Protokoll fört vid styrelsemöte med Klädesholmens Samhällsförening
tisdagen den 6/2 2001
Närvarande: Bert Olsson, Erland Berntsson, Ann-Sofie Boxström, Jan-Ove Nilsson,
Gösta Andersson, Mats Berntsson, Lasse Fält, Olle Olsson – Tjörns kommun
och Sören Johansson.

1.

Bert Olsson förklarat mötet öppnat.

2.

Justerare: Jan-Ove Nilsson

3.

Föregående protokoll gicks igenom. U.a.

4.

Olle Olsson, Teknisk chef Tjörns kommun. Vattenfrågor / Sjöbodar
Vårt dricksvatten från Tolleby och Bö tjärn ger ett bra vatten. Vattnet passerar
flera processer där två biologiska filterbäddar fångar upp partiklar och bearbetar
bakterier och mikroorganismer. Mellan dessa filterbäddar finns en
ozonanläggning som bl a syresätter och desinficerar vattnet. Som sista sekvens
innan vattnet går ut i stamledningen doseras vattnet med syror, nödvändiga
mineraler och antibakteriella ämnen.
Vattnets Ph värde justeras till strax över 8,2 och vattnet är ett ”mjukt vatten”
Provtagning sker varje vecka uppe i vattenverket och provtagning sker ute på
ledningsnätet på varierande ställen 4 ggr/år. Under ett rutinprov i januari förra
året fann man förhöjda värden av Heterotrofa och Koliforma bakterier, varefter
ett intensivt arbete påbörjades med spolning och rengöring av ledningsnätet.
Efter frekventa provtagningar och upprepade spolningar försvann de förhöjda
värdena. Som en skarpare kontroll på vattnet sker därför provtagning med
6 veckors intervall.
Trolig orsak till de förhöjda värdena av bakterier i januari 2000, kan härröra från
ozonanläggningen, vilket togs i bruk april 99 och hade en driftstörning under
hösten 99.
Frågan om det mycket låga vattentrycket nattetid förklarades med att kommunen
inte vill köra pumpar mot stängda ventiler.
Sjöbodarna och dess sammanhängande arrendeavtal inom hela Tjörns kommun
genomgår nu en granskning. Problemet är förknippat med användandet av
bodarna och hur dessa inreds. Yrkesfiskaren använder sin bod på sitt sätt och de
som har boden som sommarstuga på ett annat sätt. Inredningarna skiftar därför
från slitna brädgolv till blanklackade parkettgolv, från laketunnor till
parabolantenner och mikrougn. Marknadsvärdet är kraftigt stigande och vi har
här på Klädesholmen en bod till salu för över en miljon kronor.
Kommunen arbetar därför med frågan i syfte att :
- Hålla ner prisbilden
- Se över arrendekontrakt och boende
- Sjöbodsbenämningen beaktas. Förvaring-redskap-båtar-fiske
- Se över villkor för överlåtelse av arrendekontrakt

5.

Inför nästa möte kommer Vägföreningens ordförande, Sven Johansson att
bjudas in för diskussion om väghållning och parkering.

6.

Framtidseminariet den 20/1 förlöpte väl. Många deltagare, kommunalråd och
framförallt Glesbygdsverkets generaldirektör Pia Enochsson och hennes
medarbetare belyste glesbygdens problem och den roll verket har som
lobbyinstans till riksdag och regering. Seminariet slogs upp i en stor artikel i
Stenungsund Posten.

7.

I den upphandling av olja som Samhällsföreningen har gjort, blev valet mellan
de tre leverantörerna Norsk Hydro. Anders Oskarsson kommer på Årsmötet den
24/2 att presentera sitt bud och de villkor detta är förknippat med.

8.

Årsmötet kommer att hållas i Församlingshemmet lördag den 24/2 kl 1500

9.

Vårens program:

10.

Lekplatserna på ön skall EU anpassas. Kommunen skall uppvaktas i frågan.

11.

Övriga frågor:

- Allmän städdag den 26/5
- Påskevaga ?. Årsmöte tillfrågas
- Valborg, fyrverkeri planeras.

- Broschyren över Klädesholmen godkändes av styrelsen.
- Inbjudan från skärgårdarnas riksförbund till protestmarsch i Stockholm
mot boendeskatten presenterades.
- Remissvar till ÖP 2001 lämnas in före den 28/2
- Nedgrävning av luftledningar pågår. För närvarande i Södra Stenvik.
12

Nästa möte är daterat till tisdagen den 13/3 kl 1830 på KIF

13.

Mötet avslutades och ordföranden tackade för visad uppmärksamhet.

Sören Johansson
Sekreterare

Jan-Ove Nilsson
Justerare

