Protokoll fört vid styrelsesammanträdet i Klädesholmens Samhällsförening
den 15 maj 2007

Närvarande:

Bert Olsson, Gösta Andersson, Ann Charlotte Norrås, Mathias Färdigh,
Lars Eric fält, Annika Krusell, Stefan Krusell och Lennart Olsson från
§ 10.

Övriga närvarande: § 6 - ordföranden i Klädesholmens Vägförening Sven Johansson.
§ 9 - styrelseledamoten i Klädesholmens Affärsförening Gunnar
Larsson.
1

Ordföranden Bert Olsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet
öppnat.
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Till att justera dagens protokoll utses Lars Eric Fält.

3

Föregående protokoll
Ordföranden går kort igenom föregående protokoll.

4

Elupphandlingen
Ordföranden informerar styrelsen om att arbetet med att ta fram ett nytt elavtal att
ersätta det som går ut i december i år har påbörjats. Avsikten är att förhandling skall
genomföras men fyra olika tänkbara leverantörer under sommaren och att information
om det nya avtalet skall lämnas på sommarmötet den 4 augusti 2007.

5

Skrivelse till Tjörns Kommun angående trafiksäkerhetsåtgärder
Med anledning av det pågående arbetet med tätortsstudien och planprogrammet
beslutar styrelsen tillskriva Tjörns Kommun om trafiksituationen och behovet av
trafikreglerande åtgärder på Klädesholmen. Se bilaga till detta protokoll.
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Klädesholmens Vägförenings övertagande av ansvaret för grönområdena
Ordföranden i Klädesholmens Vägförening informerar om de kontakter han haft med
företrädare för Tjörns Kommun inför övertagandet av ansvaret för grönområdena på
Klädesholmen. Ordförande i Samhällsföreningen fick i uppdrag att tala med

kommunchefen / ansvarig för att se till att grönområdena kommer med i förrättningen
innan den bestäms av Lantmäteriet.
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Information från företagarföreningen
Ordföranden informerar styrelsen om att den interimistiska styrelsen för den nybildade
företagarföreningen kommer att ha sitt första styrelsemöte den 18 maj 2007.
Därigenom avslutas ett arbete inom styrelsen som pågått sedan 2004 med målet att
entusiasmera hel- och delårsboende att bilda ett nätverk eller en förening för de
företagare som finns representerade på Klädesholmen.
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Feriearbete
Ordföranden informerar styrelsen om att Rickard Gustavsson boende i Aröd kommer
att vara verksam som feriearbetare på Klädesholmen under sommaren.
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Information från Klädesholmens Affärsförenings årsmöte
Gunnar Larsson lämnar styrelsen information om årsmötet och berör särskilt frågan
om att affären ICA Bojen den 1 juli kommer att övergå i ny ägo. Frågan om vem som
skall överta affären bedöms vara klar i god tid före den 1 juli 2007.

10

Simskolan
Ordföranden informerar om att det nu är tid för Simskolekommitténs Tobias Hålldén
och Mats Wastegård att starta upp simskoleverksamheten.
Lennart Olsson informerar om att det nu är klart att Annie Olsson och Julia Jelmbark
kommer att vara siminstruktörer i Klädesholmens Simskola sommaren 2007.
Simskolan startar den 2 juli och avslutningen kommer att hållas den 27 juli 2007.
Samhällsföreningen har tidigare år mottagit bidrag till simskolan från Röda Korset
samt från den Västra och den Norra Hamnföreningen. Klädesholmens
Samhällsföreningen är tacksam för dessa bidrag och hoppas att bidragen skall utgå
även detta verksamhetsår.
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Påskelden – påskevaga – allvarlig kritik
Ordföranden informerar om att miljöavdelningen på Tjörns Kommun har riktat
allvarlig kritik mot innehållet i årets påskbrasa. Klädesholmens Samhällsförening vill
härigenom framhålla att Samhällsföreningen inte ansvarar för påskbrasan. Var och en
ansvarar själv för vad som läggs på brasan.
Det är naturligtvis inte tillåtet att lägga möbler och hushållsapparater på påskbrasan
och det är inte heller tillåtet att lägga tryckimpregnerat virke på brasan. Allt sådant

material skall lämnas på återvinningsstationen i Heås.
Klädesholmens Samhällsförening värnar om att vi skall kunna bibehålla traditionen
med Påskevaga. Skall vi kunna fortsätta med traditionen måste var och en respektera
att påskbrasan inte får innehålla annat än icke impregnerat trä, ris och trädavfall.
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Övriga frågor
Badviken
Tjörns Kommun har inför sommarsäsongen besiktigat arrangemangen i Badviken och
man har därvid konstaterat att hopptornet behöver ses söver. Man kommer omgående
att vidta åtgärder för att hopptornet skall kunna användas. Så snart det sedan är möjligt
kommer en mer omfattande renovering att genomföras.
Badstegarna
Klädesholmens Samhällsförening har inför sommaren 2007 införskaffat två nya
badstegar - en till Lillevik och en till Stenvik. Leverans har skett och stegarna kommer
att sättas upp omgående.
Städdagen
Städdagen den 19 maj 2007 påbörjas städningen kl 09.00. Containrarna kommer att
vara uppställda på de vanliga platserna och påsarna kommer att placeras intill
containrarna. Våra offentliga blomkrukor är redan försedda med nya sommarblommor.
Skärgårdsrådet
Gösta Andersson informerar kortfattat från Skärgårdsrådets kuststämma, där han och
Jan-Anders Andersson deltog
Biblioteket
Ordföranden informerar om att de nya öppettiderna i Biblioteket fungerar väl. Den
nybildade bibliotekskommittén kommer att fortsätta att verka för att Biblioteket skall
vara attraktivt och locka fler låntagare.
Besök
Länsbygderådet i Fyrbodal har besökt oss och blivit informerade om Klädesholmen
och Samhällsföreningen.
Sommarbroschyren
Arbetet med att ta fram en informationsbroschyr pågår. Den som har information av
allmänt intresse att lämna kan ta kontakt med Krister Malander som sammanställer
informationen.

SISU-projektet
SISU-projektet är ett stort projekt som varat under lång tid och som nu - så här långt har avslutats. Slutrapporten omfattar ca 100 sidor och kommer om möjligt att läggas ut
på Klädesholmens Samhällsförenings hemsida www.kladesholmen.com.
Tätortsstudien rörande Klädesholmen - Bleket - Rönnäng
Tätortsstudien är nu klar och kommer att ställas ut på Tjörns Kommun i slutet av maj
för att den som vill skall kunna lämna synpunkter på den. Den kommer även att läggas
ut på Tjörns Kommuns hemsida – www.tjorn.se . Då den omfattar nybyggnadsförslag
även på Klädesholmen finns det anledning för boende här ute att ta del av rapporten.
Planprogrammet
Planprogrammet kommer troligen att vara klart för att ställas ut i slutet av juli och
under augusti.
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