Protokoll fört vid styrelsemötet i Klädesholmens Samhällsförening den
13 april 2005

Närvarande:
Bert Olsson, Gösta Andersson, Jan-Ove Nilsson, Krister Malander, Annika Krusell och
Lennart Olsson t o m punkt 13.

1

Ordföranden Bert Olsson förklarar mötet öppnat och hälsar Annika Krusell
välkommen till styrelsearbetet.

2

Annika Krusell utses att justera dagens protokoll.

3

Föregående protokoll mm

Ordföranden går i korthet igenom frågor som behandlats vid förra sammanträdet.

4

Kort om den fortsatta beredningen av frågor som behandlats vid årsmötet

1

Mötet med Vägverket har ännu inte bokats in. Vid mötet kommer förutom
Klädesholmens samhällsförening även Klädesholmens Vägförening och Tjörns
Kommun att vara representerade.

2

Badplatsen vid tennisbanan i Stenvik behöver repareras efter Gudrun. Sören
Johansson kommer tillsammans med boende i Stenvik att försöka åtgärda felen.

3

Arbetet med att bevara Klädesholmens skola bedrivs fortlöpande och intensivt.
Målet för arbetet är att skolan skall finnas kvar i kommunal regi. En
verksamhetsinriktning som diskuteras är musik, dans, drama och bild.
Musikskolans chef är positiv till detta.
Skolverket har nu godkänt friskoleföreningen - Klädesholmen skola Ideell
förening. Därmed finns nu en god beredskap för att kunna driva skolan vidare.

5

Det fortsatta arbetet med Klädesholmens bibliotek

Intresset för att medverka i biblioteksarbetet är stort. 14 personer kom till det utsatta mötet. En
enklare utbildning kommer att genomföras för dem som vill hjälpa till med öppethållandet.

Det ordinarie öppethållandet är tisdagar mellan klockan 16.30 och 19.00. Vilka öppettider
som därutöver kan bli aktuella är ännu inte fastställt. Ett nytt möte kommer att hållas den 16
april 2005.

6

Fastighetsskatten

Skärgårdsrådet gjorde vid sitt sammanträde den 5 mars 2005 ett uttalande rörande den
planerade generella höjningen av fastighetsskatten. Uttalandet har överlämnats till Bohusläns
riksdagsmän. När besked om nivåhöjningen föreligger kommer ställning att tas till vilka
aktioner som kan komma ifråga.

7

Simskolan och badviken

Simskolan planerar att starta den 4 juli 2005 och den kommer att pågå ca 4 veckor. Simtränare
blir även i år Annie Olsson och Frida Jansson.
Den nya rampen till flytbryggan har levererats och badviksgruppen kommer att montera den
och samtidigt reparera betongkanten. Ett räcke behöver sättas upp i slänten av säkerhetsskäl.
Ordföranden kommer att kontakta Tjörns kommun för en säkerhetsinspektion av bryggor, torn
och botten.

8

Vårens aktiviteter

1

Ordföranden kommer att föranstalta om inköp av ett fyrverkeri att avfyras på
Valborgsmässoafton klockan 22.00.

2

Städdagen är beslutad till den 7 maj 2005. Containrar och säckar har beställts
och de kommer att finnas tillgängliga på de vanliga platserna. Det är en
angelägen uppgift för alla och envar att hjälpa till med vårstädningen!

3

Den information som skall finnas med i broschyren ”Det händer på Tjörn” skall
snarast lämnas till Annika Andersson.

9

Inför vårens arbete

Kunskapen om den service Tjörns Kommun kan ge sina invånare är central för alla –
åretruntboende och fritidsboende. Styrelsen beslutar därför att bjuda in företrädare för Tjörns
Kommun till ett allmänt möte att äga rum under hösten. Vid mötet kommer företrädare för
kommunen att ges tillfälle att lämna information om frågor av central betydelse för boendet
och boende att lämna sina synpunkter till kommunen. Frågor som alltid är aktuella är skatten,
skolan, samhällsplaneringen, sjukvården och äldreomsorgen.

10

Folder om ordning och reda m m på Klädesholmen

Krister Malander kommer att ta fram ett förslag till folder att presentera vid majmötet. Frågan
om hundägares ansvar för att ta hand om den skit hunden lämnar efter sig skall ges ett särskilt
utrymme.

11

Vattentrycket

Vattentrycket på Klädesholmen är dåligt. Klädesholmens Samhällsförening kommer att vända
sig till Tjörn Kommun, tekniska nämnden, och begära ett yttrande över vilka åtgärder
kommunen kan vidta för att förbättra förhållandena.

12

Tennisbanan

Staketet runt tennisbanan i Stenvik har rasat samman bl a på grund av förslitning. Styrelsen
beslutar att ge Klädesholmens Segelsällskap - KSS - möjlighet att fortsatt disponera och
använda tennisbanan för det ändamål den är avsedd mot att KSS reparerar den och eliminerar
den risk den nu utgör för de som vistas på och invid den.
Skulle KSS inte vilja åta sig reparationsarbetet förordar styrelsen att tennisbanan läggs ned
och att banan i stället får användas för parkering och båtuppställning.

13

Remiss från Tjörns Kommun rörande byggärende

Stig B Olausson har hos Tjörns Kommun ansökt om att
a) få tillstånd att förlänga brygga utanför fastighetsgränsen till Klädesholmen 1:16, samt att
b) få medgivande att bygga en s k friggebod i tomtgränsen.
Fastigheten gränsar till kommunens mark-och vattenområde. Tjörns Kommun har remitterat
ärendet till Klädesholmens Samhällsförening för yttrande p g a ärendets principiella karaktär.
En s k friggebod i tomtgränsen till fastigheten Klädesholmen 1:16, på sätt som avses, kan inte
störa någon närboende granne. Klädesholmens Samhällsförening anser därför att kommunens
tillstånd till byggnationen skall medges.
Klädesholmens Samhällsförening anser emellertid inte att kommunens tillstånd till
förlängning av bryggan att omfatta även kommunens vattenområde bör medges.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

14

Stora anslagstavlan på Rytterholmen

Krister Malander och Gösta Andersson får uppdraget att aktualisera innehållet i informationen
på den stora anslagstavlan. Uppdraget avser även den lilla anslagstavlan.

Vid protokollet

Jan-Ove Nilsson

Justeras

Annika Krusell

Ordföranden

