Protokoll fört vid styrelsesammanträdet i Klädesholmens Samhällsförening
den 19 september 2006

Närvarande:

Bert Olsson, Gösta Andersson, Jan-Ove Nilsson, Ann Charlotte Norrås,
Annika Krusell, Mathias Färdigh, Krister Malander, Lennart Olsson,
Stefan Krusell och Lars-Erik Fält från och med paragraf 7.
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Ordföranden Bert Olsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet
öppnat.
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Till att justera dagens protokoll utses Jan-Ove Nilsson.
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Föregående protokoll
Ordföranden går kort igenom föregående protokoll.
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Utbildning i användningen av defibrillatorn
Styrelsen beslutar att utbildningen skall äga rum den 21 eller den 28 oktober 2006.
Varje utbildningsomgång kommer att omfatta 8 elever. Eleverna kommer att tas ut i
särskild ordning.
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Vägverkets agerande rörande överenskommelsen om trafikreglerande åtgärder
Ordföranden återknyter kortfattat till överenskommelsen den 10 oktober 2005 mellan
Vägverket å ena sidan och Samhällsföreningen å den andra rörande trafikreglerande
åtgärder på Klädesholmen. Närvarande vid mötet den 10 oktober 2005 var företrädare
för Vägverket och Samhällsföreningen men också företrädare för Polisen, Tjörns
Kommun och Klädesholmens Vägförening. Överenskommelsen omfattade bland annat
åtgärder på Rytterholmen för att sänka hastigheten - avsmalnande väg,
utmärkning av vändplats - i vägbanan och genom uppskyltning - på Strandgatan vid
Tjörns sparbank,

uppskyltning av förbud för annan buss än buss i linjetrafik att köra in på
Klädesholmen,
översyn och flytt av förbudsskylten vid Marstrandsfjordens konservfabrik vid lilla
bron, och
vägvisningskyltning vid Vallhamnskrysset.
Samhällsföreningen konstaterar visserligen att åtgärder vidtagits för att markera
vändplats vid Tjörns Sparbank men att vidtagna åtgärder knappast haft någon effekt
beroende på att markeringen i vägbanan är otydlig och att skylten inte satts upp så att
den lätt kan uppfattas av förbipasserande. Inga av de övriga överenskomna åtgärderna
har genomförts. Ordföranden som haft löpande kontakt med Vägverket i frågan under
snart ett år kommer återigen att ta kontakt med ansvariga.
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Höstens aktiviteter
Tätortsstudien
Samhällsföreningens engagemang i Tjörns Kommuns arbete med den s k
tätortsstudien kommer att fortsätta. Ordföranden kommer att ta nya kontakter med
Tjörns Kommun så snart de politiska förändringar som blir följden av valutgången är
klara.
Gästhamnen
Tjörns Kommun har frågat om intresse finns från Samhällsföreningens sida att ta över
ansvaret för Gästhamnen i vart fall under en försöksperiod. Med hänsyn till
valutgången kommer frågan att tas upp vid senare tillfälle.
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Enkäterna 2003 och 2006
En uppgift för Samhällsföreningen under hösten är att utifrån sammanställningen av
enkäterna fortsätta diskussionen om vilka åtgärder som kan vidtas för att locka fler att
bo och arbeta på Klädesholmen. Den preliminära sammanställningen är klar och
kommer omgående att tillställas samtliga i styrelsen.
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Övriga frågor
Sopor
Styrelsen konstaterar att det fortfarande finns boende på Klädesholmen som inte
respekterar att containrarna som står i Västra Hamnen är avsedda för besökande i
gästhamnen.
Allaktivitetshuset
Allaktivitetshuset kommer som tidigare att hållas öppet under hösten – onsdagar

kl 11.00 till 13.00 och torsdagar kl 16.30 till 18.00.
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Ordföranden tackar för idag och avslutar mötet.

Vid protokollet
Ann Charlotte Norrås

Justeras

Jan-Ove Nilsson

Ordföranden

