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Projekt Kalvsund Jordbruksverket beslutade våren 2017 att projekt Kalvsund
under åren 2017-2018 får ekonomiskt stöd med 1 290 685 kronor, inklusive de medel
som kommunen och länsstyrelsen bidrar med. Vi Kalvsundsbor förutsätts bidra med ca
2000 idéella arbetstimmar. Alla är varmt välkomna att delta! Fram till nu har vi redan
bidragit med närmare 3000 idéella arbetstimmar.
Arbetsdagar annonseras på anslagstavlan på hamnplan och/eller på Kalvsunds Facebookgrupp. Syftet med projektet är ”att vårda och lyfta fram Kalvsunds natur- och kulturarv
så att Kalvsund stärks som en levande och hållbar del av södra Bohuslän och blir ett än
mer attraktivt och tillgängligt besöksmål”. Projekt Kalvsund innefattar tre delprojekt:

1.Natur- och kulturstig.

Den nya stigen/trappan österifrån upp till Valen
påbörjades 21/5 och blev klar 21/6 2018. Byggnation av den nya stigen från Valen till
Strandstigen norr om Västerudd påbörjades i slutet av sommaren och blev färdig 19/11.
Stort tack till Billy Johansson och Håkan Edman som har planerat arbetet och till
alla som har varit med vid höstens arbetsdagar!
Fem skyltar planeras nu utformas tillsammans med Bohusläns museum. Placeringsidéer:
på hamnplan (två likadana välkomstskyltar, den ena på sydsidan av postboxhuset och
den andra på brandbodens hörn mot nordväst), vid Valen (skylt plus eventuell
orienteringskompass), samt två skyltar om naturen i vindskyddet vid Strandstigen samt
på Körrgårn.

2.Tillgänglighetsanpassning och utveckling av ”Såsen”.
Byggnadsarbetena startade i mitten av november 2017 och avslutades under maj månad
2018. Över hundrafemtio personer deltog när Kalvsunds IF bjöd in till invigning av ”Nya
Såsen” lördagen den 2:e juni.
I delprojektet ingår närmast att i samarbete med Bohusläns museum ställa i ordning en
bildutställning som belyser öns och ”Såsens” historia. Ett urval av äldre foton har
förstorats av Johannes och på prov hängts upp i det tilltänkta utställningsrummet, som
har försetts med ny väggbeklädnad och ny belysning. Vid möte med Bohusläns museum
och Kalvsunds symötesdamer 20/11 bestämdes om den fortsatta arbetsgången. Om du
har gamla Kalvsundsfoton som du tror skulle kunna passa på utställningen så
kontakta gärna Jan Maesel i Panget, tel. 0738-355500. Alla som önskar se och lämna
synpunkter på de bilder som preliminärt har valts ut är varmt välkomna till Utsikten på
”Såsen” på måndag 26/11 kl. 19.45 och på söndag 2/12 kl. 16.

3.Upprustning av sjömärket Valen. Renoveringen har upphandlats av
Öckerö kommun och genomförts under hösten 2017 från 9/8-26/10. Valen är ett av
Västkustens två byggnadsminnesförklarade sjömärken. Konstruktionen av den nya Valen
är gjord så att det ska vara möjligt att senare komplettera med utkiksluckor och en
utkiksplattform i form av ett trädäck, som i gamla tider.

Snickarna Lars Lennartsson och Pierre Meronen vid Valen - 8:e september 2017

Filips och Astrids fantasikalas på Såsen 13:e maj 2018

Snickare Mikael Nyberg vid den nya trappan till Valen i juni 2018

Maria Bohlin provgår öns längsta spång (?) som avslutar Kalvsunds nybyggda
”sydvästlänk” från Valen ner till Strandstigen vid Västeräng, 14:e november 2018

