Klädesholmens Samhällsförening
Sommarmötet 2006
Protokoll med minnesanteckningar fört vid sommarmötet i Röda Korset lokaler på
Klädesholmen lördagen den 5 augusti 2006
Närvarande: Medlemmar och delar av styrelsen – sammanlagt ca 65 personer.
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Ordföranden Bert Olsson hälsade alla som trotsat värmen och kommit till mötet
välkomna.
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Kortfattat om den information ordföranden lämnade under mötet

Sammanträdesordningen
Årsmötet äger rum den sista lördagen i februari och sommarmötet den första lördagen i
augusti varje år. Styrelsen sammanträder varje månad med uppehåll under sommarmånaderna.
Protokollen sätts upp i informationsskåpet vid ICA Bojen och finns tillgängliga på
Klädesholmens hemsida www. kladesholmen.com.
Cisternrengöringen
Cisternrengöringen skall vara klar senast per den 1 juli 2007. Samhällsföreningen har anvisat
ett företag som åtar sig arbetet och ordföranden hoppas nu att alla som är berörda klarat av
sina åligganden.
Elavtalet
Samhällsföreningen har medverkat till att boende på Klädesholmen som är medlemmar i
Samhällsföreningen kunnat ansluta sig till ett mycket förmånligt elavtal med Hydro Energi
AB. Avtalet går ut den 30 augusti 2007 och Samhällsföreningen har ingen annan avsikt än att
för tiden därefter försöka förhandla fram ytterligare ett förmånligt elavtal.
Klädesholmens skola
Frågan om Klädesholmens skolas framtid har varit föremål engagemang från föräldrar,
boende och Samhällsföreningen. En utgångspunkt för det arbetet har varit att skolan i första
hand skall vara kvar i kommunal regi. Tjörns Kommun har beslutat att Klädesholmens skola
skall få vara kvar i kommunal regi - ett beslut som givetvis kan påverkas av det kommande
valet. Skolan har idag ca 65 elever varav hälften bor på Klädesholmen.
3G-masten
Samhällsförening har sagt nej till en 3G-mast på Vattentornet. 3G har ändå fått tillstånd att
sätta upp masten och den kommer att kopplas in så snart frågan om kablagets placering lösts.

Trafiksituationen
Trafiksituationen på Klädesholmen har varit föremål för ett omfattande samråd mellan
Vägverket, Polisen, Klädesholmens Vägförening och Klädesholmens Samhällsförening.
Samrådet har resulterat i en överenskommelse om att trafiksäkerheten måste höjas bl a genom
att skyltningen ses över, att en vändplats utanför Tjörns Sparbank markeras, att åtgärder vidtas
för att hastighetsbegränsningen till 30 km från Klädesholmens Seafood och in över ön iakttas
samt att fler parkeringsplatser anordnas där möjlighet finns. Trots ett stort antal kontakter
mellan Samhällsföreningen och Vägverket har arbetet inte slutförts i tid före sommaren.
Samhällsföreningen kommer att ta förnyade kontakter med Vägverket och påtala vikten av att
arbetet slutförs i enlighet med tidigare överenskommelse.
Defibrillatorn
Det finns numera en sk defibrillator på brandstationen på Klädesholmen. Tjörns Kommun har
bidragit ekonomiskt. 16 personer har anmält sig till den utbildning som den som skall använda
defibrillatorn bör ha genomgått.
Papperskorgarna
Efter önskemål från Samhällsföreningen har Tjörns Kommun i år ställt ut tre behållare –
papperskorgar - för att förbättra miljön sommartid.
Allaktivitetshuset
Samhällsföreningen har genom ett beslut i Tjörns Kommun fått ett 25-årigt arrende på KIFlokalen. Genom det beslutet har Klädesholmen fått det allaktivitetshus som så länge stått på
önskelistan. I allaktivitetshuset finns biblioteket och där finns möjlighet att spela, sjunga och
sammanträda.
Ansvaret för gästhamnen
Tjörns Kommun har frågat Samhällsföreningen om föreningen skulle kunna tänka sig att som
ett försök under en begränsad period ansvara för gästhamnen. Frågan - som innebär att
Samhällsföreningen skulle åta sig ett ekonomiskt ansvar och ett arbetsgivaransvar - kräver
en ordentlig beredning innan slutligt ställningstagande.
Remisser i byggärenden
Tjörns Kommun remitterar byggärenden av sk principiell natur till Samhällsföreningen som
yttrar sig i en handfull sådana ärenden per år.
Boendefrågorna
De mest angelägna frågorna för Samhällsföreningen är boendefrågorna. Samhällsföreningen
engagerar sig på olika sätt för att locka människor att bo och leva på Klädesholmen under hela
året. Under året som gått har Samhällsföreningen därför gått ut med två enkäter - en till
fritidsboende och en till åretruntboende - för att få underlag till det fortsatta arbetet. I samma

syfte har Samhällsföreningen haft en träff med 65 företagare boende på Klädesholmen. Ett
mycket stort arbete har genomförts i Samhällsföreningen inom ramen för Tjörns Kommuns
arbete med den s k tätortsstudien. Boendeformer som gynnar ett ökat åretruntboende har
diskuterats. Fastighetsskatten har givetvis varit föremål för engagemang från
Samhällsföreningens sida – nu på grund av den just avslutade allmänna
fastighetsdeklarationen.
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Frågeställningar

Utöver frågor och svar under ordförandens redovisning av Samhällsföreningens arbete togs
följande frågor upp
-

Betydligt fler boende skulle kunna närvara vid årsmötet om det förlades något
senare på året ex i samband med påskhelgen.

-

Det är dålig ordning och ser skräpigt ut med återvinningsstationen som är
placerad vid Klädesholmen Seafood på Rytterholmen.

-

Utrustningen på lekplatsen nedanför skolan på Koholmen är i dåligt skick och
behöver ses över innan någon skadas.

-

Vissa av de mindre grönområdena som finns på Klädesholmen ser skräpiga ut.

-

Det borde finnas möjlighet att köpa mer än glass i Västra Hamnen under
sommaren.

Ordföranden lovade att ta med sig frågan om förläggningen av årsmötet i första hand till
styrelsen. Han lovade vidare att ta upp frågorna om återvinningsstationen och lekplatsen med
Tjörns Kommun och frågan om grönområdena med Klädesholmens Vägförening.
Trafiksituationen på vägen ut mot Västra Hamnen har medfört att Samhällsföreningen
iakttagit en restriktiv hållning när det gäller kioskverksamheten på hamnplan.
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ICA Bojen

Ordföranden tog upp vikten av att boende på Klädesholmen verkligen gör sina inköp i ICA
Bojen. En affär är av vital betydelsen för ett levande samhälle.
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Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse.

Vid protokollet

Ann Charlotte Norrås

