Noteringar från Klädesholmens Samhällsförenings sommarmöte för
alla medlemmar den 7 augusti 2010

Gösta E hälsade alla välkomna och presenterade styrelsen.
Gösta Eek ordförande presenterade de olika diskussions- och informationspunkterna.
Paula redogjorde för en diger lista av aktiviteter som Samhällsföreningen genomför helt eller delvis
sedan 2009 och fram tills dags dato:
Gymmet renoverat
Återvinningsstationen upprustad
Biblioteket öppet 4 dagar i veckan och helt föreningsdrivet sedan januari 2010
KIF-huset upprustat både ute och inne
Postens brevlåda kvar vid Ica Bojen
Konsekvensanalys av Västrafiks nya tidtabell
Toaletterna i KIF-huset kommer att rustas upp av kommunen till nästa säsong
T-shirtar med tryck – sålda och gått till inköp av ny bänk i badviken och resterande är
avsatt på separat konto för kommande investeringar
Genomfört allmän städdag
Sillens dag
Samhällets dag
Midsommarafton, 960 betalande i år (barn under 15 år gratis)
Simskola
Gympa i parken
Sillebua renovering
Björn Sahlin redogjorde för det initiativ som tagits för att rusta upp tennisbanan. En interimsstyrelse
har bildats. Tennisföreningen kommer att finansiera upprustningen genom att dels ansöka om bidrag
från kommunen men mest genom att erbjuda personer teckna andelar i föreningen på ca 8,000:som ger en timmas spelrätt i veckan under fem år, därefter är andelen ”förbrukad”. En speltimme
beräknas kosta ca 100:-. Sponsorer kommer att erbjudas olika lösningar. Föreningen vill försöka klara
upprustningen utan lån. Mot väster kommer även en boulebana att iordningsställas. Insatta medel
kommer att finnas på ett klientkonto. Bokningarna sköts troligen av gästhamnskontoret och all
information skall finnas på anslagstavlor på Klädesholmen samt länk på Klädesholmens hemsida.
Kommentar från Nilsson att en barnsatsning brukar underlätta när man söker kommunala bidrag.
Positivt gensvar på ett bra initiativ från mötet.
Susanne Kristiansen fick en eloge från mötet då de stöttat en tonårsaktivitet på Klädesholmen för
bofasta och deltidsboende tonåringar. 5-kamp i parken och avslutning med pizza på Kylen. En grupp
på Facebook har startats ”Vi tonåringar på Klädesholmen”.

Susanne framförde Samhällsföreningens tack till familjen Technau som har gjort att det finns ca
15000:- avsatt till barnaktiviteter på Klädesholmen. Av dess har ca 5,000:- har använts till inköp av ny
bänk till badviken. En varm applåd till familjen Technau.

Flytta sommarmötet? En diskussionspunkt från årsmötet i februari. Diskussionen gick fram o tillbaka.
Skall det vara två möte? Sommarmöte och årsmöte? Välja valberedning nu? En namnlista togs upp
för att få kontaktinformation till fler medlemmar. (77 namn antecknades). Nilsson påpekade att
styrelsen i Samhällsföreningen bör spegla sammansättningen heltid- och deltidsboende. Flytta
årsmötet till våren? Sommarmötet kvar?

Gösta E påminde och förklarade om offertarbetet som pågår kring nytt elavtal. Du som idag har
avtalet – svara NEJ till förfrågan från Fortum. Skicka intresseanmälan till Gösta E även om du idag har
annat avtal som går ut senare, du kan ”hänga på” när det gäller till de priser som gavs vid
offertskrivningen. Alla på Rytterholmen måste lämna in en intresseanmälan.

Gösta A förklarade kring kommunens nya regler kring sjöbodspolicyn – varje fastighetsägare bör
kontakta kommunen för synpunkter. Be Gösta A länka informationen från vår hemsida. Synpunkter
från medlemmar att Samhällsföreningen kontrollera hur och om vi kan påverka, hur står sig EUrätten till detta?

Övrigt
Flytta Samhällsföreningens brevlåda vid Ica Bojen till att sitta inomhus istället för ute.
Svårigheterna med att få en båtplats i Norra Hamnen.
Hälsning från Affärsföreningen om vikten av att handla mycket HELA året.
”stadsplanen” är överklagad på fem olika mindre ställe, hos Länsstyrelsen för godkännande och
beslut tas i september 2010. Vad händer med resterande områden? ”Mallen” lagd!
Alla badstegar som ligger på kommunal mark är till för alla. Nya badstegar på kommunal mark
bestäms av kommunen.
Trafiken alldeles för hög. Hastighet på 66km/h har uppmätts. Förslag på att göra vägen till privat,
sätta upp skyltar, gång (= 7km/h), idag en vändplats för turister vid lilla bron.
Anders Schedwin fotar ön och gör en bok
Fler papperskorgar och till hundpåsarna till Klädesholmen (borttagen vid fd hållplatsen vid lilla bron)
Skadegörelse på hänglåset till redskapsboden för gympan, vägspegel saboterad, ytterligare bilar som
fått punktering. Styrelsen uppmanar att polisanmäla och hålla ögonen öppna.
Datum för möten 2011

Årsmöte, lördagen den 26 februari kl. 1500
Städdag, lördagen den 4 juni
Sommarmöte, lördagen den 6 augusti

