Protokoll fört vid styrelsemöte med Klädesholmens Samhällsförening
tisdagen den 28 januari 2003.
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Närvarande: Bert Olsson, Jan-Ove Nilsson, Krister Malander, Lars-Eric Fält,
Lennart Olsson, Gösta Andersson, Mats Berntsson och Stefan Krusell.
1 .Ordförande Bert Olsson förklarade mötet öppnat.
2. Förgående mötesprotokoll upplästes och godkändes.
3. Lars- Eric Fält valdes att justera dagens protokoll.
4. Förberedelsemöte med Jan Bergquist rörande fastighetsskatten sker måndagen den
3 februari i Folkets Hus, Göteborg och representant för styrelsen är Bert Olsson.
5. Patrik Hermansson, Restaurang Salt & Sill/Almö Livs informerar kring en eventuell
etablering av byggnad för försäljning av bröd, ev glass, enklare maträtter samt öl och
vin i västra hamnen.
Försäljningen skulle komma att ske från en ”mobil sjöbod”. Alternativ för placering
inom hamnområdet diskuterades.
6. Kioskförsäljning i hamnen.
Styrelsen har erhållit 2 förslag för yttrande avseende kioskförsäljning i västra hamnen.
a) Patrik Hermanssons vid mötet presenterade förslag enligt punkt 5 ovan.
b) Klädesholmens Segelsällskap har begärt besked om en bröd- och glasskiosk inom
samma område att drivas i deras regi. Segelsällskapet vill i samband med detta
också överta driften av KIFs tennisbana.
Styrelsen finner att:
förslag a) med ny etablering av verksamhet är av sådan omfattning att den fordrar att
plan upprättas som bl a reglerar eventuella störningar, trafikfrågor och tillgänglighet.
förslag b) ligger i linje med tidigare, genom Kicki Persson, i västra hamnen, bedriven
kioskverksamhet och kan anordnas i för ICA Bojen nödvändigt, fruktbart samarbete
som kan accepteras av Klädesholmens Samhällsförening.
Styrelsen beslutar därför att förorda förslag b) och meddelar därmed Klädesholmens
Segelsällskap att fortsätta med planeringen inför kommande sommarsäsong.
I detta beslut deltog ej Krister Malander.
7. Skrivelse nr 1 från Pelle Stavfeldt rörande åretruntboendet på Klädesholmen får ses som
besvarad i enlighet med Samhällsföreningens styrelseprotokoll daterat 2002-09-03.
Skrivelse nr 2 från Pelle Stavfeldt rörande otillåten dumpning av sprängsten och avsaknad
av vattendom därför vidarebefordras till Hamnchefen Tjörns Kommun, Christer Persson
samt Miljö- och Byggnämnden, Tjörns Kommun, Jan Fredriksson för utredning härom
samt förhindrande av framtida överträdelser.
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8. Den långsiktiga ”Framtidsvisionen för Klädesholmen” som diskuterats föreslogs att
för kommande styrelsemöten delas upp i 4 avsnitt för att därigenom kunna ge ett
greppbart material.
I en slutdiskussion får styrelsen sedan ta ställning till helheten.
För gruppen: ”Bostäder, planer och byggande”. Jan-Ove Nilsson.
”Näringsliv och sysselsättning”. Krister Malander och Gösta Andersson.
”Samhälle, kultur- och föreningsliv”. Bert Olsson och Annika Andersson.
”Turismen på Klädesholmen”. Lars-Eric Fält.
9. Bert Olsson redovisade information från Skärgårdsforum som givit uppdrag till Ann-Sofie
Nestor att genomföra studiecirkel i kustens boendefrågor.
10. Årsmötet kommer att avhållas lördagen den 22 februari 2003 i Församlingshemmet på
Klädesholmen. Separat information kommer att anslås.
11.Tackkort har inkommit från jubilaren och tillika styrelseledamoten Ann-Charlotte Norrås
för Samhällsföreningen genom Bert Olsson och Jan-Ove Nilsson uppvaktning i samband
med högtidsdag.
12. Jan-Ove Nilsson meddelar att en Hamnförening i västra hamnen bildats. Vid mötet påtalades kioskfrågan i hamnen och förordades att verksamhet som konkurrerar med ICA-Bojen
inte etableras.
Man önskar också att parkeringsfrågan i hamnområdet, sommartid, regleras och rangeras
genom ex markering/målning på asfalten.
13. Skrivelse från Tjörns Kommun har inkommit avseende underhållsarbeten i badviken.
Samhällsföreningen ser att betongkaj som omgärdar viken måste repareras och att gängse
översyn av säkerhetsutrustning, bryggor, hopptorn, vattenområden, stegar och trappor görs.
14. Skrivelse har också inkommit rörande behov av feriearbetare.
15. Lennart Olsson efterhör möjligheter till sk elskåp med uttag för bilvärmare i parkeringsområdet inom Stenvik samt utplacering av sandbehållare på minst 2 ställen i anslutning till
Postliden.
Frågan kommer att vidareföras till Vägföreningen liksom frågan om förslag till snabbare
snöröjning på Vägverkets vägnät (Strandgatan) genom samarbete med Vägföreningens
plogningsentreprenör.
Komplettering av ”lagliga” kompletterings- ”30 km”-skyltar, blå, efterlystes och fråga om
klippning och underhåll av grönytor skall åter väckas hos Vägföreningen.
Samhällföreningen utsåg Gösta Andersson att bevaka Samhällsföreningens frågor vid de
årsmöten Klädesholmens Vägförening håller.
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16. Skrivelse har inkommit från Britt- Louise och Jörgen Pettersson, Klädesholmen
rörande den uthyrning av kommunal mark som genom Klädesholmens Vägförening
skett av de befintliga, allmänna, parkeringsplatser i Obbolevik att gynna privat
intresse.
Skrivelsen kommer att behandlas vid kommande styrelsesammanträde.
17. Diverse järnskrot och utrangerad trappa kommer att vid städdagen bortforslas från
område gränsande till badviken vid städdagen.
18. Nästa styrelsemöte kommer att vara tisdagen den 11 februari 2003 i KIFs lokaler.
19. Ordförande tackade för mer än 3timmars visad uppmärksamhet och avslutade mötet.

Krister Malander
Sekreterare

Lars Eric Fält
Justerare

