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Vi på Tjörn i nytt format
Äntligen får du årets första Vi på Tjörn i din hand! Som du ser är det 
ett nytt format på tidningen. Vi hoppas att du kommer att tycka om 
den lika mycket som förut!

Från och med i år har utgivningen av Vi på Tjörn förändrats. I stället 
för sex nummer per år kommer det i fortsättningen att bli två num-
mer per år.

Vill du ha fler nyheter från Tjörns kommun, hittar du alltid det 
senaste på vår webbplats tjorn.se. Följ oss också gärna i sociala 
medier. Vi finns både på facebook och instagram!

Så här fördelades Tjörnbornas 
skattepengar 2020:

Så används dina  
skattepengar

Barn- och utbildnings- 
förvaltningen: 42 kronor

Socialförvaltningen: 
38 kronor

Kommunkansliet*: 10 kronor

*Kommunövergripande verksamhet, till exempel räddningstjänst, näringsliv,      
   ekonomi, IT, mark- och exploatering, personalfrågor och kommunikation.

Kultur- och fritidsförvaltningen: 6 kronor

Samhällsbyggnadsfövaltningen: 3 kronor

Kommunfullmäktige samt nämnder: 
1 krona

Senaste nytt om  
coronaviruset! 
Situationen ändrar sig snabbt. 
För att få den senaste informa-
tionen om hur Tjörns kommun 
service påverkas av corona- 
pandemin, gå in på 

tjorn.se/covid-19
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2021 – framtidsfrågornas 
och demokratins år

skriv till evike [evike.sandor@tjorn.se]
ledare

Evike Sandor 
Tf kommunchef

Tjörn – Möjligheternas ö  
hela året och för hela livet

Jo, visst är det lite svårt att prata 
om framtiden nu, när pandemin 
fortsätter begränsa våra liv på 
ett sätt vi aldrig kunnat förutse 
för ett år sedan? I vardagen 
handlar livet fortfarande mycket 
om att ligga lågt, undvika 
sociala kontakter och skydda sig 
så gott man kan. 

Samtidigt handlar mycket 
på Tjörn just nu om framtiden. 

Om framtidens skola och om framtidens samhälle. 
Nu vet vi dessutom att du och många andra Tjörnbor 
tycker att just samhällsplanering är den viktigaste 
frågan att få mer information om. Det visar den 
medborgarundersökning som besvarades av 560 
Tjörnbor förra året. (Läs mer på sidan 8). Därför är 
det extra glädjande att i det här numret av Vi på Tjörn 
få berätta mer om både den nya översiktsplanen (ÖP) 
och hur du som Tjörnbo kan vara med och påverka 
hur Tjörn ska utvecklas i framtiden. 

Om invånardialogen kring den förra 
översiktsplanen (ÖP13) handlade om fysiska 
stormöten och gruppdiskussioner, kommer dialogen 
nu att bli mer digital. Med bland annat podd-samtal 
och en portal för dialog på kommunens webbplats. 
Läs mer på nästa sida om hur det kommer att gå till.

Invånardialog är ett av de sätt som du kan vara med 
och påverka kommunens utveckling. Du har säkert 
sett att just i år firar vi 100 år av demokrati i Sverige. 
Du kan läsa mer om demokratiåret på sidan 10. Där 
får du också flera tips på hur du som medborgare kan 
vara en aktiv del av demokratin på Tjörn. 

Ett annat sätt att värna vårt samhälle just nu är att 
hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid 
minsta symptom på förkylning. Så var rädda om er 
och varandra!

God läsning! 

Följ kommunfullmäktige  
på webben 
Nästa möte är den 22 april. Om du inte har 
möjlighet att se på direktsändningen, kan 
du titta i efterhand.

Redaktionen 
tipsar

Fika med utsikt och andra tips 
I vår evenemangskalender hittar du både 
evenemang och tips på aktiviteter för hela 
familjen. Du hittar evenemangen på 
www.tjorn.se/evenemang

Ute är det nya inne 
Har du sett erbjudandet till alla Tjörnbor 
om att träna gratis? Skriv in ”gratis träning” 
i sökfältet, så hittar du den information du 
behöver. 

