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Var med och gör 
Tjörn bättre!
Kanske är du en av de cirka 1 000 Tjörnbor som valts ut för att 
svara på Statistiska centralbyråns medborgarundersökning? 
Vi vill veta vad du tycker om Tjörn!

Vad tycker du om skolan, äldreomsorgen, miljön och trygg-
heten på Tjörn? Hur ser du på ditt inflytande i kommunen?

Ditt svar påverkar hur du och andra Tjörn-
bor kan få ett ännu bättre Tjörn i framtiden!

Tack på förhand! Ditt svar är 
viktigt!
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En sommar med 
avstånd

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

Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef

Tjörn – Möjligheternas ö hela året och för hela livet

Vi kommer nog alla att minnas sommaren 2020. Inte för att det 
(som tidigare somrar) var vattenbrist, eldningsförbud och värme-

bölja utan något helt annat. Sommaren 2020 var sommaren vi lärde oss 
hålla avstånd, med handspriten som en ständig följeslagare. 

Många valde att komma till Tjörn på sin semester. Det var något vi 
som jobbar i kommunen var förberedda på. Med skyltning vid bland 
annat badplatser, vandringsleder och besöksmål. Med särskild hygien-
utbildning av sommarpersonal i äldreomsorgen. Med regelbundna 
inspektioner av restauranger för att se till att Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer efterlevs. 

Vi har ett fortsatt stabsläge i kommunen, vilket vi haft sedan mitten 
av mars. Vi följer utvecklingen noga och har möten varje vecka för 
att stämma av att alla verksamheter har det som krävs för att hantera 
en eventuell ökad smittspridning. Nu har till exempel skolorna startat 
och samma regler som i våras gäller även i fortsättningen. Inom 
äldreomsorgen fortsätter såklart arbetet med noggranna hygienrutiner. 
På sidan 8 kan du läsa om vaktmästaren Kjell Johansson, som ser 
till att alla verksamheter i äldreomsorgen och hemsjukvården får den 
skyddsutrustning de behöver för att skydda både de äldre och våra 
medarbetare. 

Det blir mycket om coronaviruset i dessa tider, men själv-
klart är det inte allt vi jobbar med just nu. För att få en 
inblick i vad som händer i Tjörns kommun under ett 
år, rekommenderar jag att du läser årsredovisning-
en för 2019. Den godkändes av kommunfull-
mäktige i juni och du får en snabbgenomgång 
på nästa sida. Vid samma möte godkändes 
också budgeten för 2021 och en ny skol-
struktur för framtidens skola på Tjörn. 
Alla är stora och viktiga beslut som du 
kan läsa kort om i denna tidning eller 
mer i detalj på vår webbplats tjorn.se.

Jag önskar dig en fin höst och att du 
fortsätter tvätta händerna, hålla avstånd 
och stanna hemma när du är sjuk!
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Kommunens resultat
+7,1 miljoner kronor

Antal invånare  
16 016

* Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel 
av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.

Du kan läsa Tjörns kommuns årsredovisning i sin helhet på tjorn.se

Vad fick du för  
pengarna 2019?

Årets investeringar 
72,9  

miljoner kronor

Tjörnbornas  
genomsnittliga ålder 

45,7 år
Soliditet* 

34,5 procent

Arbetslöshet  
2,9 procent

• Skolan lanserade nya digitala verktyg för  
föräldrar, elever och personal.

• Hemtjänsten började handla mat online.
• Alla ungdomar mellan 15 och 18 får träna 

gratis på Träningskliniken varje fredag.
• Elever i årskurs åtta är med i ett hälsoprojekt 

för att motverka psykisk ohälsa.
• Tjörn fick en ny folkhälsostrategi.
• Bättre vattentillgång genom flera åtgärder.
• Dubbelt så mycket öppet på Tjörns ÅVC.
• Satsning på kompetensutveckling för personal i 

socialförvaltningen.
• Kulturskolan hade det fjärde största utbudet i 

Sverige 2019.

I kommunens årsredovisning hittar du inte bara hur det går för Tjörns ekonomi. Här kan du läsa mer 
om vad kommunen gjort under året, om Tjörns befolkning och om hur nöjda Tjörnborna är med sin 
kommun. Bland mycket annat. 

Här är ett axplock av de saker som kommunen gjorde under 2019 och som du kan läsa mer om i  
årsredovisningen:

• Tjörn kom på plats 16 i Sverige och bäst i 
väst i rankningen Sveriges friluftskommun.

• Ett nytt motionsspår byggdes i Rönnäng.
• Tjörns skolor fick bra betyg av skolinspek-

tionen.
• Andelen Tjörnungdomar som gick ut nian 

med behörighet till gymnasieskolan är 
högre än genomsnittet i landet och i Västra 
Götaland.

• Hyresgästerna i Tjörns Bostads AB var 
nöjdare 2019 än de var 2016.

