Klädesholmens Samhällsförening - Styrelsen
Noteringar fört vid framtidsmötet lördagen den 25 mars 2017 på Restaurang Salt och Sill.
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1. Ordförande HJ hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Målsättningen med dagens möte är;
 att inventera och formulera projekt/aktiviteter som vi tror att invånarna på
Klädesholmen efterfrågar.
 att dessa frågeställningar skall vara lika viktiga för såväl åretrunt boende som för
delårsboende.
 att inte fatta några konkreta beslut utan få underlag/”önskelista” på möjligheter.
3. Fyra ”motioner” från fastighetsägare på Klädesholmen har inkommit till dagens möte.
Dessa sammanfattas kort nedan:
 Arbetar samhällsföreningen för de boende på ön? Frågeställaren tycker att vi
arbetar med helt fel saker, att vi endast är NEJ sägare.
 Hur ser samhällsföreningen på parkeringsproblemet?
















Vi vill så fort som möjligt ha ett nytt fungerande ”Allaktivitetshus”.
Vi ser gärna att det byggs en bastu, typ Dyröns.
Är det inte dags att ta en ny gruppbild av alla som bor på ön?
Vad händer med broschyren ”Välkommen till Klädesholmen”.
Vi ser ogärna att det blir en tredje våning på hyreshusen på Rytterholmen.
Arbetar Samhällsföreningen med väsentliga frågor som upphandlingar,
miljöfrågor, utveckling, integrationsfrågor etc.
Förslagen till ny detaljplan för södra- och norra Koholmen har mötts av ett
massivt NEJ. Men var finns konstruktiva JA förslag?
Vi bör föreslå kommunen att de medverkar till byggnation av både bra
serviceboenden för äldre och bra hyresboende för yngre människor.
Kan det skapas förutsättningar för små spetsföretag att etablera sig på Holmen?
Varför har vi inte sommaraktiviteter tillsammans med andra aktörer?
Hur gör vi gemensamt för att bättre bevaka olika miljöaspekter?
Hur länge till kan affären överleva? Finns det ett större behov av en mer
”kiosklikande” affär? Kan affärsbyggnaden istället framgent användas för andra
aktiviteter?
Viktigt att antalet båtplatser utökas. Var kan nya bryggor byggas?

4. Ordföranden sänder ett tack till dem som lämnat synpunkter till dagens möte. På
föreningens årliga informationsmöte den 27 maj kl 15 i Röda Kors lokalen skall vi samtala
om aktuella frågeställningar. Nedan kommenteras respektive aktivitet var för sig.
5. Strandskyddet. Vi bör omgående utreda om det finns framtida etableringar/byggnationer
som idag inte finns med i de utställda detaljplaneförslagen, men som det redan nu bör
reserveras plats för. Kanske att dessa annars kommer bli omöjliga att förverkliga, då det
framtida strandskyddet omintetgör detta? Därför måste vi än en gång tänka till, var
dylika etableringar skall placeras, så att de kommer med i de slutliga förslagen till
detaljplaner för södra- och norra Koholmen. Sedan kanske det är för sent.
6. Bostäder. Under de sista 40 åren har Samhällsföreningen aktivt arbetat tillsammans med
Bohusläns Skärgårdsråd etc. för att skapa förutsättningar för yngre barnfamiljer att
bosätta sig på Holmen. Vi måste nog, ödmjukt, konstatera att barnfamiljerna (rent
generellt) har föredragit att bosätta sig på Veberga, Nordviksberg och nordöstra hörnet
av Tjörn. Samtidigt har det från oss holmare varit en massiv protest mot att bygga
hyreshus vid vattentornet eller skapa nya tomter. Hur går detta ihop? Kanske skall
samhällsföreningen som målsättning istället arbeta för ett Holmen för 55+? Ett svårt och
säkert kontroversiellt ställningstagande som kräver en djup analys och att alla holmare
får möjlighet att yttra sig i frågan.

7. Ombyggnaden av skolan och dagis. Viktigt att samhällsföreningen bevakar och påverkar
beslutsfattare så att pågående arbete ger ett bra slutresultat.
8. Bastu. Önskemål ombyggnation av en bastu har dykt upp vid ett flertal olika tillfällen.
Man hänvisar såväl till Dyrön som till Bleket. Samhällsföreningen är mycket positiv till att
det etableras en bastu någonstans på Holmen. Följande frågeställningar föreligger?
 Hur finansieras bygget? Måste det till en bastuförening för att ha möjlighet att
ansöka om bidrag?
 Placering? Bästa läge torde vara nedanför f.d. EFS/missionshuset. Där är ett
relativt vindskyddat läge och där finns goda möjligheter att njuta av
solnedgångar. Där finns bra badmöjligheter. Ingen utsikts tas från grannar. Det är
lätt att ordna väg ner till området, samt även att få tillgång till extra p-platser.
 El-anslutning torde vara relativt lätt. Kanske större problem med vatten och
avlopp (duschar och WC)? Är vedeldat bastuaggregat och enbart bad i havet ett
godtagbart alternativ?
9. Allaktivitetshus. Oerhört viktigt att samhällsföreningen bevakar denna fråga. Såväl var ett
nytt hus skall placeras, hur det skall inredas som vilka aktiviteter som kan inrymmas i vårt
nya Aktivitetshus m.m. En plats för ”alla-aktiviteter” kan rymma;
 Bibliotek, mötesrum för olika gruppaktiviteter samt gym.
 Aktiviteter såsom en grupp som gör en ny kokbok med recept från Klädesholmen.
 Grupp som sammanställer historien om olika hus, magasin och platser på ön.
 Grupp som skriver om sillindustrin. Bridge. Föreläsningar i olika ämnen m.m.
 En ekonomigrupp som jobbar med hur framtida kostnader för drift, finansieras?
10. Vandringsleder. Frågan finns med i olika sammanhang. Viktigt att utreda frågan avseende
sträckning och finansiering. Kan leden läggas i direkt anslutning till stranden/badstegar,
”kulturtavlor”, fikabord etc.?
11. P-platser. Vägföreningen bevakar dessa frågor med stor noggrannhet.
12. Affären. Den omsättning på 12 Mkr som ICA förespråkar för en livskraftig affär syns svår
att uppnå, även om vi har våra förhoppningar. Framtiden får utvisa om affären kommer
att överleva. Affärsföreningen har täta avstämningsmöten med affärsinnehavaren.
13. Uppsnyggning av samhället. Det finns flera platser som bör snyggas upp.
 Detta gäller inte minst flera vikar där kommunen på 50 och 60 talet fyllde ut med
sprängsten, i samband med att vi fick VA-frågan löst här på ön. Kanske
Vägföreningen och Samhällsföreningen skulle kunna bjuda ut kommunstyrelsens
ordförande tillsammans med representanter för Miljö- och




samhällsbyggnadsutskottet för att göra en rundvandring på ön och visa på var vi
anser att förbättringar bör genomföras.
Eventuellt skulle uppsnyggning i vikar kunna kombineras med byggnation av nya
bryggor.
Snygga upp allmänna platser, ställa ut snygga soffor, mer belysning, rusta upp
lekplatser m.m.

14. Vindskydd. Önskemål finns från fågelskådare att det byggs ett vindskydd på västra sidan
av inre Skaboholmen.
15. Jul på Klädesholmen. Har blivit en fin tradition. Kanske kan den utökas med en lättare
måltid i Röda Korslokalen. Dessutom finns det en scen i lokalen så varför inte lite
underhållning och julstämning vid ett sådant här tillfälle?
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