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Arbetet med en ny webbplats pågår för fullt. Det blir en modern sajt
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m allt flyter på kan den vara på plats redan till sommaren – men
senast i september ska den vara klar!
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vara tillgänglig för alla oavsett bakgrund eller funktionsnedsättning.

?
2011

2020
2019

Tjörn – Möjligheternas ö hela året och för hela livet
Vi på Tjörn
Ansvarig utgivare:
Kommunchef
Ann-Britt Svedberg
ann-britt.svedberg@tjorn.se
Redaktion:
Eva-Karin Ohlsson
redaktionschef
Anna-Lena Bjarneberg
redaktör
Maria Johannessen
formgivning

2 – VI PÅ TJÖRN nr 1–2020

Medskribenter i detta nummer:
Anna Aldegren, Maria Bäckersten, Isabelle
Felczac och Lina Olofsson.
Omslag: Storskrake utanför Skärhamn.
Foto om ej annat anges,
Maria Johannessen
Utgivning: januari 2020
Tryck: Linderoths Tryckeri AB
Upplaga: 8 100 exemplar

TJÖRNS KOMMUN
Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn
0304-60 10 00
kommun@tjorn.se
www.tjorn.se

ledare

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

Ingen människa är en ö
D

et var den engelske poeten John Donne som skrev de berömda
orden redan på 1600-talet. Längre fram i dikten skriver han:
”… varje människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela…”
Det kan ju låta lite pretentiöst, men de här raderna skulle lika gärna
kunna handla om Tjörn som ö och hur Tjörn inte kan stå ensamt utan i
allra högsta grad är beroende av omgivningen… ja till och med fastlandet!
Det finns 290 kommuner i Sverige och de flesta har liknande utmaningar. I nummer 4 av Vi på Tjörn förra året kunde vi läsa om de
investeringsbehov som kommunerna har i hela landet och som rör allt
från förskolor till va-nät. Samtidigt väntar tuffare tider med svagare
konjunktur och vikande skatteunderlag. Det är utmaningar vi alla har.
Därför behöver kommunerna samarbeta. Tjörn ingår i Göteborgsregionen (GR). Det är 13 kommuner som samarbetar på många sätt. Det
kan handla om utvecklingsprojekt, gemensamma utbildningar, avfallsplaner, nätverkande och mycket mer. Tillsammans blir vi bättre och
starkare, helt enkelt.
På följande sidor kan du läsa om några av de samarbeten där vi hjälps
åt för att klara välfärdens utmaningar – från klimatfrågor till fysisk
planering.
Ibland kan det ta ett tag innan samarbetet ger resultat och syns utåt.
Därför är det extra glädjande när det lossnar efter att den demokratiska processen haft sin gång. Som nu, när Västra Götalandsregionen beslutat om rondell i Myggenäs korsväg,
en fråga som Tjörn fått hjälp att driva med just
Göteborgsregionen. Och att vattenledningen från
Kungälv till Stenungsund och Tjörn äntligen
har börjat byggas. Om detta kan du också
läsa i den här tidningen.
God läsning!
Ann-Britt Svedberg
Kommunchef
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13 kommuner – sex utmaningar
Göteborgsregionens (GR) kommuner ska hjälpas åt att höja kvalitén på välfärden. Tillsammans
har kommunerna formulerat sex utmaningar.

H

är kan du läsa en kort sammanfattning av
varje utmaning och något konkret exempel
från Tjörn. En del av exemplen är direkta resultat
av samarbetet mellan GR-kommunerna. Andra
exempel kan vara inspirerade av andra kommuner
eller vara Tjörns egna initiativ, som i sin tur kan
ge inspiration till andra. Inom GR finns nästan 70
nätverk och arbetsgrupper, till exempel nätverk
för va-frågor, förskola, avfallshantering och

1. Klimat och miljö

Vår största utmaning är att minska utsläppen
av växthusgaser. Kommunerna behöver vara
drivande i arbetet tillsammans med näringsliv
och myndigheter.
Våra hav, sjöar, gröna ytor och andra naturområden är viktiga både för rekreation och livsmedelsförsörjning. Vattenresurserna är ojämnt
fördelade i de olika kommunerna och behöver
användas mer effektivt.
Klimatförändringarna påverkar samhällsplaneringen, som måste förändras för att till exempel
kunna klimatsäkra byggnader mot översvämningar.
Exempel från Tjörn:
Vi kommer inom några år att kunna få vatten från
Kungälv (Göta Älv). Nya ledningar läggs ner i
Kungälvs, Stenungsunds och Tjörns kommuner.
En gemensam avfallsplan för GR-kommunerna
är också på gång.
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äldreomsorg. Ofta ingår en representant från varje
kommun i nätverket som träffas för att utbyta erfarenheter, planera gemensamma utbildningar eller
arbeta fram gemensamma strategier.
De sex utmaningarna beskrivs i sin helhet på
www.goteborgsregionen.se.
Här kan du läsa en kortversion:

2. Social sammanhållning
och trygghet

Statistiken visar att ohälsan, framför allt stressen, bland unga i regionen ökar.
Alltmer hälso- och sjukvård ges i hemmen och
inom den kommunala omsorgen.
28 000 personer i regionen är arbetslösa.
Utbildning, arbete och bostad är viktiga pusselbitar för inkludering. Vi behöver också vara
rustade för att fler flyktingar kan söka sig till
Sverige på grund av förändringar i omvärlden.
Vi behöver skapa trygga miljöer med genomtänkt samhällsplanering där det är nära till
service och kultur.
Exempel från Tjörn:
Flera folkhälsosatsningar görs för att motverka
psykisk och fysisk ohälsa hos unga. Bland annat
ges Tjörns 15–18-åringar möjlighet att träna
gratis på Träningskliniken varje fredag. Programmet Tanke och hälsa är en satsning (och
forskningsstudie) på elever i årskurs 8 som går
ut på att motverka psykisk ohälsa.

