Protokoll fört vid styrelsemöte med Klädesholmens Samhällsförening
tisdagen den 10/4 2001
Närvarande: Bert Olsson, Krister Malander, Greta Axelsson, Ann-Sofie Boxström,
Jan-Ove Nilsson, Gösta Andersson, Mats Berntsson, Lasse Fält,
Annika Andersson, Pelle Stavfeldt, Bertil Pettersson, Stefan Krusell,
Bengt Malmborg, Tore Järvengren – Tjörns kommun och Sören Johansson.

1.

Bert Olsson förklarat mötet öppnat.

2.

Justerare : Ann-Sofie Boxström

3.

Föregående protokoll gicks igenom.
-Slasket skall återuppstå. Birgith Åhs, Tjörns Kommun skall se till att vi får
tillbaks en gunga och två stycken rutschkanor
-Strandstädning med skolbarnen. Ann-Sofie och Sören talar med lärare.
-Greta Axelsson tar på sig handledaransvaret för feriepraktikanten i
sommar. Greta deltar i möte på kommun den 10/5 för handledare.
-Lekplatsen i Hästevik rensas från buskar och sly. Lekplatsen skall
också göras tydligare och öppnare med skyltning.
-Anslagstavlor ses över. Krister Malander ansvarar för tavlan på Rytterholmen.
-Skylt in till ”körgårn”. Bert ordnar.

4.

Firmatecknare för Klädesholmens Samhällsförening är ordföranden
Bert Olsson och kassör Jan-Ove Nilsson. Firmateckning kan ske enskilt, var
för sig, av ordföranden Bert Olsson eller kassör Jan.Ove Nilsson.

5.

Tore Järvengren, Stadsarkitekt Tjörns Kommun.
Kulturmiljön är viktig för att behålla karaktären i samhället. Försiktighet
bör iakttagas vid renovering av äldre hus och speciella skäl krävs för större
ombyggnader. En viktig poäng är att få ett helårsboende och att få människor
att bo kvar.
Samhällsföreningen har en viktig uppgift i att granska ombyggnation av hus
i syfte att behålla karaktärer.
Jämförelsevis har vårt grannland Danmark ett mycket strikt
ombyggnadsförfarande med långtgående detaljerade bestämmelser. Tex. Skagen
där en gammal kulturmiljö icke får förändras.

Plan och bygglov. Översiktsplanen för hela kommunen reglerar markens
användning och detaljplanen detaljerna. Detaljplanen på Klädesholmen är
från 40-talet och bör göras om. Klädesholmen borde analyseras vad gäller
magasin och bebyggelse och inventeringen borde ske i samarbete mellan
kommun och samhällsföreningen..
Magasin och sjöbodar är ett stort problem att greppa för kommunen, där
det olagliga användandet med boende är svårt att komma åt.
Samhällsföreningarna och delade erfarenheter däremellan skall kommunen
satsa på. Kommunen ser Skärgårdsforum som ett bra sätt för politiker att nå
ut till föreningarna, då annars alla kvällar i veckan skulle gå åt till att få
besöka alla föreningar.
Barn och ungdom är en viktig parameter i det samhälleliga engagemanget
och resurser borde, måste sättas av på detta.
Vänort 2001 är ett EU projekt där Dyrön och Irland utbyter erfarenheter
mellan skola, ungdom och Samhällsföreningar.
6.

Bengt Malmborg är sammankallande i Midsommarkommitén och efterlyser
nu i god tid hjälp med arrangemanget runt firandet. 1430 kommer
Midsommarstången att lövas med blad och blom. 1500 börjar dansen
med små grodorna.

7.

Bert läser upp brev till Bosse Ringholm med kopia till Göran Persson angående
fastighetsskatten.

8.

En tillskrivelse till Tjörns Kommun angående parkering i Jungfruvik lästes upp.

9.

Kommun kommer att anordna en diskussion med simskolorna angående olika
former och bidrag som kan sökas. Bidrag för 2002 söks nu. Och vi ser
fram emot ett bidrag från Ängholmen, likt de bidrag vi erhållit tidigare.
För övrigt behålls simskolan i ett urgammalt traditionellt mönster där
marsch, kastrullock och klädsim ingår..

10.

En framställan till kommunen har gjorts angående övertagande av skötseln av
de gröna ytorna i samhället. Bert bifogar karta.

11.

Högtidligheterna på Valborgsmässoafton sker enligt traditionellt mönster.
1900
1930
2200

Tal i parken
Förtäring i församlingshemmet
Fyrverkeri

12.

Broschyren över permanentboende på Klädesholmen delas ut på Samhällets
dag, på upplevelsemässan, på Sillmuseet och läggs ut på hemsidan.

13.

En visafton kommer att arrangeras i parken i sommar.

14.

Övriga frågor:
-Medel har sökts från kommunen för sopcontainers på den allmänna städdagen.
-Bohusläns Skärgårdsråd har presenterat rapport om boende i glesbygd.
-Skärgårdsmarknad hålls i Smögen den 7/7
-Skärgårdarnas riksförbund redogör rapport angående boenderätt, boplikt.
-Medlemsskap i Svenskt Landskapsskydd förnyas
-En allmän höjning av hamnavgifter med 10% från jan 01, är felaktigt debiterad.
-Ett EU projekt inom ”Carpe Mare”, där sillmuseet söker ett kulturbidrag för
fortsatt verksamhet är sjösatt. En referensgrupp bildas för ändamålet.
-Ett förslag på skrivelse till boende och gäster på Klädesholmen angående
kulturellt beteende tas fram av Krister malander.
-Hastigheten på vägarna och i hamnarna på ön är alltför hög. Lasse Fält
ser över skyltningen.

15.

Nästa möte blir den 30/5 på KIF

16.

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och deltagarna tackade för
kaffe och bullar och mötet avlutades.

Sören Johansson
Sekreterare

Ann-Sofie Boxström
Justerare