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

tjorn.se

Foto: Tjörns kommun
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Ta chansen att påverka Tjörns framtid i Möjligheternas ÖP 2040!
Snart blir det invånardialog kring de stora framtidsfrågorna på Tjörn.  
Var med du också!

Medan pandemin under förra året 
stod i vägen för fysiska invånardi-
aloger, lades i stället fokus på kun-
skapsuppbyggnad. Kommunens 
tjänstepersoner och dina folkvalda 
politiker har använt coronaåret 
för att lära mer om viktiga fram-
tidsfrågor som klimatrisker, grön 
infrastruktur och digitalisering. 
Samråd kring ett första ÖP-förslag 
beräknas ske längre fram, men 
kommunen vill snart få igång en 
invånardialog kring Möjligheternas 
ÖP 2040.

Digital demokrati
Dialogen sker helt digitalt. 2021 
firar landet 100 år av demokrati, 
vilket kommunen särskilt vill upp-
märksamma. Under detta jubi-
leumsår vill vi nå ut till dig som 
Tjörnbo och dig som är verksam 
här. Då vill vi prova nya vägar. Så 
håll utkik efter nästa aktivitet på 
tjorn.se och i sociala medier.

Översiktsplan 2013 och  
Tjörns själ
I dialogen kring översiktsplan ÖP13 
deltog många Tjörnbor. Dialogen 
handlade om vilka för- och nackde-
lar Tjörnborna ser med kommunen, 
vad de är stolta över och vad de vill 
ska utvecklas. Havet och det äldre 
fiskesamhället trädde fram som 
viktiga delar av platsens identitet. 

Trafikstrategi På väg!
I trafikstrategiprojektet På Väg! 
hölls dialog i fokusgrupper. Boende, 
föreningsliv och företagare träf-
fades sex gånger 2018–2019 kring 
olika trafikfrågor. Behovet av gång- 
och cykelvägar, stärkt kollektivtrafik 
och möjligheten att kombinera 
färdsätt lyftes fram.  Resultatet är 
nu sammanställt och klart för att 
behandlas politiskt.

Tätortsdialoger
Planering för samlad bebyggelse 
sker främst i kommunens större 
tätorter. Tätortsdialoger har hållits 
i alla kommunens serviceorter i 
samband med detaljplanering eller 
utarbetande av planprogram eller 
tätortsstudier under 2000-talet.  
Se kommunens webbplats!

Dialoger vi minns

1
SVAR ”VAD TYCKER DU KÄNNETECKNAR TJÖRNS IDENTITET ALLRA MEST”

   ”TJÖRNS SJÄL” -SAMMANFATTNING OCH ANALYS AV 

   DIALOGARBETET KRING ÖVERSIKTSPLAN 2012

Tjörns själ – sammanfattning 

och analys av dialogarbetet  

kring Översiktsplan 2012

Tjörns nya översiktsplan (ÖP)  
– vi vill höra din röst!
På kommande sidor kan du läsa om arbetet med den nya översiktsplanen för Tjörns kommun. Att göra en ny 
översiktsplan handlar om hur vårt Tjörnsamhälle ska se ut i framtiden. Det handlar inte bara om vilken mark 
som ska bebyggas, utan om samhällsplanering i stort och åt vilket håll utvecklingen ska gå. Om skolor, omsorg, 
kulturliv, fritidsliv och så vidare. Här är din och andra Tjörnbors röster jätteviktiga! Därför är du också inbjuden 
till invånardialog utifrån olika ämnen.

Samhällsplanering 

ÖPodd och ÖPortal
Under året kommer en serie te-
man inom den översiktliga fysiska 
planeringen behandlas. Kommu-
nen sänder podd-samtal där tjäns-
tepersoner och politiker belyser 
temat och lyfter frågor, och sedan 
finns möjlighet för dig och andra 
dialogdeltagare att i en portal på 
kommunens hemsida bidra med 
svar och ställa nya frågor. På så 
vis leder vi dialogen framåt! Vi 
siktar på att lansera portalen och 
schemat för poddsamtalen på vår 
webbplats inom kort.

