Minnesanteckningar förda vid sommarmötet i Klädesholmens
Samhällsförening den 6 augusti 2005
Närvarande:
53 personer kom till sommarmötet i Rödakorslokalen. Närvarande från styrelsen var
ordföranden Bert Olsson, sekreteraren Ann Charlotte Norrås samt Gösta Andersson, Lennart
Olsson och Krister Malander.
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Ordföranden Bert Olsson hälsar de församlade välkomna och förklarar mötet
öppnat.
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Ordföranden informerar kort om frågor som behandlats i styrelsearbetet och vid
årsmötet 2004. Han berör därvid särskilt följande frågor – här i
minnesanteckningarna endast kortfattat redovisade. Utförligare svar på
frågeställningarna finns bl a tillgängliga i protokollen förda vid styrelsemötena
och vid årsmötet.
Tankrengöring
Rengöring av oljetankarna skall vara avslutad innan året är slut.
Samhällsföreningen rekommenderar Cisternservice tfn. 0703-954333
Bredband
Boende på Klädesholmen har nu möjlighet att få tillgång till bredband.
Elavtalet
Klädesholmens Samhällsförening har med Norsk Hydro förhandlat fram ett
avtal för leverans av el till boende på Klädsholmen fr o m 2004-12-01 t o m
2007-09-30. Avtalet står sig fortfarande väl i konkurrensen med andra
leverantörer.
Posten
Posten har beslutat att ta bort pakettjänsten från ICA Bojen på Klädesholmen.
Paket hämtas nu på ICA Rorsman i Rönnäng. Den som vill ha paketet direkt till
sin bostad eller som i bostaden vill göra inbetalningar och/ eller utbetalningar
kan kontakta posten och får då besök av lantbrevbäraren dagen efter önskemålet
framförts.
Enkäten till fritidsboende
Ett stort antal av fritidsboende på Klädesholmen har besvarat enkäten. Svaren
har utvärderats av professor Thomas Polesie som bl a konstaterat att gensvaret
varit stort och att man ser positivt på sitt boende på Klädesholmen. Flera av de

tillfrågade har också framfört att de skulle kunna tänka sig att övergå från
fritisboende till åretruntboende.
Samhällsföreningen kommer under hösten också att gå ut med en enkät till
åretruntboende.
Skolan
En stor fråga som behandlats i styrelsearbetet och vid årsmötet är frågan om
Klädesholmens skola och dess framtid. Kommunen har nu beslutat att skolan
skall fortsätta i kommunal regi även under läsåret 2005/2006. Intresseföreningen
för Klädesholmens skola hos Skolverket ansökt om tillstånd att få starta en
friskola. Ansökan har beviljats men det är ett starkt önskemål att skolan skall
fortsätta i kommunal regi.
SISU-projektet
SISU - Small Islands for Survival and Understandning - är ett EU-projekt som
Klädesholmen deltar i. Projektet omfattar ett informations- och
erfarenhetsutbyte i frågor som rör det lilla samhällets överlevnad.
Remisser från Tjörns Kommun
Miljö- och byggnämnden begär normalt inte yttrande från Klädesholmens
Samhällsförening i bygglovsärenden. Om ett ärende bedöms ha principiell
betydelse begär man in föreningens synpunkter. Samhällsföreningen har tidigare
bl a behandlat frågan om en 3G mast med tillhörande bodar för utrustning vid
vattentornet och avstyrkt uppförande. Såvitt känt är kommer en 3Gmast ändå att
uppföras vid vattentornet på Koholmen.
Biblioteket
Tjörns Kommun driver numera tillsammans med Klädesholmens
Samhällsförening biblioteket i KIF på Rytterholmen. Biblioteket har bl a
tillgång till Internet och utlåningen sköts av frivilla som fått en enklare
utbildning.
Trafiken
Trafikintensiteten och hastigheten på Klädesholmen är stundtals mycket hög ett förhållande som oroar inte bara småbarnföräldrar. Klädesholmens
Samhällsförening har därför tagit initiativ till ett sammanträffande mellan
Vägverket, Klädesholmens Vägförening, Tjörns Kommun och Polisen för att
diskutera vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra trafiksäkerheten.
Tennisbanan
Klädesholmens Segelsällskap – KSS – har åtagit sig att reparera tennisbanan
mot att få disponera den under 6 veckor sommartid. Frågan om tennisbanan och

