Protokoll fört vid styrelsemöte med Klädesholmens Samhällsförening
onsdagen den 9/1 2002
Närvarande: Ann-Sofie Boxström, Bert Olsson, Mats Berntsson, Greta Axelsson,
Jan-Ove Nilsson, Annika Andersson, och Sören Johansson.
Kvällens gäst: Stefan Edman, författare och miljödebattör

1.

Bert Olsson förklarat mötet öppnat.

2.

Justerare : Ann-Sofie Boxström

3.

Föregående protokoll kommenteras; och lägges till handlingarna.

4.

•

Kioskverksamhet i västra hamnen är aktuellt. Vi riktar in oss
på att vår affär Bojen och Ellinor kommer att sköta verksamheten.

•

Frågetecken kvarstår angående ett ärende i en sjöbodsförsäljning
till en icke åretruntboende

Förberedelser inför Framtidsseminariet den 19/1
•

•
•
•
•

Föredragshållare: Karl Frithiofson, fd landshövding
Hans Arén, Glesbygdsverket
Tore Järvengren, stadsarkitekt
Jan-Evert Halldin, kommunalråd
Reidun Lorentzon, kommunalråd
Ann-Sofie Nestor, skärgårdutvecklare
Kaffe
Grupparbeten
Redovisning av grupparbeten
Mat (frivillig, gemensam måltid där var och en betalar för sig)

De ämnesområden vilka skall bearbetas av 7 separata arbetsgrupper är:
•
•
•

Näringsliv och utbildning
Turism och kultur
Boende och fritid

2 grupper
2 grupper
3 grupper

I diskussioner om Klädesholmens framtid finns planer på ett utvecklingsbolag
där medel finns att söka ur EU:s fonder. I detta bolag skall finnas en
professionell styrelse som har till uppgift att medverka till ett för framtiden
levande samhälle här på Klädesholmen.

5.

I en fråga om kustnära vindkraftverk ställs detta mot ev. 60-70 arbetstillfällen.
ABB planerar att etablera montering och utskeppning av vindkraftverk från
Wallhamn och frågan kommer åter upp om en etablering av kraftverk inom
kustzon, på holmar och skär.
Styrelsen ställer sig fortfarande avvisande till etableringar av vindkraftverk i
kustnära vatten och i skärgård. Vi hänvisar till tidigare styrelsebeslut, till
Länsstyrelsens rekommendationer och till kommunens översiktsplan där platser
finns anvisade för en fortsatt utbyggnad.
Vi hävdar att skärgården skall skyddas från industriell exploatering. En skärgård
som i sin helhet är skyddad av tvingande lagstiftning i ett bevarande syfte, där
bl.a. eldningsförbud skall skydda berghällar och all byggnation hållas låg och i
profil med kustens linjer.
Den verkliga anledningen till kravet på etablering inom kustzon är att det blir
billigare att resa en vindmölla på ett skär än på 20 meters djup.
Havsbaserade kraftverk planeras runt Sveriges kuster. Tyskland har påbörjat en
stor satsning på vindkraftverk och i internationella konferenser diskuteras hur
vindenergin skall kunna utvecklas. Förutom ABB som nu satsar på
vindkraftverk finns SKF, som avsätter en stor del av sin kullagerproduktion i
samma näring. I Danmark sysselsätter vindkraftsindustrin ca 12000 människor
och det är bara att önska lycka till för våra Svenska industrimän i denna nya
verksamhet. Men, skona skärgården!

6.

Inför årsmötet den 23/2, efter programmet på dagordningen, kommer en
föredragshållare att tala runt ett intressant tema.

7.

Nästa möte är planerat till den 5/2.

8.

Övriga frågor:
•

Kommunen ämnar att arrendera ut hamnverksamheten på Klädesholmen,
där allmän information hölls på Röda Korset den 8/1. En arbetsgrupp har
bildats i syfte att samla information och att jobba med frågor inför nästa
möte.

•

Ett driftstöd för år 2002, om 2000 kr angående utbildning, har inkommit
till simskolan på Klädesholmen

Sören Johansson
Sekreterare

Ann-Sofie Boxström
Justerare