Tjörns själ 2.0
Vi tror att mycket av det som kom 
fram i dialogen kring förra över-
siktsplanen fortfarande stämmer 
bra med Tjörnbornas syn på sin ö. 
I Tjörns själ 2.0 kommer deltagarna 
att få svara på samma frågor, men 
kopplat till en Tjörnkarta på kom-
munens hemsida. Vi kompletterar 
också med frågor kring Tjörns 
landsbygd, så att resultatet säger 
mer om alla delar av kommunen. 

4 – VI PÅ TJÖRN nr 1–2021

Gör din röst hörd!
Håll utkik på tjorn.se för alla 
kommande aktiviteter kring 
Möjligheternas ÖP 2040.
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Här kan ni bygga (eller inte)!  
Så här tycker Tjörnborna
I Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning hösten 2020 (läs mer på sidan 8) 
fanns frågor om hur Tjörns bebyggelse bör se ut i framtiden. Här är några slutsatser vi har 
kunnat dra av de drygt 500 svar som kom in:

Samhällsplanering 

Var tycker du att kommunen främst ska möjliggöra byggnation av nya bostäder på 
Tjörn, så att befolkningen kan växa?

Cirka 50 procent tycker tätort, cirka 30 procent landsbygd, cirka 10 procent ingen-
stans, cirka 10 procent vet inte. Svaren är oberoende av kön, boendeort eller hur 
länge man bott i kommunen.

En större andel yngre (under 50) än äldre (över 50) vill inte ha nya bostäder någon-
stans.

Äldre (över 65) föredrar bebyggelseutveckling i tätort, yngre (under 30) på lands-
bygd.

I vilken kommundel tycker du att kommunen i första hand ska möjliggöra  
byggnation av nya bostäder?

Drygt 25 procent svarar ”vet inte/ingen åsikt”.

Svaren visar att ungefär lika många tycker att nya bostäder bör byggas på östra, 
centrala och västra Tjörn.

Det är en stor spridning i svaren, med något fler som tycker att nya bostäder i första 
hand bör byggas i större tätorter.

I vilken/vilka kommundel/ar tycker du att byggnation av nya bostäder inte ska 
kunna ske, eller enbart i mycket liten utsträckning?

Drygt 35 procent svarar ”vet inte/ingen åsikt”.

Det är en stor spridning i svaren över Tjörn men med tyngdpunkt på att inte vilja 
bygga nytt på västra Tjörn och de mindre öarna, särskilt inte på Åstol och Klädes-
holmen.
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Vi frågade också cheferna för kommunens förvaltningar om vilken roll deras verksamhet har i 
framtidens samhällsbygge på Tjörn och hur de tänker kring framtidens Tjörn.

Marie-Louise Bergqvist, chef 
för samhällsbyggnadsförvalt-
ningen:

– För det första vill jag verkligen 
uppmana Tjörnbor att delta i 
invånardialogen. Det handlar ju 
om hur Tjörn ska se ut i framti-
den! En översiktsplan är inget 
som styrs från någon förvaltning 
utan handlar om medborgar-
perspektivet. Därifrån kan vi gå 
vidare och planera framtidens 
Tjörn. Vad ska vi bevara? Var ska 
vi bygga ut? Vilka ska bo där? 
Att planera för framtiden hand-
lar om att påverka utvecklingen 
i den riktning vi vill. Mycket har 
redan förverkligats sedan den 
gamla översiktsplanen kom 2013, 
men vi behöver också ny kun-
skap för att bättre kunna planera 
framåt. Många förutsättningar 
har också ändrats sedan sist. 
Till exempel har strandskyddet 
ändrats från 100 till 300 meter. 
Den odlingsbara marken har 
också fått ett starkare skydd än 
tidigare. Vi har fått mer kunskap 
om klimatrisker och måste för-
bereda oss på allt från skyfall till 
extrema värmeböljor. 