• Tjörns måltid har upphandlat lokalt lamm-
kött och fler lokala livsmedel står på tur.
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Barn- och utbildningsnämnden 43,3 % 
(425 miljoner kronor)

Socialnämnden 38,3 %  
(376,3 miljoner kronor)

Kultur- och fritidsnämnden 5,6 % 
(55,4 miljoner kronor)

Samhällsbyggnadsnämnden  2,8 % 
(27,7 miljoner kronor)

Kommunstyrelsen 9,1 %  
(89,5 miljoner kronor)

Kommunfullmäktige/nämnder 0,9 %  
(9,0 miljoner kronor)

Budget 2021

Hit ska pengarna gå 2021:

Den 11 juni 2020 antogs* mål och budget för kommunkoncernen för år 
2021 samt ekonomiska ramar för åren 2022–2023. Hundralappen nedan 
illustrerar hur pengarna ska fördelas 2021.

Den kommunala skattesatsen i Tjörns kommun ska fastställas senare under året, senast  
30 november. För närvarande är det 21,71 procent av inkomsten som är kommunalskatt.  
Under 2019 betalade Tjörnborna 868 miljoner kronor till Tjörns kommun.

* Beslutet om budget har överklagats. 

Beslut om skattesats i slutet av november

Hela budgeten finns 
att ladda ner på

tjorn.se

Tjörn följer Agenda 2030 

En nyhet i budgeten är att de strategiska områden 
som Tjörns kommun ska utgå från har kopplats 
till Agenda 2030. Agenda 2030 är 17 globala 
hållbarhetsmål som antagits av världens länder. 
Vill du veta vilka av hållbarhetsmålen som hör till 
var och ett av de strategiska områdena på Tjörn, 
kan du läsa mer i budgeten för 2021. Utifrån 
visionen Tjörn – möjligheternas ö hela året och 

för hela livet har följande tre strategiska områden 
fastställts:

• Vi bygger en miljövänlig kommun med 
hållbar samhällsutveckling.

• Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla.

• Vi använder ekonomiska resurser ansvars-
fullt och hållbart.
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Tjörn ska få en ny  
översiktsplan 
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan (ÖP) för Tjörns kommun har börjat. ÖP:n ska visa hur 
Tjörn ska utvecklas på lång sikt – till exempel hur mark ska användas och var det går att bygga 
bostäder.

Vi på Tjörn ställde några 
frågor till Karin Löfgren, 

översiktsplansarkitekt i Tjörns 
kommun om det pågående 
arbetet.

Varför behöver Tjörn en  
ny översiktsplan?
– Det är ett politiskt beslut som 
grundar sig på att den gamla 
översiktsplanen inte längre är 
aktuell. Flera av tätortsstudierna 
som ingår är till viss del redan 
genomförda. Det har också 
tillkommit ny lagstiftning, som 
till exempel handlar om hur 
vi ska hantera klimatrisker. 
Tillämpningen av reglerna för 
strandskydd och hur man får 
bygga på jordbruksmark har 
också skärpts på senare år.

Hur långt har ni kommit?
– Arbetet är påbörjat och befin-
ner sig ännu i ett ganska tidigt 
skede. 

Ni hade också planer på att 
ha invånardialog med Tjörn-
borna. Hur har det gått?
– Coronaviruset har tillfälligt 
kommit i vägen för fysiska mö-
ten, men vi har bland annat haft 
en instagramkampanj, #mitt-
livpåtjörn. Det är fortfarande 
välkommet att lämna bidrag hit. 
Så snart det är möjligt, vill vi 
komma igång med att involvera 
Tjörnborna i arbetet. Till att 
börja med vill vi nå dem som 
bor på landsbygden på Tjörn. 
I höstens medborgarundersök-
ning kommer det också att 
komma några frågor om hur 
man ser på Tjörns framtid. Vi 
kommer också att ställa frågor 
till Tjörns ungdomar via den 
nya appen Ung på Tjörn.

Vilka frågor är viktigast  
i arbetet med översikts-
planen?
– Först handlar det om de 
övergripande frågorna, i vilka 
avseenden Tjörn ska utvecklas. 
En stor fråga i arbetet med 
planen är bostadsförsörjningen, 
om var, hur och hur mycket 
bostäder det ska byggas. Andra 
viktiga frågor är hur näringsli-
vet, friluftslivet och turismen 
ska utvecklas på Tjörn.

Hur är det att jobba som  
översiktsplansarkitekt?
– Det är jättespännande och 
utmanande. Det är många saker 
att tänka på och söka kunskap 
om. ÖP är ett dokument som vi-
sar staten hur kommunen tänker 
utveckla den fysiska miljön på 
lång sikt, och hur de gemen-
samma intressena ska tas om 
hand. Alla har olika intressen 
– som medborgare, besökare, 
näringsliv – samtidigt som man 
måste göra avvägningar för att 
skydda vår miljö och se till att 
det blir en hållbar utveckling. 
En ÖP ska också vara en bra 
grund för efterföljande plane-
ring, så att det blir lättare att 
göra nya detaljplaner.

Karin Löfgren

ÖP
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Dela ditt liv på Tjörn!

