Eva och Pål möter Camilla 54 år
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Det gick snabbt när vi köpte hus här 2016. Vi köpte en terrass och fick
ett hus på köpet. Bakom huset är det orörd natur. Vi har ingen insyn för
det ligger så högt. Härifrån ser vi inloppet till Göteborgs hamn. Det är
spännande med fartygstrafiken och vackert att det blinkar grönt och rött
då det är mörkt. Här känns aktiviteten från omvärlden samtidigt som
friden och ensamheten är total. Havet är ständigt närvarande med hela
sitt register av känslor och sinnesstämningar. Havet är obegränsat. För
mig står det för frihet och respekt.
Ingen typ av kollektivtrafik går upp emot vår färja och de som arbetar på
den. Här finns sittplats, hjälp att bära, ett vänligt ord eller någon som vill
skoja med dig. Det är en fantastisk förmån att få åka färja. Fyra färjeturer
varje dag! Men man måste uppgradera garderoben. Det är kallt på havet
när det blåser. Vädret påverkar mer här än i staden. Man är extra utsatt
och får planera för vatten och vind vissa dagar. Vi har haft verksamhet
på Hönö. Jag tror att det är en annan typ av människor här på Kalvsund.
Många reser härifrån till olika, andra sammanhang – och tillbaka hit igen.
På Hönö blinkade Vinga fyr på oss i vårt sovrum. Nu har vi flyttat
sovrummet i vårt hus och Vinga fyr blinkar åter igen på oss i sovrummet.
Det ger igenkänning och trygghet. Livet här är inte för den bekväme och
lever du här så beror det oftare på en längtan än på slumpen. Det är en
trivsam stämning. Det hittas på saker och man hjälps åt. Du är
välkommen att medverka och vill du vara för dig själv är det lika
accepterat. Jag upplever en stor tolerans.
Hur tänker du på att bli gammal och kanske beroende på Kalvsund?
Jag har iakttagit äldre som bor här. De har ofta sällskap med varandra –
och åker ut tillsammans. Det finns folk att prata med och samtidigt har
alla sina olika sammanhang. Det är viktigt – inte minst när man är äldre.
Vad betyder havet? Jag älskar havet – och friheten att kunna förflytta
mig. Havet är levande med snabba variationer. Havet står också för
transport och mat. Havet syns runt om - allt är obrutet. Ön är skyddad,
bland annat av havet. Man behöver aldrig vara rädd. Det är tryggt att vara
isolerad på natten. Det är spännande att få nya vänner i vuxen ålder. Här
har jag hittat många som jag tycker väldigt mycket om. Jag tycker att vår
gemensamhetskultur präglas av att man låter varandra leva och växa.
Man får vara med men man behöver inte vara med.

