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Peter Lind

Ang. affären Gullholmen
Vid sammanträdet den 28/3 2012 beslutade KS (kommunstyrelsen) som svar på
motion 1/10 2007 att uppdra till utskottet för samhällsutveckling att i samråd med KS
ordförande utarbeta en plan för framtida livsmedelsförsörjning för
Gullholmen/Hermanö.
Affärslokalen på Gullholmen inklusive utrustning (kylar o frysar) är i mycket dåligt
skick. En investering i den storleksordning som behövs här är för en enskild handlare
en ekonomisk omöjlighet.
Gullholmen/Hermanö torde relativt snabbt tappa sin attraktionskraft för turister och
båtfolk om dagligvaror inte finns att tillgå. Vidare torde tankarna på nybyggnation för
årsboende, verksamheter osv. kunna läggas till handlingarna.
Som representant för GSF (Gullholmens Samfällighetsförening), Föreningen
Gullholmen och Gullholmens Byalag begärde undertecknad ett möte i slutet av april
2012 med Ingrid Cassel för att diskutera affären Gullholmen. Min uppfattning var att
det förslag angående affärens framtid som jag presenterade vid ett möte där även
Bengt Torstensson var närvarande mottogs positivt och jag uppmanades inkomma
med en skrivelse i frågan. (se bifogat brev 6/5). Förslaget är väl förankrat hos de
boende på Gullholmen och förslaget har presenterats vid de tre ovanstående
föreningarnas resp. årsmöten.
Förslaget innebär att affärsbyggnaden i en förrättning övergår till GSF med full
förfoganderätt vilket är ett krav från förslagsställarnas sida för att samtliga
fastighetsägare på Gullholmen/Hermanö skall omfattas . I korthet innebär detta att
kommunen fortsatt skall äga fastigheten och givetvis skall förrättningen återgå i det
fall dagligvaruhandeln i en framtid inte skulle finnas kvar i den aktuella byggnaden.
Efter Ingrid Cassels avgång skickades den 22/7 återigen den aktuella skrivelsen
tillsammans med ett förklarande brev (se bifogat brev 22/7) till KS, Bengt Johansson,
Bengt Torstensson samt den 18/8 även till Lars Åke Gustavsson för att få reda på vem
som nu var kontaktperson. Bengt Torstensson hänvisade till Bengt Johansson. Ett mail
från Börje Olsson hänvisade till Roland Kindslätt. Den 29/8 träffade jag Kindslätt för en
diskussion i frågan. Den 11/10 meddelade Kindslätt att han lämnar över frågan till KS.

Någon ytterligare kommentar från vare sig politiskt eller tjänstemanna håll har inte
lämnats. Något förvånande är att det för kommunen till intet förpliktigande
erbjudandet från oss om en undervattensbesiktning av affärsbyggnaden på vår
bekostnad inte har kommenterats.

Det nu är ytterst kort tid för att genomföra projektet med en ev. grundförstärkning,
reparation av lokalen, planering och inköp av utrustning, förhandling med ICA och
driftsansvarig för butiken.
För att föreningarna ska kunna fullfölja idén i tid för att utnyttja de ekonomiska
resurser som finns tillgängliga under innevarande budgetår krävs ett beslut eller
åtminstone en viljeyttring i frågan från kommunen.

Vi anhåller om att förslaget rörande affärsbyggnaden skall behandlas och
kommenteras skyndsamt.
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