckling. Tillsam-
mans med tidigare åtgärder, 
till exempel provmuddring och 
klippning av växtlighet under 
vattenytan, blir det cirka  
10 000 kvadratmeter som lig-
ger öppet. I mitten av dammen 
är det fortfarande igenväxt, 
men här grävs en kanal från 
den ena sidan av dammen till 
den andra. 

Muddermassorna används 
dels på plats till att bygga upp 
gräsmattor runt dammen, dels 
på Tjörns återvinningscentral 
för att täcka deponin. 

Projektet leds av Åtta fjordar 
som är ett samarbete mellan 
kommunerna Uddevalla, 
Stenungsund, Orust, Tjörn och 
Kungälv.

En lovvecka fyld av aktiviteter!
Följ med på en vandring genom tiden 
i Mysteriet på Sundsby (för alla över 
12 år). Eller delta i sångworkshop (för 
dig som går i årskurs 4–6) och mycket, 
mycket mer! Se hela programmet på

alltmer vuxit igen. Ända sedan 
Tjörns kommun tog över 
säteriet, har man velat återställa 
dammen och nu har ett EU-
bidrag gjort det möjligt. För ett 
par år sedan provmuddrade man 
dammen, cirka 500 kvadrat-
meter, med gott resultat. 

– Vi gör det här både för 
kultur- och naturvärden. Vi 
både muddrar och klipper 
växtligheten under vattenytan 
på vissa ställen. Många har 
saknat den öppna vattenytan 
vid Sundsby, både besökare och 
paddor som leker i området. På 
vintern kommer man att kunna 
åka skridskor på dammen, säger 
Niclas Ågren, projektledare, 
Åtta fjordar.

tjorn.se/lov

Höstlov!
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Adeline har fått en  
extratjänst på Valåsen
En sak Adeline Nagana Dikoum lärde sig under sina tre och ett halvt år på flykt, var att möta 
människor i kris. Den erfarenheten tar hon nu med sig i sitt nya jobb på Valåsens äldreboende.

– Det är inte lätt att vara 
flykting, men det är inte lätt att 
vara gammal och sitta i rullstol 
heller och kanske inte kunna 
kommunicera. Jag förstår när 
någon behöver hjälp och det är 
därför jag vill jobba med äldre, 
säger Adeline Nagana Dikoum.
Adeline kom till Sverige i 
januari 2019. Då kunde hon inte 
ett ord svenska och det kan hon 
nu. Men så är svenska också 
det sjunde språket hon lär sig. 

I sitt hemland Kamerun talade 
hon sitt modersmål akuma, men 
också franska och engelska. 
Under sin flykt genom Nigeria, 
Niger, Algeriet, Marocko och 
Libyen lärde hon sig tala några 
språk till. 

Kvotflykting
Till sist skulle hon fly över 
Medelhavet. Hon steg ner i 
en överfull båt som skulle ta 
henne från Libyen till Italien. 

I 22 timmar försökte hon hålla 
sig och sina två barn vid liv, 
medan ungefär hälften av 
båtens passagerare drunknade. 
Paradoxalt nog blev räddningen 
att Adeline och hennes medpas-
sagerare blev tillfångatagna och 
hamnade i fängelse i Libyen. 
Där fick hon så småningom 
kontakt med UNHCR (FN:s 
flyktingorgan), blev utvald som 
kvotflykting och fick komma 
direkt till Sverige.

En extratjänst är ett jobb inom 
välfärden, till exempel en kommun. 
Tjänsten ska ge en person en chans 
att komma in i arbetslivet och är till 
för den som varit arbetslös en längre 
tid eller är nyanländ i Sverige. Det är 
Arbetsförmedlingen som avgör om 
det är aktuellt med en extratjänst. 
En person kan ha en extratjänst i upp 
till två år. Under den tiden betalar 
Arbetsförmedlingen en del av lönen.

I Tjörns kommun finns det just nu 
sju personer som har extratjänster. 
Några läser svenska för invandrare 
(sfi) parallellt med jobbet.

