Protokoll fört vid styrelsemöte med Klädesholmens Samhällsförening
tisdagen den 9/10 2001
Närvarande: Ann-Sofie Boxström, Bert Olsson, Gösta Andersson, Mats Berntsson,
Krister Malander, Greta Axelsson och Sören Johansson.

1.

Bert Olsson förklarat mötet öppnat.

2.

Justerare: Krister Malander

3.

Föregående protokoll kommenteras; och lägges till handlingarna.
-Begäran om fördjupad översiktsplan över Klädesholmen är inlämnad till
kommunen. Innebörden i detta är en revidering planen vad gäller industrimark,
bostadsmark och hamnar.
-Kopia på protokoll från den 30/5 till KKI bevakas. Ärendet gäller transporter.
-Gungor och rutschkanor har ännu inte kommit på plats, trots flera påstötningar.

4.

Affären ligger i slutfasen av förhandlingarna vad gäller överlåtelsen.
230 personer är beredda att satsa i en fortsatt affärsrörelse på ön och allt övrigt
är klart med Ellinor, nya ägaren, och med ICA.

5.

I Riksmarschen deltog 75 personer och 3750:- samlades in till cancerfonden.
Första pristagare i poängpromenaden blev Liselott Holm och Börje Johansson.
Vi hurrar och gratulerer!!!
Ett stort tack till Anna-Lena och Jan-Ove, som mycket regn till trots, stod
som arrangörer och funktionärer.

6.

Våra gröna ytor på Klädesholmen skall fortsättningsvis ansas utav Tjörns
kommun.

7.

Badstegarna runt ön är nu dags att vinterförvara på land. Ansvariga
badstegerepresentanter med tillhörande stege är enligt följande:
Sture Olsson
Rune Hilmersson
Erland Berntsson
Stefan Krusell
Olle Olausson
Erland Johansson
Stig-Lennart Johansson
Lars- Tore Axelsson
Badvikskommitén

8.

-

Konservsönerna
Kråkberget
Nazareth
Kyrkstegen
Stenvik
Flowviga
Edet
Badviken
--"--

Från Skärgårdsrådet finns inget att berätta då inget möte har avhållits.

9.

Skärgårdsforum har 10 sammanslutna Samhällsföreningar där följande
ärenden diskuteras:
-Jan Evert Halldin och Ingemar Karlsson talade om Tjörns framtid.
-Bert Olsson talade om fasighetsskatten och arbetet med denna på Holmen.
-Glesbygdsverkets nyligen utgivna rapport; "Planering för åretruntboende i kust
och skärgård" diskuterades

10.

Borätt. I glesbygdsverkets framlagda rapport är den stora frågan ställd
hur man skall försvåra att året-runt fastigheter försvinner till sommarfastigheter.
I ett tioårsperspektiv, från nuläget, ser de gamla skärgårdssamhällena helt öde
ut.
För Klädesholmens del ser prognosen för år 2010 ut att följa ett mönster av
sakta avtagande med 1/3 av fastigheterna som sommarbostäder och 2/3 som
åretruntbostäder. Följer vi sedan samma demografiska mönster som hittills,
kommer det att finns ca 15 familjer kvar där åldern är under 50 år..

11.

Elektricitet. I den offertrunda föreningen hade med fyra leverantörer, Preem,
Kraftkommision AB, Hem-El och Norsk Hydro, valdes Norsk Hydro som
förmånligast leverantör.
Anders Oskarsson från Norsk Hydro informerar på Röda Korset Tisdagen den
16/10 kl 1800.

12.

Övriga frågor.
-Toaletten vid KIF ses över. Toaletten är viktig för gästande bussbesökare.
-Ett cykelställ är önskvärt vid busshållplatsen och befintligt cykelställ i parken
flyttas till hållplatsen.
-Förslag på avskärmning av återvinningsstationen överlämnas till kommunen.

13

Nästa möte är daterat till tisdagen den 13/11 kl 1830 på KIF

14.

Mötet avslutades och ordföranden tackade för visad uppmärksamhet.

Sören Johansson
Sekreterare

Krister Malander
Justerare