Ta en ögonblicksbild av din 
vardag på Tjörn, skriv några 
rader och lägg upp på ditt In-
stagramkonto. Tagga bilden 
med #mittlivpåtjörn

Bilderna som delas är en 
del av invånardialogen som 
görs i arbetet med att ta 
fram en ny översiktsplan för 
Tjörns kommun. 

#mittlivpåtjörn

Siffran

85 % 
av dem som sökt bygglov  
under juli har använt den 

nya digitala tjänsten.

25-tal nya bostäder i 
Höviksnäs
Detaljplanen för Fridhem i Höviksnäs har varit ute på granskning 
under sommaren. Planen kommer att göra det möjligt att bygga 
cirka 25 lägenheter och tre småhus.

Planområdet ligger mitt i Höviksnäs, nära till kollektivtrafik, 
förskola och skola. I området med lägenheterna finns det också 

förslag på ett utrymme för odlingslotter.
De synpunkter som kommit in under granskningen håller nu på att 

sammanställas. En granskning är den sista möjligheten (den första är 
samrådet) för berörda att lämna synpunkter på förslaget. Efter gransk-
ningen kan den gå vidare till ett antagande i samhällsbyggnadsnämn-
den. Ett sådant beslut kan väntas i slutet av året.

17Detaljplan för Fridhem,del av fastighet Hövik 5:1 - granskningshandling
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Kjell fixar  
skyddsutrustningen
Ända sedan coronapandemin tog fart i mars har det varit bråda dagar för Kjell Johansson, vaktmäs-
tare på Valåsens äldreboende. Det är han som ser till att det finns skyddsutrustning på alla boenden 
och i hemtjänsten.

Ute på lastbryggan ligger 
kartonger förberedda för 

hämtning. Det är handsprit, för-
kläden, visir och annan skydds-
utrustning som snart kommer 
att hämtas upp. Kjell Johansson 
pratar i telefon och repeterar 
beställningen från hemtjänsten 
i Rönnäng. En stund senare 
anländer undersköterskan Eva 
Pettersson och hämtar lådan. 

Om någon som har hemtjänst 
eller någon på kommunens 
särskilda boenden visar minsta 
symptom på förkylning, är 
det full skyddsutrustning som 
gäller. Varje förkylningsfall 
behandlas som ett tänkbart 
covid-19-fall. Då är det viktigt 
att utrustningen finns på plats.

Byggt upp ett lager
Kjell Johansson lade tidigt 
beslag på ett rum i källaren 
på Valåsen för att bygga upp 
ett centrallager. I början var 
det svårt att få tag på allt som 
behövdes.

– Det var oerhört tufft de 
första veckorna. Vi hade aldrig 
någon brist, men fick kämpa för 
att lösa varje situation. Det är 
bra att vara envis i det här job-
bet, säger Kjell Johansson.

Han visar runt i centrallagret. 
Här ligger lådvis med mun-
skydd, plastförkläden, visir, 
handsprit, ytdesinfektion, hand-
skar med mera. Han har också 
gjort i ordning några akutlådor 
med allt som behövs. Sedan 
tidigare ligger det liknande upp-

sättningar i alla hemtjänstbilar, 
men Kjell vill ha några extra 
som snabbt kan lämnas ut.

Utöver centrallagret har han 
också ett ”hemligt” förråd i ett 
annat rum, i fall det skulle bli 
kris. 

– Jag vill alltid ha lite 
framförhållning och gör nya 
beställningar hela tiden. Hand-
skar är det lite ont om, men det 
kommer att lösa sig, säger Kjell 
Johansson. 

Telefonen ringer igen. Det är 
en ny beställning av handskar i 
storlek medium och large, visir, 
ytdesinfektion, munskydd och 
handsprit. Kjell packar snabbt 
ihop alla lådor, ställer dem på 
en lastvagn och kör ut den till 
lastbryggan.

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

Fo
to

: A
nn

a-
Le

na
 B

ja
rn

eb
er

g



VI PÅ TJÖRN nr 4–2020 – 9    

Tjörns återvinningscentral 
bygger om
Säkerhet och miljö är två ledord när Tjörns ÅVC ska få en  
ansiktslyftning.

Det ska bli säkrare för dig som besökare och säkrare för persona-
len. Nya lösningar för en ännu bättre miljö kommer också att 

göras. Här är några nyheter som kommer:
• De stora lastbilarna som hämtar containrarna kommer till exempel 

inte att behöva köra där allmänheten lämnar sitt avfall för återvin-
ning. 

• Det farliga avfallet får ett eget hus. Du lämnar det i en lucka, 
sedan hanteras det av personal.

• Dagvattnet tas tillvara när det regnat. Det renas och lagras i ett 
magasin så att det kan användas vid eventuell släckning av brän-
der.

• En kundtoalett kommer att byggas.
• Deponin (det man förr kallade ”tippen”) har inte använts på flera 

år, men kommer nu att sluttäckas. 
• Fyndboden kommer att få en mer central placering.

Vad får pappa till  
middag i dag?
I den nya appen Omsorgen kan du se vad som serveras på 
Tjörns äldreboenden I appen kan du också få information om 
aktiviteter på boendena.