Av de som tidigare haft extratjänster 
har de flesta fortsatt sin anställning i 
Tjörns kommun och har utöver jobbet 
börjat läsa till undersköterska.   

Vad är en extratjänst?
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Registrera din 
hjärtstartare
När en hjärtstartare behövs, 
är det livet det handlar om. 
Därför är det viktigt att de är 
lätta att hitta. 

Har du skaffat en hjärtstar-
tare kan du registrera den i 

Hjärtstartarregistret.  
(hjartstartarregistret.se)
När detta skrivs finns det 59  
hjärtstartare registrerade på 
Tjörn.

Låna en hjärtstartare
I dagsläget är inte stora evene-
mang tillåtna, men det är bra 
att veta att du också kan låna en 
hjärtstartare från Tjörns kom-
mun om du arrangerar en till-
ställning med mycket folk. Att 
låna kommunens hjärtstartare 
kostar 500 kronor i deposition. 
Du får tillbaka beloppet när du 
lämnar tillbaka hjärtstartaren. 
Du bokar hjärtstartaren i Tjörns 
kundcenter.

Nytt liv
Nu vill Adeline bygga upp 
en fungerande vardag. Hen-
nes barn på 3 och 6 år går i 
förskolan och hon trivs bra med 
sitt arbete. Svenskan utvecklas 
för varje dag och hon känner 
aldrig att hon inte kan göra sig 
förstådd.

– Jag pratar mycket med 
kroppen också. De ser att jag 
vill väl och tillsammans med 
den svenska jag kan, förstår jag 
vad de behöver, säger Adeline.

Så fort hon blir klar med sin 
sfi vill hon fortsätta att läsa till 
undersköterska. För hon är helt 
säker på att hon vill jobba med 
äldre människor. 

– Det är stor skillnad på att 
vara ung och att vara äldre, 
dessutom kanske dement. Jag 
kan inte säga till boende här 
vad de ska göra. Jag måste lära 
känna dem och lista ut vad de 
behöver, för de kanske inte kan 
berätta det själva. Det är något 
jag märkt att jag är bra på.

Adelines extratjänst är på 
heltid, men hon läser så mycket 
hon kan hemma på kvällarna. 
Hon läser böcker och dags-
tidningar och lyssnar mycket 
på radio. Hon har också fått 
många svenska vänner genom 

Svenska kyrkan. Grannarna 
ställer upp med barnpassning 
när det behövs och hon tycker 
att hon är en bra bit på väg in i 
det svenska samhället.

Chef som stöttar
Hennes chef Aida Tegeltija, 
nybliven chef på Valåsens och 
Rönnängs äldreboenden efter 
många år på Tubberödshus, är 
glad över att det går så bra för 
Adeline.

– Jag ser hur de äldre tycker 
om Adeline. Även om hon inte 
kan kommunicera allt, känner 
de igen värmen och att hon vill 
dem väl, säger Aida.

Aida handleder just nu tre 
personer med extratjänster, 
två i Rönnäng och Adeline på 
Valåsen. 

– Det är fantastiskt att se hur 
språket kommer samtidigt som 
de lär sig arbetet. Vi jobbar 
också med hela personalgrup-
pen så att det ska bli ett bra 
mottagande. Det här vinner vi 
mycket på, för hittills har ju 
alla velat stanna och påbörja sin 
utbildning till undersköterskor 
parallellt. På så vis får vi perso-
nal som redan är introducerade 
och kan jobbet.

Aida Tegeltija, chef på Valåsens och Rönnängs äldreboenden.

I Hjärtstartarregistret hittar du var  
närmaste hjärtstartare finns.
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Från barngymnastik till  
seniorgympa
– Det bästa med vår förening är att vi har något för alla, säger Steiney Kristinsdottir, 
ordförande i GF Atletica.

