Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte måndagen den 10 juni 2019, Allaktivitetshuset.

Närvarande:
Nils-Gunnar Johansson (NGJ), ordförande
Gösta Andersson (GA),
Paula Johansson Everall (PJE), del av mötet
Sven-Inge Karlsson (SIK)
Susanne Lönnstig (SL),
Carin Mörck (CM)
Marianne Olsson (MO)
Emelie Rutgersson (ER)
Maud Sundqvist (MS)
Frånvarande:
Lars G Björn (LB)
Tobias Hålldén (TH)
Sivert Rutgersson (SR)
Thomas Sandsjö (TS)
Gäster:
Håkan Jonsson (HJ), ornitolog
Bengt Palmqvist (BP), Affärsföreningen
Bengt Jamot (BJ), Affärsföreningen
Lars Lönnstig (LL), Affärsföreningen

1. HJ presenterade ett förslag till att uppföra ett skjul (2 x 4 meter långt) i närheten av Claes
Hakes staty på Skaboholmen. Han har haft kontakter med kommunens
bygglovshandläggare, som är positiva till byggnation. Ett brev har kommit till honom,
indirekt till samhällsföreningen, från kommunen för yttrande om bygglovet.
2. BP redogjorde för Affärsföreningens tankar avseende ett ”samgående” mellan Bojen och
museet. Möjlighet finns att halvera butikens yta vilket skulle medföra att c:a 130 m2
skulle kunna frigöras för museets behov. Detta ”samgående” kan genomföras redan
under 2019/2020. Härigenom skulle museets öppethållande kunna utökas markant.
Affärsföreningens representanter på mötet ser det som en bra lösning, såväl kortsiktigt
som troligtvis även långsiktigt. Viktigt att nuvarande affärsinnehavare får ett snabbt
besked från samhällsföreningen hur man ser på ett ”samgående”.

3. Mötesordförande NGJ förklarade mötet öppnat.
4. Till justerare valdes ER.
5. NGJ gick igenom föregående protokoll från 190520. Information lämnades angående
Skärgårdsrådets möte i Rönnäng. Önskemål finns för att förstärka arbetsgruppen
”Midsommar i Parken”. Protokollet godkändes och lades därefter till handlingarna.
6. Sillens dag. NGJ lämnade reflektioner från de aktiviteter som fanns på Sillens dag, samt
tackade alla för en fantastiskt fin insats.
7. Midsommar i Parken. Två grupper finns som ansvarar för planering och genomförande.
PEJ och SL är sammankallande för respektive grupp. Årets aktivitet blir fredagen den 21
juni.
8. Samhällets dag. Lördagen den 6 juli går detta evenemang av stapeln. Lena Palmqvist
håller i trådarna för planeringen av aktiviteter. Sponsorer finns som hjälper till med
finansieringen av årets broschyr. De som bedriver försäljning på torget lämnar ett bidrag
på 15 % av sin vinst till samhällsföreningen.
9. Simskolan. Samma simskollärare som föregående år är kontrakterade. SL ser till att
gardiner kommer till simskolans stuga i badviken. VSJ ser till att lämna ”simmärken” till
simskollärarna. Den 17/7 är det möjligt för alla att ta simborgarmärket.
10. Trafikfrågor. TS och Vägföreningen har träffat en uppgörelse med Trafikverket att
anlägga en chikan vid entrén till Klädesholmen.
11. Medlemsavgifter. Utskick/information av och om årets inbetalningsavi till
samhällsföreningen skall delas ut till samtliga under midsommarveckan. SL talar med
biblioteksgruppen för hjälp med utlämnandet.
12. Städdag och informationsmöte. Lördagen den 1 juni genomfördes sedvanlig städdag på
ön. Fyra containers fanns på olika platser för insamling av skräp. Regnet gjorde att årets
deltagande var lite mindre än vanligt. På eftermiddagen var det informationsmöte i
rödakorslokalen. 43 medlemmar fanns på plats.
13. Sillmuseet. NGJ informerade om de olika aktiviteter som pågår för att hitta
ersättningslokaler för Sillmuseet. Svårigheter finns att få kontakt/besked från kommunen
om deras inställning till skolbyggnaden vad avser ekonomiska villkor. Samhällsföreningen
är positiv till Affärsföreningens tankar om ett ”samgående” mellan Bojen och Sillmuseet.

Dock finns flera aspekter att titta närmare på, varför det beslutades att utse en grupp
som, tillsammans med Affärsföreningen, går igenom vilka möjligheter som detta
alternativ kan ha.
14. Övriga frågor
 Badplatsen har fått en ny fast brygga.
 Kommunens förslag till feriearbetare har inte givit några acceptabla förslag varför
samhällsföreningen har på eget initiativ anställt en av ”våra egna” ungdomar för en fyra
veckors tjänstgöring i sommar. Viktigt att denna person också aktivt tar ett ansvar för de
säkerhetsfrågor som kommunen vill ha löpande information om.
 Västra Hamnen har ställt en av sina toaletter till samhällets förfogande.
 Revers har undertecknats med Bastuföreningen, som lånat 10 tkr för sitt bygglov. NGJ
ansvar för arkivering av värdehandlingar.
 Förslag kom från ER att anordna golftävlingar i parken vid nästa års Sillens dag.
 Frågeställning kom vad som kan anses vara en husbil. Frågan får föras vidare till
Vägföreningen och vår trafikgrupp.
 Höstens mötesagenda tas upp vid ett senare tillfälle.
 Frågan lyftes ännu en gång handikapp ramp till biblioteket. Kommun äger frågan men
tyvärr ser det mörkt ut för att åtgärder skall genomföras.
 Viktigt att flotten och röda markeringsbojar kommer på plats i badviken.
 Vad avser HJ s förfrågan avseende bygglov till skjul för fågelskådning är
samhällsföreningen positiv till initiativ som skapar möjligheter i samhället. Dock har
samhällsföreningen sedan tidigare en policy att inte ta ställning i enskilda
bygglovsärenden varför denna förfrågan lämnas utan åtgärd. NGJ tar kontakt med
kommunen och upplyser dem om vårt ställningstagande.
 NGJ/ER/GA/SIK utses till den grupp som tillsammans med representanter från
Affärsföreningen skall utreda vilka möjligheter det finns för ett ”samgående” mellan
Bojen och Sillmuseet. Viktigt för gruppen är att få belyst vilka eventuella miljöaspekter
som finns vad beträffar Hälsovårdsmyndighetens inställning till livsmedelsbutik, sill
provningar i kombination med ett museum.
14. Nästa styrelsemöte. Måndagen den 19/8.
15. Ordförande avslutade mötet.

/Nils Gunnar Johansson, mötesordförande/

/Emelie Rutgersson, justerare/

/Sven-Inge Karlsson, sekreterare/

