Protokoll fört vid

Kosternämndens möte nr , den 21 november 2017
Lokal: Naturum på Sydkoster
Närvarande: Göran Lyth, ordförande, Göran Larsson, Maria Wogenius, Hans Arén
Från samhällsföreningen: Janne Waldås, Jane Forsberg-Karlsson, Monika Ryberg
Från länsstyrelsen: Anders Tysklind
Från LEA-projektet: Börje Nilsson
Hans Arén åtog sig vara sekreterare

LEA-projektet
Det föreligger ett behov att informera kosterborna om det arbete som pågår
inom projektet Lokalekonomisk analys, en process som leds av Ulla Herlitz,
Styrsö, och på Koster av projektledaren Börje Nilsson, Nordkoster.
Information skall också ges angående situationen i vattenfrågan, om ambulansjouren på öarna samt var hjärtstartmaskinerna finns och hur de kan
användas
Beslut: Ö-råd skall hållas den 11 december på Naturum mellan 17- 19.
Maria Wogenius åtar sig att ta fram en kallelse och placerar den på strategiska platser.
Om Koster som eget valdistrikt
Ett brev har kommit från länsstyrelsen som föreslår/vill fatta beslut om att
Koster inte längre skall vara ett eget valdistrikt utan samordnas med Tjärnö. Orsaken skulle vara att valhemligheten, dvs hur varje kosterbo röstar,
pga det lilla befolkningsantalet skulle kunna röjas. Vi ansåg detta vara ett
dåligt skäl för att inte få vara ett eget valdistrikt samt dessutom opraktiskt.
Göran Larsson hade författat ett förslag till svar på länsstyrelsen vari vi motiverar att reformen inte genomförs.
Beslut: Mötet ställer sig bakom Göran Larssons förslag
Bostadsfrågan på Koster
Det har, efter mötet med kommunstyrelsens ordförande Peter Dafteryd och
kommunens översiktsplanearkitekt Björn Richardsson, tänts ett hopp om
att det är möjligt att komma vidare i bostadsfrågan på Koster. Erfarenheten
från de sista nästan femtio årens lokala engagemang i olika frågor pekar då

på att vi själva måste agera med förslag vi anser skulle hjälpa oss bryta den
befolkningsminskning, som nu hotar Koster som levande bygd.
Göran Larsson argumenterade för att vi skall utnyttja/ta till vara den möjlighet kommunen lovat oss att få uppföra ett mindre antal helårs, 4- 6 ”familjebostäder” på kommunal mark i Filjestadsområdet utan föregående detaljplan. Det innebär att vi redan till 2019 skulle kunna erbjuda unga familjer, som vill etablera sig på Koster, en hyreslägenhet. Samtidigt menade Göran Larsson att Erik Johanssons mer principiella utvecklingsprojekt om billiga bostäder för deltids- och heltidsboende skall fortsätta, men ta sikte på
att kunna genomföras på andra platser på Koster, t.ex. på mark som ägs av
Kosters Trädgårdar eller annan privat eller kommunal ägare. Inom Filjestadsområdet finns t.ex. fler mindre områden som ägs av kommunen. Göran
menade att vi nu i stället skall ta vara på Göran Vallos, direktör för Strömstadsbyggen AB, engagemang för att bygga bostäder på Koster och inbjuda
honom till ett samtal om hur vi ”snabbt” skall få till nya bostäder för att
kunna vända trenden.
Beslut: Göran Larsson åtog sig kontakta Erik Johansson och Göran Vallo
med information enligt ovanstående.
Nästa Kosternämnds- Samhällsföreningsmöte blir den 16/1- 2018 kl17-19
Vid protokollet/ Hans Arén
PS. Då nämnden inte representerades med mer än 4 ledamöter måste besluten mer ses som ”nödvändiga åtgärder” vi måste genomföra för Kosters
bästa, än demokratiskt fullt legitimerade. Genom att samhällsföreningen
deltog med 3 representanter kan besluten ändå markera en stark, gemensam viljeyttring. / HA

