Protokoll fört vid sammanträde den 27 augusti med
Klädesholmens Samhällsförening
Närvarande: Lars-Erik Fält, Krister Malander, Greta Axelsson, Bert Olsson, Annika Andersson,
Mattias Färdigh, Lennart Olsson tom § 6 och Gösta Anderssons från § 6.
Besök av AnnSofi Nestor, Frida Ahrel och Jan Fredriksson, ordförande i Miljö- och Byggnämnden

§1
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade särskilt våra gäster välkomna.
§2
Till mötessekreterare valdes Annika Andersson
§3
Till att justera dagens protokoll valdes Krister Malander
§4
Föregående mötesprotokoll genomgick och följande noteringar gjordes
• Informationstavlan vi d KIF skall kompletteras efter genomgång av
Samhällsföreningen.
• Charlotte Rutgersson har arbetat som feriearbetar i fem veckor och utfört ett
utmärkt arbete med att klippa gräs, städa Badviken mm. Samhällsföreningen
beslutade att visa sin uppskattning med arbetet genom att ge henne 500 kr.
§5
Temat för dagens sammanträde är ”Boendet på Klädesholmen”. Till dagens möte hade Jan
Fredriksson, ordförande i Miljö- och Byggnämnden i Tjörns kommun, AnnSofi Nestor,
skärgårdsutvecklare i Tjörns kommun och Frida Ahrel från Carpe Mare-projektet bjudits in.
Jan Fredriksson informerade om att under varje mandatperiod kräver lagen att översiktsplanen
för kommunen revideras. Översiktsplanen har ett tidsperspektiv på 20 år och skall ligga till
grund för arbetet med detaljplanerna inom kommunen.
AnnSofi Nestor berättade att hon upprättat en projektansökan till Carpe Mare –projektet gällande de fyra samhällena Härön/Kyrkesund – Rönnäng – Skärhamn – Klädesholmen.
Ansökan innebar att det under två år skall finnas en tjänst på 50 % till varje samhälle för att
arbeta med utveckling av samhällena i nära samarbete med de boende inom respektive
samhälle.
Frida Ahrel beskrev det material som tagits fram inom Carpe Mare –projekt med avseende på
boende i skärgården.
En livlig diskussion om hur Klädesholmen på bästa sätt skall kunna arbeta med projektet och
programförklaringen följde.
Ett första steg är att Tjörns kommun tar fram en resurs för att Samhällsföreningen (SF) skall
kunna diskutera ändringar i detaljplanerna. SF ser över detaljplanerna och bollar detta mot
kommunen innan dessa ställs ut för diskussion i samhället.

Jan Fredriksson tar fram material för att SF skall kunna genomföra en förstudie till
programförklaringen. Detta sker genom att det framställs en ansökan till Miljö- och
planberedningen om att kommunen finansierar en förstudie till programförklaringen.
Programförklaringen skall sedan tas fram under det projekt som finansieras med EU-medel.
Frida Ahrel från Carpe Mare-projektet har möjlighet att delta i arbetet med
projektbeskrivningen.
Målet med arbetet är att ändra detaljplanerna för Klädesholmen till att bli ändamålsenliga för
att stärka ett ökat åretruntboende i samhället.
§6
• Mötet diskuterade bygglovsansökan om att placera en 3G-antenn på tre meter på
Vattentornet samt två teknikbodar vid Vattentornet.
Samhällsföreningen beslutade att lämna följande yttrande till bygglovsansökan till Tjörns
kommun:
Samhällsföreningen hemställer att Tjörns kommun avslår ansökan av etablering av en 3 G
mast på Klädesholmens vattentorn på grund av
• Strålningsrisken från masten
• Förfulning av ett av öns få grönområde genom uppförande av två bodar
• Störande buller från de två teknikbodarna, vilka placeras i nära anslutning till boende
Samhällsföreningen föreslår som alternativ placering på befintlig Teracom-mast i
Rönnäng.
•
•
•
•

•

Samhällsföreningen kommer under hösten att utvärdera den till fritidsboende utsända
enkäten.
Samhällsföreningen har erhållit skrivelse från Ove Findin. Ordförande Bert Olsson fick i
uppdrag att besvara brevet.
Samhällsföreningen besvarar skrivelse angående brygga i Vadvik och denna skickas till
Tjörns kommun och tekniska nämnden.
Samhällsföreningen tillstyrker ansökan om bygglov av förråd för Lennart Olsson,
Skomakaregatan 19 på Klädesholmen 1: 1 under förutsättning att grannarna är positiva
och att byggnationen inte hindrar framkomligheten för allmänheten. SF tillstyrker
tillfälligt bygglov under förutsättning att byggnaden i framtida detaljplan inlämmas i
planen.
SF stöttar fullt ut förköpsärendet avseende fastigheten Klädesholmen 1:28

•

SF tar fram ett förfrågningsunderlag om offert avseende bredbandsleverantör till hushållen
på Klädesholmen. Lasse Fält fick i uppdrag att be Kristoffer Rutgersson och Marcus
Andersson att ta fram underlag.

•

För att erhålla en bättre trafikmiljö på Klädesholmen krävs klippning av ett antal häckar
och buskar. Detta ärende remitteras till Vägföreningen.

Mötet avslutades och nästa sammanträden bestämdes till 7/10 kl. 18.30
Klädesholmen den 31 augusti 2003.
Annika Andersson
Sekreterare

Krister Malander
Justerare

