Protokoll nr 12/2009

Protokoll för vid styrelsemöte med Tångens Byalag
2009-09-30, Delfingatan 4
Närvarande: Rosita Holmström, Anna Mauléon, Christina Raner,
Birgitta Carlsson och Lisbeth Frisk

§ 1. Ordförande Rosita Holmström hälsade samtliga välkomna och förklarade
mötet öppnat.
§ 2. Förslag till dagordning godkänndes.
§ 3. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Birgitta Karlsson
§ 4. Föregående protokoll gicks igenom, godkänndes och lades till handlingarna.
§ 5. En medlem, Börje Appelqvist vill att texten i § 3, Stadgarna för Tångens Byalag
ändras till följande text: Medlemskap är öppet för alla som värnar om miljön på
Tången.
Tången. Samt att medlemsmöten bör hållas vid Påsk och i slutet av september,
förutom årsmötet som hålls i juli månad.
Styrelsen tog beslut om att föreslå årsmötet detta.
§ 6. Birgitta Carlsson rapporterade om Byalagets ekonomi. Kostnaden för hemsidan plus
domän blev 5.442:- kr. I kassan fanns denna dag 12.628:- kr.
Antalet medlemmar är 152 stycken.
§ 7. Skrivelsen angående ”en behagligare och trevligare fritidsbåtstrafik”. En del av
skrivelse ska gå till Sjöfartsverket. Christina Raner fick i uppdrag av styrelsen att
göra en skrivelse som sedan sänts till Sjöfartsverket.
Del två av skrivelsen handlar om att det behövs skyltar hur man kommer till Stortångsskäret. Styrelsen gav Rosita i uppdrag, att ta kontakt med Bo Antonsson och
fråga om han kan vara styrelsen behjälplig med detta.
Skrivelse från Bohusläns museum har kommit angående sjöboden Svecia.
Styrelsen beslöt att skicka en kopia till Staffan Karlander på Sotenäs kommen.
Skrivelsen ska också bifogas detta protokoll för att medlemmarna ska få information.
Bilaga 1.

§ 8. Styrelsen beslutade om att skicka alla protokoll till Jan Klemetz, så de finns att läsa
på hemsidan.
Hemsidan måste vara aktuell. Styrelsen beslöt att Jan bör vara med vid ett.
styrelsemöte, för att lära oss hur man lägger in material till hemsidan.
§ 9. Christina Ranér rapporterar angående träden i Tången parken. Christina har varit i
kontakt med Daniel Jarnrot. En skiss ska göras över parken och allt beror på om
kommunen kommer att få medlem för detta. Styrelsen får vänta till våren 2010
med att se vad som händer.
Angående Regnklädesfabriken, Christina har varit i kontakt med kommunalrådet
Mats Abrahamsson. Inget nytt angående detta När beslutet togs angående RengKlädesfabriken ville familjen Zaar också ha en sjöbod för att bedriva verksamhet med
kanoter mm. Detta kom fram vid samtal med Mats A.
Styrelsen har diskuterat denna fråga. Det är många frågetecken och oro. Familjen Zaar
har blivit beviljade vatten och avlopp till denna sjöbod. Det rimmar dåligt med
kommunens polisy, då det inte ska finnas vatten och avlopp i en sjöbod.
Styrelsen kommer att hämta hem protokoll från sammanträde med MiljöByggnadsnämnden från 2008-10-23. Birgitta Carlsson fick i uppdrag att ordna fram
protokollet. Styrelsen kommer att bevaka ärendet.
Birgitta Carlsson har varit i kontakt med Marianne Fjellbo, på Sotenäs kommun,
angående hastighetsbestämmelser på Tången. Kommunen håller på att se över detta.
Mer information kommer till nästa sommar 2010.
Birgitta hade också varit i kontakt med Daniel Jarnrot angående en räddningsstege
eller en trappa på Tången bryggan. Styrelsen anser att räddningsstegen ska vara på
östra sidan av bryggan.
Styrelsen gav Birgitta Carlsson i uppdrag att ta kontakt med ”hamngubbarna”.
Anna Mauléon rapporterade angående lekplats på Tången. På grund av EU:s regler, har
kommunen endast råd med en stor lekplats i varje kommundel. Gamla lekplatser får
finnas kvar, men ska det göras något nytt, kommer inte kommunen att ge medel till detta.
Det kommer att bli en stor lekplats vid Preemtappen.
§10. Inga övriga frågor fanns.
§11. Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 11 november hos Birgitta Carlsson,
Jänkegången 2.
§12. Då inget mer fanns att avhandla, tackade Rosita för visat intresse och avslutade mötet.
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