3. Utbildning och
kompetensförsörjning

Unga ska få godkända betyg och elever som klarar skolan ska få möjlighet att utvecklas ytterligare. Människor behöver också ha den kompetens
som efterfrågas – det finns flera branscher som
har brist på kompetens.
När kommunerna samarbetar kan elever välja
utbildning bland ett brett utbud, även utanför den
egna kommunen.
Samverkan mellan skola och arbetsliv fortsätter att vara viktigt. Vuxenutbildningarna behöver
vara mer flexibla och anpassade utifrån olika
målgruppers förutsättningar. Tack vare kommunernas samverkan kan invånarna få fler yrkesutbildningar att välja mellan.
De kommande sex åren behöver kommunerna
nyrekrytera cirka 9 000 personer om året. Kommunerna behöver både attrahera nya medarbetare
och behålla befintlig personal.
Exempel från Tjörn:
Tjörn är förstås en del i Göteborgsregionens
gemensamma gymnasieantagning. Alla unga på
Tjörn har möjlighet att studera på valfri gymnasieskola i regionen.

4. Näringslivsutveckling

Ett starkt näringsliv är en förutsättning för regionens fortsatta utveckling. För att regionen ska stå
sig i den globala konkurrensen behöver kommunerna i sin tur erbjuda service av hög kvalitet.
Men tillväxten får inte ske på bekostnad av
miljön. Regionen behöver företag som driver på
i utvecklingen mot en hållbar produktion och
konsumtion.
Besöksnäringen är en av de snabbast växande
i Sverige. Ett brett samarbete är nyckeln för att
regionen ska fortsätta vara attraktiv och utvecklas
till en hållbar destination.
Exempel från Tjörn:
Yesbox! Göteborgsregionen har samlat 13 olika
verksamheter för den som söker hjälp i början av
sitt företagande. Läs mer om Yes box, Home of
Entrepreneurs på sidan 18.

5. Digital transformation

Det handlar inte främst om införandet av digital
teknik, utan om att skapa helt nya möjligheter.
Den digitala kunskapen måste öka.
I skolan ger digitaliseringen möjligheter att
utforma pedagogiska metoder och lärverktyg. Till
exempel kan utbildningar anpassas efter hur olika
individer lär sig bäst.
Välfärdsteknik kan underlätta för kommunerna
att möta behov hos äldre och personer med funktionsnedsättning.
Digitala tjänster gör det enklare för invånarna
och ger ökad service med snabbare handläggning
och ökad rättssäkerhet samtidigt som det leder till
ökad effektivitet.
Exempel från Tjörn:
Hemtjänsten på Tjörn erbjuder digitala inköp av
livsmedel. Vårdtagarna kan alltså sitta hemma
och klicka hem maten från en surfplatta. Ett annat
exempel är vårdplaneringar (efter en sjukhusvistelse), som sedan några år oftast sker via videosamtal där patienten tillsammans med personal
från både sjukhus och kommunen kan mötas utan
kostsamma och tidskrävande resor mellan Tjörn
och till exempel Kungälv.

6. Fysisk planering

Göteborgsregionens strukturbild innehåller
gemensamma överenskommelser för fysisk planering. (läs mer på sidan 6) Det handlar om att
samordna byggnation, näringslivsetableringar och
infrastruktur. Nya bostadsområden behöver till
exempel ligga nära kollektivtrafik och samhällsservice.
Exempel från Tjörn:
Efter att Göteborgsregionen prioriterat byggandet
av en dubbelfilig rondell i Myggenäs korsväg,
beslutade Regionstyrelsen (Västra Götalandsregionen) före jul att gå på samma linje. Läs mer
om beslutet på sidan 18.
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Tjörns plats i Göteborgsregionens infrastruktur
Det här är en bild över hur Göteborgsregionens infrastruktur ska utvecklas.
Från storstaden till kusterna och landsbygden.

S

om du ser är bilden väldigt förenklad.
Det är för att fånga de viktigaste delarna
och enkelt få en överblick över hur Göteborgsregionens infrastruktur ska utvecklas.
Tjörn ingår i den så kallade kustzonen (se
separat artikel), men är samtidigt en del av
vår storstadsregion. Så här hänger delarna
ihop:
KÄRNAN – LÄTT ATT NÅ FÖR ALLA

Den röda ringen i mitten är centrala Göteborg. Dit ska det vara lätt att nå från hela
Göteborgsregionen.
DET SAMMANHÄNGANDE STADSOMRÅDET

Den orange ringen runt Göteborg är den del
av Göteborg (även delar av Mölndal och
Partille) som har en god lokal kollektivtrafik.
HUVUDSTRÅKEN

De fem pilarna representerar de stora huvudstråken av vägar och järnvägar. Här ligger
de stora vägarna E6 (mot Oslo och Malmö),
E45 (mot Karlstad), E 20 (mot Stockholm)
och Riksväg 40 (mot Landvetter flygplats
och Jönköping). Här ligger också Västlänken (som byggs just nu) och tågtrafiken mot
Uddevalla, Trollhättan, Alingsås, Borås och
Varberg.
DE GRÖNA KILARNA

Mellan huvudstråken ligger de gröna kilarna.
Det är större sammanhängande skogs- och
jordbrukslandskap som når djupt in mot
Göteborg.
GÖTA ÄLV

Den mörkare blå linjen från havet till Vänern
är Göta älv.
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KUSTZONEN – HÄR INGÅR TJÖRN

Det ljusblå området i bilden är kustzonen i
Göteborgsregionen, som sträcker sig från Göteborgs skärgård till Tjörn. (Läs mer på nästa sida.)
Se filmen om kustzonen, där Tjörn får mycket
utrymme! www.goteborgsregionen.se/kustzonen

Tjörn ingår i
kustzonen
Kust och hav är några av de
grundläggande värden som
gör att människor väljer att
bo och leva i Göteborgsregionen.

