Protokoll fört vid styrelsemötet i Klädesholmens Samhällsförening den
15 maj, 2006
Närvarande:
Bert Olsson, Gösta Andersson, Lars-Erik Fält, Annika Krusell, Stefan Krusell, Krister
Malander och Jan-Ove Nilsson.
Gäster:
pkt 6 Annika Andersson
pkt 6 Ingela Wastegård
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Ordföranden Bert Olsson förklarade mötet öppnat.
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Annika Krusell utses att justera dagens protokoll.
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Föregående protokoll
Föregående protokoll genomlästes och kommenterades med följande
kommentar till innehållet.
Vattentrycket på Holmen hålls medvetet nere för att minska risken för
vattenläckor i ett föråldrat rörnät. Genomspolning och rensning planeras till en
tidpunkt när spolvatten i tillräcklig mängd kan tas ut.
Styrelsen beslöt också att ge sekreteraren en nyckel till anslagstavlan så att
protokollen snabbt kan offentliggöras.
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Mötet om tätortsstudien den 2 maj
Mötet som genomfördes av de två arkitekter som fått kommunens uppdrag att
utföra tätortsstudien samlade ca 30 boende.
Efter en kort information genomfördes en så kallad workshop som innebar att
deltagarna, efter att ha delats in i 5 grupper, fick lämna förslag och synpunkter
genom noteringar och skisser på utdelat kartmaterial.
Styrelsen ser positivt på att kommunen vill engagera de boende men tror också
att något mera information om förutsättningar och arbetsgång för det fortsatta
planarbetet hade varit nödvändig. Risk finns också att det stora greppet att ta
med såväl Rönnäng, Bleket, Mossholmen och Klädesholmen i samma underlag
riskerar att försena processen. Det arbete som samhällsföreningen lade ner på
magasinsområdena och som väckte stora förväntningar på en snar planprocess
har inte fortsatts och lett till planarbete.
Samhällsföreningen ser nu fram mot det förslag som kommer att tas fram till
hösten.
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Företagarträff den 20/5

Den inbjudan till alla företagare, året runt- eller fritidsboende som gått ut har
rönt ett mindre intresse. Mötet kommer dock att hållas och styrelsen ser fram
mot diskussionen med dem som visat intresse.
Som underlag för diskussionen har ordföranden ställt samman några olika
scenarier som beslöts utgöra bas för den kommande diskussionen
Mötet hålls i församlingshemmet lördag den 20/5 kl 15.
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Sommarens aktiviteter
a/ Städdagen den 27/5 kl 9.00
Containers och säckar är beställda. Styrelsen räknar med att alla boende tar en
titt i sin omgivning och bär iväg skräpet till contineruppställningarna som är:
Västra hamnen
Ångbåtsvägen
Hästeviksvägen/Stora Bäckerövägen
Solviken
Jan-Ove Nilsson skriver brev till kommunen och påminner om utlovat bidrag till
containerkostnaden.
b/ Midsommarfirandet den 23/6
Ingela Wastegård informerade om planeringen. Det blir firande enligt
traditionen dvs:
Stången kläds kl 11.00
Firande kl 15.00
Kaffeservering i pausen
Utlottning på entrebijetten
Glass till alla barn
Midsommarkommittén hoppas på hjälp från några villiga personer bla med
bullbak och kaffeservering.
c/ Samhällets dag den 1/7
Annika Andersson informerade om planeringen. Upplägget är som tidigare år
med ett intressant tillägg i form av två demonstrationer av defibrillatorn nere vid
brandboden som också kommer att vara öppen.
d/ Informationsfoldern
Krister Malander handlägger även årets informationsfolder. Insamling av alla
för allmänhet och besökare intressanta öppettider och tjänster pågår. De ska
omfatta allt från kiosk till kyrka. Lämna uppgifter till Krister före vecka 21.
Utdelning planeras 1/6

e/ Gympa i parken
Gunilla Almgren har lovat att dessa hälsobringande morgonövningar kommer att
äga rum vecka 29 – 32.
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Boendeenkäten
Styrelsen gläds åt att så många av de boende har svarat. Det tyder på ett stort
intresse för boende och framtidsfrågor på Holmen.
Redovisning kommer sedan Mathias Färdigh sammanställt enkätsvaren.
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Vägverkets utlovade åtgärder
Cirkulationsplats vid banken, räcke, avsmalning och skyltar är enligt Stefan
Lund på Vägverket inplanerade att utföras före sommaren.
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Båthastigheterna
Hastighetstavlan vid Ångbåtsbryggan är sliten av väder och vind och knappt
läsbar. Ordföranden påtalar förhållandet för Sjöfartsverket..
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Skolan
Skolan kommer att målas om utvändigt.
Ett förslag om enkel inhägning av området utanför skolgården ner mot havet har
förts fram. Samhällsföreningen har ingen uppfattning i frågan eftersom den
berör kommunen.

Vid protokollet
Jan-Ove Nilsson
Justeras

Annika Krusell

Ordföranden

