VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KLÄDESHOLMENS
SAMHÄLLSFÖRENING 2019.
Styrelsen för Klädesholmens Samhällsförening vill härmed lämna följande
verksamhetsberättelse för år 2019.
Under året har vi haft 320 hushåll som medlemmar, styrelsen har haft tio
protokollförda sammanträden, dessutom årsmöte i februari samt ett
informationsmöte i maj för allmänheten.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordinarie ledamöter:

Suppleanter:

Nils Gunnar Johansson (ordförande)
Susanne Lönnstig (vice ordförande)
Paula Johansson-Everall (kassör)
Sven-Inge Karlsson (sekreterare)
Gösta Andersson
Tomas Sandsjö
Tobias Hålldén

Siwert Rutgersson
Emelie Rutgersson
Maud Sundqvist
Karin Mörck
Lars Björn
Marianne Olsson

Revisorer
Jan-Anders Andersson
Lars-Erik Fält

Suppleanter
Bengt-Rune Axelsson
Inga-Britt Johansson

Ett antal personer är invalda i följande grupper avseende:
Skärgårdsrådets kuststämma
Museiföreningen ”Sillebua”
Badviken
Flotten i badviken
Julgran vid torget
Julgran vid affären
Jul på Holmen
Vindkraftskommitté (aktiveras av styrelsen vid behov)
Samhällets dag
Midsommar i Parken
Flaggning vid Rytterholmen och vid badplatsen
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Hjärtstartare vid brandboden och vid Norra Hamnföreningen
Biblioteket
Påskevaga
Offentlig utsmyckning
Simskolan

Här följer några axplock från vad styrelsen, dess kommittéer och övriga
medlemmar har uträttat under året 2019:
•

Samhällsföreningen har under året hållit biblioteket öppet fyra dagar i
veckan tack vare frivilliga krafter. Antalet besökare var 3 227 och totalt
utlånades 687 böcker. Besöksantalet har ökat med drygt 300 jfr med
2018 medan boklånen minskat något. Under 2019 har biblioteket haft 13
utställare som visat konst, hantverk, keramik, foton och Tjörns
Hembygdsförening har presenterat en nyutkommen bok ”Vårt vävda
kulturarv” tillsammans med föremål ur samlingarna. Vi har även haft ett
författarbesök, Viveca Lärn, som fick hållas i församlingshemmet pga
publiktillströmningen. Huvudbiblioteket har haft en eftermiddag med
boktips och bokcirkeln har fortsatt och har nu tio deltagare.
Biblioteksgruppen har även arrangerat sju filmkvällar vilka varit
välbesökta och hålls numera i Röda Kors lokalen på Postliden.

•

”Gymmet” i allaktivitetshusets källarvåning har varit öppet för
allmänheten hela året, i samband med bibliotekets öppettider.

•

Anordnat allmän städdag den 1 juni med uppslutning från de flesta
bostadsområden på ön. Vi som deltog skulle gärna vilja se fler som
hjälper till.

• Vi har haft ett sedvanligt informationsmöte med god uppslutning i
Rödakorslokalen lördagen den 1 juni. Diskussion om trafiksituationen
och ansvarsfrågan gällande skyltning/väghållning och andra
trafikåtgärder. Uppmanade sakägare att bevaka sina intressen med
avseende på de nya detaljplanerna – södra och norra Koholmen.
• Årets påskvaga som arrangerades av ”Kläsholms vagepojkar” var
imponerande till sin storlek. Vagan besöktes av rekordmånga åskådare.
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• Föreningen deltog vid Sillens dag den 6 juni, vi ansvarade för Sill- och
Chokladhjul. Ett arrangemang som växt och numer lockar tusentals
besökare.
• Arrangerat midsommarfirande i parken med dans kring stången,
försäljning av lotter, kaffe m.m. Trots ihållande regn kunde vi räkna in ca
1000 besökare.
•

Vi har ansvarat för och bekostat Simskola som även Klädesholmens Röda
korsgrupp, Norra- och Västra hamnföreningarna samt Tjörns kommun
lämnat bidrag till. Årets simskola hade 40 deltagare. 120 personer tog
simborgarmärket.