K

ommunerna är överens
om att kusten har stor
attraktionskraft för hela vår
region. Många bor i kustområdet och fler flyttar hit för att
komma nära kusten och havet.
Det skapar möjligheter men
också utmaningar, inte minst för
trafiken. Besöksnäringen är en
viktig näring för hela regionen.
Därför är kollektivtrafiken en
extra viktig fråga både för dem
som bor här och dem som vill
besöka oss. Göteborgsregionen
arbetar för en utbyggnad av
kollektivtrafikstråk som hänger
ihop med huvudstråken.
Den fördjupade strukturbilden innehåller sex gemensamma överenskommelser:

Tjörn ska få en ny översiktsplan …

T

jörns kommun står precis i startgroparna för att ta fram en
ny översiktsplan. En översiktsplan visar hur kommunen ska
utvecklas långsiktigt, till exempel vad mark ska användas till och
var det ska byggas.
En av utgångspunkterna i arbetet med den nya översiktsplanen
är Göteborgsregionens strukturbild och då särskilt den fördjupade
strukturbilden för kustzonen du kunnat läsa om på det här uppslaget. Du kommer att kunna läsa mer om arbetet med den nya
översiktsplanen i kommande nummer av Vi på Tjörn.
Är du intresserad av att vara med i någon medborgardialog kan
du redan ny mejla Karin Löfgren, karin.lofgren@tjorn.se.

… och en egen översiktsplan för
havet

R

edan nu kan du ta del av ett nytt förslag för en översiktsplan
för vårt havsområde. Den nya fördjupade översiktsplanen har
tagits fram av Tjörns och Orusts kommuner tillsammans. Det är
första gången som inte bara landområdet och det kustnära området
kommer med i en översiktsplan.
– Även det öppna havet utanför våra öar är med nu, säger Karin
Löfgren, översiktsplanarkitekt i Tjörns kommun.
Några inslag i förslaget till fördjupad översiktsplan är:
•

Stigfjorden mellan Tjörn och Orust är ett innanhav med många
olika intressen. Naturvärden ska samsas med musselodlingar
och båtliv. I den nya planen föreslås olika områden för olika
ändamål.

•

Levande samhällen där
människor kan bo och verka
hela året

Möjlig färjetrafik mellan Tjörn och Kungälv i ett område av
Hakefjorden.

•

Utredning av utökat fiskefritt område i Hakefjorden.

•

Hållbara maritima näringar

•

Vindkraft långt ute till havs – utom synhåll från land.

•

Tillgänglig och attraktiv
skärgård och kustzon

•

Område för testanläggningar för energiproduktion utanför
Orust.

•

Kustnära jordbruk för livsmedelsproduktion och
öppna landskap

•

Långsiktigt hållbar användning av havet och ekosystem i balans.

•

•

Skärgårdssamhällens och
kustnära landsbygdens
identitet och karaktär

Hela planen finns nu ute på samråd till och med den 25 mars. Den
ligger på tjorn.se och finns utställd i Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn. Under samrådstiden kan du som kommuninvånare lämna synpunkter.
Även berörda myndigheter (till exempel havs- och vattenmyndigheten) kommer att höras. När samrådstiden gått ut och synpunkter kommit in, kommer förslaget att bearbetas. Ett nytt förslag
kommer sedan ut på granskning med nya möjligheter att komma
med synpunkter innan planen till slut antas.
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”Statsministern lyssnar”

Eleverna väljer ämnet i egen film för filmfestivalen
Vad skulle du säga till statsministern om du hade hans uppmärksamhet under ett par minuter? Klass
9 E på Häggvallskolan gjorde en kortfilm utifrån sina funderingar. Resultatet visas nu på Göteborg
Film Festival.

io högstadieklasser i Västra
Götalandsregionen har fått
chansen att göra var sin scen
om sina ”möten” med statsministern. Scenerna klipps sedan
ihop till en film som visas på
Göteborg Film Festivals huvudscen Draken den 31 januari.
Under två dagar i december
kom filmpedagogerna Martin
Sjögren och Mattias Jonsson till
Häggvallskolan och klass 9 E.

ELEVERNA VALDE EGET TEMA

Klassen bestämde sig ganska
snabbt för att välja ett ämne
som låg nära dem själva – sin
egen vardag i skolan och deras
önskan att de vuxna i skolan
8 – VI PÅ TJÖRN nr 1–2020

skulle ha mer kunskap i att
bemöta problem – allt från
slagsmål till att hantera mobbning och ledsna elever. I filmen
låter de statsministern se en
video med inspelade klipp från
skolgården, klassrummet, lärarrummet och uppehållsrummet.

De skyller inte på lärarna, utan
vill få fram att de bara skulle
behöva lite mer kunskap i att
bemöta ungdomar. Det blir
väldigt mänskligt och fint, säger
Martin Sjögren, filmpedagog.

EFTERFRÅGAR MER KUNSKAP
HOS VUXNA

När statsministern tittat färdigt
måste han gå, för han är försenad till ett möte. Han framställs
alltså på samma sätt som de
vuxna i filmklippen.
– Jag tycker eleverna har
varit helt fantastiska och har en
omtanke genom hela sin film.

Foto: Martin Sjögren

T

Vi på Tjörn frågade elever i klass 9 E på Häggvallskolan:
Hur tycker du det var när klassen fick göra sin egen film?
Fariba Rahimi
– Jag har varit med och klippt
filmen och det var en ny erfarenhet för mig. Nu är jag sugen på
att filma själv och tänka ut olika
scener. Det var också ett viktigt
ämne, att lärare behöver mer
kunskap i att hjälpa eleverna på
ett bättre sätt.

