Protokoll fört vid styrelsemötet i Klädesholmens Samhällsförening den 7
december 2004
Närvarande:
Bert Olsson, Annika Andersson, Jan-Ove Nilsson, Ann Charlotte Norrås, Lennart Olsson,
Mathias Färdigh, Greta Axelsson, Lars-Erik Fält från punkten 4 och Stefan Krusell endast i
slutet av mötet.
Inbjudna gäster: Åsa Olsson och Ann Rydh under punkten 4 samt Frida Ahrel från Göteborgs
Kommun, stadsdelsnämnden Styrsö, från punkten 5.
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Ordföranden Bert Olsson förklarar mötet öppnat.
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Lennart Olsson utses att justera dagens protokoll.
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Föregående protokoll mm

Ordföranden går i korthet bl a igenom de frågor som behandlats vid förra sammanträdet. Han
tar därvid upp följande
-
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gräsmattorna har inte blivit klippta p g a att gräsklipparen varit inlämnad på
reparation,
utbetalningen till Erland Johansson för badstegen i Södra Stenvik har gjorts,
skylten rörande begränsningen av möjligheten att lämna ris, grenar mm på Hjälmen till
påskbrasan kommer att levereras den 8 december, och
granen på torget kommer att sättas innan Luciadagen.

Information om Klädesholmens skola

Åsa Olsson och Ann Rydh, som tidigare besökt Klädesholmens Samhällsförening och
informerat om sitt arbete för att Klädesholmen skall få behålla sin skola, informerade om det
fortsatta arbetet i den ideella förening som bildats för att ta tillvara elevernas och föräldrarnas
intresse i skolfrågan. De framförde också att föreningen är mycket angelägen om nära
kontakter med Klädesholmens Samhällsförening när det gäller den för föräldrar, barn och
samhälle så viktiga frågan om Klädesholmens skolas framtid.
Frågan om Klädesholmens skolas och övriga mindre skolors fortsatta verksamhet i kommunal
regi är en stor fråga som varit föremål för överväganden inom Tjörns kommun där man nu har
beslutat att skolan på Klädesholmen skall vara kvar även under 2005. Ett huvudmål för
föreningen är att Klädesholmens skola skall finnas kvar i kommunal regi men man har nu

också ansökt hos Skolverket om tillstånd att få starta en friskola för att inte stå utan skola på
Klädesholmen om Tjörns Kommun beslutar att lägga ner skolan. Frågan om en nedläggning
av skolan kan bli aktuell tidigast höstterminen 2006, då beslut fattas efter ny utredning.
Föreningen strävan är således att Klädesholmens skola i första hand skall finnas kvar i
kommunal regi.
Föreningen kommer att närvara och lämna information på Klädesholmens Samhällsförenings
årsmöte den sista lördagen i februari 2005. Åsa Olsson och Ann Rydh, framförde båda sitt
tack för att de fått besöka dagens styrelsemöte och såg fram emot vidare kontakter i
skolfrågan.
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SISU-projektet

Vid förra styrelsemötet lämnades en kort information om EU-projektet SISU som står för
Small Islands for Survival and Understanding.
Klädesholmen igår i SISU-projektet tillsammans med ett stort antal öar i Finland, Skottland,
Estland och Sverige där också Marstrand, Dyrön, Kalvsund, Köpstadsö och Asperö ingår.
Frida Ahrel som är projektanställd för SISU inom Carpe Mare informerade om det arbete som
nu skall starta för oss på Klädesholmen med att ta fram en analys över styrka, svagheter,
möjligheter och hot när det gäller vårt samhälles utveckling - en s k SWOT-analys.
Analysen kommer att behandla områdena befolkning, utbildning, ekonomi, infrastruktur,
service och miljö. I arbetet kommer från Klädesholmen att delta en representant för
näringslivet, en för offentlig sektor/ politik och en för föreningslivet. Samhällsföreningen
kommer att medverka i och följa projektet med stort intresse.
Analysen skall vara klar den 15 april. SISU-projektet pågår fram till slutet av 2006.
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Det fortsatta detaljplanearbetet avseende Klädesholmen

Ett antal informationsmöten inför Tjörns kommuns planarbete har genomförts under hösten.
När alla informationsmöten genomförts kommer, som tidigare meddelats, protokollen att
läggas ut på Klädesholmens Samhällsförenings hemsida.
Som tidigare meddelats kallas berörda fastighetsägare till magasin - Hûln - till ett möte
lördagen den 11 december 2004 kl 09.00 i Församlingshemmet. Särskild kallelse med
utförligare information kommer att utgå.
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Övriga frågor

Inga övriga frågor.
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Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 11 januari 2005.

Vid protokollet

Ann Charlotte Norrås

Justeras

Lennart Olsson

Ordföranden

