Protokoll fört vid styrelsemöte med Klädesholmens
Samhällsförening måndagen den 26/6 2000

Närvarande: Erland Berntsson, Bert Olsson, Ann-Sofie Boxström, Gösta Andersson,
Annika Andersson Jan-Ove Nilsson, Stefan Krusell och Sören Johansson.

1.

Ordförande Bert Olsson hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat

2.

Justerare: Erland Berntsson

3.

Föregående protokoll gicks igenom och kommenterades.

4.

Museets aktivitet redovisades där det noterades att efterfrågan på
guidade visningar har ökat markant.

5

Midsommararrangemanget resulterade i ca 750 besökande, vilket får ses
som en god anslutning till de planerade aktiviteterna. Midsommarkommitén
har utfört ett mycket gott arbete.
Inför nästa år bör kommitén förstärkas då viss brist på resurs noteras vid
resning och fällning av stången.

6.

Aktiviteten är låg i simskolan då vädret inte har varit det bästa.

7.

Samhällets dag går av stapeln på torget kl 1045 den 1/7.

8.

Visafton med Öbarna är arrangerad i parken den 6/7

9.

Städdagen i samhället samlade ett stort antal deltagande, både fastboende
och deltidsboende. Inför nästa år måste tydligare gränser markeras för de olika
städdistrikten.
Carina Mendez är anställd sommarvikarie från Tjörns Kommun och sköter om
gräsmattor och lekplatser på Klädesholmen under sommaren.

10.

Skärgårdsforum Leader+, Carpe Mare, är ett EU-projekt vilket innefattar
kustremsan i Bohuslän, en km in mot land, där Havet är den gemensamma
nämnaren och där syftet är att öka värdet i lokala produkter. För lokala projekt
finns pengar att söka.
Ann-Sofie Nestor är samordnare och KSAU-agerar som styrgrupp för Tjörn.
För Klädesholmens del söker vi engagerad ungdom till Tjörns Skärgårdsforum,
som här har ett unikt forum att föra fram en yngre generations synpunkter på en
hållbar samhällsutveckling.
Styrelsen ställer sin bakom förslag om att Bert Olsson skall ingå i LAG-rådet
(Local Action Group) inom Skärgårdsforum Leader+

11.

Utkast och kostnadsförslag till broschyren över Klädesholmen presenteras inför
styrelsen vid nästa möte.

12.

Till sommarmötet den 29/6 inbjudes samtliga 350 hushåll på Klädesholmen.

13.

Överlämnandet av Obbolevik har skett från Klädesholmens Samhällsförening,
till Obboleviks hamnförening den 22/4, i närvaro av Krister Persson, Tjörns
Kommun.

14.

Övriga frågor:
-Lågt tryck på vattnet kvällstid beror på regleringsproblem vid
vattenverket
-Orsaken till den dåliga vattenkvalitén i våras är ännu inte utredd. Misstanke
finns om att ett byte av decinfektionssystem förorsakade en förhö jd
bakteriehalt. Styrelsen kallar den ansvarige, Torsten Persson, vattenverket, till
nästa möte.

15.

Nästa möte blir Tisdagen den 22/8 kl 1900

16.

Ordföranden tackade för visad uppmärksamhet och och avslutade mötet.

Stenvik den 10:e Juli 2000

Sören Johansson
Sekreterare

Erland Berntsson
Justerare