Registrera din
brunn och få ett
bättre skydd
Det finns flera fördelar med att
registrera sin borrade brunn.
Framför allt blir den lättare
att skydda. Du registrerar den
enkelt hos Brunnsarkivet.

N

u kan du som har en privat
eller samfällighetsägd
vattenbrunn bidra till bättre
beredskap mot vattenbrist.
Brunnsarkivet är ett nationellt
register som används för att
identifiera brunnar inom ett område. Genom att du registrerar
din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och
kvantitet, bidrar du till att vi får
bättre kunskap om grundvattnet i
Tjörns kommun.

Adina Hermansson
– Jag spelade en ledsen elev och
så var jag med och klippte filmen.
Jag har gjort lite egna filmer förut,
men nu valde jag att lära mig
mer om att klippa. Det var roligt
att vara med och se hur en film
blir till. Det är också ett viktigt
budskap.

Sebastian Ruud
– Jag spelade en bråkig elev och
så var jag regiassistent. Genom
att göra den här filmen har jag
börjat fundera mycket på hur
viktigt det är att barn blir bemötta
på ett bra sätt i skolan. Det var
också kul att samarbeta med hela
klassen och inse hur olika man
kan tänka.

Alma Honsberg
– Jag spelade statsministern och
hjälpte till med idén till filmen.
Det var roligt att i film få fram det
vi ville säga – att vuxna behöver
mer kunskap i att hantera svåra
situationer, som mobbning. Det
var också roligt att gå in i en roll.

Filmprojektet heter United Directors och är ett samarbete
mellan Göteborg Film Festival och Länsförsäkringar.
Filmens tema är ”Statsministern lyssnar” och handlar om att
ge barn en röst.

Fördelar med att brunnen är
registrerad:
• Andra som vill borra efter
vatten eller värme i området
har möjlighet att ta hänsyn till
din brunn.
• En registrerad brunn ökar
chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn
om en miljöolycka inträffar i
området.
• Informationen är viktig för
kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad
och framtida behov av dricksvatten.
Så här gör du:
Gå in på https://apps.sgu.se/
brunnsinventering eller sök på
brunnsinventering så kommer
du till ett formulär du enkelt kan
fylla i direkt på webben.
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Nya rör, större rör, lagade rör
Förutom att vattentäkten nu är fylld till brädden, vidtas flera åtgärder för att möta framtiden och
20 000 invånare år 2035. Bara i år ska det satsas 60 miljoner och liknande belopp flera år framåt.
Det handlar om stora åtaganden som kommer att ta tid.

D

et händer mycket nu på
va-fronten på Tjörn. Vattentäkten är fylld till brädden,
och det beror inte bara på att det
har regnat. Läckande rör lagas,
nya ledningar läggs i marken
och vattenledningen från Kungälv har börjat byggas. Det nya
avloppsreningsverket i Rönnäng
är sedan tidigare i full gång.

ökning i vattentillgången när
pumparna började gå.
– Även om det skulle bli
ännu en torr vår och sommar,
har vi ett bättre utgångsläge i
år både på grund av högre vattennivåer från början och på att
vi har en annan pumpkapacitet,
säger Marie-Louise Bergqvist,
samhällsbyggnadschef.

ÅTGÄRDER VID
VATTENTÄKTERNA

60 MILJONER I ÅR

Tjörn är beroende av nederbörd
för att fylla på våra vattentäkter.
Så visst var det ett önskescenario att det skulle regna hela hösten och Bö Tjärn blev helt fylld!
Men det hade den inte varit om
det bara var regnet det hängde
på. Stora arbeten har gjorts för
att pumpa vatten från andra
vattentäkter runtomkring, vatten
som man tidigare inte kunnat ta
tillvara på samma sätt. Tidigare
försvann mycket av regnet via
diken ut i havet, nu pumpas det
i stället över till tjärnen. I oktober var dessa ledningar klara
och det märktes genast en stor

Fler investeringar inom vatten
och avlopp är på gång. Bara i år
ska det satsas 60 miljoner och
enligt den budget som ligger
ska liknande belopp satsas varje
år under de kommande åren.
Några av de åtgärder som görs
och ska göras:
• Nya ledningar i Skärhamn
kommer att avlasta hela
nätet på Tjörn. I dagsläget går en stor ledning från
Kållekärr genom Skärhamn
till avloppsreningsverket i
Rönnäng. Nu blir det alltså
en ny ledning som tar hand
om spillvattnet från Skärhamn.

• Den stora ledningen, det
så kallade stamnätet, mellan
Kållekärr och Myggenäs
kommer successivt att bytas
ut med större rör än tidigare.
• En ny sjöledning mellan
Stenungsund och Tjörn kommer att läggas för att öka
kapaciteten när vatten kan
kopplas på från Kungälv.
• Lagning av gamla ledningar.
Flera mil av ledningarna på
Tjörn är gamla och riskerar
att gå sönder. Förutom att vi
lagar de läckor som uppkommer akut, pågår ett långsiktigt arbete med att successivt
byta ut de gamla rören.
ÖKAD KAPACITET MED VATTEN
FRÅN KUNGÄLV

Samtidigt med de åtgärder som
görs på hemmaplan, kommer en
lösning med vatten från Kungälv och Göta älv allt närmare.
Kungälvs kommun har redan
börjat lägga ner rör från sitt nya
vattenverk mot kommungränsen
till Stenungsund. I StenungBö Tjärn december 2019.
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Kungälvs kommun har redan börjat lägga ner rör från sitt nya vattenverk mot kommungränsen till Stenungsund. Foto: Kungälvs kommun.

sunds kommun är planeringen
klar för att börja lägga ner ledningar också där. Tjörn behöver
lägga ner en ny sjöledning från
Stenungsund. Om allt går enligt
planerna får östra och norra
Tjörn sitt vatten från Kungälv
redan 2023–2024.

perioder, och jag vågar säga att
vi har en helt ny situation inför
kommande sommar. Redan när
Kungälvsledningen är kopplad
kommer vi att ha kapacitet för
fler än 20 000 invånare, säger
Marie-Louise Bergqvist.

taxa att vi har gjort mycket. Sedan har vi också en svår geografi som är speciell, med mycket
berg och många havsledningar,
vilket gör att varje meter rör
vi lägger ner kostar mer än i
många andra kommuner, säger
Marie-Louise Bergqvist.

