Protokoll fört vid styrelsemötet i Klädesholmens Samhällsförening
den 14 april 2004
Närvarande:
Bert Olsson, Annika Andersson, Jan-Ove Nilsson, Gösta Andersson, Ann Charlotte Norrås,
Mathias Axfjärd Färdigh, Lennart Olsson och Håkan Kristiansson.
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Ordföranden Bert Olsson förklarar mötet öppnat.
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Gösta Andersson utses att justera dagens protokoll.
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Föregående protokoll

Ordföranden går i korthet igenom de frågor som behandlades vid föregående sammanträde.
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Kvarstående frågor från årsmötet

Frågan om fritidsboende fastighetsägares medlemskap i Klädesholmens samhällsförening togs
upp vid årsmötet den 26 februari 2004 av Svante Haglund boende i Södra Stenvik. Årsmötet
gav styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna till en ändring i stadgarna.
Styrelsen beslutar tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att utreda förutsättningarna för
fritidsboende fastighetsägare att bli medlemmar i Klädesholmens samhällsförening. I
arbetsgruppen skall ingå ordföranden Bert Olsson, sammankallande, samt Håkan
Kristiansson och Mathias Axfjärd Färdigh. Arbetsgruppen skall redovisa sitt uppdrag vid
styrelsesammanträdet den 9 juni 2004.
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Biblioteket

Gösta Andersson kommer att återkomma med information rörande frågan om bibliotekets
framtid på Klädesholmen vid nästa sammanträde.
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Städdags ! Planteringsdags!

Den ordinarie vårstädningen äger, enligt tidigare fattat beslut, rum den 22 maj med början
klockan 09.00. Ordföranden informerar om en skrivelse från styrelsen för Västra Hamnen där
man påtalar de problem det innebär att skrotrester efter påskbrasan ligger kvar på Hjälmen så
länge som till slutet av maj. Man har svårt att bli av med de trävaggor och trailers om förvaras
på Hjälmen under sommaren. Styrelsen, som har förståelse för problemen, beslutar därför om
en extra städdag. Styrelsen kommer att förhyra en mindre kontainer avsedd för stålskrot och
dessutom undersöka möjligheterna att få låna en truck med förare för ändamålet. En strävan är
att skrotresterna skall vara borta från Hjälmen före valborgsmässohelgen.

Att hjälpa till på vårens städdag och även på den nu beslutade extra städdagen är en
angelägenhet för alla och styrelsen förutsätter därför att även medlemmarna i Västra Hamnen
engagerar sig i städningen. Kontakta ordföranden för uppgift om tid och plats för den extra
städdagen.
Ordföranden tar vidare upp frågan om när det är lämpligt att sommarplantera i Klädesholmens
offentliga blomkrukor på Rytterholmen och i Brunnsparken. Styrelsen enas om att det är
lämpligt att göra detta i mitten av maj eller senast den 22 maj som är vårens städdag.
Jan-Ove Nilsson tar avslutningsvis upp frågan om ”påskevaga” och det omfattande arbete
som måste genomföras före, under och efter påskaftonen. Allt färre vuxna är engagerade i
arbetet och barn och ungdomar lyser numera med sin frånvaro. Styrelsen beslutar ta upp
frågan om ”påskevaga” i framtiden vid styrelsesammanträdet den 9 juni.
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Information från föräldragruppens arbete för skolan på Klädesholmen

