Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte torsdagen den 26 oktober 2017, Allaktivitetshuset.

Närvarande:
Håkan Johnsson (HJ), ordförande
Gösta Andersson (GA),
Tobias Hålldén (TH)
Sven-Inge Karlsson (SIK)
Susanne Lönnstig (SL),
Marianne Olsson (MO)
Siwert Rutgersson (SR)
Maud Sundqvist (MS)
Thomas Sandsjö (TS)
Frånvarande:
Kerstin Brandeby (KB)
Lisa Holvik (LH),
Paula Johansson Everall (PJE),
Viveca Scherman Johansson (VSJ)
Gäster:
Helge Olsson (HO), Norra Hamnföreningen
Sören Johansson (SJO), Västra Hamnföreningen
Lennart Rutgersson (SR), Västra Hamnföreningen
Gösta Andersson (GAN), Västra Hamnföreningen
Sven Johansson (SJ), Vägföreningen
Tomas Kristensson (TK), Vägföreningen

Framtidsfrågor;
1. HJ hälsade alla välkomna och då speciellt våra gäster.
2. Mötets målsättning är att samtala förutsättningslöst om vilka ambitioner våra föreningar
har avseende Klädesholmen.
Trafikfrågor;
 Sören framförde en frågeställning från Gästhamnen i Västra Hamnen. Denna drivs
idag inte av Hamnföreningen utan av Skärhamns gästhamn. Gästhamnen vill ha
Samhällsföreningens synpunkt avseende om de kan upprätta P-platser för husbilar i
västra hamnen.







TS önskade att vi för samtal om hur vi ser på trafiksituationen i sin helhet. Därefter
kan vi kanske få svar på hur husbilarna skall hanteras.
Samhällsföreningens grundsyn är att vi inte önskar p-platser för husbilar på
Klädesholmen, framförallt inte under sommarmånaderna.
SJ meddelade att det är Trafikverket som äger vägen. De har inget intresse av att
sätta upp några trafikskyltar som förbjuder viss typ av trafik och parkering. SJ lovade
dock att ta upp frågan om att sätta upp en ”upplysningsskylt” vid Pålssons hörna vid
Vägföreningens nästa styrelsemöte.
För att få ner farten på trafiken vid entrén till Klädesholmen är våra gemensamma
åsikter att det bör införas någon form av farthinder typ rondell, sidoförskjutningar
eller liknande.

Båtplatser;
 Gästhamnen har 35 båtplatser. Detta anses vara ett för litet antal för att få en
ekonomisk bärkraft. När dessutom vädret är dåligt, som i år, går beläggningen ner.
Enligt obekräftade uppgifter kan Skärhamns gästhamn tänka sig att administrera
Klädesholmens gästhamn även år 2018 men kanske inte längre.
 Västra hamnen är inte intresserade av att driva gästhamnen.
Parkeringsplatser;
 Vägföreningen administrerar c:a 200 p-platser på Holmen. Vissa av dessa kan komma
att försvinna om detaljplanernas ambition att förtäta samhället kommer till stånd.
 Om det blir en bastu kan några ytterligare p-platser skapas/iordningställas nedanför
gamla missionshuset i jungfruviken.
Styrelsemötet fortsätter utan gästerna.
3. Mötesordförande HJ förklarade mötet öppnat.
4. Till justerare valdes TH.
5. HJ gick igenom föregående protokoll från 170918. Protokollen godkändes och lades
därefter till handlingarna.
6. Hamnplanen. HJ meddelade att SL, GA och SIK kommer att medverka vid ett möte med
representanter från Tjörns kommun avseende detaljplanerna och då speciellt entrén till
holmen.
7. Informationsmöte. HJ och Ulf Kahl medverkade i seminariet ”Hela Sverige skall leva”.
Möjlighet finns för oss att för en kostnad av 4,500 kronor erhålla en analys från SCB
avseende statistik som berör vårt samhälle. Inget beslut om inköp av en analys togs i
nuläget.

8. Vattensäkerhet. GA har deltagit i seminarium som behandlar bl.a. vår badplats.
Kommunen vill att vi ska utse en ansvarig som veckovis under sommarmånaderna, samt
övriga månader en gång per månad, ska lämna rapporter till kommunen avseende
säkerhetsfrågor som avser badplatsen. Samhällsföreningen startar inte upp någon sådan
verksamhet förrän vi erhållit ett avtalsförslag från kommunen som fastställer ansvar,
försäkringsfrågor samt ekonomiska aspekter.

9. Övriga frågor.








Julgranar. HJ har beställt två utomhusgranar. En till torget och en till affären.
Fält/Olsson ansvarar för uppsättning och belysning. Beslöt att införskaffa en ny
ljusslinga till torggranen till en beräknad kostnad av c:a 1 500 kronor. Fält ser till att
detta inköp verkställs.
KiF huset. Det saknas ledstänger i trapporna i Allaktivitetshuset. GA tar upp frågan
med onsdagsgruppen om inköp och uppsättning av desamma.
Biblioteket. Förslag har inkommit att man i biblioteket ska ha pärmar där de olika
föreningarna på ön kan sätta in protokoll etc. så att alla lätt kan ha tillgång till
information. SL tar upp frågan med biblioteksgruppen.
Film. SL föreslog att vi på nästa möte diskuterar möjlighet att starta en filmklubb.
Museet. Protokoll har erhållits från Klädesholmens Museestyrelse. Detta bifogas.

10. Nästa styrelsemöte planeras till torsdagen den 30 november kl 18:00 hos SIK på
Korsvägen.
11. Ordförande avslutade mötet.

/Håkan Johnsson/
Mötesordförande

/Tobias Hålldén/
Justerare

/Sven-Inge Karlsson/
Sekreterare