Du laddar ner appen på din telefon eller dator. Sök på Om-
sorgen där appar finns.

Registrera 
din brunn 
och få ett 
bättre skydd
Nu kan du som har privat eller 
samfällighetsägd vattenbrunn 
bidra med information för 
bättre beredskap mot vat-
tenbrist.

Brunnsarkivet är ett nationellt 
register som används för att 
identifiera brunnar inom ett om-
råde. Genom att du registrerar 
din brunn och lämnar informa-
tion om vattnets kvalitet och 
kvantitet, bidrar du till att vi får 
bättre kunskap om grundvattnet 
i kommunen. Registrera din 
brunn genom att fylla i ett  
e-formulär på tjorn.se.

Öppet hus 
för dig med 
eget avlopp
Välkommen till kommunhuset 
i Skärhamn den 10 september 
klockan 17–19. 

Då har du möjlighet att prata 
med både avloppsentreprenörer 
och kommunens tjänstepersoner 
om ditt avlopp. Vi begränsar an-
talet besökare till 50 personer. 
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Erik vill ge oss  
naturupplevelser på Tjörn
Under en sommar med ”hemester”, har våra egna smultronställen på Tjörn blivit extra viktiga. Vand-
ringsleder, badplatser, motionsspår, Sundsby och mycket mer.
Erik Larssons uppdrag är att ge Tjörnbor och besökare en värdefull fritid.

När Erik Larsson, avdel-
ningschef för Fritid i 

Tjörns kommun, räknar upp 
alla verksamheter som han har 
ansvar för, är det både som att 
se sommarens naturupplevelser 
passera revy och att se fram 
emot höstens föreningsliv, 
promenader på Sundsby eller 
besök i ishallen.

– Mitt uppdrag är att ge 
Tjörnbor och besökare en vär-
defull fritid. Sommartid handlar 
det förstås mycket om utom-
husaktiviteter, som att vandra 

och bada, och nu inför hösten 
kommer också föreningslivet 
igång, säger Erik Larsson.

Nya badbryggor
Vi träffar Erik Larsson, vid 
Olsnäs badplats på östra Tjörn. 
Inför sommarsäsongen har 
kommunen byggt en ny brygga 
med badstege.

Olsnäs badplats är en av 
Tjörns 19 kommunala bad-
platser. Förutom underhåll och 
säkerhetskontroller inför och 
under sommaren, brukar några 

badplatser få lite extra omsorg. 
I år är det bland annat Olsnäs 
badplats och badplatserna i To-
röd och Låka (Höviksnäs) som 
fått en nya bryggor.

Motionsspåret i Rönnäng
Allra mest stolt är nog Erik över 
det nya motionsspåret i Rönn-
äng. Här har kommunen byggt 
en slinga på 2,6 kilometer från 
Klädesholmens kyrkogård till 
Tuveslätt och tillbaka till Stans-
vik. För att underlätta framkom-
ligheten finns det träbryggor på 

Bryggan vid Olsnäs badplats byggdes 
inför sommarsäsongen 2020.
Foto: Anna-Lena Bjarneberg
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Visste du att...

… det finns över hundra 
föreningar på Tjörn?
… att 32 av dessa är idrottsföreningar?
… att Tjörn har rankats som världens sjunde vackraste  
vildmarksområde av den internationella TV-kanalen CNN?
… att det finns tio områden med vandringsleder på Tjörn?
… att Dyrölederna, Sundsbylederna och Säbyleden är en del av 
Kuststigen, som består av kustnära leder längs stora delar av  
Bohuslän? 
… att du kan besöka parken och vandringslederna i Sundsby  
året om?
… att Säbygården är mer än 200 år gammal?

delar av sträckningen.
– Slingan har ju blivit en 

succé i Rönnäng. Det är också 
roligt att det finns ett så stort 
lokalt engagemang kring spåret, 
säger Erik Larsson.

Erik Larsson är utbildad inom 
turism och har arbetat med tu-
rism i många år i både Sverige 
och världen. På Kebnekajse 
fjällstation och i Bolivia. I Oxe-
lösund och Uganda. För honom 
har turismen varit ett sätt att 
utveckla platser som annars 
kanske skulle dö ut när jobben 
flyttar och fabriker lägger ner. 

Varför tycker du att du har 
Sveriges viktigaste jobb?
– Från att ha jobbat med turism 
som ett sätt att försörja sig, får 
jag nu jobba med att männ-
iskor ska må bra både fysiskt 
och mentalt. Det är egentligen 
samma sak. När jag själv har 
upptäckt hur friluftslivet får en 
att koppla av och må bra, känns 
det extra fint att ha ett uppdrag 

Tjörns kommun har byggt en elbelyst motionsslinga i Rönnäng. 
Det var det största projektet under Eriks ansvar förra året.

att skapa förutsättningar 
för andra att hitta värde-
fulla fritidsaktiviteter. På 
så sätt får jag bidra till 
skapa ett hållbart liv för 
såväl lokalbefolkning som 
besökare.

