Protokoll fört vid styrelsesammanträdet i Klädesholmens Samhällsförening
den 14 februari 2006

Närvarande:

Bert Olsson - ordförande , Gösta Andersson, Jan-Ove Nilsson, Lennart
Olsson, Krister Malander, Stefan Krusell, Lars-Erik Fält, Annika
Krusell och Ann Charlotte Norrås - sekreterare.

Övriga närvarande:
Frida Barrett och Stefan Andtbacka, SISU-projektet.
Eva Bertilsson-Styvén (s) - kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen på Tjörn,
Nils Lackfors (s) - ledamot i kommunstyrelsen och ledamot i kommunfullmäktige,
Benny Andersson (s) - ledamot i kommunstyrelsen och ledamot i kommunfullmäktige,
Gert Magnusson (s) - ordförande i nämnden för kultur- och fritidsfrågor,
Torsten Gustavsson (s) - ordförande i nämnden för utbildningsfrågor,
Hans Strandberg (s) - ledamot i nämnden för utbildningsfrågor, samt
Rickard Larsson (s) - ledamot i nämnden för sociala frågor.
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Ordföranden Bert Olsson hälsar de närvarande välkomna till
styrelsesammanträdet och förklarar sammanträde öppnat.
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Till att justera dagens protokoll utses Gösta Andersson.
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Föregående protokoll

Ordföranden går i korthet igenom föregående protokoll. Han meddelar därvid bl a att
Kooperativ Konsult AB som representeras av Pär Olofsson kommer att närvara vid
sammanträdet i mars i stället för som tidigare sagts vid dagens sammanträde. Han kommer då
att informera om frågor som rör kooperativ hyresrätt, stiftelser och aktiebolag. Ordföranden
tackar Frida Barrett som med kort varsel kunnat komma till dagens sammanträde i stället för
som planerat till sammanträdet i mars.
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Information om arbetet inom SISU-projeket

Frida Barrett presenterar den nye medarbetaren och hennes vikarie inom SISU, Stefan
Andtbacka. Stefan Andtbacka berättar kort om sina förväntningar på arbetet i SISU-projektet.
Arbetet med att sammanställa slutrapporten är nu i full gång. Skottland och Finland har som
mål att vara klara med ett underlag till rapporten den sista februari 2006. Frida framhåller
vikten av att Sverige också skyndar på med sitt arbete. Projektet ser särskilt fram emot
Klädesholmens Samhällsförenings del i arbetet där målet bl a är att försöka klarlägga
förutsättningarna och möjligheterna för deltidsboende - fritidsboende - att övergå till att bli
heltidsboende - åretruntboende - här på Klädesholmen. Ordföranden redovisar därvid kort de
två enkäter - en till fritidsboende och en till åretruntboende - som Samhällsföreningen
kommer att lägga till grund för redovisningen tillsammans med erfarenheterna från kontakter
med på Klädesholmen boende egna företagare. Slutrapporten kommer att behandlas och
slutjusteras i samband med den avslutande SISU-konferensen som är förlagd till Finland den
15 till 18 september 2006. Nationella politiker och EU-politiker kommer att bjudas in till
konferensen.
SISU-projektet avslutas i sin nuvarande form den sista december 2006. Avsikten är emellertid
att den nuvarande projektformen den 1 januari 2007 skall följas av ett fortsatt arbete som
bygger på deltagarnas eget initiativ och engagemang i nätverksform. Det är en angelägen
uppgift att skapa förutsättningar för ett fortsatt arbete där näringsliv, föreningsliv och politik
tillsammans verkar för att bibehålla och stärka ett levande samhälle på små öar - Small Islands
for Survival and Understanding - SISU.
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Samtal med inbjudna politiker från Socialdemokraterna på Tjörn