Lena Eriksson, chef för barn- 
och utbildningsförvaltningen:
– Framtidens skola på Tjörn har 
förstås en given plats i den fram-
tida samhällsplaneringen. Det är 
jätteviktigt att förskolor och sko-
lor både svarar mot kommunin-
vånarnas behov och är attraktiva 
arbetsplatser. Att de ligger strate-
giskt, att de är moderna och 
inbjuder till lärande. Skolan har 
också en central i plats i samhäl-
let och samverkar med andra för 
att barnen och ungdomarna ska 
få ett bra liv. Att den är lätt att 
nå med kommunikationer både 
under skoltid och utanför skoltid 
när kultur- och fritidsaktivite-
terna tar vid. 

Cathrine Berntsson, chef för  
kultur- och fritidsförvaltningen:
– Jag tycker det är jätteviktigt 
att vi också lyssnar in barn och 
unga och hur de ser på framti-
dens Tjörn. För det vi lägger in 
nu i en översiktsplan, ska hålla 
i kanske femtio år framåt. Sett 
ur det perspektivet är deras röst 
viktigast! Vi behöver också ha en 
helhetsbild över hur det ska vara 
där man bor. Resa till en arbets-
plats kan alla göra, men det är 
kvaliteten på vår fritid, vilket ut-
bud som finns att tillgå och som 
avgör om vi bor kvar eller inte. 
Att vi planerar för vilka aktivi-
teter som ska finnas och var de 
ska finnas för att olika behov ska 
bli tillgodosedda. Vi ska skapa 
en stolthet för vår kommun, den 
är ju en plats som många vill be-
söka. Då måste vi planera både 
hållbart och strategiskt.

Shuja-At Noormohamed, chef 
för socialförvaltningen:
– Tjörns befolkning blir äldre, 
om man tittar på den demogra-
fiska utvecklingen just nu. Det 
tyder på att det kan bli ett större 
behov av vård- och omsorgs-
insatser som behöver utföras. 
Självklart kommer det även i 
framtiden att behövas tradi-
tionell omvårdnad, men den 
tekniska utvecklingen går fort 
och vi ser redan nu ett allt större 
utbud av nya metoder som un-
derlättar både för omsorgstagare 
och personal. Vi behöver också 
bygga ett samhälle som ger goda 
förutsättningar för barn och 
unga att leva ett gott liv och inte 
hamna snett.

Vilka är framtidsfrågorna i  
kommunens olika verksamheter?

Samhällsplanering 
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Myggenäs
Tennistomten

Skärhamn
Södra hamnen
Dunkavlemyren

Stockevik
Stockevik

Klädesholmen
Södra Koholmen 
Norra Koholmen

Höviksnäs
Häggvall
Fridhem 

Gamla Höviksnäs

Detaljplaner på gång på Tjörn
Om en översiktsplan (se föregående sidor) visar hur hela Tjörn ska utvecklas, visar en detalj-
plan hur ett visst område ska se ut. Här kan du se vad som är på gång på Tjörn.

Detaljplanen talar om hur mar-
ken får användas för till exempel 
bostäder, verksamhetsbyggna-
der, parkområden gångstråk och 
lekplatser. Den talar också om hur 
många byggnader som får byggas 
och hur de ska utformas – det kan 
gälla taklutning, byggnadshöj-
der, antal tillåtna våningar, om 

Fridhem, Höviksnäs
20–27 lägenheter
3 villatomter

Häggvall 3:43, Höviksnäs
30 bostäder

Hövik 3:23, Gamla Höviksnäs
30 lägenheter

Tennistomten, Myggenäs
40 lägenheter (eventuellt  
trygghetsbostäder/70+)

balkonger får vara inglasade med 
mera.

Detaljplanen ger fastighetsä-
garna byggrätt. När ansökan om 
bygglov kommer in, är det kom-
munens uppgift att granska om 
den följer detaljplanen och uppfyl-
ler övriga krav (enligt plan- och 
bygglagen). När bygglovet är 

Samhällsplanering 

beviljat börjar det bli dags att sätta 
spaden i jorden.

På kartan nedan ser du vilka  
detaljplaner som kommunen 
jobbar med just nu. De är i olika 
skeden av planprocessen. Du kan 
läsa mer om respektive område på 
vår webbplats tjorn.se.