Årsmötet beslutade den 26 februari 2004 att stödja styrelsen i arbetet att verka för att
Klädesholmen skall få behålla sin skola. Klädesholmens samhällsförening beslutade därefter
att kalla föräldrarna till ett första informationsmöte med föräldrarna till barnen i skolan. Vid
styrelsemötet den 31 mars 2004 informerade Åsa Olsson om den nybildade
intresseföreningens - föräldragruppens - engagemang för att Klädesholmen skall få behålla sin
skola.
Anna Rydh, Christian Gustavsson och Anders Hillberg, som bjudits in till styrelsemötet,
informerar nu om det fortsatta arbetet. Engagemanget från föräldrar och invånare i Bleket,
Aröd, Tolleby och Morik samt på Klädesholmen är fortsatt mycket stort. Man har genomfört
två stormöten och samlat in namnunderskrifter på protestlistor avsedda att överlämna till
politikerna i Tjörns Kommun vid en uppvaktning som planeras till lördagen den 17 april. I
första hand vill man behålla skolan i kommunal regi men man har också - för att inte plötsligt
stå utan skola på Klädesholmen - bildat en ekonomisk förening och ansökt om tillstånd att
driva en friskola.
Anna, Christian och Anders presenterar det program som skall ligga till grund för
presentationen vid uppvaktningen av politikerna i Tjörns kommun. Man önskar styrelsens
synpunkter på programmet och styrelsen tar aktivt del i diskussionerna. Styrelsen uttalar sitt
fulla stöd till föräldragruppen i det angelägna arbetet och kommer fortsättningsvis att aktivt
stödja föräldragruppens arbete och verka för att Klädesholmen skall få behålla skolan.
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Magasinet på Industrivägen - ”norskens magasin” - yttrande rörande
bygglov

Ordföranden föredrar en skrivelse, bilagd detta protokoll, från sjökaptenen Jarl-Arne
Gustavsson i Skärhamn. Styrelsen fattar följande beslut om yttrande till Tjörns kommun
rörande bygglov för fastigheten Koholmen 1:105 på Industrivägen.

Beslut om yttrande
Fastigheten Koholmen 1:105 som ägs av Jarl-Arne Gustavsson är belägen på s k industrimark
och användningen av fastigheten är därmed begränsad till företagsändamål. Jarl-Arne
Gustavsson har vid ett personligt besök på styrelsesammanträdet i Klädesholmens
samhällsförening den 31 mars 2004 och i skrivelse bifogad detta protokoll tydligt och klart
uttalat att hans avsikt är att använda fastigheten för kontors- och konferensändamål under
dagtid och han har bl a uttalat att fastigheten inte kommer att användas för bostadsändamål.
Klädesholmens samhällsförening ser därmed inga skäl att avstyrka Jarl-Arne Gustavssons
framställning om bygglov. Samhällsföreningen förutsätter emellertid att Tjörns kommun
klargör för Jarl-Arne Gustavsson vad detaljplanen innebär och att ett boende i fastigheten
Koholmen 1:105 är uteslutet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Samhällets dag och visaftonen

Samhällets dag äger i år rum lördagen den 3 juli. Alf Johnsson är ansvarig sammankallade
men arrangemanget förutsätter som alltid ett engagerat arbetet av många händer. Ordföranden
kommer att kontakta Alf Johnsson i frågan.
Visaftnarna har alltid varit uppskattade och lockat många åhörare. Arrangemanget, som inte
varit årligen återkommande, kräver en inte obetydlig arbetsinsats från styrelsen och från andra
engagerade. Styrelsen beslutar att inte anordna någon visafton i år. Frågan om en visafton
kommer att tas upp nästa år igen.
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Ett nytt Carpe Mare-projekt

Ordföranden informerar om ett nytt Carpe Mare-projekt. Frida Ahrel, som är
projektsamordnare för Carpe Mare-projketet SISU - small islands for survival and
understanding - har tillskrivit Klädesholmens samhällsförening och informerat om att hon
under perioden februari till maj söker partners från öar och mindre orter för att delta i ett
projekt som syftar till ett erfarenhetsutbyte mellan olika liknande samhällen inom EU.
Styrelsen beslutar att Klädesholmen skall delta i projektet. Ordföranden återkommer i frågan
om vem eller vilka som skall representera Klädesholmen i projektet.
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Det fortsatta arbetet med detaljplanen för Klädesholmen

Styrelsen beslutar att ägna hela styrelsesammanträdet den 12 maj åt det fortsatta arbetet med
detaljplanen för Klädesholmen. Särskild kallelse utgår.
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Utbyggnad av Klädesholmen Seafdood AB

Klädesholmens samhällsförening har varit inbjuden till ett samrådsmöte rörande en utbyggnad
av Klädesholmen Seafood AB fabrik på Rytterholmen. Gösta Andersson informerar i korthet
om mötet där berörda intressenter för bl a miljö- och kulturfrågor varit närvarande.
Vid protokollet
Ann Charlotte Norrås

Justeras
Gösta Andersson

Ordföranden