Allmänhetens  
åkning i ishallen
I oktober öppnar ishallen för 
allmänhetens åkning på helger 
och lov. Håll utkik på  
www.tjorn.se.

Kostnad: 25 kronor per person.
Det finns viss möjlighet att hyra 
skridskor (20 kronor) och hjälm 
(gratis) på plats. 
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”Vi dansar bara 
för att det är gött”
Det spelar ingen roll hur rörelserna ser ut. De visar inte heller upp 
sig för någon publik. Tjejerna som träffas varje måndag, dansar 
helt utan krav.

Forskning visar att unga tjejer som får dansa utan krav, upplever en 
bättre psykisk hälsa. Därför vill Kulturskolan på Tjörn uppmana 

tjejer som känner stress, oro eller andra symtom att komma till Delta 
i Skärhamn och vara med i deras grupp Dansa utan krav.

Danspedagogen Madeleine Wallroth håller i undervisningen och 
berättar om den utveckling hon sett hos tjejerna som deltog under 
våren.

– Det är fler som vågar ta för sig mer efter att de dansat. Jag möter 
leenden och tjejerna verkar väldigt nöjda när de går hem. Jag har 
också fått höra från vuxna 
att de märkt att dansen gjort 
skillnad för ungdomarna.

Varför är just dans  
så bra?
Dans har många olika 
positiva effekter. Den höjer 
pulsen, vilket i sin tur frigör 
kroppens må-bra-hormon. 
Musiken skapar stämning, 
glädje och energi i rummet. 
Och när välbefinnandet 
ökar i kroppen, ökar också 
kroppskännedomen – något 
som i sig stärker självkäns-
lan. 

– På så sätt minskar också oro och psykosomatiska smärtor som 
huvudvärk, magont eller ryggont. Unga tjejer har ofta höga krav på 
sig själva och i oron att inte kunna leva upp till kraven kommer smär-
torna, säger Madeleine Wallroth.

Vill man dansa bak och  
fram så gör man det!

Det blir en väldigt lättsam stämning  
eftersom vi är i blandade åldrar.

Det är så skönt med avslappning  
efter en stressig dag i skolan.

Det var motiverande att  
lära oss nya danssteg.

Jag hade roligt idag!

Det var skön musik. 

En höst  
med nya  
Perspektiv 
Föreläsningsserien Perspek-
tiv fortsätter i höst. Så varmt 
välkommen till en ny serie 
föreläsningar som vill spegla 
samtiden ur olika perspektiv.

Perspektivkvällarna duckar 
inte för någonting och är en 

plats för de viktiga samtalen – 
här kan du få nya infallsvinklar, 
träffa nya människor och få just 
nya perspektiv.

Kvällarna börjar alltid med 
en kopp kaffe eller te till före-
läsningen. Därefter samtalar en 
moderator med föreläsaren och 
publiken. Tanken är att öppna 
för dialog, reflektion och frågor. 

Nästa föreläsning blir den 22 
september 17.30. Då kommer 
Kjell Caminha till Tjörn och 
berättar om offentlig konst och 
dess relation till lokal demo-
krati.

Det är fri entré till föreläs-
ningarna, men du behöver boka 
din plats. På grund av rådande 
situation är antalet platser 
begränsat till 50. Boka din plats 
och läs mer om kommande 
föreläsningar på  
www.tjorn.se/evenemang.

Vill du vara med och  dansa utan krav? 

Alla tjejer från årskurs 5 och uppåt är välkomna!
Du anmäler dig via elevhälsan på din skola eller  
kontaktar Madeleine direkt: madeleine.wallroth@tjorn.se

För mer information om dans för hälsa,  
gå in på 1177 Vårdguiden, www.1177.se.
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Många valde att  
”hemestra” på Tjörn 

Ingen  
kulturvecka  
i år
Kulturveckan på Tjörn 
2020 har ställts in. Under 
en vecka på hösten (vecka 
40) brukar det finnas över 
hundra kulturevenemang att 
ta del av, med till exempel 
bildkonst, musik, scenkonst, 
kulturhistoria och berät-
tande. Tyvärr går detta inte 
att genomföra i år.

Majoriteten av alla större 
evenemang i hela landet har 
fått ställa in eller flyttas fram 
på grund av pandemin. Vi 
siktar nu in oss på en pande-
mifri kulturvecka 2021, så 
boka gärna in vecka 40 nästa 
år i stället. 

Det blev en annorlunda sommar på Tjörn på flera sätt. Samtidigt 
som besökarna var många, gjorde också restriktionerna vid 

evenemang att färre kunde ta del av konserter och föreställningar. (läs 
mer på nästa uppslag). Så om det var glest i publiken vid föreställ-
ningarna, var det desto mer trängsel i butiker, i gästhamnar, längs 
bryggpromenader och till och med på vandringslederna.

– Vi förberedde oss på att det skulle komma många besökare, bland 
annat med att sätta upp skyltar om att hålla avstånd på badplatser, 
vandringsleder och besöksmål, säger Erik Larsson, avdelningschef 
för Fritid i Tjörns kommun.