Södra Koholmen, Klädesholmen 
Omvandling av magasin till  
bostäder och verksamheter

Norra Koholmen, Klädesholmen
Omvandling av magasin till  
bostäder och verksamheter,  
eventuellt 10 nya bostäder

Stockevik
44 villor, 45 lägenheter

Södra hamnen, Skärhamn
70–100 lägenheter +  
verksamheter

Dunkavlemyren, Skärhamn  
Cirka 100 bostäder eller  
35 bostäder + verksamheter.
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Tjörnborna blir nöjdare
Resultaten från den senaste medborgarundersökningen visar att alltfler rekommenderar Tjörn som en plats 
att leva och bo på. Tjörnborna ger också högre betyg till flera verksamheter jämfört med året innan. Men 
mycket kan bli bättre.

Här får du en kortfattad bild av 
resultatet från undersökningen. 
Se faktarutan nedan för mer fakta 
och hur du ska tolka siffrorna.

Hur ser Tjörnborna på Tjörn som 
en plats att leva och bo på?  
(Nöjd Region Index)

50 procent av Tjörnborna kan 
starkt rekommendera vänner och 
bekanta att flytta till kommunen 
(svarade 8–10 på den 10-gradiga 
skalan). År 2019 var motsvarande 
siffra 44 procent. 

Det sammanlagda betyget 
(index) för Tjörn som en plats att 
leva och bo på är 69, också det en 
höjning från 2019 – då var siffran 
63. Tjörns resultat är högre än 
genomsnittsresultatet (60).

De områden som fick högre 
betyg än genomsnittet för de del-
tagande kommunerna är förutom 

SCB:s medborgarundersökning 
2020
Undersökningen, som är en attitydundersökning, 
genomfördes av Statistiska centralbyrån (SCB) i 
höstas och besvarades av 560 Tjörnbor mel-
lan 18 och 84 år. Det är 47 procent av de 1200 
personer som tillfrågades. 100 kommuner deltog 
i undersökningen 2020.

Frågorna i undersökningen handlade om hur 
nöjda Tjörnborna är med Tjörn som plats, hur 
nöjda de är med kommunens verksamheter och 
hur de upplever sitt inflytande över kommunala 
beslut och verksamheter. Utifrån svaren får kom-
munen rekommendationer på vilka områden som 
bör prioriteras för att resultatet ska bli bättre 
och Tjörnborna nöjdare.

På statistik-språk heter dessa områden  
Nöjd Region Index (NRI), Nöjd Medborgarindex 
(NMI) och Nöjd Inflytandeindex (NII). Indexet är 
ett betyg mellan 0 och 100.

Under 40 – inte godkänt

Över 55 – nöjd

Över 75 – mycket nöjd

Undersökningen innehöll också några Tjörn- 
specifika frågor. Så här svarade Tjörnborna på 
några av dem:

52 procent av Tjörnborna anser sig ha påverkats  
väldigt mycket eller ganska mycket av corona- 
pandemins konsekvenser.

40 procent av Tjörnborna besöker kommunens  
webbplats minst en gång i månaden.

84 procent av Tjörnborna läser alltid eller ibland  
hushållstidningen Vi på Tjörn.

29 procent av Tjörnborna vill ha mer information om 
samhällsplanering. På andra plats kommer skola och 
barnomsorg (13 procent) tätt följt av dricksvatten- 
försörjning (12 procent).

47 procent av Tjörnborna tycker att kommunen ska 
möjliggöra byggnation av nya bostäder i befintliga  
tätorter, 31 procent tycker landsbygden.

rekommendation områdena trygg-
het och fritidsmöjligheter.

För att få ett högre betyg bör 
kommunen prioritera områdena 
bostäder och kommunikationer. 

Hur ser medborgarna på  
kommunens verksamheter?  
(Nöjd Medborgare Index)

Också här har betyget höjts från 
föregående år, från 41 till 50. 
Genomsnittsresultatet för samtliga 
deltagande kommuner är 55.

Olika delområden som höjt sitt 
betyg är grundskolan (från 46 till 
56), förskolan (från 48 till 61), vat-
ten och avlopp (från 40 till 57) och 
äldreomsorgen (från 50 till 57). 

