Protokoll fört vid styrelsemöte med Klädesholmens Samhällsförening
tisdagen den 13/11 2001
Närvarande: Stefan Krusell, Bert Olsson, Jan-Ove Nilsson, Lasse Fält, Lennart Olsson,
Greta Axelsson, Krister Malander och Sören Johansson.

1.

Bert Olsson förklarat mötet öppnat.

2.

Justerare: Greta Axelsson

3.

Föregående protokoll kommenterades:
-Framställan om fördjupad översiktsplan. Bevakas.
-Kopia på protokoll den 30/5, till vägföreningen bevakas. Ärendet gäller
avlastningsplatser
-Kopia på protokoll till KKI ang. lastbilstransporter. Bevakas
-Gungor och rutschkana saknas fortfarande på Slasket. Bert kollar
- Grönytorna på ön skall fortsättningsvis skötas av kommunen. En kostnad
för detta arbete förhandlas fram. Bert
- Förslag på avskärmningen av returparken på Rytterholmen inlämnat.

4.

Affären går bra men där är mycket arbete för Ellinor. Flaggstången blåste
av utanför affären i sista stormen och Samhällsföreningen erbjuder därför
flaggstången intill hamnkiosken som ersättning.
Samhällsföreningen ger sitt fulla stöd till affärsföreningen med att driva en
kioskverksamhet i västra hamnen genom Ellinor och ICA Bojen.

5.

I el-avtalet med Norsk Hydro droppar ännu in anmälningar. Total hittills
har avtal tecknats för ca 1,2 GWh
Norsk Hydro rekommenderar en avläsning av elmätaren per den 30/11.

6.

Boken om husen och alla dess innevånare har blivit en succé

7.

Broschyr ”Vad händer på Tjörn”
23/2
30/3
April / Maj
11/5

Samhällsföreningens årsmöte
Påskevaga
Kolla in vårens flyttfåglar från Skabholmen
Allmän städdag

8.

Julgranskommiteen arrangerar granarna på traditionella platser på ön.

9.

Turistbroschyr planers över öns begivenheter.

10.

Förslag på ombyggnad av enfamiljshus till tvåfamiljshus föredrogs. Detta är
en gammal idé i ny tappning där en finansierad ombyggnad kan bidraga till att
gynna ett ungdomsboende, ett åretruntboende och blir ett bra sätt bevara husen i
de släktled som finns på ön.

11.

Borätt: Glesbygdsverkets rapport om året runt boende i skärgård presenterades.
I rapporten fastslogs tre scenarier för utvecklingen i skärgården.
•
•
•

Görs ingenting går utvecklingen åt fel håll. (Nuvarande situation)
Utveckla modell efter Danmark och Norge.
I planeringen av nya bostadsområden görs dessa till permanentboende.

Remissvar skall vara inne senast 1/2 2002
12.

Övriga frågor:
-Parkeringsplatsen vid Jungfruvik fordrar en planändring
som tillsammans med planeringen av marken skulle kosta
ca 220 000 kr. enligt Kjell Olsson på kommunen.
- Krister Malander förändrad verksamhet då Nordviks
konservfabrik är såld.
Styrelsen beslutar att ställa sig positiv till inkommet förslag om
ny verksamhet i nuvarande fastighet under förutsättning att
berörd bostadsfastighet inte ställer sig avvisande.
(Krister Malander deltog inte i styrelsens beslut)

13.

Nästa möte är daterat till den 11/12 klockan 1830 på KIF

14.

Ordföranden tackade för visad uppmärksamhet och avslutade mötet

Sören Johansson
Sekreterare

Greta Axelsson
Justerare

