Protokoll fört vid styrelsemöte med Klädesholmens Samhällsförening
måndagen den 28/9 2000

Närvarande: Bert Olsson, Ingela Wastegård,
Erland Berntsson och Sören Johansson.

1.

Bert Olsson förklarat mötet öppnat.

2.

Justerare: Ingela Wastegård

3.

Föregående protokoll gicks igenom där följande punkter kvarstår:
• Bidrag till simskolan
• Fastighetsskatten. Mail och begränsningsregel

4.

Hyra av sammanträdeslokal i KIF, där förslag om 200 kr per möte föreslogs.

5.

Hem-El blev den leverantör som Samhällsföreningen antog bland
fyra utvalda leverantörer. Offentligt möte är arrangerat på Röda Korset
fredagen den 14/10, med Anna Roos från Hem- El, där Anna kommer att
informera och besvara frågor.

6.

Frågor från sommarmötet:
• Badstege på ångbåtsbryggan avslogs, pga. kajens betydelse som allmän
tilläggsplats.
• Extra sopcontainers och papperskorgar i samhället medför stora
kostnader som samhällsföreningen inte kan bära.
• Gemensam el- upphandling: På gång.
• Parkering på skolgården avslogs pga. skolans verksamhet där barnen
måste ha lek och springytor.
• Vägbulor och förträngningar i syfte att bromsa hastigheten genom
samhället innebär inskränkningar för sillindustrin och GL:s bussar.

7.

I den nya fastighetskatten kommer många i kläm. barnfamiljer bestraffas
och 6% regeln innebär inte bara fördelar.

8.

Framtidsseminariet.

9.

Gösta Andersson får i uppdrag att ta reda på den nya politiska ledningens
ställningstagande vad gäller vindkraftens etablering i kustzon på Tjörn.

10.

En framställan till vägföreningen angående att iordningsställa en parkering vid
EFS, Jungfruvik, är på gång.

11.

Gräsmattorna måste klippas en gång till. Arbetet utförs av Stansviksprojektet
och kostnadsberäknas till ca. 1500-1700 kr.

12.

Övriga frågor:
•
•

Allmänna platser för trädgårdskompost föreslogs.
En allmän sopcontainer istället för regelbunden sophämtning hos de
hushåll som så önskade, föreslogs.

Dessa två mycket goda förslag diskuterades och där frågan faller med de
skräckexempel på vad vi har upplevt med ”allmänna platser” för sopor och
återvinning, där ingen tar ansvar och anarkins lagar tar över.
13

Nästa möte blir den måndagen 16/10 kl 1900 på KIF

13.

Mötet avslutades och ordföranden tackade för visad uppmärksamhet.

Sören Johansson
Sekreterare

Ingela Wastegård
Justerare