De områden som fick högre be-
tyg än genomsnittet för de delta-
gande kommunerna är kultur och 
äldreomsorg.

För att få ett högre sammanfattan-
de betyg bör kommunen prioritera 
områdena miljöarbete, vatten och 
avlopp, gator och vägar, grund-
skola och äldreomsorg.

Hur ser medborgarna på sitt  
inflytande i kommunen?  
(Nöjd Inflytandeindex)

Betyget har höjts från 31 till 34. 
För samtliga deltagande kommu-
ner är genomsnittsresultatet 40.
Området information ligger på 54 
och är i nivå med andra deltag-
ande kommuner.

För att höja det sammanfattande 
betyget bör kommunen prioritera 
områdena förtroende och påver-
kan. 
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Ta en ”bokpromenad” och läs  
för dina barn som på  förskolan.  
 
Här är en av metoderna (lite förenklad) som 
används på förskolan, för att ta läsningen på allvar 
och sätta ord på läsupplevelsen.

1. Titta på omslaget med barnen.  
Vad tror du boken handlar om?

2. Titta på baksidan, läs texten och prata tillsam-
mans om vad som står där och vad ni ser. 

3. Bläddra igenom boken, titta på bilderna 
tillsammans och prata om vad ni tror kommer 
att hända. 

4. Läs boken tillsammans.

5. Ställ frågor efteråt och samtala med  
barnen. Blev det som vi trodde? 

Läslyftet lyfter läsningen  
hos de minsta
Läslyftet är en satsning i hela landet och som nu också genomförs på Tjörns förskolor. I förskolan 
blir det till exempel ännu mer högläsning, bokprat, berättande och bokstavslekar.

En del av Läslyftet på Tjörn är att 
alla pedagoger i förskolan får mer 
utbildning i barns språkutveck-
ling för att i sin tur bättre kunna 
utmana och stimulera barnen.

Precis som i skolan, har också 
förskolan olika ämnen i sin läro-
plan – till exempel språk, matema-
tik, naturvetenskap och skapande. 
De små barnen börjar helt enkelt 
sin utbildning den dagen de börjar 

Läslyftet är en språksatsning i hela landet för förskolor 
och skolor. Det är en fortbildning från Skolverket som 
riktar sig till pedagoger och lärare till barn och ungdomar 
från 1 till 16 år. Samtliga pedagoger i Tjörns förskolor 
är nu igång med utbildningen som går ut på att fördjupa 
kunskapen i barnens språkutveckling och få fler verktyg 
att använda i sin undervisning. Läslyftet består av sex 
områden:

• Skapa och kommunicera (språkutveckling genom 
olika uttrycksformer)

• Läsa och berätta (fokus på högläsning och läsande 
förebilder)

• Utforska textvärldar (utmana och stimulera barns 
intresse för skriftspråket)

• Flera språk i barngruppen (flerspråkiga barns 
lärande)

• Natur, teknik och språkutveckling (utveckla barns 
tankar kring naturvetenskapliga fenomen)

• Matematik och språkutveckling (utveckla barns 
matematiska språkutveckling).

i en förskola. Pedagogerna i Tjörns 
förskolor har tidigare utbildats 
inom satsningen Matematiklyftet. 
Nu är det alltså dags för Läslyftet, 
en stor satsning som kommer att 
pågå under några år.

– Jag välkomnar den här sats-
ningen, för språkutvecklingen be-
höver stimuleras från början. Får 
man med sig läsningen tidigt så 
gynnar det barnens vidare läs- och 

skrivutveckling när de sedan bör-
jar skolan, säger Jenny Lundström, 
rektor på Myggenäs förskola.

Läslyftet handlar precis som 
det låter om att ”lyfta läsningen”.  
Att högläsning inte bara är något 
man gör för att lugna barnen eller 
i väntan på något annat. Utan att 
läsningen får spela huvudrollen 
och får den plats den förtjänar 
som en pedagogisk metod. 
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Vår demokrati 100 år 
– värd att värna varje dag
 
I år är det hundra år sedan det första riksdagsvalet hölls, där både kvinnor och män fick rösta. 
Demokratin fick därmed sitt stora genombrott i Sverige.

