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Protokoll från Extra Medlemsmöte söndag den 29 januari 2017, kl 12.00 
i Samlingssalen på Akvarellmuseet i Skärhamn.

Närvarande: Se bifogad närvarolista (56 medlemmar). 

Stockeviks Samhällsförenings styrelse har kallat till extra medlemsmöte med anledning av att Tjörns 
kommun skickat ut samrådshandlingar gällande detaljplan för Stockevik. Samhällsföreningen är 
remissinstans i ärendet och har därför möjlighet att lämna in synpunkter på detaljförslaget till Tjörns 
kommun. För att remissvaret skall bli så bra utformat som möjligt vill styrelsen höra vad medlemmarna 
tycker om detaljplaneförslaget.  
Remissvaret skall vara Tjörns kommun tillhanda senast den 8 februari 2017.

§1. Mötets öppnande
Kassör Sten-Ola Berdenius hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Det konstaterades att medlemmarna ansåg mötet vara behörigen utlyst, trots kort inkallelsetid.

§2. Val av ordförande
Svante Karlsson valdes till mötets ordförande.

§3. Val av sekreterare 
AnCi Johannisson valdes till sekreterare för mötet.

§4. Diskussion gällande Tjörns kommuns förslag till Detaljplan för Stockevik samt beslut om 
remissvar.
För att styra upp diskussionen beslutades att följa punkterna i Samhällsföreningens tidigare 
skrivelse från 2002 till Tjörns kommun.
Efter ingående diskussioner beslutades att styrelsen får i uppdrag att sätta samman remissvaret och 
publicera det på Stockeviks hemsida www.stockevik.net senast söndag den 5 februari.

§5. Övriga frågor
Ångbåtsbryggan: Mötet anser det vara av yttersta vikt att bevara ytan vid ångbåtsbryggan som 
allmän plats till nytta för hela Stockevik. Markägarna, bröderna Pettersson, vill sälja fastigheten vid 
ångbåtsbryggan. De säger sig vilja hitta en bred lösning för hela samhället och är inbjudna till 
Stockeviks Samhällsförenings styrelsemöte den 5 februari för att presentera ett förslag. (De har 
tidigare träffat Stockeviks Bad, Bastu och Fritidsförening.) 
Medlemsmötet gav OK till att styrelsen utreder och tar fram ett förslag på hur ett eventuellt 
övertagande av fastigheten vid ångbåtsbryggan skulle kunna ske.
Rapportera salamandrar, grodor och paddor: Om du upptäcker något av dessa skyddsvärda djur -
rapportera det till styrelsen.

§6. Mötets avslutande
Ordförande Svante Karlsson tackade för engagerat deltagande och avslutade mötet.
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