Fullt på boenden, gästhamnar och färjor
Många boenden har varit fullbokade och det har varit fullt med båtar 
i både gästhamnar och naturhamnar. Även på havet har det märkts 
att båttrafiken ökat. Färjorna till öarna har kört tätare turer, men med 
färre passagerare på varje tur har köerna ändå blivit långa ibland. De 
varmaste dagarna har det också varit trångt på våra badplatser. 

– Generellt kan man säga att många av våra besökare har valt ut-
omhusaktiviteter i år. Man har vandrat, paddlat kajak, åkt båt, cyklat 
och ätit utomhus, vilket nog upplevts som lite säkrare, säger Lena 
Karlstedt, turistchef i Tjörns kommun.

Populära besöksmål på Tjörn

• Nordiska Akvarellmuseet har ändrat sina rutiner, med vakt i  
dörren, som sett till att endast 50 personer kan vara i museet 
samtidigt.

• Pilane skulptur har haft ett ökat antal besökare i år, eftersom 
utomhusaktiviteter varit prioriterade för många. Också här har det 
varit kö, med insläpp av några besökare åt gången för att få ett 
jämnare flöde i hela utställningen.

• Också på Sundsby säteri har det varit högt tryck och svårt att 
hitta parkeringsplats. Många har vandrat på lederna och det har 
tagit lite längre tid än vanligt i serveringen när säkerheten varit 
prioriterad.

Trots pandemi och restriktioner har många besökt Tjörn. En del har stannat 
längre, andra över dagen.
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En annorlunda  
kultursommar 
Det blev en kultursommar trots allt, men i det lite mindre formatet. 
Här är några av sommarens höjdpunkter för små och stora:

Sundsby sommarteater gav Två herrars tjänare av den 

italienske 1700-talsdramatikern Carlo Goldini. Med max 

40 personer i publiken var det fullsatt tre kvällar i rad.

Musik och dans i samspel med varje 
plats. Places and spaces kallades pop up- 
föreställningarna som publiken kunde se 
på tre platser i sommar. 

Vattenmannen & Speed kom till Skärhamns bryggscen.

– med  
en och annan  
överraskning
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Blommornas vals. De dansande blommorna parken på Sundsby 
säteri. I strålande solsken och till grönskande prakt blev det ett per-
fekt tillfälle för blommorna att ställa till med dans både för sig själva 
och för publiken som också fick vara med i deras upptåg.

Joxelina med upptåg på Skärhamns bryggscen. 
Även denna dag tittade solen fram och  Joxelina bjöd på sång, trolleri och hyss för en road och glad publik.

Cirkusexpressen kom till 

Dyrön.

Tjörns sommarmusikanter. Feriearbetande ung-

domar från Tjörn åkte runt och spelade på bland 

annat äldreboenden.
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Beslut om två skolnav  
på Tjörn
Så kom ett efterlängtat beslut om framtidens skola på Tjörn. Det blir två skolnav på ön, 
ett med förskoleklass upp till årskurs nio (F–9), ett med årskurs 4–9. Utöver dessa nav 
blir det  fyra F–3-skolor.

– Att beslutet nu kom är bra för elever och medarbetare och det 
ger oss en stabil långsiktighet framöver. Det ger oss en fram-
tidstro och en tydlig väg framåt, säger Lena Ericsson, barn- och 
utbildningschef på Tjörn. 

1 Det ena navet blir en F–9-skola på östra Tjörn vid Fridas 
Hage och Häggvallskolan. Upptagningsområdet blir från 
Kållekärr, Myggenäs och Höviksnäs. 

2 Det andra navet blir en 4–9-skola på västra Tjörn med upp-
tagningsområde från Rönnäng, Bleket och Skärhamn.  Var 
det navet ska placeras utreds nu på nytt. Den nya utredning-
en ska vara klar senare i höst.

Förutom de två naven blir det fyra mindre F–3-skolor samt  
förskolor vid befintliga lokaler i Myggenäs, Rönnäng, Skärhamn 
och Kållekärr. 

Bakgrund

I början av året gick ett förslag 
på skolstruktur från tjänsteper-
sonsorganisationen ut på remiss 
till nämnder, bolag och partier. 
Förslaget innebär en föränd-
ring av nuvarande indelning av 
årskurser per skola (skolstruk-
tur) för att kunna skapa en skola 
anpassad till modern pedagogik, 
med god arbetsmiljö för elever 
och medarbetare. Förslaget till-
godoser också skolans framtida 
behov av lokaler. 

Myggenäs
Nav 1: Fridas hage / Häggvallskolan

Nav 2: Västra Tjörn (under utredning)

Kållekärr

Skärhamn

Rönnäng
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Välkommen tillbaka till skolan!
Höstterminen har börjat och vi önskar alla elever på Tjörn  
välkomna tillbaka efter sommarlovet. Men även hösten blir  
annorlunda i år. 