Om ett år är det val igen. Då får 
alla röstberättigade rösta i allmän-
na val – till riksdag, regionfull-
mäktige och kommunfullmäktige. 
De allmänna valen är hörnstenen 
i vår demokrati. När du röstar 
påverkar du vilken politik som 
ska föras. Genom valet utser du 
företrädare, folkvalda politiker 
som fattar beslut å dina vägnar. 
Att Tjörnborna tycker det är 
viktigt med demokrati visade sig 
tydligt i det senaste valet, där 88,8 
procent av de röstberättigade som 
röstade. Det är ett högt valdelta-
gande. 

Men demokrati handlar inte 
bara om att rösta, utan pågår hela 
tiden. Din röst räknas inte bara på 
valdagen! På föregående sidor har 
du kunnat läsa om arbetet med 

den nya översiktsplanen. Som 
Tjörnbo är du alltid inbjuden till 
invånardialog om hur det fram-
tida Tjörnsamhället ska se ut. Ta 
den chansen! Eller någon annan 
chans – här är några saker du kan 
göra för att ta aktiv del av demo-
kratin på Tjörn:

Var med på ett sammanträde 
med kommunfullmäktige! De 
är alltid öppna för allmänheten 
både på plats och på webben. 
Du kan också titta på samman-
trädet i efterhand.

Följ de politiska besluten och få 
bakgrunden. Alla handlingar 
finns på tjorn.se

Kontakta en politiker. Politi-
kernas uppgift är att företräda 

kommunens medborgare. 
Kontakta gärna Tjörns politiker 
för att diskutera kommunala 
frågor. Kontaktuppgifter finns 
på webbplatsen tjorn.se.

Delta i invånardialog. Just nu 
pågår till exempel arbetet med 
en ny översiktsplan på Tjörn. 
Genom att gör din röst hörd, 
deltar du i samhällsplanering-
en på Tjörn. 

Om du har mer konkreta frå-
gor eller synpunkter på sådant 
kommunen gör kan du skicka 
in din fråga till Tyck till & 
felanmäl. Du hittar formuläret 
på tjorn.se

För dig som är ung finns Ung-
domsdialog. Här kan du delta 
i både stormöten med politiker 
och i sms-paneler.

Vill du veta mer om hur  
Tjörn styrs? 

Gå in på tjorn.se och skriv 
in nedanstående meningar i 
sökfältet:
• Hur går det till att fatta 

beslut? 
• Så styrs kommunen.

Under året kan du ta del av 
flera aktiviteter i anslutning 
till demokratiåret. Håll ut-
kik på tjorn.se/evenemang

1

För hundra år sedan hände något 
fantastiskt! Då beslutade riksdagen 
om allmän och lika rösträtt. Många 
människor var engagerade i det 
som har beskrivits som 1900-talets 
viktigaste riksdagsbeslut. Under 
åren 2018–2022 högtidlighåller 
riksdagen rösträttsreformen. Den 
här utställningen ger en inblick 
i historien bakom beslutet om 
allmän och lika rösträtt. En reform 
som vi gärna vill fira tillsammans 
med dig!

firademokratin.riksdagen.se
#firademokratin

Eva Andén (till höger) var Sveriges första kvinnliga 
advokat. Här är hon på väg till vallokalen på valdagen 
1921 för att rösta tillsammans med sina kollegor.  
Foto: Reproduktion KvinnSam, Göteborgs universitet  
Illustration: Sara Teleman

1

Ja, må den leva!
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Hur är det att plugga på distans?
 
Vårterminen fick en annorlunda start i år för Tjörns högstadieelever. För att minska  
smittspridningen har omväxlande sjuor, åttor och nior undervisats på distans. Vi frågade  
några av dem hur de tycker det fungerar med distansundervisning.

Hallå där, Alma Lidén och  
Niklas Österlund!
 
Ni är Sundsbys nya entreprenörer och tar över driften av restaurang, kafé, bageri och gårdsbutik. 
Samtidigt byter serveringen namn till Margaretas kök och skafferi.

