Klädesholmens Samhällsförening
Sommarmötet 2007
Protokoll med minnesanteckningar fört vid sommarmötet i Röda Korset lokaler på
Klädesholmen lördagen den 4 augusti 2007
Närvarande: Medlemmar och delar av styrelsen – sammanlagt ca 100 personer.
Övriga
närvarande: Ordföranden i Klädesholmens Vägförening Sven Johansson samt
tjänstemän och politiker från Tjörns Kommun bl a planarkitekten Tinna Harling
och ordföranden i Samhällsbyggnadsnämnden Hans Kristensson.
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Ordföranden Bert Olsson hälsar alla hjärtligt välkomna till mötet.
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Kortfattat om frågor som togs upp vid sommarmötet 2006

Ordföranden informerar kortfattat om några av de frågor som behandlades vid förra
sommarens informationsmöte. Han tar därvid särskilt upp
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den nu avslutade vägförrättningen som också har berört frågan om ansvaret för de
allmänna grönområdena på Klädesholmen,
trafiksituationen på Klädesholmen och de kontakter Samhällsföreningens ordförande
och styrelse haft med bl a Vägverket, och
återvinningsstationen vid Klädesholmens Seafood.
Kortfattad information om aktuella frågor

Tätortsstudien
Ordföranden informerar om det yttrande Klädesholmens Samhällsförening avgivit över Tjörns
Kommuns tätortsstudie som legat ute för samråd under försommaren. Han talar bl a om att
styrelsen avstyrkt ett förslag till byggnation av ett bostadshus med hyresrätt i Västra Hamnen
men tillstyrkt byggnation av ett bostadshus med hyresrätt vid vattentornet och därutöver
tillstyrkt byggnation av bostäder på Bockholmen. Ordföranden informerar också om den
delen i yttrandet som avser trafiksituationen på Klädesholmen. I detta sammanhang
informerar han om att Samhällsföreningen kommer att fortsätta kontakterna med Vägverket.

Planprogrammet
Ordföranden talar om att Klädesholmens Samhällsförening för yttrande har fått det
planprogram Tjörns Kommun under augusti månad lagt ut för samråd. Han presenterar de
företrädare från Tjörns Kommun som under mötet kommer att informera om programmet.
Företagarföreningen
Ordförande informerar om att Samhällsföreningen tagit initiativet till att bilda en
företagarförening på Klädesholmen. Ordförande för den interimistiska styrelsen är Gunilla
Almgren. Föreningen är avsedd att engagera inte bara de företagare som redan verkar på
Klädesholmen utan också de som bor men ännu inte driver någon verksamhet här att förlägga
en större del av sitt dagliga arbete på Klädesholmen än vad som är fallet idag.
EU-projektet Carpe Mare
Ordföranden informerar om projektet och det arbete Tjörns Kommun och Klädesholmens
Samhällsföreningen bedrivit och som nu har avslutats.
Allaktivitetshuset
Ordföranden påminner om att Samhällsföreningen nu har ett 25-årigt arrende på KIF-lokalen.
Genom det beslutet har Klädesholmen fått det allaktivitetshus som så länge stått på
önskelistan. I allaktivitetshuset finns biblioteket och där finns möjlighet att spela, sjunga och
sammanträda.
Påskelden – påskevaga - påskbrasan
Ordföranden tar upp den kritik Miljöförvaltningen på Tjörns Kommun riktat mot årets
påskbrasa. I år var det ända in i sista stund inte klart att brasan fick tändas. Orsaken var ett det
placerats en stor mängd tryckimpregnerat trä i brasan. Tryckimpregnerat trä skall precis om
möbler och hushållsapparater transporteras till återvinningscentralen på Heås och får inte
läggas på påskbrasan – den får endast innehålla trä, grenar och ris. Ordföranden påminner om
att Klädesholmens Samhällsförening inte ansvarar för vad som läggs på påskbrasan. Var och
en som placerar skräp där har sitt eget personliga miljöansvar.
Årsberättelsen
Ordförande informerar i korthet om årsberättelsen.
Elavtalet
Samhällsföreningen har medverkat till att boende på Klädesholmen som är medlemmar i
Samhällsföreningen kunnat ansluta sig till ett mycket förmånligt elavtal med Hydro Energi
AB. Avtalet går ut den 30 september 2007 och Samhällsföreningen har nu lagt ut en förfrågan
till fem olika leverantörer för att få fram ett nytt avtal för boende på Klädesholmen.
Ordföranden redovisar den kostnadsjämförelse han har gjort. Efter genomgång och diskussion
enas mötet om anta erbjudandet från Fortum. Information om tågordningen vid bytet av
elleverantör kommer att gå ut till alla boende på Klädesholmen.

Affären
Monika Alphonce har tagit över ICA Bojen per den 1 juli 2007. Ordföranden tar upp vikten
av att boende på Klädesholmen verkligen gör sina inköp i ICA Bojen. En affär är av vital
betydelsen för ett levande samhälle och den som har önskemål om sortiment m m bör
naturligtvis framföra önskemålen till affären.
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Planprogrammet – information från Tjörns Kommun

Planarkitekten presenterar i korthet det planprogram som ligger ute för samråd senast den 27
augusti 2007.
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Mötet avslutas

Ordföranden konstaterar att sommarmötet aldrig tidigare kunnat räkna in så många och
engagerade besökare och han tackar för visat intresse. Han påminner också om att
Samhällsföreningens protokoll och annan information finns tillgänglig på hemsidan
www.kladesholmen.com.

Vid protokollet

Ann Charlotte Norrås