PRISET PÅ VATTEN
INTE SÅ SÅRBART

Tjörns kommun har haft en
sårbar vattensituation med beroende av en vattentäkt. Därför
byggs det nu in fler alternativ.
Förutom att åtgärderna vid Bö
Tjärn har ökat kapaciteten, ger
också ledningen till Kungälv en
ökad säkerhet. Om det skulle bli
ett driftstopp kan till exempel
andra delar av Tjörn få vatten
från Kungälvsledningen. Tjörn
tittar också på en möjlighet
att koppla upp sig mot Orust
kommun.
– Vi har alltså redan gjort
flera permanenta åtgärder som
inte gör oss lika sårbara för torr-

Många stora investeringar har
redan gjorts. År 2017 var det
nya reningsverket på Ängholmen klart, med en smart
reningsprocess som ger både
bättre rening och högre kapacitet än tidigare. På senare år
har VA-systemet byggts ut med
en ny sjöledning från Kyrkesund till Skärhamn och nya rör
har dragits från Skärhamn via
Stockevik till Ängholmen. Ett
stort område i Röreviken har
också fått kommunalt VA, liksom Utäng utanför Skärhamn.
– Många kommuner står inför
stora investeringar, sådana som
vi redan gjort. Det märks i vår

Foto:Mostphotos
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När biblioteken lades ner på
öarna, tog föreningarna över
Ett av de föreningsdrivna biblioteken ligger på Härön. Här kan öborna låna böcker var fjortonde dag
och samtidigt få sig lokala berättelser till livs.

D

et bor ungefär 20 bofasta
på Härön. Ungefär lika
många personer kommer till
biblioteket denna vinterdag.
Men de kommer inte bara för
att låna böcker.
På Härön är det Laila och
Christer Mattiasson i Häröns
intresseförening som är eldsjälarna och bemannar biblioteket
ideellt. I somras fick de utmärkelsen Särskilda kulturinsatser
av Tjörns kommun, framför
allt för sina insatser för Häröns
historia.

HJÄLP FRÅN
KOMMUNBIBLIOTEKET

Biblioteket på Härön är ett så
kallat föreningsdrivet bibliotek.
Det innebär att föreningen ser
till att biblioteket hålls öppet,
och man får god hjälp av kom12 – VI PÅ TJÖRN nr 1–2020

munbiblioteket i Skärhamn
som hjälper till med utlån och
bokinköp.
– Vår bibliotekarie Johanna
Lundqvist känner våra läsare
och skickar hit en bra mix.
Böcker om lokalhistoria är
väldigt populärt härute. På som-

maren går det fler barnböcker,
när sommargästerna kommer,
säger Laila Mattiasson.
Vi möter Laila och Christer
redan på färjan. De har varit i
Skärhamn och hämtat boklådan
som innehåller några nyinköpta
böcker. Med lådan under armen

visar de vägen till det gamla
skolhuset, byggt 1868. Huset
fungerar både som samlingslokal och bibliotek.
De packar upp böckerna och
lägger dem på ett av borden,
så att nyheterna syns. Här
finns bland annat vinnarna av
Augustpriset i både skönlitteratur, Åsebol, och facklitteratur,
Ålevangeliet.
– Jag lånar böcker varje gång
jag är här. Annars skulle jag nog
inte läsa så mycket, säger Bengt
Axelsson.
BERÄTTARTRÄFFAR

Biblioteket har öppet en timme
var fjortonde dag, därefter är
det berättarträff där man samlas
kring hembakt, bokprat och berättelser om Häröns historia. En
tradition som Christer startade
redan på 1980-talet. Sedan dess
har den lokala historien vuxit
fram, bit för bit. Med hjälp av
böcker, anteckningar och egna
berättelser.
Vill du också ta del av berättelserna från Härön. Gå in på
www.haronshistoria.se.

Föreningsdrivna bibliotek
på Tjörn
•

Härön
(torsdag ojämna veckor
10-12)

•

Dyrön
(onsdag 17-19)

•

Åstol
(onsdag 16-18)

•

Klädesholmen
(tisdag 10–12, onsdag
10–12, torsdag 17–19,
lördag 15–17)

Musikåret 2020
År 2020 kommer musiken som konstform i fokus!
Varje konstform får sitt eget temaår på Tjörn. På så vis lyfter
vi fram och ger lite extra uppmärksamhet åt en konstform om
året. I år har turen kommit till musiken.

D

et kommer att bli konserter i små och stora format, föreläsningar och föreställningar och mycket mera för att ge musiken utrymme. Förra året var litteraturens år, vilket många Tjörnbor
gladdes åt när de fick möjlighet att göra sin egen ”läsklassiker”. I
år fortsätter succén med läsklassikern med lyriktema och här kommer också musiken med i bilden! Självklart kommer vi att passa
på att bjuda på musik i detta sammanhang eftersom så många av
våra poeter blivit tonsatta. Eller tvärtom, kompositörer som skrivit
texter till sina melodier.
Hur lyssnar du på musik? Musiken finns ju faktiskt med oss i
livets alla skeden och med olika syften. Från ren underhållning till
ceremonier som bröllop och begravning.
På Tjörn kommer du att få flera tillfällen under året att lyssna på
musik. Kanske några av dem passar dig? Gå in på www.tjorn.se/
musik och se vad som händer just nu.

