Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 2003-10-07 med
Klädesholmens Samhällsförening
Närvarande: Bert Olsson, Gösta Andersson, Krister Malander t.o.m. §7, Annika Andersson, Håkan
Kristiansson, Jan-Ove Nilsson, Stefan Krusell fr.o.m. §5
Gäst: §5, Per-Aste Persson, Klädesholmen Seafood.

§1
Ordförande förklarade mötet öppnat.
§2
Till mötessekreterare valdes Jan-Ove Nilsson
§3
Till att justera dagens protokoll valdes Gösta Andersson
§4 Föregående mötesprotokoll
genomgicks och följande noteringar gjordes
• Ordf. kontaktar stadsarkitektkontoret angående den resursperson som ska hjälpa
föreningen med underlag för kommunens planarbete.
• Bredbandsleverantörerna har inte visat nämnvärt intresse för leverans till Holmen.
Fortsatt bevakning av om leverantören Bostream kan tänka sig att bli leverantör.
• Förköpsärendet Klädesholmen 1:28 har avvisats av regeringen som alltså inte ger
möjligheten till boende för en familj på Holmen. Utslaget är högst oväntat och
finns ännu inte i skriftlig form. Föreningen bevakar.
• Ordf. har för att kunna besvara skrivelse sökt den boende på Skomakargatan som
utökat brygga i Vadvik. Resultatlöst eftersom ingen synes bo i huset.
• Inför svarsskrivelsen till Ove Finndin anmälde ordf. att ett flertal parallellfall längs
kusten behandlats på samma sätt, d.v.s. skattemyndigheten har nekat bosättning.
Han anmälde också ett i sammanhanget noterbart förhållande att uppskattningsvis
50 personer är skrivna på ön synbarligen utan att bo i sina hus.
§ 5 Planarbete för Klädesholmen Seafood
Per-Aste Persson redovisade bolagets behov av kylanläggning sedan andra alternativ ej
kunnat genomföras. Följande alternativ studeras.
Alt 1. Strömholmen tvärs över brons nedfart vid nuvarande PK bedöms ha tillräcklig storlek
för att dels rymma 1000 m2 kyllager och dels medge att en transportväg kan anläggas som
löser den ibland besvärliga in- och utkörningen till fabriken.
Alt 2. Bergrum vid Alax kyl ger mycket transporter på Industrivägen som berör boende
Alt 3. Utfyllnad västerut från nuvarande PK innebär att vändande backande trafik sker på
Rytterholmen.
Ett planprogram finns upprättat och stadsarkitektkontoret håller ett infomöte i Bleketskolan
den 16/10 kl. 18.30.
Om programmet godkänns kommer ett planmaterial för samrådsutställning att upprättas för att
alla ska kunna ta del av förslaget. Först därefter ställs själva detaljplanen ut före beslut.

Samhällsföreningen ska yttra sig om planprogrammet och fattade följande
Beslut:
Samhällsföreningen förordar alternativ 1 på grund av att:
• Förslaget innebär minst trafik på allmänna gatunätet
• Vändning och backning sker på egna fastigheten
• Strömholmen inte anses vara av sådant naturvärde att det är ett hinder för bebyggelse
Samhällsföreningen förordar också att den nya byggnaden utformas med traditionella magasin
som förebild.
§ 6 Höstaktiviteter
•
•
•
•

Gräset behöver klippas en gång till innan vintern. Ordf. vidtalar Charlotte Rutgersson.
Krukorna på Rytterholmen förses med tallris genom Jan-Ove Nilssons försorg om ingen
annan hinner före.
Sture Pettersson har lovat laga betongytan vid badplatsen (tennisbanan) om föreningen
bekostar material. Styrelsen tar tacksamt emot erbjudandet.
Badkommittén kan ta in badstegar mm

§7 Boende och planfrågor fortsatt arbete
Styrelsen gör detta ämne till en prioriterad fråga.
I ett första steg förslås följande områden bli behandlade
• Magasin- och sjöbodsområdena
• Nybyggnadsmark
• Trafik och parkering
Styrelsen sätter av en helkväll tisdag den 4/11 kl. 18 till 22 för detta. Jan-Ove Nilsson tar med
befintligt kart- och planunderlag och Krister Malander ställer sin matsal till förfogande ty där
finns bord som kan bli arbetsyta.
§ 8 Bygglovärende Klädesholmen 1:65 ( Solviken)
Styrelsen informerades om ansökan avseende att bygga 2, 3m högt plank i tomtgräns på
brygga. Ärendet hade återremitterats till byggnadsnämnden av länsstyrelsen. Efter diskussion
träffade styrelsen följande
Beslut:
Styrelsen förordar att bygglov för plank ej beviljas med hänvisning till att:
-

grannfastigheten (1:194) med verksamhet enligt beviljat bygglov kommer att
lida allvarligt men, om ett heltäckande plank eller liknade anordning skulle
uppföras
det inte framgår av ansökan att ett plank i beskriven omfattning är
nödvändigt för verksamheten

I detta beslut deltog ej Krister Malander.

Denna punkt förklarades omedelbart justerad

§ 9 Avslutning
Mötet avslutades och nästa sammanträde blir enligt ovan
Tisdag den 2003-11-04 kl. 18.00 hos Malanders
Klädesholmen 2003-10-07.
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Bert OIsson
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