Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Klädesholmens
Samhällsförening den 27 juni 2007

Närvarande:

Bert Olsson, Gösta Andersson, Jan-Ove Nilsson, Ann Charlotte Norrås,
Lennart Olsson t o m § 3 punkten 2, Mathias Färdigh och Stefan
Karlsson.

1

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

2

Till att justera dagens protokoll utses
Lennart Olsson beträffande § 3, punkterna 1 och 2, samt
Mathias Färdigh beträffande § 3 punkterna 3 och 4.

3

.

Beslut om yttrande till Tjörns Kommun rörande tätortsstudien avseende
Rönnäng, Bleket och Klädesholmen

Ordföranden informerar i korthet om de frågor som behandlas i tätortsstudien. Efter
diskussion beslutar styrelsen att avge följande yttrande till Tjörns Kommun.
1

Tätortsstudien i stort

Klädesholmens Samhällsförening ställer sig bakom huvudtankarna i tätortsstudien där
avsikten är att öppna möjlighet för fler människor att under hela året verka och bo på Västra
Tjörn.
2

Förslaget att bygga bostadshus på Bockholmen och Klädesholmen – punkterna 11,
12 och 13 i tätortsstudien

Punkten 11 – Bockholmen
Styrelsen tillstyrker förslaget men anser att bostadsbyggande även bör tillåtas söder om vägen
och på delar av Ellingarna.
Punkten 12 – Klädesholmen vid vattentornet
Styrelsen tillstyrker förslaget förutsatt att marken upplåtes för bostadsbyggande med hyresrätt
i kommunal regi.
Gösta Andersson deltar i diskussionen men inte i beslutet.

Punkten 13 – Klädesholmen på Inre Skapholmen
Styrelsen avstyrker förslaget att bygga ett bostadshus med hyresrätt vid tennisbanan.
Gösta Andersson deltar i diskussionen men inte i beslutet.
3

Formalia

I tätortsstudiens inledning under rubriken syfte framgår att ”studien skall ligga till grund för
beslut om prövning av detaljplaner alternativt tillståndsärenden. Studien behandlas därför som
ett planprogram i plan- och bygglagens mening.” Klädesholmens Samhällsförening är
angelägen om att de samråds- och beslutsnivåer som regleras i Plan- och Bygglagen (1987:10)
följs utan avvikelser och att berörda inte beskärs sina möjligheter att påverka förslagen.
4

Trafiken

Styrelsen har under en följd av år arbetet för en bättre trafikmiljö på Klädesholmen. Förslag
om trafikreglerande åtgärder har lämnats i skrivelse till Tjörns Kommun i maj 2007.
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Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet
Ann Charlotte Norrås

Protokollet justeras
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Mathias Färdigh
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