Vilka är ni?
– Vi har sammanlagt trettio års 
erfarenhet av branschen. De 
senaste tio åren har vi jobbat ihop 
på Birka Cruises kryssningsfartyg. 
Under lediga veckor har vi jobbat 
på andra restauranger bara för att 
vi tycker det är roligt att jobba och 
lära oss nya saker. Vi har väntat 
på rätt tillfälle att starta något eget 
och när vi såg annonsen föll allt 
på plats. Sundsby är en magisk 
plats med många möjligheter. 
Tänk vilka härliga sommarkvällar 
gästerna kan få uppleva där!
 
Ni öppnar nu i påsk, vad kommer 
ni att ha på menyn?
– Förutom kafésortiment med 
smörgåsar och bullar kommer 

– Det blir en lugnare 
miljö att sitta hemma 
och studera och då blir 
det lättare att fokusera. 
En nackdel är att det är 
svårare att få hjälp om 
jag kör fast. På rasterna 
ser jag på TV-serier 
eller pratar med mina 
vänner.

Ida Forsman,  
årskurs 9, Häggvallskolan

– Det bästa är att jag 
kan gå upp senare och 
att jag inte behöver 
tänka på att jag kanske 
missar bussen. Jag 
tycker svenska fungerar 
extra bra, för jag kan 
skriva direkt i datorn 
och slipper skriva med 
penna. Bild är svårt 
eftersom vi inte har allt 
material hemma. När 
jag är ledig brukar jag 
spela spel med kompi-
sarna.

Carl Hakefjord,   
årskurs 8, Bleketskolan

– Jag tycker det bästa 
är att jag inte behöver 
stressa på morgonen 
utan kan få en lugnare 
start. De ämnen som 
funkar bäst är svenska, 
engelska och no, för där 
är vi sedan tidigare vana 
vid att få uppgifterna i 
datorn. Idrott och bild 
blir svårare. Det funkar 
inte så bra i längden att 
stå framför en kamera 
och ha idrott. Och i bild 
jobbar vi ju med olika 
material när vi är på plats 
i skolan.

Tindra Mortensen,  
årskurs 9,  Häggvallskolan

– Man kan tänka bättre 
när ingen stör, eftersom 
det blir lugnare och 
tystare lektioner. Mat-
ten tycker jag funkar 
bäst, men tror också 
det är svårare för vissa 
elever. Men det är inte 
jättekul att göra samma 
sak om och om igen på 
idrotten. De praktiska 
ämnena fungerar också 
sämre på distans. När 
jag är ledig brukar jag 
vila.

Nils Lundberg,   
årskurs 7, Bleketskolan

vi att servera dagens lunch. På 
menyn finns alltid räksmörgås, 
fiskgryta, köttbullar till barnen och 
mycket mer. Vi har också take-
away med vandringspaket för den 
som vill ha med sig något gott på 
vandringslederna. 

Och vad händer längre fram?
– I sommar kommer vi att ha en à 
la carte-meny och ha öppet även 
på kvällarna. Dagens lunch kom-
mer vi att fortsätta med hela året. 
Och när det skördats ute i köks-
trädgården kommer vi såklart att 
använda grönsakerna i vårt kök. 

Läs mer om Sundsby och  
Margaretas kök och skafferi på  
tjorn.se/sundsby.

Tryck i 4-färg       Tryck i svart
Svart
Faluröd C30 M100 Y80 K21 PMS 4985C

Vid tryck i mindre storlek (ca 5 cm) eller brodyr mm Tryck i svart
Används med fördel denna utan siluett.    
Svart
Faluröd C30 M100 Y80 K21 PMS 4985C

Exempel på negativ bild

Exempel på ”avatar” till sociala medier

Foto: Christina Holmberg



Tjörns kundcenter
Kundtjänst   Bibliotek   Turistbyrå

Digitala tjänster
• Kommun-Kim svarar på frågor  

dygnet runt på tjorn.se
• Lämna synpunkt och  

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

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

Öppetider helger och sommar, se
tjorn.se/kontakt

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. 

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

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

Tyck till & felanmäl


