Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte den 9 mars 2015, Allaktivitetshuset.

Närvarande:
Håkan Johnsson (HJ), ordf.
Gösta Andersson (GA)
Robert Bergfeldt (RB)
Paula Johansson Everall (PJE)
Lisa Holvik (LH)
Tobias Hålldén (TH)
Sven-Inge Karlsson (SIK)
Susanne Lönnstig (SL)
Marianne Olsson (MO)
Viveca Scherman Johansson (VSJ)
Maud Sundqvist (MS)
Frånvarande:
Kerstin Brandeby
Thomas von Sydow

1. Ordförande HJ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Till justerare valdes RB.
3. Mötesprotokoll från styrelsemötet den 2015-01-19 gicks igenom och följande noterades;



Ledlampa ska anskaffas och sättas upp på Allaktivitetshuset. Ansvariga är HJ och GA.
Frågan om Gatupratare bordlades för att tas upp vid senare tillfälle.

Därefter godkändes protokollet och lades till handlingarna.
Konstituerande styrelsemöte 2015-02-21 gicks igenom och lades därefter till
handlingarna.
4. Föreningens ekonomi som redovisades PJE, är fortsatt god. Bidrag har erhållits från Tjörns
kommun.
5. GA lämnade en kort redogörelse från vårt årsmöte. Det var en god uppslutning med c:a 70
medlemmar. Frågeställningar som framkom under mötet var; Gräsmattan i
parken/badstegar/fibernät.

6. Affärsföreningen. Inget nytt att rapportera. Affärsföreningens styrelse har möte
kommande måndag.
7. Broschyr. Inget nytt att rapportera. Anders Schedwin återkommer om ny tid för möte.
8. Informationsskylt.




Utkast till skylt som kommit från Fender Media genomgicks och kommenterades.
GA kontrollerar om den nya skylten får sättas upp som ersättare till den gamla.
Priset för skylten bedöms som humant varför uppdatering/reparation av den äldre
skylten förkastades.

9. Påskevaga. Inge Klevmar hade ställt några frågor till styrelsen som behandlades.
10. Städdag 16/5.





GA ansvarar för att flygblad med info om städdagen tas fram (trycks av kommunen)
till alla hushåll på Klädesholmen.
o Information skall också ske på Hemsida/e-mail
o Tillsammans med info bladet skall även bifogas 2015 års medlemsavgift
PJE ansvarar för att 4 containers beställs av SITA. Dessa skall utplaceras på
fredagskvällen vid EFS/Hästeviksvägen 2/ Ångbåtsvägen/Södra Stenvik.
SIK ansvarar för att någon som kan köra gaffeltruck finns tillgänglig under städdagen.

11. Informationsmöte. Kommer att hållas den 16/5 i Röda Kors lokalen. VSJ ansvarar för att
lokalen bokas. GA ansvarar för kallelsen tillsammans med informationen om städdagen.
Mötets innehåll ska diskutteras vid nästa styrelsemöte.
12. HJ informerade om styrelsens brev till kommunen avseende bygglovsansökan avseende
Fiskargränd 8.
13. Övriga frågor







Förfrågan från SVT avseende extra midsommarfirande (antingen 18/5 eller 22/5)
bordlades i avvaktan på mer information.
Simskolan. Följande personer har visat intresse; Louise Bjerrek/Lisa
Christiansen/Karin Larsson/Kerstin Bergentz. Styrelsen återkommer i frågan.
Hastighetsbegränsningen på Holmen. Styrelsen stöder Håkan Bergstam i hans strävan
att införskaffa elektronisk hastighetsskylt.
Badviken. Frågan om ny sand till flera badvikar på Tjörn bereds av kommunen. Det
finns risk för att krav på tillstånd från Länsstyrelsen etc. kan uppkomma TH håller i
denna fråga.
Feriepraktikplatser. Vi är även i år intresserade av att erhålla två personer som
arbetar hela sommaren med diverse skötselfrågor. HJ håller i denna fråga.
























Fibernät/ICA-Bojen mm. Förfrågningar har inkommit till styrelsen. Vi hänvisar till
uppdateringar i olika frågor vilka löpande redovisas på vår hemsida.
Stadgeändringar. Beslut om vissa smärre språkliga förändringar togs på årsmötet. De
nya stadgarna kommer att fastställas på det årliga informationsmötet den 16/5.
Frågan skall finnas med i kallelsen till detta möte.
Gräsmattan i parken/fotbollsplanen. Synpunkter har inkommit såväl på årsmötet som
direkt till styrelsen om nödvändigheten av att gräsmattan förbättras. Vägföreningen
ansvarar för skötseln av gräsmattan. Styrelsen uppmanar Vägföreningen att
skyndsamt ta tag i frågan.
Nyinflyttade. Styrelsens ordförande har i uppdrag att besöka samtliga nyinflyttade
husägare, lägenhetsinnehavare etc. Lämpligt torde vara att förutom information om
vårt samhälle även lämna över lite sill och kaviar. HJ försöker att genom kommunen
eller annan myndighet få information när förändringar sker på boendesidan.
”Unga vuxna på Tjörn” (ålder 18 – 30 år). Kommunen har tagit fram en enkät för
undersökning av denna ålderskategori och för att utreda deras behov/önskningar om
aktiviteter och evenemang i kommunen. Tjörns Bostadsbolag har intresse av
ombyggnad till lägenheter för unga av skolan/dagis. Arkitekter/Boverket har börjat
bereda denna fråga. För Allaktivitetshuset finns förslag på ombyggnad till lägenheter.
Räddningsverket. Vill ha en flik på vår hemsida där de informerar om sin verksamhet.
GA/MS påtalade behovet av att cementbryggan i badviken repareras. Även gammal
sten ligger kvar som bör flyttas. TH kontaktar kommunansvarig.
Önskemål har inkommit till styrelsen att ny hjärtstartare införskaffas och installeras
på Norra Hamnföreningens bod. Kostnaden beräknas till c:a 27 Tkr. Förslagvis kan
denna kostnad fördelas mellan intressenter i området. Samhällsföreningen ställer sig
positiv till denna investering.
TH påpekade behovet av att Affärsföreningen löpande informerar, genom vår
hemsida, hur utvecklingen går beträffande Bojen.
Uppdrogs år RB att skriva till Tjörns Kommun och efterhöra dess långsiktiga lösning
beträffande vår vattenkvalité. Likaså bör frågan lyftas om utebliven ersättning till alla
konsumenter som drabbas av dessa olägenheter t.ex. när diskmaskiner inte får
vattentillförsel.
SL påpekade behovet av att området runt det nya elskåpet vid Bojen iordningställs.
WSJ undrade vem som har ansvaret för uppdateringar av den information som finns
på vår hemsida som berör Röda Korset. Det påpekades ett denna info finns pga. en
länk på vår hemsida och är därför inte samhällsföreningens ansvar/uppgift.
Beslöts att införskaffa de fyra tunnor som LH fått offert på. Två skulle placeras i
Brunnsparken, en på Ångbåtsvägen samt en mitt på torget (där julgranen brukar stå)
som en mindre rondell. Priset för samtliga behandlade tunnor är 18 725 kronor.
Därtill kommer c:a 500:-/tunna för jord och blommor.
RB informerade om att det även i år kommer att bedrivas seglarskola på Holmen.

12. Nästa styrelsemöte planeras till måndagen den 20/4 2015, kl 18:30, i Allaktivitetshuset.
13. Ordföranden avslutade mötet.

/Håkan Johnsson/
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Justerare

