VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KLÄDESHOLMENS
SAMHÄLLSFÖRENING 2013.
Styrelsen för Klädesholmens Samhällsförening vill härmed lämna följande
verksamhetsberättelse för år 2013.
Under året har vi haft 308 hushåll som medlemmar, styrelsen har haft 8 st.
protokollförda sammanträden förutom årsmötet, dessutom har vi anordnat ett
sommarmöte 11 maj för allmänheten.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordinarie ledamöter:

Suppleanter:

Håkan Johnsson (ordförande)
Gösta Eek (vice ordförande)
Paula Johansson-Everall (kassör)
Ingela Wastegård (sekreterare)
Thomas von Sydow
Tobias Hålldén
Gösta Andersson

Annika Krusell
Lisa Holvik
Håkan Hilmersson
Robert Bergfeldt
Susanne Lönnstig
Håkan Bergstam

Revisorer
Inga-Britt Johansson
Claes Oleander

Suppleanter
Tomas Kristensson
Jan-Anders Andersson

Håkan Johnsson och Gösta Andersson har tjänstgjort som kontaktpersoner för
styrelsen ut mot allmänhet och myndigheter.
Ett antal personer är invalda i följande grupper och kommittéer:
Ledamöter till Skärgårdsrådets kuststämma
Ledamot i museiföreningens styrelse
Badvikskommitté
Julgranskommitté
Vindkraftskommitté (aktiveras av styrelsen vid behov)
Samhällets dags kommitté
Samhällets dags förkommitté
Midsommarkommitté
Flaggkommitté
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Hjärtstartarkommitté
Bibliotekskommitté
Påskvaga grupp?
Här följer några axplock från vad styrelsen, dess kommittéer och övriga
medlemmar har uträttat under året 2013:


På årsmötet 2013 presenterade Morgan Bråse historik om
Klädesholmens Seafood som avslutades med en blick in i framtiden.



Samhällsföreningen har under året hållit biblioteket öppet tack vare
frivilliga krafter fyra dagar i veckan. Besökare 1 726 varav 74 barn, totalt
lånades 734 böcker. Siffror som biblioteket gärna ser öka under
kommande år.



”Gymmet” i allaktivitetshusets källarvåning har varit öppet för
allmänheten hela året, fyra dagar i veckan i samband med bibliotekets
öppettider. Vi ser gärna fler besökare i gymmet trots alla 4:3, 5:2, 6:1
dieter.



Anordnat en allmän städdag den 11 maj med uppslutning från de flesta
bostadsområden på ön. Det var ca 40 ”Klädesholmare” som gjorde
holmen renare men vore än trevligare om vi var fler.

 Vi har haft ett sedvanligt stormöte med god uppslutning i
Rödakorslokalen lördagen den 11 maj.
 Föreningen var även medarrangör vid Sillens dag den 6 juni, vi ansvarade
för Sillhjul och Chokladhjul. Ett arrangemang som växt och numer lockar
tusentals besökare


Anordnat midsommarfirande i parken, med dans kring stången samt
försäljning av lotter, kaffe m.m. ca.430 betalande personer besökte en
initialt varm/solig tillställning men prick 15.00 kom en kraftig åskskur
vilket fick deltagarantalet att minst halveras. (Alla barn under 14 år gick
in gratis).
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Vi har anordnat och bekostat en simskola som även Klädesholmens Röda
korskrets, Norra och Västra hamn- föreningarna lämnat bidrag till.
37 barn var inskrivna.

 Samhällets dag genomfördes lördagen den 6 juli med traditionsenligt bra
väder och mycket folk i rörelse.
 Sett till att det varit möjligt att under ordnade former gympa i parken
under storsemestern. Detta arrangemang kunde tack vare Gunilla
Almgren, Marianne Alexandersson och Jan-Ove Nilsson genomföras. Inte
mindre än 60- 120 personer deltog vid varje tillfälle, ett imponerande
antal. I år blev ingen gympa inställd av väder. Gympan drar folk från bl.a
Flatholmen, Rönnäng, Skärhamn och Tjörnekalv.
 Biblioteksgruppen har presenterat flera omtyckta och välbesökta
utställningar. Mars/April : Fotoutställning, Maritha Olausson, Ingrid
Kettner, Boel Wranger och Anders Schedwin. Maj: Utställning, Frank
Holvik hus och gränder på Klädesholmen. Juni, Juli och Augusti : Tjörns
Fotoklubb. Augusti: Kulturveckan med sagostunder med Eva Kristensson,
Gunilla Lundström och Inger Johansson. Föredrag av Pelle Stavfeldt,
Thomas Forser, Holger Nestorsson och Torkel Ivarsson. September,
Oktober och November: Konstutställning, Krister Svanvik. November
och December: Konstutställning, Eva Ewers. 14 November : C.O Ewers
föredrag om sin tid på Tjörn. 3 Oktober och 11 December: Majongkurs
av Susanne Lönnstig.
 Varje söndagskväll under hela året har det utgått från allaktivitetshuset
ett gäng motions löpare främst män, men även en hel del damer.
 Satt upp en julgran vid affären.
 Nya lås på Allaktivitetshuset.
 Bistått med material till reparation av befintliga badstegar. Badflotten Jet
float ”Draken” kom på plats med många besökare, främst barn och
ungdomar men uppskattades även av äldre badgäster. Jetfloat är nu på
vinterförvaring ( Norra Hamnen).
 Påtalat för kommunen om vattenkvalitén.
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 Tjörns Kommun har efter påstötning från Samhällsföreningen lagat
cementkajer och bryggorna vid badplatsen på Koholmen.
 Nytt bredbandsavtal för Bibloteket.
 Nytt 3-årigt elavtal med Fortum.
 Inköpt två partytält som fyllde sin funktion under åskskuren på
midsommarafton.
 Avtal med Västra Hamnföreningen om att fortsätta traditionen med
”Påskvaga”.
 Tillsatt en arbetsgrupp för utsmyckning av Klädesholmen allmänna
områden sommar/vintertid.

Till Er alla som engagerat sig och deltagit i de olika aktiviteterna som vi
anordnat under året, vill vi framföra ett stort TACK!
Styrelsen
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