Protokoll fört vid styrelsemötet i Klädesholmens Samhällsförening
den 11 mars 2003

Närvarande: Bert Olsson, Gösta Andersson, Jan-Ove Nilsson, Lennart Olsson, Håkan
Kristiansson och Mathias Färdigh.
Övriga närvarande: Per-Aste Persson under punkt 7, Ellinor Jacobsson under punkt 9 och
Uno Nilsson under punkt 8.

1

Ordföranden Bert Olsson förklarade mötet öppnat.

2

Lennart Olsson utsågs att justera dagens protokoll.

3

Val av vice ordförande

Styrelsen beslutade välja Annika Andersson till vice ordförande i Klädesholmens
Samhällsförening.

4

Val av kassör

Styrelsen beslutade välja Jan-Ove Nilsson att vara kassör i Klädesholmens Samhällsförening.

5

Val av sekreterare

Styrelsen beslutade välja Ann Charlotte Norrås att vara sekreterare i Klädesholmens
Samhällsförening.

6

Föregående protokoll

Ordföranden gick kort igenom föregående protokoll. Frågan om ansvaret för grönytorna på
Klädesholmen kommer att tas upp på Vägföreningens årsmöte och ordföranden framhöll
vikten av att så många som möjligt närvarar på mötet som äger rum den 21 mars 2005 kl
09.00 i Klädesholmens församlingshem.

7

Remiss rörande detaljplan för Klädesholmen Seafood

Per-Aste Persson gick igenom innehållet i samrådshandlingen. Den planerade utbyggnaden
avser i första hand en plats för kylbyggnad på Strömholmen. I en senare etapp planeras en
utfyllnad ända ut till Söskär (Sua) med möjlighet bl a till en kaj med tillräckligt djup för att ta

emot fartygstransporter. Det konstateras att utfyllnaden inte kommer att hota ålgräsområdet ut
emot Danmark.
Samhällsföreningen ställer sig positiv till utformningen av detaljplanen. Dock pekar
föreningen på att det föreslagna fritidshamnsområdet (W3) söder om bropåfarten inte bör
läggas ut i plan. Området bör i stället reserveras för angelägnare ändamål.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

8

Det fortsatta arbetet i biblioteket

Klädesholmens bibliotek är nu vederbörligen invigt och vi kan glädjas åt att vi åter har
tillgång till ett bibliotek. Datoriseringen återstår dock att lösa.
Frågan om de boendes medverkan för att hålla biblioteket öppet och sköta utlåning mm
diskuterades med chefsbibliotekarien på Tjörns kommun Uno Nilsson. Man enades om att
under en period på två månader göra ett försök med intresserade frivilliga för att klara
öppethållandet. En utbildning kommer att påbörjas efter påsk. Försöket kommer att utvärderas
och erfarenheterna kommer att läggas till grund för vidare ställningstaganden i frågan.
Som företrädare för KIF kommer Klädesholmens Samhällsförening att begära förlängning av
upplåtelseavtalet rörande KIF-huset. Sedan förlängning av avtalet medgivits kommer ett avtal
om driftskostnaderna att ingås mellan Tjörns Kommun, Kultur-och fritidsnämnden, och
Klädesholmens Samhällsförening. Ett samverkansavtal om föreningens och medlemmars
medverkan i verksamheten bör också ingås mellan parterna.

