Protokoll fört vid styrelsesammanträdet i Klädesholmens Samhällsförening
den 17 april 2007

Närvarande:

Mathias Färdigh, Gösta Andersson, Jan-Ove Nilsson, Ann Charlotte
Norrås, Lars Eric Fält, Stefan Karlsson, Svante Haglund och Stefan
Krusell.
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Vice ordföranden Mathias Färdigh hälsar styrelsen välkommen och förklarar
sammanträdet öppnat.
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Till att justera dagens protokoll utses Svante Haglund.
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Föregående protokoll
Ann Charlotte Norrås går kort igenom föregående protokoll som läggs till
handlingarna.
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Information från företagarträffen
Jan-Ove Nilsson informerar om företagarträffen som ägde rum i Församlingshemmet
på påskdagen. Efter en givande diskussion med intresserade företagare boende på
Klädesholmen beslöts de närvarande att bilda en företagarförening. Till ordförande i
den interimistiska styrelsen valdes Gunilla Almgren. Ett nytt möte planeras äga rum
under maj månad.
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Information från Tjörns Kommuns stadsvandring den 14 april 2007
Gösta Andersson och Ann Charlotte Norrås informerar om stadsvandringen och den
efterföljande diskussionen i församlingshemmet rörande tätortsstudien och
planprogrammet. Vandringen och diskussionen leddes av Tinna Harling och Maria
Olovsson från samhällsbyggnadsförvaltningen vid Tjörns Kommun. En fråga som
ledde till en animerad diskussion var förslaget i tätortsstudien att bygga ett hyreshus i
Västra Hamnen vid tennisbanan. Förslaget väckte inte någon entusiasm bland de
närvarande fyrtiotalet fritidsboende och åretruntboende. Frågan kommer att bli
föremål för vidare diskussioner i samband med att boende på Klädesholmen och andra
beredes tillfälle att lämna synpunkter på tätortsstudien som kommer att ställas ut under
maj månad i år.
Ann Charlotte Norrås informerade om den delen i diskussionen som rörde
trafiksituationen på Klädesholmen. En särskild skrivelse kommer att överlämnas till
samhällsbyggnadsförvaltningen att läggas till grund för arbetet med planprogrammet.
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Valborgsmässofirandet
Samhällsföreningen planerar att även i år anordna fyrverkeri på Valborgsmässoafton.
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Simskolan
Frågan om simskolan kommer att tas upp på nästa sammanträde då det bör vara klart
vilka som kommer att vara lärare och under vilken tid simskolan kommer att vara
öppen.
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Övriga frågor
Grönområdena
Gösta Andersson informerade om att frågan om förvaltningen av grönområdena lekplatsen i Stenvik, lekplatsen i Hästevik och parken i badviken - nu är avgjord och
att förvaltningen kommer att övergå från Klädesholmens Samhällsförening till
Klädesholmens Vägförening.
Städdagen
Årets städdag äger rum lördagen efter Kristi Himmelsfärdsdag - den 19 maj
2007. Ställ upp för miljön på Klädesholmen och hjälp till med städningen!!!
Containrarna kommer att ställas ut på de vanliga platserna och plastpåsarna kommer
att placeras invid containrarna.
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Sammanträdet avslutas. Nästa sammanträde äger rum den 15 maj 2007.

Vid protokollet
Ann Charlotte Norrås

Justeras

Svante Haglund
Ordföranden

