Protokoll fört vid styrelsemöte med Klädesholmens Samhällsförening
tisdagen den 5/12 2000

Närvarande: Bert Olsson, Ingela Wastegård, Erland Berntsson, Annika Andersson,
Ann-Sofie Boxström, Lennart Olsson, Jan-Ove Nilsson, Gösta Andersson
och Sören Johansson.

1.

Bert Olsson förklarat mötet öppnat.

2.

Justerare: Gösta Andersson

3.

Föregående protokoll gicks igenom. Där en gåva från Ängholmen till simskolan
på 2 x 2000 kr nu har satts in på kontot.

4.

I kontraktet med Hem-El hade vid anbudstidens utgång 125 hushåll med en
sammanlagd förbrukning på 1 241 445 KWh skrivit under avtal. En bra
uppslutning i samhället.
Samhällsföreningen tänker gå ut med en enkätundersökning till samtliga hushåll
angående gemensam upphandling av eldningsolja. Där förfarandet kommer att
gå likartat tillväga som vid el-upphandlingen.

5.

Kassören Jan-Ove Nilsson redogjorde för årets ekonomi inom föreningen,
vilken gav ett positivt resultat.

6.

Framtidsseminarium planeras i slutet av januari. Där följande frågor, på förslag,
ingår i den handlingsplan som då är tänkt att diskuteras. Taxeringsvärden –
vindkraften – boendeplikt – energiupphandling – bostadshus i ombyggnation till
tvåfamiljshus – planändring av industrimark till bostadsmark.

7.

Bert Olsson informerade om arbetet inom Skärgårdsforum

8.

Bert Olsson informerade arbetet inom Skärgårdsrådet.

9.

Granar och belysning reses av julgransgrupperna lördagen den 9/12. Ris och
tallkvistar kommer att placeras i krukor på ön.

10.

På översiktsplanen, ÖP 01, framgår att kommunen har avsatt områden för
vindkraftsutbyggnad vid Bö tjärn, Heås, Fagerfjäll, Wallhamn och vid de redan
befintliga kraftverken på Rönnäng.
Kommunen tillsammans med Länsstyrelsen värnar om de naturvärden vi har i
kustzonen.
I hanteringen av vindkraftfrågan ligger också mycket politisk strategi och därför
kommer en skrivelse att tillställas kommunen i syfte att få debn nya politiska
ledningens syn på frågan.

11.

Övriga frågor:
-

Huset på postliden skall flyttas. Pengar är avsatta för arbetet.
Handikapptoalett på Obboleplan. Arbete pågår
Styrelsen tagit del av brevväxling mellan Claes Jacobsson och vägföreningen
Styrelsen tagit del av brevväxling från Nils-Olof Nordström
Fråga om sjöbodspriser på 1.2 milj. och arrendeavtal diskuterades
Förslag till broschyr över Klädesholmen presenterades.
Kommunen har fördärvat skolgården och berget med staket. Daghemmet
behöver dock detta staket då barnen är väldigt rymningsbenägna.

12

Nästa möte är daterat till tisdagen den 9/1 kl 1830 på KIF

13.

Mötet avslutades och ordföranden tackade för visad uppmärksamhet.

Sören Johansson
Sekreterare

Gösta Andersson
Justerare

