Protokoll fört vid styrelsesammanträdet i Klädesholmens Samhällsförening
den 5 juni 2006

Närvarande:

Bert Olsson, Jan-Ove Nilsson, Krister Malander, Lars-Erik Fält,
Ann Charlotte Norrås, Stefan Krusell och Mathias Färdigh.
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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 Stefan Krusell.
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Föregående protokoll
Ordföranden går kort igenom föregående protokoll.
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Tätortsstudien rörande Obbolevik
Ordföranden informerar styrelsen om att Mats Ehn vid Tjörns Kommun som är den
som kallat till informationsmötet med boende i området kring Obbolevik blivit sjuk
och därför inte själv kan närvara den 10 juni 2006. Eftersom inte heller planarkitekten
kommer att närvara beslutar styrelsen undersöka möjligheten att flytta mötet till en
tidpunkt då ansvariga företrädare för Tjörns Kommun kan närvara.
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Information om

1

Företagarträffen
Ordförande redovisar det intresse som visats Samhällsföreningens träff med på
Klädesholmen boende företagare. Reaktionerna har varit positiva och ett nytt möte
kommer att hållas i augusti.
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Städdagen
Vårstädningen är klar och styrelsen framför sitt varma tack till dem som med
engagemang och arbetsglädje bidragit till en god miljö på Klädesholmen! Styrelsen
kommer att söka ekonomiskt bidrag hos Tjörns Kommun bl a för att täcka de höga
kostnader som är förknippade med förhyrningen av containrar.
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Informationsfoldern
Krister Malander kommer att ta fram ett förslag till informationsfolder. Foldern
kommer efter sedvanlig process inom styrelsen att gå i tryck och delas ut till boende
på Klädesholmen.

4

Enkäten till åretruntboende
Mathias Färdig har påbörjat sitt arbete med att sammanställa och bearbeta de svar som
kommit in.
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Remiss från Tjörns Kommun angående restaurang och kaféverksamhet i
Hästevik
Alltid Sol KB, Gunnar Larsson, har ansökt om tillfälligt bygglov för ändrad
användning av byggnad till restaurang samt ansökt om bygglov för småbåtshamn.
Ansökan avser fastigheten Koholmen 1:135 med de gamla lokaler som på
Klädesholmen kallas Kylen. Verksamheten planeras börja redan sommaren 2006.
Tjörns Kommun har hemställt om Klädesholmens Samhällsförenings yttrande i
ärendet.
Samhällsföreningen finner inte att de handlingar Tjörns Kommun remitterat ger svar
på de frågor som rimligen bör kunna besvaras i ett ärende som rör en så omfattande
verksamhet som det är fråga om och som Gunnar Larsson själv beskriver i sin
Verksamhetsförklaring, se bilaga. Samhällsföreningen är därför idag inte beredd att
avge sitt yttrande.
Samhällsföreningen har emellertid ingen principiell erinran mot en nyetablering av en
restaurangverksamhet på Klädesholmen förutsatt att omfattningen av verksamheten
och arrangemangen kring verksamheten inte stör boende vare sig det gäller buller och
störande ljud eller framkomlighet. Att särskilt beakta i detta ärende är frågor som rör
infrastrukturen och då främst fordonstrafiken till och från fastigheten samt
parkeringsproblematiken. Samhällsföreningen efterlyser konkreta och konstruktiva
förslag på hur dessa frågor skall kunna lösas.
Samhällsföreningen avvaktar Tjörns Kommuns vidare kontakter i ärendet.
Paragrafen är i särskild ordning justerad.
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Informationsträffen den 5 augusti 2006
Ordföranden påminner om vikten av att så många som möjligt av styrelsen är
närvarande vid sommarens informationsmöte. Mötet äger som vanligt rum den första
lördagen i augusti och i år infaller den lördagen den 5 augusti. Tidpunkten är också
den densamma som tidigare år – kl 15.00.
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Höstens styrelsemöten
Styrelsen beslutar att höstens styrelsemöten skall äga rum
Tisdagen den 22 augusti 2006
Tisdagen den 19 september 2006
Tisdagen den 17 oktober 2006
Tisdagen den 21 november 2006
Tisdagen den 12 december 2006
Samtliga sammanträden äger rum kl 18.30 i KIF.
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Övriga frågor
Trafikreglerande åtgärder
Ordföranden har löpande kontakt med Vägverket för att klara ut hur och när
överenskomna trafikreglerande åtgärder kommer att genomföras.
Vattentrycket
Ordföranden har varit i kontakt med Tjörns Kommun angående det dåliga
vattentrycket på Klädesholmen. Ansvariga vid Tjörns Kommun är medvetna om
förhållandena. Så snart nu pågående arbete vid vattenreningsverket på Tjörn är klart
kommer man att vidta åtgärder för att åstadkomma ett - över dygnet - jämnare
vattentryck på Klädesholmen.

Vid protokollet
Ann Charlotte Norrås

Justeras

Stefan Krusell

.