Bakgrund
Styrelsen har tidigare beslutat att bjuda in kommundirektören och representanter för de
politiska partierna i Tjörns Kommun för att diskutera för Klädesholmen angelägna frågor. De
politiska partierna bjuds in i mandatordning och till dagens sammanträde hälsar ordföranden
hjärtligt välkomna företrädare för Socialdemokraterna på Tjörn med kommunalrådet Eva
Bertilsson-Styvén i spetsen.
Presentation
De inbjudna gästerna presenterar mycket kort sig själva och sitt arbete som politiker i Tjörns
Kommun. Kommunalrådet tillika kommunstyrelsens ordförande är den enda heltidsarbetande
politikern. Ledamöterna i Klädesholmens Samhällsförening presenterar sig därefter kort för
gästerna.
Information - Klädesholmens samhälle och Samhällsförening
Ordförande informerar kort om Klädesholmen då och nu och om arbetet i Klädesholmens
Samhällsförening. Han berör särskilt befolkningsutvecklingen och nämner att antalet
folkbokförda på Klädesholmen för närvarande är ca 440 samt att andelen unga under senare år
minskat. Idag är 33% över 64 år och bara 17% under 18 år. Det finns ca 335 fastigheter på
Klädesholmen och ungefär hälften ägs och nyttjas av åretruntboende. Från 1996 till 2005 har
antalet åretruntboende minskat med 6 %. Klädesholmen har en skola för klasserna 0 till 6, ett

dagis, brandvärn, affär och bank - allt mycket betydelsefullt för ett levande samhälle. Trots ett
litet antal folkbokförda finns det tre samfund på Klädesholmen - Betel, EFS och Svenska
Kyrkan.
Näringslivet på Klädesholmen är koncentrerat till konservindustrin. Antalet företag har
minskat under åren och bl a på grund av sammanslagningar finns det idag tre företag i
konservindustrin kvar - Klädesholmen Seafood, Konservsönerna och Marstrandsfjorden.
Konservindustrin sysselsätter för närvarande ca 60 årsarbetskrafter. En handfull yrkesfiskare
har fortfarande sin näring på Klädesholmen.
Ett levande samhälle är en huvudfråga för Klädesholmens Samhällsförening som är omkring
35 år gammal. Ca 90 % av fastighetsägarna och deras hushåll är medlemmar i föreningen.
Efter beslut vid årsmötet 2005 är medlemskap i Klädesholmens Samhällsförening öppet både
för åretruntboende och för fritidsboende. Fritidsboende är också valbar till styrelsen. Styrelsen
sammanträder varje månad. Årsmötet äger rum sista lördagen i februari. Ett allmänt
informationsmöte äger rum varje sommar första lördagen i augusti. Extra informationsmöten
äger rum när detta är påkallat av särskilda skäl som t ex vid den allmänna fastighetstaxeringen
eller andra för boende angelägna frågor. Samhällsföreningen har bl a engagerat sig i att få ned
kostnaderna för el och olja i avtal som tecknats mellan leverantören Norsk Hydro och
enskilda fastighetsägare. Samhällsföreningen arrangerar årligen Påskevaga,
Valborgsmässofyrverkeriet, Midsommarfirandet och Samhällets dag.
Att få fler åretruntboende är en stor fråga för Klädesholmens samhälle och Samhällsförening.
Framtidens boende engagerar och frågor kring vilka boendeformer som kan bidra till ett ökat
antal åretruntboende är av stort intresse. Samhällsföreningen har genom en enkät till
fritidsboende ställt frågor rörande boendet på Klädesholmen. En enkät kommer inom kort
också att tillställas redan åretruntboende. Frågor kring fastighetsskattens betydelse för boendet
berörs givetvis i enkäten.
Kort om samtalet kring boende och näringslivsfrågorna
Eva Bertilsson-Styvén inleder med att övergripande informera om arbetet med den s k
tätortsstudien som kommer att ligga till grund för kommunens ställningstagande till var och
hur kommunen skall tillåtas växa såvitt avser näringslivets och människornas behov av
arbetsplatser och bostäder. Hon framhöll särskilt vikten av en varsamt utvecklad tillväxt där
utrymme måste bibehållas för rekreation och där naturen och miljön måste värnas. En tanke i
arbetet är en utveckling på lång skikt som skall kunna leda till att Klädesholmen, Aröd, Bleket
och Rönnäng samhällen genom byggnation kommer närmare varandra.
Arbetet med tätortsstudien är långsiktigt och det tar naturligtvis sikte på våra barns och
barnbarns framtid. Eva Bertilsson-Styvén framhåller emellertid att detta inte innebär att allt
förändringsarbete kommer att stå stilla i avvaktan på att arbetet med tätortsstudien ligger klart.
Utvecklingen står aldrig stilla och kommunen kommer att behandla de önskemål som uppstår
och kräver ställningstagande i enskilda fall. Benny Andersson uppskattar att arbetet med
tätortsstudien kommer att ta ca 2 år och beräknas vara klar 2007. När det under den tiden
uppkommer frågor om byggnation eller annan förändring kommer dessa inte att stoppas i de
fall enighet råder.
Gert Magnusson informerar om den pågående revideringen av kulturvårdsplanen - ett arbete
som givetvis har sin koppling till tätortsstudien.

