Protokoll fört vid styrelsemöte med Klädesholmens Samhällsförening
tisdagen den 23/4 2002
Närvarande: Bert Olsson, Lennart Olsson, Krister Malander, Greta Axelsson, Ann-Sofie
Boxström, Ann-Charlotte Norrås, Jan-Ove Nilsson, Lasse Fält,
Gäst: pkt 3, 1:5 Inger Pettersson KIF
1.

Bert Olsson förklarade mötet öppnat.

2.

Justerare : Lasse Fält

3.

Föregående protokoll gicks igenom.
Redovisade avslutade frågor:
1:4 Klädesholmens Norra Hamnförening har avtal med kommunen och är
konstituerad. Ordf. Helge Olsson
1:7 Kuststämman den 27 april äger rum i Röda Korset kl. 11.00 till 15.00 med
Bert som värd. Representanter för 35 samhällsföreningar kommer.
Styrelsen uppmanas närvara. Delegater bör tas emot med flaggning och vackert
väder. Särskilt intresse kring vindkraften väntas.
1:8 Påskevagan kastade ljus över hela holmen på grund av sin storlek som
åstadkommits av alltför få medverkande.
Beslut:
Vid årsmöte väljs en vagekommitté vars uppgift blir att
upprätthålla denna gamla tradition.
Fyrverkeri till Valborg inköps av Rolf Hermansson. Bränns av under ledning av
Stefan K med medarbetare.
Bidrag till fyrverkeriet har erhållits av
Alax
Klädesholmen Seafood
Konservsönerna
Marstrandsfjorden
Svalan
vilket tacksamt noteras.
Städdag lördag 11 maj genomförs traditionellt. Städgeneraler utsedda enligt
tidigare med tillägg att Ann-Charlotte vidtalar Sören J och Sigge.
Skolan städar före Kr.hfd. och informeras av Ann-Sofi att de hämtar säckar i
ICA. JON informerar ICA.
Containers beställda och ställs ut fredag em. på sedvanliga platser. Bevakas så
att inte de fylls med ”privatskräp” innan städdagen börjar.
Beslut:

Jan-Ove ber Anna- Lena Nilsson att ansvara för plantering av
blommor i föreningens sex krukor.
Energidagen 25 maj genomförs enligt följande
•
•
•

start 15.00 Församlingshemmet med inledning av Stefan Edman
Bengt G Nilsson, energirådgivare STO
därefter ”öppet hus” 16.00-17.00 hos
- Greta och Erling Axelsson Bergvärme
- Sören Johansson Pelletseldning
- Bert Olsson Pulspanna

Kvarstående frågor:
1:4 Vägföreningen och P-platser.
Beträffande gräsklippning och grönytor kontaktar Bert Jan-Åke Halldin för
besked om kommunmedverkan.
Hastighetsbegränsningens utsträckning kvarstår

!:5 Kyrkans öppethållande utom gudstjänsttid
1:5 KIF-byggnaden
KIF:s styrelse, Gösta, Krister och Inger informerade om de förhållanden som
gäller för husets disposition och drift som underlag för fortsatt diskussion.

1:9 Svar ännu ej erhållet från kommunen på vindkraftskrivelsen

4.

Nya frågor
2.1 Samhällets Dag
Beslut:
Alf Johansson kallas till nästa möte för ge nomgång tillsammans
med Annika A
2.2 Midsommar
Beslut:
Jessica H och Paula J kallas till nästa möte för genomgång
2.3 Simskola

Lasse Fält ordnar även i år simundervisning. Kontakt med Kristina Axe lsson på
kommunen om simtränare och villkor.
Frågan om övertag av simskoleboden ej klar. Reparation måste kommunen stå
för innan samhällsföreningen tar över den.
Beslut:
Krister M kontaktar Västkustfisk, L-E Persson, för bekräftelse av
årets bidrag till simskolan.
2.4 Visafton
Med vartannatårsprincip är det dags för Öbarna.
Beslut:
Visafton ska ordnas. Bert kontaktar Maria Bäckersten för
arrangemanget
2.5 Samarbete med stadsarkitekten
Stadsarkitekten Tore Järvengren har uttryckt att han gärna vill fortsätta
samverkan med samhällsföreningen. Föreninge n fortsätter som remissinstans för
byggfrågor på Holmen.
Beslut:
Varje möte behandlar under särskild punkt på dagordningen;
Byggfrågor. Bert samlar särskilda frågor för genomgång med
stadsarkitekten några gånger per år.
2.6 Flaggstång
Affärsföreningen får överta föreningens lediga flaggstång för ersättning av den
avblåsta.
2.8 Styrelsearbete
På fråga av Krister M diskuterades styrelsearbetet och särskilt hur föreningen
företrädes med uttalanden.
Beslut:
Föreningens ordförande har alltid rätt att ut tala sig å
samhällsföreningens vägnar.
Enskilda styrelsemedlemmar som refererar beslut ska alltid ange
att det är föreningens mening som framförs.
Styrelsemedlem som ej är enig med styrelsebeslut anmäler
reservation till protokollet
2.8 Renhållning
Intresse finns att få en redovisning av hur kommunen planerar för
sophämtningen.

Beslut:
Jan-Ove bjuder in renhållningschefen Petter Winberg till nästa
möte för redovisning av bl.a. komposteringsfrågan.
5 Byggfrågor
2.8 Kiosk i hamnen
Styrelsen informerades om ansökan om att etablera kiosk och servering i
gästhamnen. Efter diskussion träffade styrelsen följande
Beslut:
Styrelsen är positiv till tillfälligt bygglov för en tidsperiod av fem
år för en kiosk med försäljning av traditionellt kiosksortiment (
tidningar, godis, glass) men accepterar inte:
- livsmedelssortiment
- café eller servering
I övrigt hänvisar styrelsen till Klädesholmens vägförenings
yttrande.
I detta beslut deltog ej Krister Malander.
Denna punkt förklarades omedelbart justerad

2.9 Bygglov avseende Klädesholmen 1:109 (Nordvåg)
Styrelsen informerades enligt brev 2002-04-06 från Agneta Berndtsson om de
nya ägarnas planer för fastigheten. En användning bestående av verksamhet i
del av fastigheten och boende i en annan del presenterades. Efter diskussion
träffades följande
Beslut:
Styrelsen är positiv till framställan om ändrad användning till
verksamhet och bostad under förutsättning att
-

-

tillfälligt bygglov för 5 år medges med prövning av att
ovanstående förhållande därefter fortfarande är för handen för
att fortsatt bygglov ska medges
godkännande lämnas av åretruntboende som närmast berörs av
förslaget

Denna punkt förklarades omedelbart justerad

2.10 Ändrad användning av fastigheten Koholmen 1.208 (sjöbod norra hamnen)
Förelåg skrivelse fr ån Anders Bergius som beskrev ändrad användning från
ändamålet verksamhet till en användning bestående av verksamhet i del av
fastigheten och boende i en annan del. Efter diskussion träffades följande

Beslut:
Styrelsen bordlägger frågan till dess ytterligare underlag i form av
gällande planbestämmelse föreligger
2.11 Offentliga toaletter på Danmark
Fråga ställdes om bygglov för sjöbodar som medgivits för
restaurangverksamheten också avser offentliga toaletter.
Beslut:
Jan-Ove får i uppdrag att ta fram aktuellt byggnadslov för
besvarande av frågan

6 Nästa möte
Tisdag den 2002-05-07 kl. 18.30 KIF
7 Avslutning
Ordföranden tackade för engagerat deltagande och avslutade mötet

Jan-Ove Nilsson
Sekreterare

Lasse Fält
Justerare

