Protokoll fört vid styrelsemötet i Klädesholmens samhällsförening den
18/2. 2004.
Närvarande: Bert Olsson, Lennart Olsson, Greta Axelsson, Mattias Axfjärd
Färdigh, Jan-Ove Nilsson, Lars-Erik Fält, Gösta Andersson samt Stefan
Krusell from § 9.
Övrig närvarande: Uno Nilsson Tjörns kommun under punkt 13.
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Ordförande Bert Olsson hälsar välkommen, samt förklarar mötet
öppnat.
Till sekreterare för mötet väljes Gösta Andersson.
Till justeringsman väljes Lennart Olsson.
Ordföranden går igenom protokollet från föregående styrelsemöte,
därefter går vi igenom styrelsens verksamhetsberättelse för 2003, efter
några små justeringar godkännes densamma. Ordföranden informerar
styrelsen återigen om skrivelsen från miljö- och byggavdelningen i
Tjörns kommun betr. nedskräpningen på Hjälmen på platsen för
”påskevaga”, han uppmanar styrelsen föra ut budskapet att denna plats
inte är någon allmän byggtipp. Även informerar han om att Holger
Nestorsson var upptagen den 28 febr. och ej kan vara föredragshållare
på årsmötet. Istället har han engagerat Gunnel Kristiansson, en åtgärd
som styrelsen godkände.
Frågan om gemensam upphandling av tankrengöring och besiktning av
oljetankar som måste vara utförd senast 31/12. 2005 väcktes på fjolårets
årsmöte. Bert fick då i uppdrag att undersöka ifall detta gick att
realisera.
Efter hans kontakt med fyra firmor: Cisternservice, SIFAB, RESI och
Sellbergs framkom att Cisternservice har det förmånligaste priset fn.
1850:- inkl. moms, SIFAB:s pris var 2750:- - 10-15%, RESI var ej
auktoriserad.
Därför föreslår styrelsen att rekommendera Cisternservice i Ljungskile
att utföra tankrengöring och besiktning, men att varje fastighetsägare
själv får kontakta nämnda firma för att få arbetet utfört i rätt tid.
Följande fråga ställes till Klädesholmens vägförening:
När kan vi räkna med att en ny förrättningen skall äga rum, som
möjliggör att grönytorna här på ”holmen” kan tas in i vägföreningens
ansvarsområde? Gösta Andersson får i uppdrag att ställa denna fråga på
vägföreningens årsmöte.
Styrelsen beslutar att simskolan i sommar skall starta på samma dag
som övriga simskolor inom kommunen. Troligtvis i v.27, dock senast
v.28. Lars-Erik Fält informerar styrelsen vid nästa styrelsemöte.
Beslutades att hos kommunen ansöka om sommarferiearbetare, som
skall sköta öns grönytor.
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En ansökan från fastigheten Klädesholmen 1:37 angående
uppförande av en carport har inkommit till Tjörns kommun, se
bilaga nr 1, vilken i sin tur sänt över ärendet till samhällsföreningen
för yttrande.Vårt svar är: Ett byggnadslov som endast berör närmast
kringliggande fastigheter, skall inte lämnas till samhällsföreningen
för yttrande, eftersom det saknar principiell betydelse. Dock skall
kringliggande grannars åsikter beaktas av nämnden i vanlig ordning.
Beslutades att träden i parken måste klippas i år. Ordföranden fick i
uppdrag att kontakta Blekets trädgårdstjänst för utförande.
Ordföranden anmäler för styrelsen att han sökt om tillstånd för ett
sedvanligt fyrverkeri på valborgsmässoafton i år, samt talade även
om att föreningen fått ett dylikt tillstånd, detta noteras med
tacksamhet från övriga styrelseledamöter.
Styrelsen beslutar att förnya sitt medlemsskap i föreningen Svenskt
landskapsskydd till en årskostnad av 350:-.
Uno Nilsson bibliotekschef i Tjörns kommun informerar styrelsen
om framtiden för öns bibliotek. Han lämnar även över en skriftlig
information, se bilaga nr 2. Styrelsen beslutar att Gösta Andersson
informerar i frågan på årsmötet.
Styrelsens förstudiearbete inför en ny detaljplan här på ön fortsätter.
Mötet förklarades avslutat.
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