Därför gäller samma restriktioner och rekommendationer  
som innan sommaren:
• Håll ditt barn hemma från förskola och skola vid minsta  

symtom.
• Låt barnet eller eleven komma tillbaka efter att ha varit  

helt symtomfri i minst två dagar.
• Tvätta händerna ofta. Nys och hosta i armvecket och  

undvik att röra vid ögon, näsa och mun.
• Uppdatera barnens scheman i förskola och  

fritidshem så att bemanningen kan planeras  
på bästa sätt.

Framtidens skola ger

• Ökad likvärdighet för elev-
erna. En ökad samverkan 
mellan pedagoger när det  
gäller betygssättning och 
andra bedömningar.

• Eleverna får en mer kvalifice-
rad och bättre utbildning när 
det finns flera lärare i samma 
ämne på samma skola, efter-
som samarbete främjar den 
pedagogiska utvecklingen.

• Eleverna får en tryggare 
utbildning genom att de får 
färre byten av lärare, fler 
lärare de känner och fler  
kamrater att välja bland.

• Renoveringar och förbättring-
ar i inne- och utemiljön ger en 
god och kreativ arbetsmiljö 
för barnen. Det bidrar till 
kreativitet och lärande.

• Eleverna får mer kvalificerat 
stöd med ökad tillgång till 
elevhälsa som sjuksköterska 
och kurator på plats. 

• Ökade möjligheter till heltids-
tjänster gör att det blir lättare 
att rekrytera lärare. Läraren 
är den starkaste faktorn för 
elevernas skolresultat.  

• Behovet av specialsalar inom 
bild, biologi, fysik, teknik, 
kemi, hemkunskap och idrott 
tillgodoses.

• Sårbarheten i skolans orga-
nisation minskar. Rektor får 
större möjligheter att göra 
förändringar vid behov utan 
att rekrytera.

• Nuvarande modullösningar 
försvinner och skolans  
ekonomi kommer i balans.

Fem miljoner extra  
till skolan i höst
Nio extra pedagoger för att hjälpa barn med särskilda behov. 
Det är några av de förstärkningar som görs i skolan på Tjörn 
tack vare statsbidrag för likvärdig skola 2020.

I höst har fler pedagoger anställts för att hjälpa de elever som har 
svårast att klara av skolan.

Det nya statsbidraget räcker till flera insatser: 
• Sju pedagoger med varierande sysselsättningsgrad, en i varje 

skola, anställs som extra resurs. Deras uppdrag är att hjälpa 
elever med stort stödbehov. 

• Ett särskilt team med två pedagoger (eller annan lämplig kompe-
tens) ska arbeta med de elever som har lång och oroande från-
varo. Målet är att få dem att komma tillbaka till undervisning.

• Systematiskt kvalitetsarbete. Två halvtids biträdande rektorer 
vid Häggvallskolan respektive Bleketskolan. Högstadiet har 
många styrdokument att förhålla sig till, något som gör att 
skolorna får mer administrativa uppgifter. Dessa tjänster avlastar 
rektorerna och ger mer tid till att utveckla kvalitén i skolan.

Statsbidrag för likvärdig skola 2020

Bidraget är till för att stärka likvärdigheten och kunskapsutveckling-
en i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Tjörns kom-
mun har sökt och beviljats drygt 5 miljoner kronor för ovanstående 
insatser. (Nästa år finns sannolikt ytterligare 5 miljoner att söka, 
vilket innebär att insatserna kan behållas även under vårterminen.)

VI PÅ TJÖRN nr 4–2020 – 17    



18 – VI PÅ TJÖRN nr 4–2020

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

Tjörns sommarpodd
Har du lyssnat på Tjörns sommarpodd? Om inte, kan du lyssna i efterhand och möta nio spännande 
Tjörnprofiler – lokala företagare som inspirerar genom sina livshistorier. 

Upplägget var enkelt. 
Lokala företagare som 

genomgått kriser, både pri-
vat och i sitt yrkesliv, skulle 
intervjuas och presenteras varje 
vecka. Syftet – att stärka andra 
företagare att hitta möjligheter i 
nuvarande kris. Initiativet kom 
från Lotta Nilsson, som driver 
Träningskliniken i Skärhamn

– Jag kontaktade kommunen 
med idén om en podd, eftersom 
vi behövde positiva nyheter och 

inspiration under vårens mycket 
speciella omständigheter.
Tillsammans med kommunens 
näringslivstrateg utarbetade vi 
konceptet som mottagits på ett 
helt fantastiskt sätt, säger Lotta.

De nio profilerna driver alla 
olika typer av företag, stora som 
små, nya som väletablerade, 
män och kvinnor i olika åldrar 
och från olika branscher. 

– Det var viktigt för oss att 

Hela mitt liv har byggt på 
möjligheterna att skapa 
och hjälpa! 

(Lotta Kristensson)

På Tjörn planeras ett hållbar-
hetsprojekt med anor från 
Ramses Egypten. 

(Niclas Wennberg)

Modet att söka min livskam-
rat via nätet tog mig till 
västkusten och Tjörn. 

