VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KLÄDESHOLMENS
SAMHÄLLSFÖRENING 2017.
Styrelsen för Klädesholmens Samhällsförening vill härmed lämna följande
verksamhetsberättelse för år 2017.
Under året har vi haft 280 hushåll som medlemmar, styrelsen har haft åtta
protokollförda sammanträden, dessutom årsmöte i februari samt ett
informationsmöte i maj för allmänheten.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordinarie ledamöter:

Suppleanter:

Håkan Johnsson (ordförande)
Paula Johansson-Everall (kassör)
Sven-Inge Karlsson (sekreterare)
Lisa Holvik
Thomas Sandsjö
Tobias Hålldén
Gösta Andersson (vice ordförande)

Viveca Scherman Johansson
Siwert Rutgersson
Susanne Lönnstig
Kerstin Brandeby
Maud Sundqvist
Marianne Olsson

Revisorer
Jan-Anders Andersson
Lars-Erik Fält

Suppleanter
Nils-Gunnar Johansson
Inga-Britt Johansson

Håkan Johnsson och Gösta Andersson har tjänstgjort som kontaktpersoner för
styrelsen ut mot allmänhet och myndigheter.
Ett antal personer är invalda i följande grupper och kommittéer:
Ledamöter till Skärgårdsrådets kuststämma
Ledamot i museiföreningens styrelse
Badvikskommitté
Julgranskommitté
Vindkraftskommitté (aktiveras av styrelsen vid behov)
Samhällets dags kommitté
Samhällets dags förkommitté
Midsommarkommitté
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Flaggkommitté
Hjärtstartarkommitté
Bibliotekskommitté
Påskevaga grupp
Offentlig utsmycknings grupp

Här följer några axplock från vad styrelsen, dess kommittéer och övriga
medlemmar har uträttat under året 2017:



Samhällsföreningen har under året hållit biblioteket öppet fyra dagar i
veckan tack vare frivilliga krafter. Besökare 2 211, totalt lånades 478
böcker. Siffror som biblioteket gärna ser öka under kommande år.



”Gymmet” i allaktivitetshusets källarvåning har varit öppet för
allmänheten hela året, i samband med bibliotekets öppettider.



Anordnat allmän städdag den 27 maj med uppslutning från de flesta
bostadsområden på ön. Vi som deltog skulle gärna vilja se fler som
hjälper till.

 Vi har haft ett sedvanligt informationsmöte med god uppslutning i
Rödakorslokalen lördagen den 27 maj. Diskussion om trafiksituationen
och ansvarsfrågan gällande skyltning/väghållning och andra
trafikåtgärder. Uppmanade sakägare att bevaka sina intressen med
avseende på de nya detaljplanerna – södra och norra Koholmen.
 Föreningen deltog vid Sillens dag den 6 juni, vi ansvarade för Sill- och
Chokladhjul. Ett arrangemang som växt och numer lockar tusentals
besökare.
 Anordnat midsommarfirande i parken, dans kring stången, försäljning av
lotter, kaffe m m. 570 betalande besökte en något blöt tillställning. Alla
barn under 14 år gick in gratis.


Vi har anordnat och bekostat Simskola som även Klädesholmens Röda
kors krets, Norra- och Västra hamnföreningarna samt Tjörns kommun
lämnat bidrag till.
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 Årets påskvaga som arrangerades av ”Kläsholms vagepojkar” var
imponerande till sin storlek, även denna gång samlade den många
åskådare.
 Samhällets dag genomfördes med traditionsenligt bra väder och mycket
folk i rörelse.
 Biblioteksgruppen har haft följande aktiviteter. Fem konstutställningar
under året. Två av utställarna kommer från Klädesholmen, Jennie Bergius
med akvareller och Joel Andersson med fotokonst. Verksamhetsåret
avslutades med en keramikutställning. Under sommaren arragerades ett
författarbesök med Elin Boardy.
 Vi har haft möten med kommunen angående detaljplanerna.
 Deltagit i invigning och sponsring av monumentet i parken ”Båt rider
våg”.
 Publicering av aktiviteter på Klädesholmen i kommunens
evenemangskalender.
 Varje söndagskväll kl: 19 15 under hela året har det utgått från
allaktivitetshuset ett gäng motionslöpare främst män, men även en hel
del damer har deltagit och gjort en längre gångpromenad.
 Bekostat och satt upp julgranar vid affären och på torget.
 ”Jul på Klädesholmen” med glögg/lotteri/försäljning.
 Bistått med material till reparation av befintliga badstegar.
 ”Kråkebergets slaskebrygga” invigdes under året med hjälp av ideella
krafter och viss sponsring av Hjalmar Olsson Byggvaror.
 Påpekat för kommunen om brister i skötsel av badplatsen. Några
åtgärdades under året men ytterligare behov finns inför kommande
säsong.
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 Bekostat vinter/sommar utsmyckningar på Klädesholmen.
 En bastugrupp har bildats för att undersöka möjligheterna till en
byggnation av en gemensam bastu här på Klädesholmen. Numera har
denna grupp ombildats till en egen förening.
 Tillsammans med kommunen löst toalettsituationen för besökande i
västra hamnen sommaren 2017.
 Haft ett möte angående Klädesholmens framtid tillsammans med
ordförandena i affärsföreningen och vägföreningen. Mötet utmynnade i
många idéer och förslag som nu följs upp.

Till alla er som engagerat sig och deltagit i de olika aktiviteterna som vi
anordnat under året, vill vi framföra ett stort TACK!
Styrelsen
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