Mattias Alkberg kommer
till Skärhamn 21 februari.
Foto: Pär Olofsson

Konsertserien Grund fortsätter
I år firar Grund fem år och kan se tillbaka på publiksuccéer
som José González, Marit Bergman och Mikael Wiehe. Först ut
under musikåret 2020 är Mattias Alkberg.

Grund är ett konsertkoncept och ett samarbete mellan Tjörns kommun, Nordiska Akvarellmuseet och Vatten Restaurang & Kafé.
Idén är att erbjuda musik med spännande artister i en intim miljö
till ett rimligt pris.
Vårens första artist Mattias Alkberg var sångare och gitarrist i
indierock-bandet The Bear Quartet. På senare tid är han framförallt
känd för sina soloalbum, sin lyrik och som frontman i punkbandet
Södra Sverige.
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Foto: Tjörns kommun

Lina jobbar för miljön på Tjörn

Genom att göra sitt jobb, hoppas Lina att hon hjälper Tjörnborna att få en ren och hälsosam miljö.
Att vi kan fortsätta att äta fisk, bada i havet och njuta av naturen.

L

ina Olofsson är miljö- och
hälsoskyddsinspektör i
Tjörns kommun. Det innebär att
hon är ute och gör tillsyn hos
företag och ser till att alla följer
de lagar och regler som finns
om miljön. Som att kemikalier
förvaras rätt, att farligt avfall
hanteras rätt och att rutiner som
är till för att skydda oss följs.

ÖVER 80 GÅRDAR

Under 2019 fick hon uppdraget
att göra tillsyn hos hästgårdarna
på Tjörn. Det blev ett 80-tal
besök med många lärorika och
trevliga möten.
– De allra flesta vet ungefär
vad som gäller och vill göra rätt.
Det är extra roligt och lärorikt
att träffa dessa kunniga, trevliga
människor som har ordning
på sin verksamhet, säger Lina
Olofsson.
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Lina Olofsson är biolog, utbildad både på Rangerprogrammet vid Göteborgs universitet
(där bland annat naturvård och
landskapsskötsel ingår) och vid
Sveriges lantbruksuniversitet.
Innan hon kom till Tjörn, har
hon bland annat jobbat vid flera
Länsstyrelser med kontroller av
gårdar som har EU-stöd. Hon
har också varit forskningsassistent och studerat minkars
beteende.
Lina har alltid haft ett stort
djurintresse och är uppvuxen
med egen häst, hund och katt.
Hemma i stallet bor just nu
hennes ponny, som hon ser fram
emot att kela med en stund när
hon kommer hem från jobbet.
EN LAG FÖR MILJÖNS SKULL

Rättesnöret i Linas jobb är miljöbalken, den lag som finns för

att vi ska ha en hälsosam och
god miljö. För att naturen är
värd att skyddas och att vi har
ett ansvar att ta hand om den.
Ansvaret att följa lagen ligger på oss, privatpersoner och
företagare, men kommunen har
också en skyldighet att göra
tillsyn och besöka verksamheter
som till exempel hästgårdar,
båthamnar eller bensinstationer.
FRÅN HÄSTGÅRDAR TILL
BÅTHAMNAR

Häromdagen besökte Lina en
av Tjörns båthamnar. Vid ett
sådant besök kollar hon till exempel att det finns en spolplatta,
att det finns bra rutiner för att
hantera farligt avfall, att det
finns sugtömning för båttoaletter (om just den här hamnen ska
ha det). Hon kollar också att
hamnen har rutiner för att till

exempel alla båtägare får information om vilka bottenfärger de
får använda.

1 000 hästar på Tjörn
– gödsel som hjälper och stjälper

VARFÖR TYCKER DU ATT DU
HAR SVERIGES VIKTIGASTE
JOBB?

Om du har en hästgård har du kanske redan träffat Lina
och vet vilken insats du kan göra för miljön på Tjörn
genom att hantera gödseln på rätt sätt.

– Mitt jobb hjälper miljön på
Tjörn. Det är till för att skydda
människor och natur. Jag har
alltid tyckt att miljö och människors hälsa är viktiga frågor,
men har inte varit lika insatt.
Nu blir både kunskapen och
intresset större för varje dag jag
jobbar med de här frågorna.
Kan du ge exempel på något du lärt dig?
– Förr visst jag inte att det är
förbjudet att tvätta bilen på gatan. Jag trodde att vattnet gick
till reningsverket, men det går
ju rakt ut i havet. Vet alla det?

Miljömål: Ingen övergödning
(ett av Tjörns prioriterade miljömål)
Hästgödsel är en resurs som innehåller värdefull växtnäring. Samtidigt är övergödningen ett av de största miljöproblemen i västerhavet. Därför är det viktigt att inte låta
hästgödseln läcka ut från hagar eller gödselstackar. En
riktig hantering av gödsel kan minska läckaget med 80
procent.
Varför är det dåligt med övergödning?
När gödsel läcker ut från hagarna, hamnar det till slut
i våra vattendrag, sjöar och hav, som helt enkelt får för
mycket näring. Detta kan leda till algblomning, syrefria
bottnar, fiskdöd och fara för djur och människor. Här är
några saker som du som är hästägare behöver tänka på:
• Förvara gödsel på en tät gödselplatta eller lägg den i
en container.

•

Se till att hagarna inte blir upptrampade, stängsla bort
diken och mocka vinterhagarna.

•

Minska antalet hästar per hektar ger fler fördelar –
till exempel färre parasiter, färre halkolyckor, färre
hovproblem och renare hästar.