Hans Tiderman)

få en så bra blandning som 
möjligt. Under maj månad gick 
vi också ut och efterfrågade 
historier. Gensvaret var överväl-
digande och många ville vara 
med. Vi har många fantastiska 
företagare i kommunen, säger 
Anna Aldegren, kommunens 
näringslivsstrateg.

Tjörns sommarpodd är ett 
samarbete mellan Tjörns kom-
mun och Träningskliniken.
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Möt Margareta-
pristagaren 2020

Jenny Carlsson driver sedan ett 
år tillbaka Wilmas Butik och 

café i Skärhamn tillsammans med 
sin man Robert. Tillsammans har 
paret även Coal by Carlsson som 
designar egna smycken och kläder 
och som säljs av återförsäljare 
runt om i både Sverige och Nor-
den.  Vi ställde tre frågor till årets 
Margaretapristagare.

Varför valde du att starta  
företag på Tjörn?
Vi flyttade till Tjörn för lug-
net, miljön och den där mysiga 
småstadskänslan. Vi skapar mycket i företaget och var finns det bättre 
plats än ute på vackra Tjörn att få inspiration?

För vem designar du företagets kläder och smycken?
De kollektioner vi skapar är för alla kvinnor i alla åldrar, men vår 
största målgrupp är i åldern 25–55 år. Smyckena är stilrena och tid-
lösa, kläderna lite mer lekfulla.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du framöver?
Nu under tiden med Covid-19 har det naturligtvis uppstått flera olika 
utmaningar. Vi känner ändå en stark tilltro mot framtiden och märker 
att allt fler kommer ut hit. Vi på Wilmas försöker bidra med en mysig 
butiksmiljö man kan hitta både inredning, kläder och inspiration.

Ur motiveringen:
Efter att i flera år drivit olika företag inom inredning och design i Mä-
lardalen har hon på Tjörn lyckats bygga upp ett framgångsrikt företag 
inom mode, smycken och design. Jenny har engagerat sig starkt för 
att genom samverkan skapa bättre förutsättningar för företagande på 
Tjörn och har på kort tid blivit en förebild för många, helt i Margare-
tas anda. Läs hela motiveringen på tjorn.se.

Den 20 juli i år fick Jenny Carlsson ta emot Tjörns kommuns Mar-
garetapris, ett pris som årligen tilldelas en kvinnlig företagare 
på Tjörn, som varit en förebild för andra och som bidragit till att 
sätta Tjörn på kartan.

Jag skulle vilja bygga Sve-
riges coolaste kafé, precis 
vid vattnet på Tjörn! 

(Moa Munk)

Jag berättar bara sanna 
historier om starka kvinnor.

(Helen Stommel Olsson)

Följande företagare var med 
i sommarens omgång av 
Tjörns sommarpodd:

Hans Johansson 
Seglare och styrelseord-
förande för Vinn Group

Moa Munk 
Kock och konditor (deltog i 
Sveriges mästerkock)

Niklas Wennberg 
Grundare av Stadsjord och 
VD på Pond Fish & Greens

Helen Stommel Olsson 
Frilansjournalist och förfat-
tare (vann Stora Ljudboks-
priset 2018)

Peter Lennby 
Pilane Skulptur

Lotta Kristensson 
Lottas Bak & Form

Hans Tiderman 
VD Tjörns sparbank

Marcus Bäcklund 
VD Irisity AB

Ann-Charlotte Edshage 
Nordensson 
Ledarskapskonsult

Du kan lyssna på program-
men på Tjörns sommarpodds 
facebook. Företagarna inter-
vjuas i programmen av Björn 
Mortensen.
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Tjörns kundcenter
Kundtjänst   Bibliotek   Turistbyrå

DIGITALA TJÄNSTER
• Kommun-Kim svarar på frågor på tjorn.se
• Lämna synpunkt och förslag på  

tjorn.se/fraga
• Tjörn-appen tjorn.se/app
• Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn
• Blanketter och e-tjänster: tjorn.se/sjalvservice
• Vanliga frågor och svar: tjorn.se/faq
• Skol- och barnomsorgswebben:  

tjorn.se/skolabarn

HÄR FINNS
• Blanketter och ansökningar
• Service/rådgivning i olika kommunala ärenden
• Utställda detaljplaner
• Turistinformation från regionen 

DU KAN
• 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
• Låna och lämna böcker och media
• Kopiera och skanna dokument

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
För öppettider lördagar, se tjorn.se/tåvc 
eller i Tjörn-appen.

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

KONTAKTA TJÖRNS KUNDCENTER 
Tjörns kommun, 471 80 Skärhamn
Besöksadress: Kroksdalsvägen 1
Tfn 0304-60 10 10 
tjorns.kundcenter@tjorn.se
Växel Tjörns kommun: tfn 0304-60 10 00
 
TJÖRNS TURISTBYRÅ
tfn 0304-60 10 16 eller turistbyran@tjorn.se 

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

TJÄNSTEMAN I BEREDSKAP (TIB)
tfn 0304-60 12 12 TiB tar hand om sådana  
frågor som inte kan vänta till nästa dag.

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


