Protokoll fört vid styrelsesammanträdet i Klädesholmens Samhällsförening
den 16 januari 2006

Närvarande:

Bert Olsson, Gösta Andersson, Jan-Ove Nilsson, Mathias Färdigh,
Lennart Olsson, Krister Malander, Stefan Krusell och Ann Charlotte
Norrås

Övriga närvarande: Kommundirektören Bo Svensson
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Ordföranden Bert Olsson hälsar de närvarande välkomna till årets första
styrelsesammanträde och förklarar sammanträde öppnat.
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Till att justera dagens protokoll utses Lennart Olsson.
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Föregående protokoll
Ordföranden går i korthet igenom föregående protokoll. Han meddelar därvid bl a att
Kooperativ Konsult AB kommer att representeras av Pär Olofsson i stället för Ingrid
Bexell Hultén. Pär Olofsson kommer till styrelsesammanträdet i mars för att informera
om frågor som rör kooperativ hyresrätt, stiftelser och aktiebolag.
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Samtal med kommundirektören Bo Svensson om angelägna frågor
Bakgrund
Styrelsen har tidigare beslutat att bjuda in kommundirektören och representanter för de
politiska partierna i Tjörns Kommun för att diskutera för Klädesholmen angelägna
frågor. Kommundirektören Bo Svensson hälsas nu välkommen till dagens
sammanträde.
Presentation - kommundirektören och hans arbete vid Tjörns Kommun
Bo Svensson lämnar en närmare presentation av sig själv och sitt arbete som
kommundirektör. Han berör särskilt den ändring av organisationen inom Tjörns
Kommun som gjorts i syfte att få större och bärkraftigare enheter i förvaltningen. En
ny stor enhet - Samhällsbyggnadsförvaltningen - ansvarar för plan-och byggfrågor,
folkhälsofrågor, miljöfrågor och skärgårdsutvecklingsfrågor men också för
Räddningstjänsten och Trafiknämnden. De renodlade kommunledningsfrågorna
avseende verksamhetsstrategiska frågor och frågor rörande ekonomi och personal
ligger nu i en särskild enhet med ett eget kansli - kommunkansliet.

Presentation - Klädesholmens samhälle och Samhällsförening
Ordförande informerar kort om Klädesholmen då och nu och om arbetet i
Klädesholmens Samhällsförening. Han berör särskilt befolkningsutvecklingen och
nämner att antalet folkbokförda på Klädesholmen för närvarande är ca 440 samt att
andelen unga under senare år minskat. Idag är 33% över 64 år och bara 17% under 18
år. Det finns 330 fastigheter på Klädesholmen och ungefär hälften ägs och nyttjas av
åretruntboende.
Näringslivet på Klädesholmen är koncentrerat till konservindustrin. Antalet
företag har minskat under åren och bl a på grund av sammanslagningar finns det idag
tre företag i konservindustrin kvar - Klädesholmen Seafood, Konservsönerna och
Marstrandsfjorden.
Ett levande samhälle är en huvudfråga för Klädesholmens Samhällsförening som är
omkring 35 år gammal. Ca 90 % av fastighetsägarna och deras hushåll är medlemmar
i föreningen. Efter beslut vid årsmötet 2005 är medlemskap i Klädesholmens
Samhällsförening öppet både för åretruntboende och för fritidsboende. Fritidsboende
är också valbar till styrelsen. Styrelsen sammanträder varje månad. Årsmötet äger rum
sista lördagen i februari. Ett allmänt informationsmöte äger rum varje sommar första
lördagen i augusti. Extra informationsmöten äger rum när detta är påkallat av särskilda
skäl som t ex vid den allmänna fastighetstaxeringen eller andra för boende angelägna
frågor. Samhällsföreningen har bl a engagerat sig i att få ned kostnaderna för el och
olja i avtal som tecknats mellan leverantören Norsk Hydro och enskilda
fastighetsägare. Samhällsföreningen arrangerar årligen Påskevaga,
Valborgsmässofyrverkeriet, Midsommarfirandet och Samhällets dag.
Kort om samtalet kring boende och näringslivsfrågorna
Samtalet mellan kommundirektören och styrelsemedlemmarna kretsar kring boendeoch näringslivsfrågor samt kring samhällsservicen. Tjörns kommun utnyttjar
Klädesholmens Samhällsförening som remissinstans i vissa plan-och byggärenden.
Ordföranden redovisar kort det omfattande arbete Klädesholmens Samhällsförening
genomfört inom ramen för kommunens arbete med den s k tätortsstudien. För
Samhällsföreningen - som med stort intresse väntar på resultatet - är fortlöpande
information om planarbetet av vikt.
Bo Svensson framhåller näringslivets och turismens betydelse för Tjörns Kommun.
Han betonar vikten av att alla möjligheter på hela Tjörn tas tillvara och att inte allt
kommer att kretsa kring Skärhamn och Akvarellmuseet. Styrelsen instämmer och
framhåller att näringslivet och turismen också är av stor betydelse för ett levande
samhälle på Klädesholmen.
Att få fler åretruntboende är en stor fråga för Klädesholmens samhälle och
Samhällsförening. Framtidens boende engagerar och frågor kring vilka boendeformer
som kan bidra till ett ökat antal åretruntboende är av stort intresse. Samhällsföreningen
har genom en enkät till fritidsboende ställt frågor rörande boendet på Klädesholmen.
En enkät kommer inom kort också att tillställas redan åretruntboende. Frågor kring
fastighetsskattens betydelse för boendet berörs givetvis i enkäten. Frågan om