hur och av vem den skall få användas kommer att övervägas vidare inom
Samhällsföreningen och KIF.
Defibrillator
Förslag har framförts till Klädesholmens Samhällsförening om att införskaffa en
s k defibrillator till räddningsvärnet för att kunna göra tidiga insatser t ex vid
olycksfall.
Icke åretruntboende är också medlemmar i Samhällsföreningen!
Styrelsen föreslog vid årsmötet i februari 2005 en ändring i stadgarna som
innebär att folkbokförd men också medlemmar i icke folkbokförd
fastighetsägares hushåll skall vara berättigade till medlemskap i Klädesholmens
Samhällsförening. Styrelsen föreslog vidare att medlem även i icke folkbokförd
fastighetsägares hushåll skall kunna väljas in i styrelsen dock att majoriteten
styrelsemedlemmar skall vara folkbokförda här. Årsmötet beslutade i enlighet
med styrelsens förslag och stadgeändringen har vunnit laga kraft.
Nya detaljplaner
Tjörns Kommun har begärt att Klädesholmens Samhällsförening skall lämna
synpunkter inför kommunens arbete med nya detaljplaner. Inriktningen av
arbetet är i första hand områden med magasin.
Styrelsen har informerat samtliga magasinsägare om det kommande
detaljplanearbetet. Förslaget till yttrande till Tjörns Kommun har också förelagts
årsmötet 2005. I korthet omfattar Samhällsföreningens svar till Tjörns Kommun
följande
-

Magasinen bör i första hand vara bostäder för åretruntboende
Magasinens utseende och karaktär bör bevaras
VA-frågorna måste lösas
Möjligheten att i begränsad utsträckning kunna passera på
bryggorna utan att hindras av staket bör finnas kvar
Magasinsägare som vill använda sitt magasin som bostad måste
ordna sin parkering
Brandskyddet måste lösas
Utblicken mot vatten bör inte få hindras genom uppförande av
plank
En gångzon bör markeras eller anläggas längs med Strandgatan där
det är möjligt

Det är förbjudet att stjälpa av byggavfall, möbler, trädgårdsavfall m m på
Hjälmen!
Ordföranden påminner om en skrivelse från Tjörns Kommun där kommunen
påtalar att det är förbjudet att använda Hjälmen som avstjälpningsplats. Förbudet
har inte hörsammats av alla. Hjälmen får inte användas som avstjälpningsplats!

Påskelden skall byggas upp i anslutning till påskhelgen och inte på hösten och
vintern!
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Kort om frågor och synpunkter som framförs av mötesdeltagarna

1

Elstolparna

Ett arbete som syftar till att lägga ner elkablarna i marken startade för ett antal år
sedan. Ett stort antal elstolpar står emellertid fortfarande kvar. Arbetet med att
lägga ner elkablarna i marken och i övrigt rensa bland elstolparna kommer att
fortsätta men när arbetet startar igen är ännu inte bekant.
2

Trafiken

Ett möte är planerat med berörda myndigheter och organisationer för att
diskutera trafiksituationen och vidta åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten på
Klädesholmen. Den höga hastigheten oroar och trafiksituationen engagerar
mötesdeltagarna som lämnar ett antal konstruktiva förslag till åtgärder som bör
kunna vidtas för att förbättra situationen - bl a bättre skyltning och målning i
vägbanan i syfte att minska antalet fordon som inte har legitim anledning att
köra hela vägen ut på Klädesholmen.
3

Fastighetsreglering

Frågan väcks om fastighetsreglering rörande återstående hus på arrendetomt.
4

Minkinvasionen

Antalet minkar har ökat markant. Frågan väcks om åtgärder för att minska
minkpopulationen på Klädesholmen.
5

Den årligen återkommande diskussionen om stinkande avfall

Mötesdeltagarna tar upp frågan om var och hur man lämpligen skall förvara
räkskal och annat stinkande avfall i avvaktan på den hämtning av kompostavfall
som sommartid sker varje vecka. Klart är att det inte är tillåtet för boende att
lägga sitt avfall i den container som är uppställd i hamnen.
6

Papperskorgarna

Flera mötesdeltagare tar upp avsaknaden av papperskorgar.
6

Affären

Mötesdeltagarna uttalar sig nöjda med att det finns en affär på Klädesholmen.
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Påminnelse om mötestider

Ordföranden påminner om att årsmötet i Klädesholmens Samhällsförening alltid äger rum
sista lördagen i februari och att sommarmötet alltid äger rum första lördagen i augusti.
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Mötet avslutas

Ordföranden tackar för visat intresse. Styrelsen kommer att ta upp de frågor som ställts vid
mötet med berörda organisationer och i övrigt undersöka möjligheterna att tillgodose
framförda önskemål.

Ann Charlotte Norrås

Ordföranden