Tjörns Kommun har fått kritik för att man inte i tillräcklig grad underlättar nyetablering. Eva
Bertilsson-Styvén framhåller att det är en mycket viktig fråga för kommunen att visa
engagemang och lämna en god service när en företagare vill etablera sig på Tjörn. Benny
Andersson ser allvarligt på den kritik som framförts mot kommunen och han framhåller att ett
livskraftigt näringsliv är grunden för ett levande samhälle.
En av de åtgärder kommunen vidtagit för att effektivisera arbetet vid nyetablering är en
omorganisation som kommer att skapa bättre förutsättningar för att ta tillvara den
tillståndssökande företagarens intressen. Frågorna hör hemma i en ny stor enhet som ansvarar
för plan-och byggfrågor, folkhälsofrågor, miljöfrågor samt lands- och
skärgårdsutvecklingsfrågor men också för Räddningstjänsten och Trafiknämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen. En annan åtgärd är inrättandet av en s k företagslots i
Wallhamn. Företagslotsen har till uppgift att lotsa företagaren rätt på Tjörn när det gäller
företagsetableringen men också när det gäller bostadsfrågorna.
Gert Magnusson framhåller näringslivets och turismens betydelse för Tjörns Kommun. Han
framhåller att det är viktigt att hela Tjörn tas tillvara som turistmål. Styrelsen instämmer och
framhåller att näringslivet och turismen också är av stor betydelse för ett levande samhälle på
Klädesholmen.
Kort om samtalet kring samhällsservice m fl frågor
Skolan
Beslutet att Klädesholmens skola och dagis kommer att vara kvar i kommunal regi fattades
den 2 februari 2006. Torsten Gustavsson redogör kort för de tankar som finns när det gäller
inriktningen på skolverksamheten. En kulturell inriktning diskuteras men frågan är än så länge
öppen. Ordföranden framhåller att hela samhället - inte bara föräldrarna till barn i skolan - har
varit mycket engagerade i framtiden för Klädesholmens skola. Därför är det nu med stor
glädje Samhällsföreningen kan konstatera att engagemanget givit resultat.
Benny Andersson informerar kort om de tankegångar som finns när det gäller att bygga ut
idrottshallen i Bleket. Genom en sådan utbyggnad skulle Bleketskolan på samma sätt som
Häggvallskolan få möjlighet att ha skolan öppen alla dagar - dag och kvällstid - med den
positiva betydelse detta skulle ha för skolans elever och deras fritid.
Biblioteket
Gert Magnusson berättar att Tjörns Kommun är Sveriges bibliotekstätaste kommun. Han
gläds med Samhällsföreningen som engagerat sig för biblioteket på Klädesholmen och han
framhåller att Samhällsföreningens insatser varit avgörande. Ordföranden berättar att
lånefrekvensen är förhållandevis hög och att det i biblioteket inte bara finns böcker och
tidskrifter utan också tillgång till Internet. Genom att biblioteket nu förlagts i nya lokaler i
KIF har biblioteket fått karaktären av ett allaktivitetshus med goda utvecklingsmöjligheter.
Gert Magnusson håller inte för uteslutet att ett och annat kulturevenemang skulle kunna
förläggas till vårt bibliotek.

