Protokoll fört vid styrelsesammanträdet i Klädesholmens Samhällsförening
den 21 november 2006

Närvarande:

Bert Olsson, Gösta Andersson, Jan-Ove Nilsson, Mathias Färdigh,
Lars-Erik Fält, Lennart Olsson, Annika Krusell och Svante Haglund.
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Ordföranden Bert Olsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet
öppnat.
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Till att justera dagens protokoll utses Annika Krusell.
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Föregående protokoll
Ordföranden går kort igenom föregående protokoll som läggs till handlingarna.
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Aktuell information rörande tätortsstudien och detaljplanen för magasinen
Tätortsstudien
Ordföranden har fått ett exemplar av tätortsstudien. Han informerar om innehållet i
den och berör särskilt följande.
SWOT-analysen har gjorts av en enskild tjänsteman. Därigenom har man frångått den
ordning som är gängse och som innebar att analysen skulle göras i samverkan i en
grupp till exempel bestående av tjänstemän, politiker och representanter från
föreningslivet.
Varken Bockholmen eller den inre delen av Skaboholmen berörs i studien. Vid det
möte i församlingshemmet som planarkitekterna kallade till angavs dessa områden
som särskilt intressanta för bostadsbyggande.
Fråga uppstår nu om och hur dessa förhållanden kommer att inverka på det fortsatta
arbetet med tätortsstudien.
Gösta Andersson meddelar att Kommunstyrelsen ännu inte fattat beslut på att sända ut
studien. Det material som överlämnats till ordföranden får därför betraktas som en
underhandsinformation som kan bli föremål för kompletteringar.

Planen för magasinen från Obollevik fram mot lilla bron.
I det förslag som nu föreligger råder oklarhet rörande ansvarsfördelningen mellan
Klädesholmens Samhällsförening och Klädesholmens Vägförening.
Klädesholmens Samhällsförening har under arbetet med tätortsstudien poängterat
vikten av att tillgängligheten till vattnet inte hindras. Staket som delar upp bryggorna
är därmed enligt Samhällsföreningen något som måste förbjudas.
Parkeringsfrågan är en viktig fråga som måste beaktas i det fortsatta arbetet. För att
lösa parkeringsfrågan måste tomtmark tas i anspråk. Parkeringsnormen idag är 1,8
parkeringsplatser per fastighet.
Planarkitekterna har föreslagit att området till 50 % skall få tas i anspråk för
bostadsändamål och till 50 % för näringsverksamhet.
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Information från mötet med den nya bibliotekschefen
Ordföranden och Gösta Andersson har haft ett möte med Eva-Stina Tillberg som
efterträtt Uno Nilsson som bibliotekschef. Vid mötet diskuterades bl a hur biblioteket
skall kunna göras mer attraktivt. Vidare diskuterades öppettiderna, städningen och
hyreskostnaden. Samhällsföreningen kommer att fortsätta samtalen med
bibliotekschefen.
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Inför årsmötet
Frågan om dagordning och föredragshållare vid årsmötet i februari diskuterades.
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Kommande möten
Nästa sammanträde äger rum den 12 december 2006 kl 18.30.
Styrelsen beslutade att vårens möten skall äga rum
Tisdagen den 16 januari 2007
Tisdagen den 6 februari 2007
Tisdagen den 13 mars 2007
Samtliga möten äger rum kl 18.30 i Allaktivitetshuset.
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Övriga frågor

Simskolan
Annie Olsson kommer att vara simlärare även sommaren 2007. Caroline Pettersson är
vidtalad att vara biträdande simlärare. Om Caroline Pettersson tackar ja kommer hon
att få simlärarutbildningen hos Livräddningssällskapet bekostad av
Samhällsföreningen.
Badstegarna
Det har visserligen varit varmt och många har badat långt in på hösten
men nu är det hög tid att ta in badstegarna.
Ansvariga uppmanas omedelbart ta upp stegarna!!!
Julgranarna
Julgranarna kommer nu att beställas och Julgranskommittén ansvarar för att granarna
sätts kommer på plats i god tid före jul med fungerande belysning.
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Sammanträdet avslutas
med att Gösta Andersson och Mathias Färdigh visar och kommenterar bilder från
resan till Skottland inom ramen för det europeiska ösamarbetet - SISU.

Vid protokollet
Jan-Ove Nilsson

Justeras

Annika Krusell

Ordföranden