• Samhällets dag genomfördes för första gången sedan 1984 under dåliga
väderleksförhållande dvs. ösregn. Detta innebar att inomhusaktiviterna
som sillmuseet och loppisen i Rödakors lokalen hade många besökare.
Totalt sett blev evenemanget ändå en trivsam tillställning.
• ”Jul på Klädesholmen” med glögg/lotteri/försäljning lockade i år
rekorddeltagande. Arrangemanget har sedan det startade 2013
utvecklats till att bli en förstklassig upplevelse. I år kompletterade
Betelförsamlingen med julgröt och trevligt samkväm efter att
arrangemanget på Torget var avslutat.
•

Publicering av aktiviteter på Klädesholmen i kommunens
evenemangskalender, lokaltidning STO och GP-guiden.

•

Tillsammans med museigruppen har vi fått till stånd flera reportage i
tidningar och riks TV om Sillmuseet. Tv-reportaget påverkade
besöksantalet till museet kraftigt vilket var mycket glädjande.

• Varje söndagskväll kl: 19 15 under hela året har det utgått ett gäng
motionslöpare, främst män, från allaktivitetshuset, men även en hel del
damer har deltagit och gjort en längre gångpromenad.
• Bekostat och satt upp julgranar vid affären och på torget.
• Bistått med material till reparation av befintliga badstegar.
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• Tjörns kommun har fortsatt sitt upprustningsarbete på vår badplats
under 2019 med bl.a. ny badbrygga av trä. Inför 2020 har vi begärt
upprustning av kajerna, komplettering av bottensand samt träbrygga
under hopptornet.
• Bekostat vinter/sommar utsmyckningar på Klädesholmen.
• En särskild arbetsgrupp i samarbete med Klädesholmens vägförening har
arbetat med trafikfrågorna. Trafikverket har på försök satt ut
fartdämpande hinder på Strandgatan. Dessutom har hastighetsmätning
och trafikräkning gjorts. Vid trafikräkningen i maj 2019 kunde man
konstatera att ca 850 fordon passerar dagligen vid ”PK”. Arbetet med
trafikfrågorna fortsätter.
• Efter fortsatta diskussioner om ersättningslokal för Sillmuseet beslutade
styrelsen 2019-08-19 att samlokalisera museet i affärslokalen Bojen och
dess sillprovningar. I och med detta samarbete har regionen (VGR och
Västarvet) inlett ett projekt med Samhällsföreningen om platsutveckling
och turism. Även Tjörns kommun genom fritid-och kulturnämnden har
engagerat sig i vårt projekt. Fem särskilda arbetsgrupper har bildats för
att bygga och utrusta det nya Sillmuseet. Vi kommer att vara hyresgäster
hos Affärsföreningen. Beräknad inflyttning våren 2020. Under hösten
har vi ansökt om olika bidrag och i skrivande stund har vi fått beslut om
följande:
o Thordenstiftelsen
o Tjörns kommun
o Västarvet

75 000 kr
50 000 kr
50 000 kr

• I november anordnade vi ett Framtidsseminarium angående
Klädesholmens utveckling tillsammans med Klädesholmens olika
föreningar och organisationer. Vi kom fram till fem utvecklingsområden
för det fortsatta arbetet:
o
o
o
o
o

Boendemiljön
Samhällsfunktioner
Trafik
Samhällsaktiviteter
Turism

Arbetet kommer att fortsätta under 2020.
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• Styrelsen fortsätter diskussionen angående skolfastighetens framtida
användning med Tjörns kommun. Möte inplanerat i februari 2020. Vi har
särskilt påtalat att vid en eventuell extern försäljning beakta
Klädesholmens behov av parkeringsplatser.

Styrelsen
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