Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Klädesholmens
samhällsförening den 23 november 2005.
Lokal: KIF. lokalen.
Närvarande: Bert Olsson, Mathias A. Färdigh, Jan-Ove Nilsson, Annika Andersson (t.o.m. §
6), Lasse Fält, Stefan Krusell och Gösta Andersson.
§ 1.
Ordf. förklarade mötet öppnat.
§ 2.
Till justeringsman valdes Mathias A. Färdigh.
Till sekreterare för mötet valdes: Gösta Andersson
§ 3.
Föregående mötesprotokoll, informationer m.m.
Ordf. går igenom föregående protokoll, och lämnar följande upplysningar:
Efter samtal med Stefan Lund framkom att:
-

Skylt ”Klädesholmen” som vi önskade få uppsatt vid Myggenäskrysset, kan av
utrymmesskäl inte sättas upp där, men kanske att de kan montera upp den i
Wallhamnskrysset i stället.

-

Vändplanen kommer att markeras på Strandgatan vid Tjörnbanken.

-

”Gårdsgatustatus”- utredningen fortsätter.

-

Uppsättning av skyltar av mindre format, typ. 30 o.s.v. på gång.

-

Vägräcke byts ut vid Eva Petterssons fastighet på Strandgatan 32 inom den närmaste
tiden.

-

Skylt ”allmän väg upphör” uppsättes vid torget.
Övrigt:

-

Inbjudan av kommunchef och Tjörnpolitiker till våra styrelsemöten påbörjas snarast,
så att de partivis kan närvara vid våra styrelsemöten före sommaruppehållet.

-

Vi fullföljer inbjudan av näringslivsföreträdare som bor på Klädesholmen främst
sommartid, till en träff någon gång under tiden juni- augusti 2006.
Hur kan vi ha hjälp av varandra, när det gäller att utveckla Klädesholmen till ett
”levande samhälle året runt” kommer att vara temat för denna träff.

-

Enkäten till de årsboende skall ut under 1:a kv. 2006.
En defibrillator har i dagarna beställts genom Bengt Andréns försorg.

-

Nya ljusslingor till våra granar har beställts.
§ 4.

Ordföranden i Bästkusten AB. Lasse Fält redogör för det nya bolaget som är under
bildande. Bästkusten ”skrotas”. Det nya bolaget får ett nytt namn. Som ny medlem
kommer Kungälvs kommun att gå in. Enligt Lasse tillför detta bolaget mer tyngd.
§ 5.
Allaktivitetshuset är fr.o.m. den 16/11.05 i full gång.
Tisdagar:
Onsdagar:
Torsdagar:

16 30 - 19 00
11 00 - 13 00
16 00 - 17 30

Dessa tider skall anslås på våra tre anslagstavlor.
§ 6.
En diskussion fördes om vad vi inom styrelsen kan göra, för att förverkliga våra visioner
enligt § 7 i föregående protokoll, och följande framkom:
- Vi kan vara en katalysator när det gäller att förmedla kontakter mellan befolkning och
kommunen i tex. byggfrågor.
-

Kan vi bilda ett bolag som köper upp gamla hus samt bygger nya hyreslägenheter?
Vi bjuder in experter i frågan, för att lära oss mer.

-

Jobba med att integrera Klädesholmen och Bleket, genom att försöka få till ett nytt
bostadsområde på Bockholmen och Ellingen, kanske kan också en ny småbåtshamn i
anläggas i detta område, som kan serva hela Rönnäng- Bleket och ”nya”
Klädesholmen. Frågan lämnas till det nya tätortsstudiearbetet som Tjörns kommun
nyligen har startat upp för Rönnäng- Bleket och Klädesholmsområdet.

-

Försöka att förmå Tjörns Bostads AB, att bygga ett femte hyreshus på Rytterholmen.
Nuvarande parkeringsplats flyttas väster om de befintliga hyreshusen. Den nya
tätortsstudien skall även behandla denna och nästa fråga.

-

Utreda frågan om vi kan få till stånd en byggnation av hyreslägenheter i Stenvik, på
sluttningen ovanför tennisplanen, men ej högre belägna än att nuvarande höjdkurvor
på Skaboholmen hålls intakta. Delar av tennisplanen kan komma att ianspråktagas.

-

Utveckla turismen på holmen i samarbete med kommunen och näringslivet, genom att
utreda frågan med berörda parter. Kanske kan vi redan i sommar öppna en liten
turistbyrå i vårt allaktivitetshus? Därför bör vi snarast ta fram en info-folder.
Vad händer på Klädesholmen i sommar? Skulle vi inte hinna att få klartecken till
turistbyrån i sommar, kan ändå en dyl.folder vara till stor användning för
gästhamnskontoret i Stenvik.
§ 7.

Vid nästa möte den 14 dec. 2005 kommer repr. från idrottsföreningen att närvara, för att
förbereda överlämningen av ansvaret för KIF- huset till Klädesholmens samhällsförening.

Mötet förklarades avslutat.

§ 8.

Vid protokollet

Justerat:

Justerat:

Gösta Andersson

Bert Olsson

Mathias A. Färdigh

