PROTOKOLL FÖRT VID
KLÄDESHOLMENS SAMHÄLLSFÖRENINGS
STYRELSEMÖTE TISDAGEN DEN 2 OKTOBER KL.
18:30 I KIFS LOKALER

Närvarande:

Thomas von Sydow
Håkan Johnsson
Håkan Bergstam
Gösta Eek
Ingela Wastegård
Paula Johansson Everall
Susanne Lönnstig
Robert Bergfeldt
Gösta Andersson
Tobias Hålldén

Frånvarande:

Joakim Andersson
Annika Krusell

1.

Gösta A förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

2.

Till ordförande för mötet väljs Gösta A.

3.

Till sekreterare väljs Susanne.

4.

Till justerare väljs Håkan Bergstam

5.

Dagordningen godkänns efter tillägg flotte i badviken samt
handikappad badplats.

6.

Föregående mötes protokoll gicks igenom.
Anslagstavlan vid busshållplatsen ej åtgärdad,
ansv Gösta A.
Badboden nästan klar, återstår en fönsterruta som skall
bytas, ansv. Gösta A.
Skolan - Barnen har det väldigt trångt i de nya lokalerna i
Rönnäng. Upptill 85 barn i samma lokal på fritids.
Ingela ansvarar för att fotbollsnäten i parken byts ut.
Gösta E kontaktar Pelle om det behövs mer hjälp i nuläget
med Sillmuseet och dess utvändiga målning..
Kylen - ännu inte behandlat i Samhällsbyggnadsnämnden

Samtliga ansvariga ute i vårt samhälle för badstegarna bör
snarast se till att dessa tas upp för vintern.
Blomsterkrukan bör flyttas från torget - Gösta A ansvarar.
Vattenproblemen - kommunen spolar nu ledningarna en
dag i veckan i förebyggande syfte.
Tennisbanan - kommunen har godkänt fritt arrende i 15 år.
KIF - inget klart ang. nytt avtal - Gösta A ansvarar..
7.

Paula gick igenom den ekonomiska delen när det gäller
våra sommaraktiviteter. Inför nästa säsong bjuds representanter in från Samhälletsdags-kommitteen till
samhällsföreningens styrelsemöte.

8.

Höstens aktiviteter - Ingela ombesörjer att samtliga
blomsterkrukor pyntas till advent.

9.

Flotte badviken - Tobias har tagit fram olika förslag - styrelsen avvaktar ytterligare detaljer och väntas ta beslut
nästa möte.

10. Håkan B tog upp frågan om handikappad badplats Håkan kontaktar kommunen och återkommer.
11. Övriga frågor
Paula tog upp frågan om brist på framtida parkeringsplatser i samband med att skolan och dagis byggs om till
lägenheter.
Gösta E informerade om en ny transformatorstation i
Karishamn- skall inte påverka parkeringsplatser och inga
träd skall fällas.
Gösta E meddelade att ytterligare boende fått bildäck förstörda - denna gång knivskurna. Dessutom förekommer
att bilar har blivit repade i lacken. Polisen uppmanar alla
att polisanmäla och även lämna tips.
Familjen Technau har återigen tagit fram artiklar till försäljning med Klädesholmens logga. Samhällsföreningen
ställer sig positiva till att hjälpa till med försäljningen.
Allt överskott går till Klädesholmen.
E-mailfunktionen måste användas oftare Tobias ansvarar.
Tennistränare finns bosatt här på holmen – Roberts har
fått kontaktinformation.
SIDA 2

Kort diskussion ang. hur framtidens Klädesholmen kan te
sig - företagshotell, hyreshus etc.
Håkan B ang. hamnplanen bör ses över parkeringsplatser, hastigheter och övergångsställe som
bör flyttas. Tobias återupptar kontakten med vägverket
och kommunen ang. vår tidigare skrivelse. Håkan B och
Tobias försöker få till ett möte med samtliga inblandade
organisationer för att utreda ansvarsfrågan.
12. Nästa möte tisdagen den 11 december kl. 18:30. Då
vankas det julbord - tänk på att anmäla förhinder i god tid.
Paula redovisar ekonomin fram till sista november 2012.
13. Gösta A tackade alla för visat intresse och avslutade
mötet

Klädesholmen den 2 oktober 2012

Vid protokollet

Ordförande

Susanne Lönnstig Gösta Andersson

SIDA 3

Justerare

Håkan Bergstam

