Protokoll fört vid styrelsemötet i Klädesholmens Samhällsförening den
18 maj 2005

Närvarande:
Bert Olsson, Gösta Andersson, Ann Charlotte Norrås, Lars-Erik Fält, Krister Malander,
Annika Krusell, Mathias Färdig och Stefan Krusell.

1

Ordföranden Bert Olsson förklarar mötet öppnat.

2

Krister Malander utses att justera dagens protokoll.

3

Föregående protokoll mm

Ordföranden går i korthet igenom frågor som behandlats vid förra sammanträdet.

4

Kort om aktuella frågor

1

Mötet med Vägverket har ännu inte bokats in. Vid mötet kommer förutom
Klädesholmens samhällsförening även Klädesholmens Vägförening och Tjörns
Kommun att vara representerade.

2

Sören Johansson kommer tillsammans med boende i Stenvik att försöka åtgärda
badplatsen vid tennisbanan efter Gudrun.

3

Arbetet med att bevara Klädesholmens Skola bedrivs fortlöpande och intensivt.
Målet för arbetet är att skolan skall finnas kvar i kommunal regi. En
verksamhetsinriktning som diskuteras är musik, dans, drama och bild. Ett
ytterligare orosmoln på skolhimmelen är att det finns tankar på att
Klädesholmens Dagis skall läggas ner. Därigenom försvinner en naturlig
rekryteringsbas såvitt avser elever till Klädesholmens Skola. Frågan är
synnerligen angelägen för Klädesholmens samhälle och Samhällsföreningen
söker på alla sätt påverka situationen i positiv riktning.

4

Nu är det snart dags för starten i simskolan. Inför badsäsongen och simskolan
kommer badviken att inspekteras ur säkerhetssynpunkt. Den årliga
sandblåsningen kommer också att genomföras för att den sand som drivit för
långt upp på land skall återfinnas där den skall. Var sak på sin plats!

5

Arbetet med kvarstående praktiska arrangemang för det nyinvigda biblioteket
går sakta. Fortfarande återstår bl a installationen av en dator med bredband,
byggnationen av en ramp för rullstolsbundna och skyltsättningen.

6

Klädesholmens Samhällsförening avser att kontakta Sjöfartsverket rörande
skyltningen av hastighetsbegräsningen för sjötrafik i Västra Hamnen.

5

Sommarens festligheter

Samhällets dags förkommitté - Annika Andersson - och Midskommarfirandets förkommitté Paula Johansson - kommer att bjudas in till nästa styrelsesammanträde för en genomgång av
arbetet inför sommarens två stora arrangemang.
Frågan om att arrangera även en visafton i år kommer att tas upp för vidare diskussioner vid
nästa styrelsesammanträde.

6

Sommarens friskvård

Även i år kommer det att bli gympa i Parken i juli månad – denna gång under rubriken Friskis
och Svettis och som vanligt under kompetent ledning. Arrangemanget kommer att anslås på
vara anslagstavlor.

7

Tennisbanan

Klädesholmens Segelssällskap - KSS - har på förfrågan från Klädesholmens Samhällsförening
uttalat sitt intresse för att ta visst ansvar för återställandet av tennisbanan i speldugligt skick
dock med den reservationen att medel måste ställas till förfogande och att även
Samhällsföreningen och Klädesholmens Idrottsförening - KIF - tar sin del i ansvaret.
Möjligheten för boende och besökare att spela tennis är av intresse för Samhällsföreningen
och Idrottsföreningen. Tennisintresset är emellertid just nu inte så stort bland våra yngre som
det varit tidigare. Möjligheten för våra unga att kunna utöva sina sportsliga aktiviteter är
mycket begränsade här på Klädesholmen och det har till styrelsen framförts önskemål om att
öppna möjligheten att använda tennisbanan även för andra aktiviteter t ex basketball,
landbandy på inlines och skateboard.
Ett arrangemang som öppnar möjligheten att använda tennisbanan för fler aktiviteter än tennis
prioriteras av Klädesholmens Samhällsförening. Avgörande för bibehållandet av tennisbanan
är emellertid ekonomin. Varken Klädesholmens Samhällsförening eller KIF har ekonomiska
möjligheter i den storleksordningen det kan bli fråga om. Samhällsföreningen kommer att ta
kontakt med företrädare för KSS för vidare resonemang i tennisbanefrågan.

8

Folder om ordning och reda m m på Klädesholmen

Styrelsen går igenom och antar det förslag till informationsfolder som föredras av Krister
Malander. Foldern kommer att delas ut till samtliga fastighetsägare på Klädesholmen men den
riktar naturligtvis till alla som besöker Klädesholmen.

9

Ny skärgårdsutvecklare

Mats Ehn har anställts som skärgårdsutvecklare vid Tjörns Kommun efter Ann-Sofie Nestor
som övergått till annan verksamhet. Ehn informerade i stort hur han planerar sin verksamhet
och redovisade i korthet ett projekt som Tjörns Kommun och Kungälvs Kommun gemensamt
driver för att utöka den reguljära färjetrafiken på Hakefjorden till att omfatta även Rökan. Han
redovisade även kort hur han under rubriken ”Lokal mobilisering” kommer att engagera sig i
det arbete som bedrivs inom samhällsföreningarna i Rönnäng, Klädesholmen och
Kyrkesund/Härön för bibehållandet av ett levande samhälle.
Styrelsen framförde till Mats Ehn vikten av att bibehålla Skärgårdsforum som en plattform för
information och diskussion kring skärgårdens angelägna frågor.

9

Boplikt och marknadsvärde

Lina Schlyter har inom civilingenjörsutbildningen i Lantmäteri vid Lunds Tekniska Högskola
gjort ett examensarbete med rubriken Boplikt och marknadsvärde. Rapporten diskuterades.
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