Klädesholmens Samhällsförening
Styrelsemöte 7 maj 2002.
Närvarande: Bert Olsson
Jan-Ove Nilsson
Alf Jonsson
Ann-Charlotte Norrås
Mats Berntsson
Stefan Krusell
Gösta Andersson
Greta Axelsson
Ann-Sofie Boxström
Lennart Olsson
Lars Eric Fält
1. Sammanträdet öppnades och dagordningen godkändes.
Lars Eric valdes till dagens sekreterare.
2. Till justerare valdes Jan-Ove.
3. Föregående protokoll:
• Skolan har utfört sin del av strandstädningen och skräpet är bortforslat genom
kommunens försorg. Som ersättning till skolan, lämnas 600 kr över till Barbro
Davidsson.
• Bert skriver ut kallelsen till energidagen.
• Jan Evert Halldin är kontaktad angående grönytorna. Totala kostnaden är
beräknad till 17000 kr för år 2002.
• Mats ansvarar för att hastighetsbegränsningsskylten, 0-750m, plockas ner efter
kontakt med berörda parter.
• Öbarna kan ej spela på den planerade visaftonen.
• Flaggstången är överlämnad till affärsföreningen.
• Ansökan om bygglov för uppförande av kioskbyggnad med uteservering, har
inkommet från Patrik Hermansson. Beslut i detta ärende togs på föregående
möte.
Jan-Ove lämnar svar till byggnadsnämnden.
• Angående allmänna toaletter på Danmark. I avtal om arrende å Koholmen 1:1,
mellan Tjörns Kommun och Donald Hermansson, finns följande text under
övriga villkor:
”Arrendatorn förbinder sig att under den tid på dygnet restaurangen är öppen
hålla de toaletter som avses inrymmas i det ena förrådet tillgängliga för
allmänheten.”
Jan-Ove tillskriver Olof Olsson, Tjörns Kommun, med kopia till Donald
Hermansson.
4. Midsommarfirandet sker traditionsenligt.
Greta Axelsson och Margareta Olsson kommer att hjälpa Paula med bullar och kaffe.
Utlottning av pris på entrébiljetten. Priser till chokladhjul från ICA Bojen.
Greta meddelar Röda Korset.

5. Samhällets Dag kommer att genomföras traditionsenligt. Annika vidtalar samtliga
berörda.
6. Inga remisser har inkommet från Tjörns Kommun.
7. Angående Anders Bergius förfrågan.
Ärendet bordlades på föregående möte.
Samhällsföreningen har idag fattat följande beslut:
Samhällsföreningen kan inte biträda Anders Bergius framställan angående ändrad
användning av fastigheten, Koholmen 1:208. Det aktuella området är avsett för
småindustri och det är Samhällsföreningens mening att hela Rytterholmen och
området utmed den östra sidan av Industrivägen bevaras för detta ändamål.
Angående, tillfälligt boende i Alax konferensanläggning, hänvisar vi till gällande
bygglov för denna fastighet.
Denna punkt justerades på mötet.
8. Samhällsföreningen ser positivt på ett deltagande i demonstrationen mot
fastighetsskatten enligt bilaga 1.
Mötet beslutade att betala 3000 kr för busstransport. Lars Eric bokar bussen.
Buss, med Tjörns Omnibuss, avgår den 15 maj, kl 15.00, från Rytterholmen till
Göteborg och går i retur från Götaplatsen kl 19.00.
Gunnel Andersson tar emot anmälningar.
9. Angående simskolan och kontraktet med kommunen.
Bua i badviken är nu åtgärdad och Lars Eric fick uppdraget att teckna kontraktet,
”Avtal om föreningssimskola” med Tjörns Kommun.
10. Visaftonen i Parken ställs in. Öbarna återkommer först nästa sommar.
11. Övriga frågor.
Ann-Charlotte ställde frågor om Boplikt och Samhällsföreningens engagemang i
frågan.
Bert klargjorde att Samhällsföreningen har vare sig tagit ställning eller drivit
frågan. Det är i Skärgårdsrådet Boplikten diskuteras. Skärgårdsrådet kommer
inom en snar framtid att tillskriva samtliga Samhällsföreningar längs
Bohuskusten i frågan och först då kommer Samhällsföreningen ta ställning.
Jan-Ove köper två skrindor under förutsättning att ICA Bojen och Samhällsföreningen
kan dela på kostnaden. Skrindorna märkes med ICA Bojen och placeras vid
gästhamnen.
Nästa möte tisdagen den 18 juni kl 18.30.
12. Bert förklarade mötet avslutat.
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