Badplatserna
Ordföranden ställer frågan hur Tjörns Kommun ser på ansvaret för badplatserna. Benny
Andersson redovisar att det finns 18 badplatser på Tjörn med någon form av ekonomiskt
bidrag och att fyra av dessa är handikappanpassade. Gert Magnusson framhåller att man
i möjligaste mån ser att föreningslivet sköter badplatserna med kommunens stöttning.
Ordföranden försäkrar sig om att kommunen även fortsättningsvis kommer att svara för de
säkerhetsbesiktningar som måste göras innan badsäsongen kommer igång.
Övriga frågor
Trafiksäkerheten
Trafiksäkerheten är av mycket stor betydelse för boendet på Klädesholmen med tät
bebyggelse och smala gator. Ordföranden informerar om det möte om trafiksäkerheten som
Klädesholmens Samhällsförening tagit initiativ till. I mötet deltog företrädare för
Samhällsföreningen, Vägföreningen, Vägverket, Polisen och Tjörns Kommun. Han tar också
upp vägvisningen - skyltningen - till Klädesholmen som är ett problem för de tunga
transporterna från andra länder som har leveranser till och från konservindustrin på
Klädesholmen. Eva Bertilsson-Styvén lovar att ta upp frågan med Vägverket.
Defibrillatorn
Samhällsföreningen har tagit initiativ till att en defibrillator införskaffas till Klädesholmen.
Ordföranden efterhör möjligheten till ekonomiskt bidrag från Räddningstjänsten i Tjörns
Kommun. Frågan har tidigare tagits upp med kommundirektören Bo Svensson som lovat
återkomma i frågan.
Papperskorgar
Även frågor som kan synas mycket små har stor betydelse för miljön i ett samhälle. En sådan
fråga är tillgången av papperskorgar främst sommartid. Klädesholmen är en turistattraktion
och besöks under sommarhalvåret av ett mycket stort antal dagsturister. Att det inte finns
papperskorgar är ett miljöproblem. Kommunen tömmer sommartid två papperskorgar
placerade i badviken. Styrelsen har tillskrivit Tjörns Kommun och efterhört huruvida det
skulle vara möjligt att utöka antalet papperskorgar främst under sommarhalvåret. Frågan har
också tagits upp med kommundirektören Bo Svensson. Eva Bertilsson-Styvén som förstår
problemet kan inte se att det skulle innebära något problem för kommunen att bistå
Samhällsföreningen i denna fråga.
Skärgårdforum
Klädesholmens Samhällsförening har sin etablerade plats i en ordning där de boende,
Klädesholmens Samhällsförening, Skärgårdsforum i Tjörns Kommun, Bohusläns
Skärgårdsråd, Skärgårdsrådens Riksförbund och Glesbygdsverket verkar för ett levande
samhälle. Ordföranden beklagar dock att Skärgårdsforum inte fungerar som tidigare. En
önskan från Klädesholmens Samhällsförening är att verksamheten i Skärgårdsforum kommer
igång igen och att Skärgårdsforum åter blir ett aktivt forum för skärgårdsfrågor.
Avslutning

Ordföranden konstaterar sammanfattande att samarbetet mellan Klädesholmens
Samhällsförening och Tjörns Kommun är mycket gott. Ordföranden tackar inbjudna gäster för
att så många tagit sig tid och kommit ut till Klädesholmen. Han tackar också för en givande
information och en trevlig pratstund. Eva Bertilsson-Styvén återgäldar och tackar för att en
bra information om Samhällsföreningens arbete som är av stor vikt i många av de frågor
kommunen har på sitt bord.
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Inför årsmötet den 25 februari 2006

Ordföranden föredrar verksamhetsberättelsen. Styrelsen beslutar förelägga
verksamhetsrapporten för årsmötet.
Kassören Jan-Ove Nilsson föredrar kassarapporten och revisionsberättelsen. Styrelsen
beslutar förelägga kassarapporten och revisionsberättelsen för årsmötet.
Syrelsen går igenom dagordningen och diskuterar eventuellt övriga frågor att beakta i
anledning av årsmötet.
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Information från valberedningen

Paula Andersson informerar om arbetet i valberedningen.
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Övriga frågor

1

Inbjudan till företagarna på Klädesholmen

Ordföranden påminner styrelsen att uppgifter fortfarande saknas för att inbjudan till företagare
boende på Klädesholmen skall kunna gå ut.
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Hemställan från Klädesholmens Idrottsförening - KIF

Gösta Andersson informerar styrelsen om att Klädesholmens Idrottsförening - KIF - vid sitt
årsmöte den 5 februari 2006 beslutat att upplösa föreningen på grund av att någon
idrottsverksamhet sedan lång tid inte längre bedrivs i föreningens regi. Se vidare bifogade
protokoll.
Årsmötet beslutade samtidigt att efterhöra huruvida Klädesholmens Samhällsförening vill ta
över ansvaret för klubbhuset - KIF - och tennisbanan i Stenvik. Se vidare i bifogade protokoll.
Styrelsen ställer sig positiv till Idrottsföreningens förslag och beslutar att hänskjuta frågan till
årsmötet i Klädesholmens Samhällsförening den 25 februari 2006.
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Sammanträdet avslutas med ordförandens tack för ett givande sammanträde.
Nästa sammanträde äger rum 13 mars 2006.

Vid protokollet

Ann Charlotte Norrås

Justeras

Gösta Andersson

Ordföranden

