Protokoll fört vid styrelsemötet i Klädesholmens Samhällsförening den 27
september 2004

Närvarande:
Bert Olsson, Annika Andersson, Gösta Andersson, Krister Malander, Greta Axelsson, Håkan
Kristiansson och Ann Charlotte Norrås.

1

Ordföranden Bert Olsson förklarar mötet öppnat.

2

Krister Malander utses att justera dagens protokoll.

3

Föregående protokoll

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

4

Klippning av gräsmattorna m m

Värmen och regnet har medfört att gräsmattorna fortfarande växer och behöver hållas efter.
Ordföranden har vidtalat unge Viktor Fält att klippa samtliga gräsmattor en gång till innan
vintervilan.
Ordföranden påminde också om att det är dags för ansvariga på Klädesholmen att ta upp
Samhällsföreningens badstegar.

5

Höstens aktiviteter

Efter en genomgång av ordföranden beslutade styrelsen att särskilt nämna följande aktiviteter
under hösten.
•

Arbetet med detaljplanen kommer att fortsätta. Det sedan tidigare planerade
mötet med magasinsägare kommer att äga rum den 30 oktober 2004 kl 09.00
i församlingshemmet. Särskild kallelse kommer att utgå till berörda.

•

Styrelsen kommer att bjuda in chefsbibliotekarien vid Tjörns Kommun Uno
Nilsson till sammanträdet den 7 december för att diskutera biblioteksfrågan.

•

Styrelsen kommer att bjuda in professor Thomas Polesie vid
Handelshögskolan i Göteborg till sammanträdet den 2 november 2004 för att
få information om det projekt Polesie bedriver med särskilt intresse för
hinder och möjligheter för samhällsutvecklingen i mindre samhällen
däribland Klädesholmen.

6

Postens planer för Klädesholmen

Ordföranden har fått information från Posten om vissa serviceändringar. Informationen
innefattade i korthet följande.
1.

Brevbäraren kommer att bära ut brev som tidigare.

2.

Posten kommer inte längre att leverera paket till Bojen. Paket till boende på
Klädesholmen kommer i stället att levereras till Rorsman i Rönnäng. Den som
inte själv vill eller kan hämta paket på Rorsman kan få paketet levererat till
bostadsadressen av lantbrevbäraren. För att få den servicen skall man ringa
Posten senast dagen innan önskad leveransdag.

3.

Tisdagsservicen vid Bojen kommer att upphöra. Den som vill göra in- och/eller
utbetalningar får i stället besök av lantbrevbäraren i bostaden förutsatt att man
senast dagen innan kontaktat Posten och begärt den tjänsten.

Den nya ordningen kommer att gälla från och med den 1 november 2004 och särskild
information kommer att utgå. Samhällsföreningen som är angelägen om att postservicen inte
skall försämras för boende på Klädesholmen kommer att följa utvecklingen noga.

7

Det fortsatta detaljplanearbetet avseende Klädesholmen

Ett första informationsmöte inför Tjörns kommuns planarbete har genomförts den 28 augusti
2004. När samtliga informationsmöten genomförts kommer protokollen att läggas ut på
Klädesholmens Samhällsförenings hemsida.
Styrelsen beslutar nu att kalla berörda fastighetsägare till magasin från lilla bron till
Ångbåtsbryggan till ett ”frukost”- möte som avses hållas den 30 oktober 2004 kl 09.00 i
församlingshemmet. Utförligare information kommer att lämnas till berörda fastighetsägare i
kallelsen.

8

Övriga frågor

1.

Elavtalet

Ordföranden informerade om att 110 hushåll av dem som tidigare haft avtal med Norsk Hydro
om elleverans tecknat sig för nytt avtal till det pris som Klädesholmens Samhällsförening
förhandlat fram. Därutöver har 20 hushåll som tidigare inte haft avtal med Norsk Hydro
tecknat avtal.
Styrelsen rekommenderar boende på Klädesholmen att ansluta sig till avtal med Norsk Hydro.
Anmälan skulle varit inne den 20 september 2004. Den som glömt av att anmäla intresse kan
på Mossholmen efterhöra möjligheten till avtal trots den sena timmen.

2.

Begäran om ersättning för badstege

Erland Johansson har hos Samhällsföreningen gjort en framställning om ersättning för en
badstege i Södra Stenvik. Styrelsen beslutar att ersättning skall utgå med det belopp som
motsvarar det Samhällsföreningen fått betala till Tjörns Kommun för inköp av en badstege.

9

Sammanträdet avslutas

Vid protokollet

Ann Charlotte Norrås

Justeras

Krister Malander

Ordföranden