Tjörns miljömål
Det finns 16 nationella miljömål, beslutade av Sveriges
riksdag. Av dessa har Tjörns kommun valt att arbeta
särskilt med åtta.
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Giftfri miljö
3. Ingen övergödning
4. Grundvatten av god kvalitet
5. Hav i balans samt levande kust och skärgård
6. Ett rikt odlingslandskap
7. God bebyggd miljö
8. Ett rikt växt- och djurliv
Foto: Peter Olausson
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Mer industrimark i Svanvik
En ny detaljplan för ett område i Svanvik (del av Svanvik 1:26 med flera) ska påbörjas. Det handlar
om att komplettera industriområdet för att få plats för fler verksamheter på Tjörn.

O

m fler företag ska kunna
etablera sig på Tjörn,
behövs också mer mark för
verksamheter. För knappt ett
år sedan godkände kommunstyrelsen ett planprogram för
Svanvik. Syftet är att utöka
området med inriktning mot
småskaliga, icke störande verksamheter. I planprogrammet
förslås en utökning av området i
etapper. Den detaljplan som ska
påbörjas nu är det första steget i
en sådan utökning.
Området som är aktuellt ligger norr och nordväst om det
befintliga verksamhetsområdet,
norr om väg 169.
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PLANPROGRAM OCH
DETALJPLAN, VAD ÄR
SKILLNADEN?

Ett planprogram kan enkelt
förklaras som en tidig utredning
som görs för att se vilka förutsättningar ett område har. Man
gör ett sådant program som ett
första steg inför en detaljplan,
när det är lite mer komplicerade
förhållanden. Till exempel om
det berör många eller innehåller
starka motstående intressen.
Programmet görs ofta för
ett större område för att ge en
struktur för var byggnader,
grönytor och vägar ska ligga.
Man måste inte göra ett planprogram, men det kan göra den

kommande planprocessen mer
effektiv om man tidigt får med
sig övergripande, strategiska
frågor.
Nu kan man alltså utgå från
det planprogram som gjorts,
när man går vidare med att göra
en detaljplan. Detaljplanen tar
om hur marken får användas
för till exempel bostäder och
industrier. Planen reglerar också
antal och storlek på byggnader samt hur de ska se ut. Hur
planarbetet ska gå till regleras i
plan- och bygglagen. Här finns
bestämmelser om hur samråd,
utställning och antagande av
detaljplaner ska gå till.

Ny detaljplan
i Märkesten
Ännu en ny detaljplan är på
gång. Det är ett område i Märkesten utanför Skärhamn som
kan få mindre verksamheter
och kanske bostäder.

F

ör fem år sedan gjordes ett
planprogram (se föregående
sida) också för Märkesten. Nu
har en av de tomter som finns
med i programmet pekats ut som
lämpligt för utveckling. Det är
först och främst den kommunala
fastigheten Utäng 1:11 som är
berörd, men området kan komma
att utökas. I det fortsatta arbetet
med detaljplanen kommer man
att göra fler utredningar och
titta på till exempel geotekniska
förutsättningar, trafik- och bullersituationen och naturvärden i
området.

Vem äger vägen?
Här får du koll på vem som har ansvar för de olika vägarna på
Tjörn. Det kan vara bra att veta i vintertider.

O

m du kör bil till jobbet, börjar du förmodligen din resa på en
väg som underhålls av din vägförening. När du når den ”stora
vägen” är det troligt att det är Trafikverkets väg. Men om du cyklar
eller promenerar på en gång- eller cykelväg kan det vara kommunens
väg du använder.
Många tror att det är Tjörns kommun som har hand om plogbilarna
och traktorerna som åker runt och halkbekämpar på våra vägar. Men
i själva verket är det väldigt få vägar som just kommunen har hand
om. Så nu ska vi försöka reda ut begreppen.
• Trafikverket har ansvar för stora leder, genomfartsvägar och
vägar som når så kallade samhällsnyttiga funktioner. För att
krångla till det, gäller detta även vägar som historiskt har varit
viktiga. Därför hittar du också en del småvägar under Trafikverkets ansvar. Till exempel har Trafikverket ansvar för vägarna
160 (Tjörnbroarna till Skåpesund) och 169 (Myggenäs korsväg
till Rönnäng), men också genomfarten i Skärhamn (Hamngatan
och Storgatan).
• Vägföreningarna har hand om nästan alla övriga vägar. Det
finns ett fyrtiotal vägföreningar på Tjörn. Förmodligen är du med
i någon av dem.
• Tjörns kommun har ansvar för ett fåtal vägar. Det gäller till
exempel vägen till Vallhamn (från rondellen), vägen till Heås och
de stora gång- och cykelvägarna mellan Skärhamn och Aröd samt
Kållekärr och Gamla Myggenäs.
Om du har frågor som rör vägarna finns det länkar till både Trafikverket och de olika vägföreningarna på www.tjorn.se/vagar.
VI PÅ TJÖRN nr 1–2020 – 17

Näringsliv

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

Funderar du på att
starta eget?
Foto: Mikael Berglund

Myggenäs korsväg blir rondell
Det efterlängtade beslutet
togs den 17 december av
Västra Götalandsregionen.
Myggenäs korsväg blir en
dubbelfilig cirkulationsplats
och kan vara klar om sju år,
kanske redan tidigare.

E

n förutsättning är att en
planskild gång- och cykelpassage byggs för att öka säkerheten för gående och cyklister
som ska korsa väg 160.
Beslutet innebär också att
det finns pengar för arbetet.
Trafikverket får nu i uppdrag att
påbörja arbetet med de föreslagna åtgärderna.
– Anledningen till att Myggenäs korsväg kom med redan
nu är att Trafikverket vill öka
trafiksäkerhet och framkomlighet, något vi i Tjörns kommun
jobbat för länge, säger Martin
Johansen (L), kommunstyrelsens ordförande på Tjörn.
Det är Västra Götalandsregionen (VGR) som tillsammans
med Trafikverket tagit fram
prioriteringen utifrån ett förslag
från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), där Tjörn
ingår.
(Läs mer om samarbetet i GR
på sidan 5.)
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Det finns mycket hjälp du kan få – från de första funderingarna tills du är i full gång och vill utveckla ditt företag vidare.

