VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KLÄDESHOLMENS
SAMHÄLLSFÖRENING 1998.
Styrelsen för Klädesholmens Samhällsförening vill härmed lämna följande
verksamhetsberättelse för år 1998.
Samhällsföreningens styrelse har under år 1998 haft11 sammanträden förutom årsmötet.
Styrelsens sammansättning har varit följande:
Ordinarie
Bert Olsson, ordf
Annika Andersson
Mats Berntsson
Lennart Olsson
Ingela Wastegård
Stefan Krusell
Lars Eric Fält

Suppleanter
Gösta Andersson
Sölve Tönnäng
Jan-Ove Nilsson
Inga-Britt Sjöberg
Barbro-Ann Holmquist
Erland Berntsson

Ett antal personer är invalda i följande grupper och kommitteer
Revisorer
Valberedning
Ledamöter till skärgårdsrådet
Badvikskommitte
Julgranskommitte
Julgransplundringskommitte
Samhällets dag
Samhällets dags förkommitte
Midsommarkommitte
Parken
Museiföreningen
Några axplock från vad styrelsen, dess kommitteer och övriga medlemmar uträttat under
året 1998:
- besvarat ett antal remisser från Tjörns kommun och
skrivelser från Vägverket samt givet förslag till nya
åtgärder till kommun och Vägverket
- under året arbetade Samhällsföreningen med frågor kring den nya
fastighetsskatten, vilket resulterade i att Kammarrättens dom gick helt vår väg.

Dessutom hölls ett stormöte i Röda korslokalen med anledning av Kammarrättens
dom
- under året har samhällsföreningen varit hårt engagerad i frågor rörande nya
etableringar av vindkraftverk kring Klädesholmen. Stormöte hölls i
Rödakorslokalen med inbjudna gäster såsom byggnadsnämndens ordförande och
Stefan Edman
-till styrelsemötena har vi inbjudit representanter från de största partierna på Tjörn
för att diskutera samhällsfrågor som berör vår ö
- under året har också ett nära samarbete startat mellan Stadsarkitekten i Tjörns
kommun och Samhällsföreningen och som har till syfte att ta till vara den äldre
bebyggelsen på ett för samhället vettigt sätt och att formulera gemensamma
värderingar med tanke på framtida planer för Klädesholmen
- i oktober inbjöd styrelsen samtliga föreningar och samfund på ön till ett
seminarium, där vi diskuterade frågor som gällde Samhällsföreningens och
Klädesholmens framtid
- efter julen anordnades en julgransplundring i Röda Korslokalen
som besöktes av många barn
- i samband med kyrkokörens valborgsmässofirande anordnades ett fyrverkeri av
Samhällsföreningen
- midsommarfirandet anordnades i Parken i ett underbart
väder, där vi dansade kring en vacker klädd
midsommarstång och alla barnen bjöds på glass och vuxna kunde
dricka kaffe
- Samhällets dag lördagen den 4 juli firades med sedvanliga
inslag
- under sensommaren anordnades en träff med de “icke-året-runt-boende” med ca
50 närvarande för information och erfarenhetsutbyte
- i juli månad kom en kvartett med Ö-barna som hade en viskväll i parken och
även allsång. Ca 350 personer kom och lyssnade och sjöng
Till Er alla som engagerat Er och deltagit i de olika aktiviteterna som anordnats under året
vill vi framföra ett stort TACK!
Klädesholmen 1999-02-10
Styrelsen

