Protokoll fört vid Klädesholmens Samhällsföreningens möte tisdagen den 26 januari 2010 kl. 1830.

Närvarande:

Paula Johansson Everall
Jan-Anders Andersson, d.y.
Lennart Olsson
Mathias Färdigh
Susanne Lönnstig
Gösta Andersson
Thomas von Sydow
Närvarande under punkt 1-4
Inbjudna från gruppen ”kollektivtrafik Klädeshomen”
Greta Sandahl
Kristina Johansson
Pelle Stavfeldt

Frånvarande:

Gösta Eek, Tobias Hålldén, Svante Haglund, Annika Krusell och Stefan
Karlsson har anmält förhinder.

1

Mötets ordförande, Lennart Olsson, öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Ett speciellt
välkommet riktades till Greta, Kristina och Pelle.

2

Till att justera protokollet valdes Jan-Anders Andersson d.y.

3

Föregående mötes protokoll gicks igenom och styrelsen beslutade att sommarmötets vara
eller inte vara skall tas av nästa styrelse, lämpligen snarast efter årsmötet. Paula informerade
om att Klädesholmens skola ideell förening, som hanterar friskolefrågan, har träffats.
Information till blivande förskoleklassföräldrar planeras.

4

Utredning av den försämrade kollektivtrafiken till Klädesholmen.
Den 13 december genomförde Västtrafik en förändring av tidtabellen på bl.a. Tjörn. Pelle
redogjorde i korthet den katastrofala försämring som bussresenärer upplever nu.
lördag/söndag är det i stort sett obefintlig trafik till och från Göteborg. Överlag för många byten
och därmed väntetider och missade anslutningar. Den första som bör förbättras är att
bussarna kör till Klädesholmen för avstigande. Som det är nu är stannar de flesta bussarna
vid Bleketskolan. Gruppen har satt samman en 17-sidig konsekvensanalys och på ett enkelt
sätt skildrar hur det är idag mot tidigare. Styrelsen tackade för arbetet som Greta, Kristina och
Pelle har gjort och ställde frågan om de kunde fortsätta arbetet med att kontakta kommunen
och eventuellt bjuda in representanter från kommunen på årsmötet.
BESLUT:
Greta, Kristina och Pelle fortsätter att driva frågan om en förbättrad kollektivtrafik till och från
Klädesholmen.
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5

Planering av årsmötet.
Gösta A skriver kallelse till brevlådorna samt en kallelse för anslagstavlorna. Lennart delar ut i
brevlådorna på Klädesholmen och Susanne delar ut på Koholmen. Lennart beställer tårtor av
Margaretha. Styrelsen träffas kl. 14, lördagen den 27 februari för att ställa i ordning i lokalen.
Ett förslag till verksamhetsberättelse gicks igenom. Gösta A skriver. Paula gör en ekonomisk
rapport och redovisar på årsmötet.

6

Övriga frågor. Ett avtalsförslag från kultur/fritid ang biblioteket har lämnats till styrelsen. Efter
granskning kunde konstateras att det är flera oklarheter gentemot det som tidigare diskuterats.
Gösta A kontaktar Benita Nilsson och Evike Sandor på kommunen för att få till ett möte.
Toaletterna som nås utifrån på Allaktivitetshuset är stängda av kommunen pga risk för
frostskador.

7

Mötet avslutas och ordförande Lennart Olsson tackade alla för intresset.

Klädesholmen 28 januari 2010
Ordförande

___________________________
Lennart Olsson

Justerare

Vid protokollet

____________________________
Jan-Anders Andersson, d.y.

______________________
Susanne Lönnstig

Protokoll 20100126 samhäll.doc

Utestående punkter Samhällsföreningen Klädesholmen 2009/2010
Tobias - undersöker frågan om sötvattendusch på badviken

Gösta A – ser över prisbilden för simskolan inför sommaren 2010

Midsommarfirandet – en eventuell prishöjning av entrén bör diskuteras. Ett anslag vid entrén
som tydliggör hur intäkterna från midsommarfirandet används

Paula - ta hänsyn till eventuella underhållskostnader för Sillebua i kommande budget

Susanne – kontakta kultursekreteraren för mer detaljerad information om vad huvudbiblioteket
kan stötta med.

Gösta A – placering av helikopterplattan
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