Protokoll fört vid styrelsemötet i Klädesholmens Samhällsförening den 24
augusti 20052 november
Närvarande:
Bert Olsson, Annika Andersson, Jan-Ove Nilsson, Gösta Andersson, Ann Charlotte Norrås,
Krister Malander, Håkan Kristiansson, Mathias Färdigh, Annika Krusell och Lars-Erik Fält den senare under slutet av mötet.
Inbjuden gäst: Frida Barrett för SISU-projektet.
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Ordföranden Bert Olsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet
öppnat.
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Krister Malander utses att justera dagens protokoll.
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Föregående protokoll mm

Ordföranden går i korthet igenom de frågor som behandlats vid förra sammanträdet. Han
berör därvid särskilt
Tennisbanan
Den grupp som engagerat sig i att sätta tennisbanan i någorlunda spelbart skick kommer att
lämna ett förslag till styrelsen om de vidare åtgärder som krävs för att tennisbanan
fortsättningsvis skall kunna användas och man kommer också att lämna förslag till nyttjandet
av banan och området kring banan för eventuellt andra aktiviteter.
Defibrillatorn
En defibrillator kommer att införskaffas och placeras ut i samråd med Räddningsvärnet.
Trafiken
Det råder stor enighet om att åtgärder behöver vidtas för att förbättra trafiksituationen på
Klädesholmen. Ett möte mellan Vägverket, Polisen, Tjörns Kommun, Vägföreningen och
Klädeshomens Samhällsförening är planerat att äga rum i oktober 2005. Vid mötet kommer
även frågan om att förbättra snöröjningen att tas upp.
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Sommarens aktiviteter

Midsommar
Midsommarfirandet lockade 826 betalande och därmed över 1 000 barn och vuxna till
aktiviteterna i parken. Publikrekord! Arrangemanget och det vackra vädret väder rönte stor

uppskattning! Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla dem som medverkade till ett
lyckat midsommarfirande och tackar också ICA Bojen som bjöd barnen på glass.
Samhället dag
Samhällets dag bjöd som alltid på vackert väder och på väl beprövade och trevliga aktiviteter!
Hur många som deltog är svårt att säga men klart är att arrangemanget lockar många besökare
även från annat håll! Styrelsen tackar för ett engagerat arbete.
Simskolan
Till simskolan anmälde sig i år 74 barn för utbildning i olika grupper – grundutbildningen och
märkestagningarna. Barnen och deras föräldrar har varit mycket nöjda med simskolan.
Styrelsen tackar engagerade lärare och föräldrar.
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Information från sommarmötet

Årets sommarmöte var mycket välbesökt och de närvarande informerades om de frågor
styrelsen och årsmötet haft att behandla sedan förra sommarmötet. Frågorna och svaren
redovisas i de minnesanteckningar som fördes vid mötet.
Minkinvasionen
Styrelsen diskuterar åtgärder mot minkinvasionen. Jägare kommer att vidtalas för lämpliga
åtgärder.
Sopor
Styrelsen diskuterar också de klagomål som årligen framförs när det gäller stinkande
soptunnor.
Var och en som bor på Klädesholmen har skylighet att ha egen sophämtning av brännbart
avfall men också av kompostavfall om hushållet inte har egen kompost. Kompostavfall
hämtas numera under sommaren varje vecka vilket har förbättrat förhållanden avsevärt.
Brännbart avfall hämtas normalt en gång i månaden men det finns möjlighet att få hämtning
oftare om sådana önskemål finns.
Sophämtningen kan anpassas efter den enskildes önskemål. Sophämtningen på Klädesholmen
fungerar mycket väl och styrelsen kan inte se att sophämtningen kan organiseras på bättre sätt
än vad som är fallet idag. Sist och slutligen är det den enskilde fastighetsägaren som ansvarar
för sitt avfall och för att avfallshanteringen följer gällande bestämmelse.
Fastighetsägare/boende på Klädesholmen får inte använda den container som finns uppställd i
hamnen. Den får endast användas av hamnens besökare.
Papperskorgar
Styrelsen diskuterar avsaknaden av papperskorgar. Att det inte finns papperskorgar på
Klädesholmen är sommartid ett stort problem. Besökare slänger godispapper, tomflaskor,

tomburkar och hundbajs i svarta påsar på gatan eller på tomten de passerar. Styrelsen som
tidigare tagit upp frågan kommer återigen att tillskriva Tjörns Kommun för att komma till en
slutlig och godtagbar lösning när det gäller papperskorgarna. Frågan måste lösas.
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Höstens och vinterns styrelsearbete

Styrelsen diskuterar höstens arbete och enas om att i första hand ta upp följande frågor
-

Klädesholmens Samhällsförening har tidigare gått ut med en enkät till fritidsboende
för att få veta hur de ser på sitt boende på Klädesholmen. En enkät kommer nu också
att gå ut till de åretruntboende.

-

Styrelsen kommer att ta initiativet till en gemensam träff mellan de föreningar,
samfund och organisationer som finns representerade på Klädesholmen för att
informera om Samhällsföreningens verksamhet och för att få
ökad kunskap om föreningslivet på Klädesholmen.

-

Styrelsen kommer att bjuda in politiker från Tjörns Kommun till
styrelsesammanträdena för att utbyta information i för Klädesholmen angelägna
frågor.

-

Både åretruntboende och fritidsboende är idag medlemmar i Klädesholmens
Samhällsförening. En angelägen uppgift för styrelsen är nu också att engagera även de
som är fritidsboende i Samhällsföreningens arbete.

-

Styrelsen kommer att vidta åtgärder för att öka informationen om Klädesholmens
Samhällsförening och därvid särskilt om styrelsearbetet. Information om styrelsen och
styrelsearbetet finns på Klädesholmens hemsida. Protokollen anslås alltid vid ICA
Bojen. Styrelsen kommer emellertid att undersöka möjligheterna för den som inte har
dator att få tillgång till styrelseprotokoll och annan information av intresse.

-

Intresset för Klädesholmens samhälle - inte minst historien - är stort bland besökare.
Styrelsen kommer med styrelsen för museet att undersöka möjligheten att ta fram en
broschyr om Klädesholmens samhälle i dåtid och nutid. En tanke är att broschyren
skall kunna användas som guide för den som vill gå runt och titta på vårt fina samhälle
med en kort historik och en inblick i hur vi ser på vår framtid i handen.

I mån av tid och om intresse finns kommer styrelsen att bjuda in intresseväckande föreläsare
till Klädesholmens Samhällsförening. Styrelsen kommer också i mån av tid att bjuda in
företagare som bor här på Klädesholmen för att få information om deras verksamhet.
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SISU-projektet och Skottlandsresan

Klädesholmen är med i 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 Barrett som är projektanställd för SISU inom Carpe Mare Göteborgs
Kommuninformerade kort om det fortsatta arbetet i projektet och den förestående
Skottlandsresan.
De s.k. SWOT-analysen som gjorts rörande Klädesholmen och som behandlar områdena
befolkning, utbildning, ekonomi, infrastruktur, service och miljö kommer att ligga till grund
för de frågeställningar Klädesholmens delegat Gösta Andersson kommer att ta upp på
seminarierna i Skottland.
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Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 21 sept 2005.

Vid protokollet

Ann Charlotte Norrås

Justeras

Krister Malander

Ordföranden