9

Apoteksombudet i Bojen

Ellinor Jacobsson informerade om förändrade förutsättningar för den affär som vill vara
apoteksombud. Ett villkor för ersättning är en receptfri försäljning omfattande minst 1 000 kr.
Hanteringen av recept kräver att personalen i affären lämnar hjälp till kunderna med
beställningar och leveranskontroller. För detta erhåller affären endast en blygsam ersättning.
Hittills har leveranserna skötts på ett smidigt sätt av apoteket i Kållekärr. Apoteksbolaget har
emellertid nu beslutat att införa en central distributionsorganisation med merarbete för
apoteksombuden som följd.
Ellinor Jacobsson startar nu i samverkan med övriga apoteksombud på Tjörn en kampanj för
att få skälig ersättning för det arbete som ombuden måste genomföra. Om en acceptabel
lösning inte kommer till stånd riskerar all apoteksservice att upphöra.
Apoteksservicen är en viktig samhällsfunktion. Klädesholmens Samhällsförening känner stor
oro för en utveckling som kommer att drabba gamla och behövande och ordföranden kommer
i kontakter med Tjörns Kommun och Apoteksbolaget att framföra sitt stöd för
apoteksombudet på Klädesholmen, ICA Bojen, i frågan om skälig ersättning.

10

Representanter i SISU-projektet

Följande personer utsågs att representera Klädesholmen i arbetet
Per-Aste Persson
Gösta Andersson
Bert Olsson

11

för näringslivet,
för den offentliga sektorn, samt
för den ideella sektorn.

Från årsmötet

Trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder
Frågan om trafiksäkerhetsåtgärder på bl a Rytterholmen kommer att hanteras i samverkan
med Klädesholmens Vägförening.
Ett sammanträffande med Vägverket kommer att planeras. Vid det mötet kommer
Klädesholmens Samhällsförening att representeras av Bert Olsson och Ann Charlotte Norrås.
Badplatsen vid tennisbanan i Stenvik
Badplatsen frekventeras bl a av båtfolket som ligger i gästhamnen. Stormen Gudrun har nu
raserat delar av badplatsen. Sören Johansson har överlämnat en skiss till Klädesholmens
Samhällsförening med förslag på åtgärdandet. Ordföranden kommer att kontakta Tjörns
Kommun, som är huvudman för gästhamnen, i frågan.
Klädesholmens skola
Ordföranden kommer att sammanträffa med rektorn Else-Marie Larsson och Åsa Olsson och
Anna Rydh, Klädesholmens skola Ideell förening för en genomgång och diskussion kring
skolans framtid.

12

Skärgårdsrådets kuststämma

Skärgårdsrådet har förlagt sin kuststämma till Klädesholmen. Stämman äger rum den 23 april.
Styrelsen beslutar bjuda stämman på kaffe och smörgås.

13

Fastighetsskatten

Bohusläns skärgårdsråd har anordnat ett möte om fastighetsskatten. Nya höjningar av
taxeringsvärdena på 25 - 50 % aviseras nu. Skärgårdsrådet kommer att kontakta samtliga
riksdagsmän på Bohusbänken i denna angelägna fråga.

14

Påskevaga – påskelden

Påskelden kommer i år att bli mindre än den brukar vara eftersom inga trätunnor kommer att
brännas. Om unga kvinnor och män - vagepojkar – fortsättningsvis inte vill engagera sig i den
gamla traditionen med påskevaga kan detta års vaga komma att bli den sista på
Klädesholmen.

15

Parken

Gräsklippningen kommer i år att skötas av Viktor Fält. Om behov föreligger kommer en
entreprenör att anlitas för första klippningen.
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Vårens städdag

I år äger vårstädningen rum den 7 maj. Containrar och påsar kommer att ställas ut på vanligt
sätt. Det är angeläget att betydligt fler ställer upp i städningen än tidigare år. Det är inte
meningen att de gamla trogna städgubbarna och städkäringarna skall göra allt!
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Fortsatt planarbete

Mötet med magasinsägarna den 12 mars 2005 redovisades. Protokollet antogs och biläggs
detta protokoll, bilaga 1.
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SWOT-analysen

Mathias Färdigh redovisade förslaget till SWOT-redovisning. Förslaget justerades och antogs
av styrelsen och det kommer nu att skickas in till SISU-projektets kansli.

19

Informationsfolder inför sommarsäsongen

Innehållet i informationsfoldern kommer att läggas fast vid nästa styrelsesammanträde.

Vid protokollet

Jan-Ove Nilsson

Justeras

Lennart Olsson

Ordföranden