Föreningen: GF Atletica

”Studsa, studsa som en boll, 
hoppa som ett hoppetroll…” 

Barnen i knattegympagruppen 
är mellan 3 och 5 år. Tillsam-
mans med sina föräldrar står de 
i en ring och hoppar och studsar 
till musiken och är fulla av 
rörelseglädje. 

I en annan lokal värmer ett 
tjugotal nioåringar upp inför 
eftermiddagens gymnastik-
pass i stora hallen. Snart ska de 
förflytta sig till den stora hallen 
och träna på bom, barr, friståen-
de med mera. Stora hoppgropar 
hjälper dem att landa mjukt när 
de tränar på de svårare hoppen i 
slutet av en serie.

Barn- och ungdomsgymnas-
tiken är GF Atleticas största 
verksamhet, med omkring 550 
aktiva, som tränar redskaps-
gymnastik eller parkour*. 

Till vardags arbetar Steiney 
Kristinsdottir som idrottslärare 
på Kållekärrsskolan. Övrig tid 
går till föreningen, som ord-
förande och tränare. Tre kvällar 
i veckan och ofta både lördags- 
och söndagsförmiddagar till-
bringar hon i föreningens hall i 
Svanvik eller ute på tävlingar.

Varför tycker du att gym-
nastik är en bra sport för 
barn?
– Det är rörelseglädje för hela 
kroppen. Oavsett vad man 
fortsätter med sedan är det en 

bra grund för framtida sporter, 
säger Steiney.

De allra flesta barnen som 
tränar gymnastik, deltar i det 
som kallas breddgymnastik. 
De tävlar inte utan tränar för 
träningens skull och för att det 
är roligt. Sedan har föreningen 
också tävlingsgrupper med 
i dagsläget 27 personer som 
tränar lite hårdare och åker ut 
på tävlingar. 

– Mitt ledarhjärta klappar 
lite extra när jag ser barnen och 
ungdomarna trivas här. Att de 
gillar att gå hit efter skolan. 
Och att se glädjen när de lyck-
ats med något de övat på länge, 
säger Steiney Kristinsdottir.

Föreningen har cirka 750 med-
lemmar från 3 till 80 år. Den 
största verksamheten är barn- 
och ungdomsgymnastiken. 
Utöver gymnastiken erbjuder 
föreningen också pass med till 
exempel motionsgympa, dans, 
spinning, bodypump och yoga. 

Föreningen har två lokaler, 
gamla Smyrnakyrkan i Myg-
genäs (för dans och grupp-
träningspass) och Sparbanks-
hallen i Svanvik, där det finns 
en stor hall för gymnastik 
(med redskap), ett gym och en 
mindre hall för uppvärmning 
och parkour.

Föreningen grundades 1992 
av Hallveig Jakobsdóttir och 
hette först Hallys Aerobic.

*Parkour är en träningsmetod som går ut på att ta sig över olika typer av hinder 
utan hjälpmedel. Egentligen är parkour en utomhussport, men med hjälp av olika 
redskap går det att göra bra parkourbanor inomhus också.

En grupp nioåringar värmer upp i den lilla hallen. Foto: Anna-Lena Bjarneberg
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Ungdomsenkät  
leder till satsningar
Nu är det tre år sedan sist och dags igen! Senast ungdoms- 
enkäten genomfördes, ledde resultatet till flera satsningar från 
Tjörns kommun.

Under oktober månad kommer alla ungdomar som går i åttan och 
andra året på gymnasiet att genomföra ungdomsenkäten Lupp. 

Enkäten genomförs vart tredje år och är ett sätt att få en bild av hur 
unga upplever sin livssituation i hemmet, i skolan och på fritiden och 
även hur de ser på sin framtid.

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en 
nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civil- 
samhällesfrågor. Den genomförs för att vi som kommun ska få  
kunskap om ungas situation, erfarenheter och åsikter.

