VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KLÄDESHOLMENS
SAMHÄLLSFÖRENING 2020.
Styrelsen för Klädesholmens Samhällsförening vill härmed lämna följande
verksamhetsberättelse för år 2020.
Under året har vi haft 328 hushåll som medlemmar, styrelsen har haft fyra
protokollförda sammanträden och dessutom årsmöte i februari. Pga Corona
och restriktioner har övrig information skett digitalt.
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

Victor Fält
Victor Apelgren
Maud Sundqvist
Carin 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 och Flotten i badviken
Julgran vid torget
Julgran vid affären
Jul på Holmen
Vindkraftskommitté (aktiveras av styrelsen vid behov)
Samhällets dag, programgrupp
Samhällets dag, arbetsgrupp
Midsommar i Parken, programgrupp
Midsommar i Parken, arbetsgrupp
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Flaggning vid Rytterholmen och vid badplatsen
Hjärtstartare vid brandboden och vid Norra Hamnföreningens förråd
Biblioteket
Påskevaga
Offentlig utsmyckning
Simskolan, Sillens Dag, Badstegar och Röda Korslokalen (styrelsens
ansvarsområden)

Här följer några axplock från vad styrelsen, dess kommittéer och övriga
medlemmar har uträttat under året 2020:
År 2020 blev ett annorlunda år där Coronaepedemin satte sin prägel på
Samhällsföreningens verksamhet vilket medförde att flera av våra arrangemang
och aktiviteter fick ställas in.
•

Museigruppen kunde färdigställa vårt nya museum i affärsfastigheten
Bojen. Ett enastående arbete utfördes under vår/vintern 2020. Museet
hade en ”smygöppning” i slutet av juli månad. Museet har därefter varit
öppet tom oktober då vi var tvungna att stänga ner pga
Coronasituationen. Museigruppen har tillsammans med
Samhällsföreningen sökt och beviljats inkomstbortfallsbidrag från
Statens Kulturråd och Tjörns kommun. Vidare har knutits ett årligt
sponsoravtal med Tjörns Sparbank under tre år. Museet står väl rustat
att ta emot nya besökare så fort omständigheterna tillåter.

•

Samhällsföreningen har under året hållit biblioteket öppet i begränsad
omfattning tack vare frivilliga krafter. Under juli tom oktober hade vi
öppet 1-2 dagar i veckan men därefter har vi stängt pga nya
restriktioner. Under 2020 hade vi en utställning, Lars Lagnelid, som fick
stänga efter en dag. Antalet besökare var 1 850 och totalt utlånades
502 böcker. Besöksantalet är således halverat i jämförelse med 2019
medan bokutlåningen nästan är samma som 2019. Under 2020 har
Biblioteksgruppen även arrangerat två välbesökta filmkvällar i Röda
Kors lokalen på Postliden. Dessutom har bokcirklar genomförts

•

”Gymmet” i allaktivitetshusets källarvåning har varit öppet i begränsad
omfattning men fick stänga from november efter nya restriktioner.
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•

Från Västra Götalands organ för kulturutveckling, (Västarvet), har
Samhällsföreningen erhållit bidrag att marknadsföra Klädesholmen och
Sillens Hus. Via Sillens Hus kan vi erbjuda guidning i museet, sillprovning
samt försäljning av sill till grossistpriser i affären. Vi har också startat en
studiecirkel där ett 50-tal intresserade ska fördjupa sig i Klädesholmens
seder och bruk samt öns historia. Under hösten genomfördes två
studiebesök. Pga coronaepedemin har vi varit tvungna att pausa
studiecirkeln.

•

Klädesholmens mångåriga tradition ”påskvaga” som arrangeras av
”Kläsholms vagepojkar” var vi tvungna att ställa in.

•

Sillens dag den 6 juni blev i år ett digitalt arrangemang arrangerat av
Bohusturist.

•

Midsommarfirande i parken fick ställas in men en midsommarstång
restes för enskilda aktiviteter. I samband med firandet arrangerades ett
digitalt lotteri.

•

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 50 deltagare. 60
personer tog simborgarmärket.

•

Publicering av aktiviteter på Klädesholmen i kommunens
evenemangskalender och lokaltidning STO för de få aktiviteter som vi
kunde genomföra.

•

Varje söndagskväll 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 samt inköp
av ny badstege vid Hjälmen. Även bryggan vid badplatsen har fått en
badstege som är anpassad för de mindre barnen.
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•

Tjörns kommun har fortsatt sitt upprustningsarbete på vår badplats
under 2020 med bl.a. ny flytbrygga av trä. Inför 2021 har vi begärt
upprustning av kajerna, iordningställande av gångväg från parken till
badstranden, komplettering av bottensand samt träbrygga under
hopptornet.

•

Bekostat vinter/sommar utsmyckningar på Klädesholmen.

•

Tjörns Sparbank initierade hjälp till föreningar i Coronatider. För varje
bidrag till en enskild förening sponsrade banken föreningen med
motsvarande belopp. Klädesholmens Samhällsförening erhöll 19 900 kr.

•

Under 2020 har Bohusläns Skärgårdsråd åtagit sig att tillsammans med
medlemskommunerna rapportera om Coronaläget på respektive ort.
Underlaget har sedan skickats till länsstyrelsen för regionala
Coronarestriktioner. Samhällsföreningen rapporterade med början i
våras varje vecka sedan varannan vecka hur läget var avseende trängsel,
besökare mm. Under hösten skickade vi rapport varje månad.
Skärgårdsrådet ansökte sedan om medel från Thordenstiftelsen för
kommunernas räkning. Klädesholmens samhällsförening erhöll 18 000
kr som ska användas till något gemensamt för Klädesholmen.
Rapporteringen fortsätter under 2021.

•

Styrelsen fortsätter fortfarande diskussionen angående skolfastighetens
framtida användning med Tjörns kommun och TBAB, nu på initiativ av
TBAB. Vi har nu påtalat att vi gärna ser att skolan byggs om till
hyreslägenheter. Kommunen har fortfarande inte färdigställt de två
aktuella detaljplanerna för Koholmen. Vi i styrelsen har begärt att dessa
planer omedelbart blir färdiga för utställning.

Styrelsen
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