vindkaftverkens placering är naturligtvis också av yttersta intresse för boende på
Klädesholmen och Samhällsföreningen är emot placering av vindkraftverk på ett sätt
som skulle medföra att boendemiljön försämras.
Kort om samtalet kring samhällsservice m fl frågor
Skolan
Ordföranden går igenom de frågor kring samhällsservicen som engagerat boende på
Klädesholmen och Samhällsföreningen under senare tid och framhåller därvid frågan
om Klädesholmens skola som särskilt angelägen. Hela samhället - inte bara
föräldrarna till barn i skolan - är mycket angelägna om att Klädesholmen skall få
behålla sin skola och då i första hand i kommunal regi. Vikten av att beakta den i
skolsammanhang så betydelsefulla småskaligheten påtalas av Jan-Ove Nilsson.
Biblioteket
Att Klädesholmen har fått behålla sitt bibliotek - nu i nya lokaler - har engagerat
Samhällsföreningen. Lånefrekvensen är förhållandevis hög och i biblioteket finns inte
bara böcker och tidskrifter utan också tillgång till Internet. Genom att biblioteket nu
förlagts i nya lokaler i KIF har biblioteket fått karaktären av ett allaktivitetshus med
goda utvecklingsmöjligheter.
Trafiksäkerhetsfrågorna
Trafiksäkerheten är av mycket stor betydelse för boendet på Klädesholmen med tät
bebyggelse och smala gator. Ordföranden informerar om det möte om
trafiksäkerheten som Klädesholmens Samhällsförening tagit initiativ till. I mötet
deltog företrädare för Samhällsföreningen, Vägföreningen, Vägverket, Polisen och
Tjörns Kommun.
Övriga frågor
Simskolan
Röda Korset och Klädesholmens Samhällsförening driver tillsammans Simskolan.
Styrelsen väcker frågan om det skulle vara möjligt att samordna
försäkringsfrågorna med Tjörns Kommun. Bo Svensson lovar att återkomma i frågan.
Defibrillatorn
Samhällsföreningen har tagit initiativ till att en defibrillator införskaffas till
Klädesholmen. Ordföranden efterhör möjligheten till ekonomiskt bidrag från
Räddningstjänsten i Tjörns Kommun. Bo Svensson lovar ta med sig frågan.