Förbättringar på Tjörn
Resultatet blir ett viktigt verktyg för att kunna fatta rätt beslut som 
rör barn och tonåringar och att kunna förbättra ungas villkor. Det kan 
även användas som utgångspunkt för diskussioner mellan ungdomar, 
föräldrar, personal och politiker. 

Efter 2017 års resultat kunde vi se att ungdomar mådde sämre än 
tidigare, både fysiskt och psykiskt. Då startades Friday Free Gym,  
för att ge ungdomar verktyg och kunskap om vad de själva kan göra 
för att må bättre. Varje fredagskväll har alla ungdomar på Tjörn mel-
lan 15 och 19 år möjlighet att träna gratis.
I samma undersökning framkom också att tjejer upplevde den  
psykiska hälsan betydligt sämre än killar. Det ledde till ytterligare  
en satsning, Dansa utan krav.

Även i år får alla elever i 
årskurs åtta fylla i ett fråge-
formulär om hur de mår. De 
som visar lättare symtom på 
psykisk ohälsa får möjlighet 
att följa programmet och 
forskningsprojektet Tanke 
och hälsa.

– De sju deltagarna som var 
med förra året var väldigt nöjda, 
så jag tror det blir ännu större 
gensvar i år, säger Anna Orve-
fors, avdelningschef Resurs-
centrum.

Tanke och hälsa är en metod 
som tidigare visat goda resultat 
på Island. Nu ska forskarteamet 
följa en ny grupp ungdomar 
som kommer att träffas vid tolv 
tillfällen för att få verktyg för 
att hantera svårigheter de möter 
i livet, för bättre kommunika-
tion och för minskad stress. 

Satsningen är ett samarbete 
mellan Elevhälsan i Tjörns 
kommun, Närhälsans vårdcen-
tral på Tjörn och Närhälsans 
Forsknings- och utvecklings-
avdelning. 
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– På Tjörn finns över 2 000 företag inom olika branscher. 
Näringsliv

Besöksnäringen tappade i  
Göteborgsområdet i sommar –  
men på Tjörn ser man en ljusning!
Över en natt försvann hotellövernattningar, restauranggäster, konferensbokningar och bröl-
lop för många företag inom besöksnäringen. Under fem månader tappade Göteborgsregionen 
nästan 14 miljarder.

Fram till sista juli hade 
Göteborgsregionen ungefär 

hälften så många gästnätter på 
hotell, stugbyar och vandrarhem 
som motsvarande period förra 
året. Också på Tjörn har man 
märkt av en minskning, även 
om både sommarens hemester-
trend och det fina vädret i 
augusti hjälpte till att förbättra 
situationen.

– Våren var svag. Vi tappade 
alla bröllopsbokningar och 
andra större evenemang. Men 
andra delen av juli och hela 
augusti var till och med bättre 
än i fjol. Vi såg framför allt en 

kraftig ökning av dagturister, 
säger Tobias Alsterberg, som 
driver restaurangen Trålverket 
på Dyrön sedan drygt ett år 
tillbaka.

Varför är besöksnäringen 
viktig för Tjörn?
Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) fastslog redan 
2016 att kommuner med en 
stark besöksnäring skulle se 
positiva effekter på hela den 
lokala ekonomin. Några sådana 
mönster man då kan se är till 
exempel en stark och lönsam 
livsmedelshandel, ett gott ser-
viceutbud, högt nyföretagande, 
låg arbetslöshet och kraftig pris-
utveckling på villor. Allt detta 
stämmer på Tjörn.

Låg arbetslöshet på Tjörn
Även under coronakrisen har 
Tjörn kunnat behålla en låg 
arbetslöshet. Den har till och 
med varit lägst i landet, även 
om den stigit något i jämförelse 
med förra året.

– Att vara en småföreta-
garkommun är en stor styrka 
i dessa sammanhang. Våra 
företagare värnar sin perso-

nal och hittar andra lösningar 
än uppsägningar för att möta 
krisen, säger Anna Aldegren, 
kommunens näringslivsstrateg. 

