VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KLÄDESHOLMENS
SAMHÄLLSFÖRENING 2002.
Styrelsen för Klädesholmens Samhällsförening vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse
för år 2002.
Samhällsföreningen hade under året 242 hushållsmedlemmar. Samhälls föreningens styrelse har
under år 2002 haft 10 sammanträden förutom årsmötet. Styrelsens sammansättning har varit
följande:
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Ett antal personer är invalda i följande grupper och kommittéer
Valberedning
Ledamöter till Skärgårdsrådets kuststämma
Badvikskommitté
Julgranskommitté
Vindkraftskommitté
Samhällets dag
Samhällets dags förkommitté
Midsommarkommitté
Parken
Museiföreningen

Några axplock från vad styrelsen, dess kommittéer och övriga medlemmar uträttat under året
2002:
- besvarat remisser från Tjörns kommun ang. bygglov, sjöbodar och haft kontakter
med Glesbygdsverket
- under året arbetade Samhällsföreningen med frågor kring fastighetsskatten, Allmänt
möte hölls i oktober om hur vi skulle bemöta de nya kraven på fastighetsskatt.
- diskuterade kring Glesbygdsverkets rapport om boplikt
- under året har Samhällsföreningen genom vindkraftskommittén varit engagerad i
frågor rörande etableringar av vindkraftverk kring Klädesholmen.
- i januari inbjöd styrelsen samtliga föreningar och samfund på ön till ett seminarium,
där vi diskuterade frågor som gällde Samhällsföreningens och Klädesholmens
framtid. Flera idéer kom fram som styrelsen arbetat med under år 2002.
- i samband med kyrkokörens Valborgsmässofirande anordnades ett fyrverkeri av
Samhällsföreningen
- i maj ordnades en allmän städdag
- i maj ordnades också en Energilördag där vi hade besök av Tjörns energirådgivare
och vi hade möjlighet att besöka fastigheter med olika typer av uppvärmning
- midsommarfirandet anordnades i Parken med midsommarstång och alla barnen
bjöds på glass och vuxna kunde dricka kaffe
- under 4 veckor på sommaren engagerades en skolungdom för att sköta våra
grönytor
- Samhällsföreningen tillsammans med Röda Korset anordnade simskola under
sommaren med 20 nybörjare och 24 märkesdeltagare
- Samhällets dag lördagen den 6 juli firades med sedvanliga inslag
- under sensommaren anordnades en träff med både “året-runt-boende” och de
“icke-året-runt-boende” med ca 100 närvarande för information och
erfarenhetsutbyte och där framför allt boplikten diskuterades
Till Er alla som engagerat Er och deltagit i de olika aktiviteterna som anordnats under året vill vi
framföra ett stort TACK!
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