Vattentrycket
Jan-Ove Nilsson tar upp frågan om vattentrycket. Vattentrycket på Klädesholmen är
mycket lägre nattetid än det är dagtid på vardagar. Det är inte möjligt att använda
dusch eller badkar sen kväll eller natt. Ett dåligt vattentryck har betydelse inte bara för
hygienen. Nu rådande förhållanden är inte tillfredsställande. Bo Svensson lovar att
återkomma i frågan.
Papperskorgar
Även frågor som kan synas mycket små har stor betydelse för miljön i ett samhälle. En
sådan fråga är tillgången av papperskorgar främst sommartid. Klädesholmen är en
turistattraktion och besöks under sommarhalvåret av ett mycket stort antal
dagsturister. Att det inte finns papperskorgar är ett miljöproblem. Kommunen tömmer
sommartid två papperskorgar placerade i badviken. Styrelsen har tillskrivit Tjörns
Kommun och efterhört huruvida det skulle vara möjligt att utöka antalet papperskorgar
främst under sommarhalvåret. Bo Svensson lovar att ta kontakt med den som
handlägger ärendet och återkomma i frågan.
Avslutning
Ordföranden konstaterar sammanfattande att samarbetet mellan Klädesholmens
Samhällsförening och Tjörns Kommun är mycket gott. Klädesholmens
Samhällsförening har sin etablerade plats i en ordning där de boende, Klädesholmens
Samhällsförening, Skärgårdsforum i Tjörns Kommun, Bohusläns Skärgårdsråd,
Skärgårdsrådens Riksförbund och Glesbygdsverket verkar för ett levande samhälle.
Ordföranden beklagar dock att Skärgårdsforum inte fungerar som tidigare. En önskan
från Klädesholmens Samhällsförening är att verksamheten i Skärgårdsforum kommer
igång igen och att Skärgårdsforum åter blir det aktiva forum för skärgårdsfrågor som
det varit tidigare.
Ordföranden och styrelsen tackar Bo Svensson för en givande information och en
trevlig pratstund.
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Inför årsmötet den 25 februari 2006
Styrelsen diskuterar dagordningen för årsmötet.
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Information från Vägverket
Ordföranden informerar om de kontakter han har med Vägverket om de
trafikreglerande åtgärder som diskuterats på trafiksäkerhetsmötet. Stefan Lund som är
vår kontaktman på Vägverket har meddelat att flera av de åtgärder som diskuterats
kommer att genomföras. Detta gäller bl a markeringen av vändplatsen vid Tjörns
Sparbank och uppsättningen av nya vägskyltar. Bl a kommer en skylt som talar om att
allmän väg upphör vid lilla bron att sättas upp. Frågan om en avsmalning av vägen vid
Klädesholmen Seafood i syfte att förtydliga hastighetsbegränsningen kan också
komma att få sin lösning. Ordföranden har påtalat vikten av att de åtgärder som skall
vidtas verkligen kommer att vidtas i god tid före sommaren.
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Övriga frågor
Fyrverkerier
Norrås påtalar att det är viktigt att den som avser att avfyra fyrverkerier på
Klädesholmen väljer avfyrningsplatsen med hänsyn till närliggande hus och till
vindförhållandena. Ett fyrverkeri som avfyrades under nyårshelgen uppe på Varn hade
möjligen kunnat avfyras på en bättre vald plats.
Inbjudan till företagarna på Klädesholmen
Ordföranden påminner styrelsen att uppgifter saknas för att inbjudan till företagare
boende på Klädesholmen skall kunna gå ut.
Inbjudan till de politiska partierna i Tjörns Kommun
Till sammanträdet den 14 februari 2006 har företrädare för socialdemokraterna bjudits
in för att vi med dem skall få föra fram för Klädesholmen angelägna frågor. Till
sammanträdet den 13 mars har företrädare för moderaterna bjudits in. Tider för de
övriga partierna är ännu inte fastlagda.

8

Sammanträdet avslutas med ordförandens tack för ett givande sammanträde.
Nästa sammanträde äger rum på Alla Hjärtans Dag - den 14 februari 2006.

Vid protokollet

Ann Charlotte Norrås

Justeras

Lennart Olsson