Det är något som även kom-
munens företagare vittnar om:

– I vår verksamhet är vi vana 
att anpassa oss, oavsett om 
det är till väder och vind eller 
en pandemi. I år fick vi fler 
dagturister än vi brukar och 
anpassade våra erbjudanden 
för att passa dem bättre, vilket 
i sin tur har gjort att vi klarat 
oss bra, säger Patrik Forsling, 
som driver Kajaktiv i Bleket.
Han berättar att de utländska 

Tobias Alsterberg, restaurang Trålverket
Foto: Charlotte Berg, Lokal meny

Patrik Forsling, Kajaktiv 
Foto: Carl Styvén
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Efterlysning:  
Mer lokalproducerat
Har du för många tomater, 
potatis eller lamm?
Har du ett överskott i din produktion 
eller är nyfiken på hur det är att ha 
kommunen som kund och vill pröva i 
mindre skala först?
Nu öppnar vi möjligheten för dig som 
är mindre producent eller leverantör 
av livsmedel som grönsaker, kött, 
frukt eller bär att leverera till kom-
munen. Maten kommer att serveras i 
förskola, skola eller äldreboende. 
Du registrerar dig enkelt via vårt nya 
formulär på hemsidan och om kom-
munen har ett behov av din vara kontaktas du  
inom kort för att teckna avtal och diskutera leverans.
Mer information och intresseanmälan hittar du på kommunens 
webbplats tjorn.se.

besökarna uteblivit under en 
stor del av sommaren men att 
hemmaturismen räddat en del 
av tappet. Dessutom har det 
ökande friluftsintresset påverkat 
försäljningen av SUP-brädor* 
och kajaker positivt.

Både Patrik och Tobias är 
positiva inför hösten och framti-
den.

– Jag tror att vi med anpass-
ningar, samarbeten mellan 
andra lokala företag och nya 
målgrupper kommer att kunna 
lösa krisen. Vi har bland annat 
kunnat fokusera mer på lokal 
mat och har till exempel köpt 
320 kilo grönsaker av Mölnebo 
odlingar till restaurangen i som-
mar, säger Tobias Alsterberg.

* SUP betyder ”stand up paddle 
board” och är en paddelbräda man 
står på.

På verksamt.se hittar du checklistor och guidning i att starta företag.

På yesboxgoteborg.se kan du ta del av både fysiska och digitala 

utbildningar.

På tjorn.se/jobb-och-foretagande hittar du lokal information, från  

tillståndsansökningar till seminarier.

Bär du på en dröm?  
Här får du hjälp!
Har du en affärsidé du vill testa eller är deu bara sugen på att kunna styra din egen 
tid? Att starta eget företag är ett stort beslut som kan påverka både dig och dina 
närstående på flera sätt. Då kan det vara skönt att veta att det finns hjälp att få.
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Tjörns kundcenter
Kundtjänst   Bibliotek   Turistbyrå

DIGITALA TJÄNSTER
• Kommun-Kim svarar på frågor  

dygnet runt på tjorn.se
• Lämna synpunkt och förslag på tjorn.se/fraga
• App för måltider och aktiviteter i  

äldreomsorgen: meny.omsorgen.se
• Tjänster för vårdnadshavare: tjorn.se/skolabarn
• E-tjänst för bygglov: bygg.tjorn.se
• Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn

I TJÖRNS KUNDCENTER KAN DU
• få information och rådgivning om kommunala 

tjänster
• 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
• köpa biljetter till arrangemang
• köpa och ladda busskort
• få utskrifter på tomtkartor och detaljplaner
• kopiera och skanna dokument
• låna och lämna böcker och media.

Måndag–torsdag  kl 08–19
Fredag    kl 08–17
Lördag–söndag   kl 11–15

TJÖRNS ÅTERVINNINGSCENTRAL
Måndag, tisdag och torsdag  11–19
Onsdag 13–19
Fredag  11–16
Lördag jämna veckor  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

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

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 coronaviruset 
på webbplatsen tjorn.se.

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


