Protokoll fört vid styrelsemötet i Klädesholmens Samhällsförening den 2
november 2004
Närvarande:
Bert Olsson, Annika Andersson, Gösta Andersson, Jan-Ove Nilsson, Lennart Olsson, Mathias
Färdigh och Stefan Krusell.
Inbjudna gäster: Thomas Polesie och Sören Johansson under punkterna 3 till 6.

1

Ordföranden Bert Olsson förklarar mötet öppnat.

2

Annika Andersson utses att justera dagens protokoll.

3

Föregående protokoll

Ordföranden går i korthet igenom de frågor som behandlats vid förra sammanträdet. Han tar
därvid upp följande frågor
-

gräsmattorna har inte blivit klippta p g a att gräsklipparen är inlämnad på reparation
betalningen till Erland Johansson för badstegen kvarstår, och
en skrivelse har inkommit med synpunkter på postens beslut om ny postordning vad
avser Klädesholmen.

Då brevet angående den nya postordningen innehåller missuppfattningar kommer ordföranden
att ta kontakt med brevskrivaren i särskild ordning.

4

Enkäten till fritidsboende

Forskaren Thomas Polesie som bedriver forskningsarbete kring mindre samhällens utveckling
var inbjuden till dagens sammanträde. Han har fått ta del av Samhällsföreningens enkät till
fritidsboende på Klädesholmen. Enkäten tar upp ett antal olika frågor bl a frågan om hur
fritidsboende ser på övergå till ett åretruntboende på Klädesholmen. Han redovisar kortfattat
sin syn på enkäten och på resultatet.
Thomas Polesie menar att
-resultatet av enkäten - svaren och svarsfrekvensen - är bra med beaktande särskilt av att
enkäten omfattar många frågor,
-Samhällsföreningen ses som en viktig funktion som får positiva saker att hända, och att
-Klädesholmen och Samhällsföreningens funktion i samhället kan tjäna som modell för hur ett
litet samhälle kan och skall fungera.
När det gäller frågan möjligheterna för Klädesholmen att förändra boendet till ett ökat
åretruntboende och näringslivet till ett ökad etablering berörde han särskilt följande frågor.

-

Den befintliga bebyggelsen är en resurs och en utgångspunkt för utveckling.

-

Samhällsföreningen skulle vara betjänt av att äga 3 till 4 hus att använda för uthyrning
och nyetablering.

-

Det begränsade antalet hyresbostäder är en nackdel för utvecklingen av samhället mot
ett ökat åretruntboende och nyetablering.

-

Det är viktigt att fokusera på arbetstillfällen i närområdet Tjörn, Orust och
Stenungsund - pendling i närområdet ger en bättre samhällsutveckling än
långpendling.

-

Storföretagens omstruktureringar kan öppna möjligheter till att mindre lokala
arbetsplatser organiseras vilket skulle kunna ge de mindre samhällena en
möjlighet till fler arbetsplatser i närområdet.

Thomas Polesie rekommenderade Samhällsföreningen att bjuda in företagare som är
fritidsboende på Klädesholmen och be dem berätta om sin verksamhet. Han rekommenderade
vidare en enkät till åretruntboende. Slutligen erinrade Professor Polesie om att en viktig
attraktionskraft både när det gäller åretruntboende och verksamhet som ger arbetstillfällen är
närheten till havet.

5

SISU-projektet

Klädesholmen och Dyrön ingår i EU-projektet
Small Islands for Survival and Understanding.
Arbetet kommer att starta med en kartläggning av samhällenas olika specifika förhållanden –
boende, näringsliv, resurser m fl områden kommer att gås igenom. Samhällsförening kommer
att medverka i och följa projektet med stort intresse.

6

Vindkraft

Föreningen Svenskt landskapsskydd, där Samhällsföreningen är medlem, har lämnat ett
skriftligt remissvar på Energimyndighetens förslag om vindkraftsutbyggnad. Sören Johansson
kommer att gå igenom ärendet och redovisa detta på årsmötet i februari 2005.

7

Det fortsatta detaljplanearbetet avseende Klädesholmen

Ett informationsmöte inför Tjörns kommuns planarbete har genomförts den 28 augusti och ett
den 30 oktober 2004. När alla informationsmöten genomförts kommer protokollen att läggas
ut på Klädesholmens Samhällsförenings hemsida.

Styrelsen beslutar nu att kalla berörda fastighetsägare till resterade magasin - Hûln - till ett
möte lördagen den 11 december 2004 kl 09.00 i Församlingshemmet. Särskild kallelse med
utförligare information kommer att utgå.

8

Stadgeändringen

Styrelsens förslag till stadgeändring rörande medlemskap i Samhällsföreningen kommer att
tas upp för ett första beslut på årsmötet i februari 2005. Ett nytt möte kommer därefter att
utlysas att äga rum under våren eller försommaren.

9

Julgranarna

Ordföranden kommer som tidigare år att beställa julgranar till de ordinarie platserna.

10

Övriga frågor

Beträffande vårens aktiviteter kan Samhällsföreningen redan nu meddela att
-

Påskevaga kommer att tändas kl 20.00 den 26 mars 2005, och att
Fyrverkeriet med anledning av vårens ankomst kommer att tändas kl 22.00 den 30
april 2005.

Men först skall vi fira advent, lucia, jul och nyår.

11

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 7 december 2004 kl 18.30.

Vid protokollet

Jan-Ove Nilsson

Justeras

Annika Andersson

Ordföranden