O

m du är typen som helst vill kolla lite själv innan du pratar
med någon, kan du börja med att gå in på www.verksamt.se.
Här får du en enkel vägledning som täcker de flesta frågor du som
nyföretagare kan tänkas ha. Här finns också checklistor så att du
inte missar något. För det kan vara lätt att känna sig överväldigad
när man är ny som företagare. Med allt ifrån val av karensdagar i
sjukförsäkringen till att skaffa olika kommunala tillstånd för verksamheten.
Vill du hellre bolla
din idé med någon
eller till exempel gå på
en föreläsning om att
starta eget, finns Yesbox, Home of Entrepreneurs. I Gamlestadens
fabriker i Göteborg
finns 13 verksamheter
samlade under ett tak
för att stötta dig som
företagare.
Varje onsdag kan du
få drop-in-rådgivning
klockan 13–16. Mer
information hittar du
på www.yesboxgoteborg.se

ing
n
t
ä
M går
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Mätning pågår!

Vill du vara med och påverka vårt utvecklingsarbete? Under årets första kvartal pågår flera
mätningar av kommunens arbete och företagsklimat. Så ta chansen och besvara enkäterna
från SKR och Svenskt Näringsliv!
Resultatet av dessa används i vårt ständiga förbättringsarbete.

Kan man tjäna pengar på sitt
miljöarbete?
Klimatförändringar, global uppvärmning, skolstrejker… Vi möter de stora klimatfrågorna i media
hela tiden, men är klimat och miljöengagemang också något som företagare kan tjäna pengar på?

V

i träffade Fredrik Hedström, som driver företaget Rebox, som handlar med
återbrukade flyttkartonger i
Mälardalen. Strax innan jul
föreläste han för företagare på
en STO-frukost.
Fredrik har bland annat en
pop-up-butik i världens första
återbruksgalleria, Retuna, som
är placerad intill återvinningscentralen i Eskilstuna.
KOMMUN OCH FÖRETAGARE
SAMVERKAR

Retuna är en samverkan mellan
Eskilstuna kommun och lokala
entreprenörer. Allt som säljs i
gallerian är återbrukat, återanvänt, ekologiskt eller hållbart
producerat. Det kallas cirkulär
ekonomi för att man återanvänder material och tar hand om
spillmaterial som annars skulle
hamna i soporna. Motsatsen
är linjär ekonomi, där varor

produceras, används och sedan
slängs.
– Att sälja klimatsmarta
produkter till kunderna är en
bit på vägen till ett hållbart
samhälle. Vi behöver alla
ändra vårt beteende och bli mer
cirkulära i vår konsumtion. Det
är ett arbetssätt som ger vinst
åt både miljön och samhället.
Men också något att satsa på
som företagare, säger Fredrik
Hedström.
NYPRODUKTION BEHÖVS ÄNDÅ

En viss nyproduktion kommer
alltid att finnas även i en cirkulär ekonomi, eftersom material
inte kan återvinnas eller återanvändas hur många gånger som
helst utan att tappa kvalitet.
– Det handlar om ett nytt sätt
att tänka. Här tror jag att det

offentliga har en viktig roll att
fylla. Lagen om offentlig upphandling måste kunna användas
för att stärka cirkulära företag
och jag tror också att man ifrån
statligt håll behöver se över
momsen för återbrukade produkter, säger Fredrik Hedström.
Fredriks största utmaning
i sitt företag är att få tag i
kartonger. Enligt honom flyttar
varje dag 3 600 privatpersoner
som i snitt använder 30 flyttkartonger per person. Det ger honom en marknad på närmare 40
miljoner kartonger att förmedla,
men i dag är det en mycket liten
del som återbrukas.
– Det är här mitt företag har
sin potential, att både få en del
av marknaden och tjäna pengar
samtidigt som miljön vinner.

Vid STO-frukosten på Almö Kvarterskrog i december föreläste
Fredrik Hedström, Rebox AB,
och Susanna Hermansson, Elma
Group AB. Foto: Anna Aldegren

Fredrik Hedströms tre bästa tips för
företagare som vill cirkulera mera:
1. Se avfall som en resurs
2. Se över er produktion och vad som är möjligt
att cirkulera – glöm inte kunder och
leverantörer!
3. Kommunicera och dela med er av era
cirkulära förbättringar.
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Tjörns kundcenter
Kundtjänst Bibliotek Turistbyrå
Måndag–torsdag kl 08–19
Fredag 				 kl 08–17
Lördag–söndag 		 kl 11–15
TJÄNSTEMAN I BEREDSKAP (TIB)

tfn 0304-60 12 12 TiB tar hand om sådana
frågor som inte kan vänta till nästa dag.
DIGITALA TJÄNSTER

•
•
•
•

Fråga och tyck: www.tjorn.se/fraga
Tjörn-appen www.tjorn.se/app
Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn
Blanketter och e-tjänster:
www.tjorn.se/sjalvservice
• Vanliga frågor och svar: www.tjorn.se/faq
• Skol- och barnomsorgswebben:
www.tjorn.se/skolabarn
• Anmäl frånvaro i skolan via sms: 0769-44 60 08
HÄR FINNS

•
•
•
•

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

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
www.tjorn.se/bibliotek
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

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

20 – VI PÅ TJÖRN nr 1–2020

TJÖRNS ÅTERVINNINGSCENTRAL

Måndag, tisdag och torsdag 11–19
Onsdag
13–19
Fredag
11–16
För öppettider lördagar, se www.tjorn.se/tåvc
eller i Tjörn-appen.

ÅTERVINNINGSSTATIONER

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

