Protokoll fört vid styrelsemöte med Klädesholmens Samhällsförening
tisdagen den 13/3 2001
Närvarande: Bert Olsson, Christer Malander, Greta Axelsson, Ann-Sofie Boxström,
Jan-Ove Nilsson, Gösta Andersson, Mats Berntsson, Lasse Fält,
Birgith Åhs – Tjörns kommun, Annika Andersson, Lennart Olsson,
Pelle Stavfeldt, Bertil Pettersson och Sören Johansson.

1.

Bert Olsson förklarat mötet öppnat.

2.

Vid konstituering av styrelsen omvaldes sittande medlemmar.
Vice ordförande. Annika Andersson
Kassör.
Jan-Ove Nilsson
Sekreterare:
Sören Johansson

3.

Justerare: Christer Malander

4.

Birgith Åhs, chef för Kultur och Fritidsavdelningen Tjörns kommun.
Birgith presenterade sitt verksamhetsområde som förutom Kultur och Fritid
även innesluter kommunens hamnar. Hela budgeten för hennes område är på
25 milj. och ordförande i nämnden är Gert Magnusson.
Vad gäller Klädesholmen är Birgit ansvarig för badplatser, turism, bibliotek,
kultur, simskola och hamnar.
Föreningsbidrag utgår bla. till frikyrkorna och en politikergrupp bedömer vem
som skall ha bidrag.
På badplatserna utför kommunen större arbeten medan smärre arbeten utförs
av föreningen själva. Varje år besiktigas badplatserna, speciellt botten under
hopptorn och bryggor.
Kommunen ämnar kalla till möte angående verksamheten med simskolorna
och diskutera formerna för hur dessa bedrivs.
Fastighetsförvaltningen har en budget för parker och lekplatser där bidrag kan
sökas för förbättringar
Lekplatsen på Slasket är jämnad med marken. Birgith Åhs ser över vad som
har skett och ansvarar för att Slasket återuppstår.
Broschyr över samtliga museer på Tjörn tas fram av kommunen.
Utvidgning av färjetrafiken på sydvästra Tjörn att innefatta Dyrön och Åstol
diskuteras. Syftet är att knyta samman öarna och utvidga turismen.
Hamntaxan är höjd med 10%, men där även måtten på vissa båtar också har
höjts med 10% ??

Sven Johansson, ordförande i vägföreningen
Parkering vid Jungfruvik går inte att byggas utan en planändring.
Samhällsföreningen tillskriver vägföreningen om behovet av parkering.
För skötseln av grönområden på ön ansvar fastighetsägaren.
Asfaltering av vägar är på gång.
Biltrafiken på Hästevik styrs bort med viss skyltning.
Servitut med Andersson i Hästevik är skrivet.
Breddning av mötesplats i backkrönet Stenvik är på gång.
Golfbanan i hamnen Stenvik uteblir denna sommar.
Skolgården hålls bilfri under ledig tid.
Nya parkeringar i Hästevik innebär att planen måste läggas om.
Snäv krök på vägen till södra Stenvik diskuteras.
Sopning av vägarna skall ske i vår. Meddelande kommer att ske.
Snöröjningen nästkommande vinter kommer att innefatta hela den
stora vägen, ända fram till Stenvik.
Samhällsföreningen driver frågan om fartdämpning på vägen ner
från affären.
Vägskyltningen inom samhället bör anpassas till det lilla samhället
med små skyltar istället för stora, klumpiga.
Brev skrivs till kommunen angående Jungfruvik. Bert & Sören
Skrivelse tillställs vägföreningen angående debitering av arbete med
grönområden. Bert & Sören

5.

Föregående protokoll. Ok.

6.

Reflektioner från årsmötet. Ok

7.

Information angående oljekontraktet med Norsk Hydro. Anders Oscarsson
kommer att ordna allmän information.

8.

Fyrverkeri kommer att arrangeras på Valborg.

.

Vid arbetet med påskevaga skall våra barn assisteras med tyngre transporter och
en allmän samling av vuxna för hjälp med slutbyggandet av vaga sker
klockan 1000 på påskafton.
Vårstädning lördagen den 26/5 klockan 0900. Ansvarsområden enligt
praxis:
Solviken.
Erland, Greta, Bernt
Karishamn. Stefan Krusell
Hästevik.
Ann-Sofie
Stenvik:
Sören
Förfrågan om skolbarnen strandstädar Karishamn/Vadvika/Stenvik, görs av
Ann-Sofie & Sören.

9.

Styrelsen ger sitt stöd till en start av boendeformen bostadsstiftelse.

10.

Ett brev från finansministern Bosse Ringholm till Samhällsföreningen
har inkommit där ministern försvarar sin fastighetsskatt.

11.

Distributionen av broschyren/foldern, bör ske till hushåll där åldern
ligger över 30 år, i Stenungsund, på mässor och på bostadsförmedlingen.

12.

Övriga frågor
-Ett stort tack till Sture för snyggt utfört arbete med anslagstavlan
-En arbetspraktikant inför sommaren efterlyses.
-Anslagstavlor ses över. Christer uppgraderar befintlig tavla på Rytterholmen
och Sture tillfrågas om reparation av tavlan vid affären samt vid Pålssons.
-Efter elarbetena i Södra Stenvik kommer ytterligare arbeten inte att urföras.
-Sture till frågas om reparation av badstegen i Stenvik
-Lekplatsen i Hästevik röjs från buskage och sly.
-Skylt som visar ”kyrkogård” bör sättas upp vid körgårn
-Nästa chefstjänsteman som bjuds in blir kommunchefen Ingemar Karlsson.

13.

Nästa möte blir tisdagen den 10/4 kl 1830 på KIF

14.

Ordföranden tackade för visad uppmärksamhet och avslutade mötet.

Sören Johansson
Sekreterare

Christer Malander
Justerare

