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Styrelsemöte den 11 november 2019.

Närvarande:
Monica Larsen, ordförande
Helena Torgilsman, vice sekreterare
Helene Andersson Novela, ledamot, via tel
Lars Båld, suppleant
Monika Broberg, kassör
Olle Ekström, sekreterare

Förhindrade
Alexandra Trensare, suppleant
Pontus Öberg, ledamot
Jane Forsberg Karlsson, ledamot
Inbjudna
Erik Johansson
Gustav Waldås

1. Val av sekreterare och justerare för anteckningarna
Olle utsågs som sekreterare och Lars att justera protokollet.
2. Bostäder
a) Projektet ”Kosters nya Boende”
Kosters samhällsförening har beviljats stöd från jordbruksverket för att jobba med
Kosters nya boende.
Syftet med projektet är att hitta förutsättningar för att genomföra nybyggnation för
de som vill flytta till Koster med inte har en stark ekonomi. Tanken är att bygga för
kooperativa hyresrätter.
Målet med projektet är att ta fram en färdig organisation för att ta sig an ett
byggprojekt för bostäder.
Erik Johansson är projektledare. Eriks rapport ska vara klar 31 januari.
Erik har tillsammans med Alice Andersson, Gustav Waldås och Monika Broberg varit
på en effektworkshop för uppföljning och stöd av bostadsprojektet för att uppnå
effekter och nytta där bl a Krister Ohlsson från Leaderkontoret i Lysekil och Ingela
Skärström Svinesundskommitten deltog.
Det är viktigt med tydliga mottagare efter projektet. Erik har vidtalat Börje Nilsson
(Kosters Framtid), Gunilla Hansén (KIFAB), Gustav Waldås, Alice Andersson, Emanuel
Ericsson och Hans Sörqvist (arkitekt som arbetat med det kooperativa husbygget på
Hogslätt vid Gerlesborg)
Det finns två tomter som är detaljplanerade i Vettneområdet och mark finns även i
Ekenäsområdet som är i privat ägo men som kan vara intressant.
Erik arbetar med budget för en fortsättning. Det finns möjlighet att söka statens
investeringsstöd för fyra år.
b) Filjestad
Tomten på Filjestad hanteras av kommunen och är tänkt för instegsboende med
hyresrätter. Arbetet går trögt men nya tomtpinnar har kommit upp.

3. Konst och Musikfest
Samhällsföreningen framförde sitt tack till Erik för hans arbete med Konst och
Musikfesten den 2 november.
Kulturen är viktig för att locka ungdomar till Koster. Kultur i Väst är intresserade av
att stötta fortsatta projekt. Erik kommer att arbete för att det blir ett evenemang
även nästa år.
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4. Ungdomsråd
Gustav Waldås har tackat ja till att hjälpa till med att bilda ett Ungdomsråd. Gustav
och Erik hjälps åt att samla ungdomar till en träff före jul. Ungdomsrådet är tänkt
som en grupp ungdomar med anknytning till Koster som kan bidra med
ungdomsperspektivet till utvecklingsarbetet på Koster.
5. Trygghetslarm
Nya begränsningar i hemtjänsten gäller från 1 september.
Den 20 september var ett möte med kommun. Jane, Helene och Monica träffade
Jennie Persson och Pia Tysklind från kommun. Det blir en ny träff i december efter
utvärdering.
Förslag finns i kommun för att fortsätta på samma nivå. Måste dock godkännas i
fullmäktige.
Det kan finnas personer på öarna som kan vara intresserade av att göra en insats för
hemtjänsten. Lars undersöker.
6. Turlistan
Daniel Ericsson skickade ett förslag på en förändrad turlista för hösten. Efter ett möte
med Kosternämnden och Samhällsföreningen tackade man nej till förslaget. Svar
skickat till Daniel men ingen kontakt därefter. Dialog saknas med Koster Marin.
7. Skolan
Den 9 december är ett möte med Helene Evensen från kommun planerat. Hon ska
som representant från kommunledningsförvaltningen bistå barn- och
utbildningsförvaltningen, i deras arbete att slutföra och sammanställa
skolutredningen rörande Tjärnö och Koster. Hennes uppdrag avser att fördjupa
samhällsperspektivet i utredningen. Detta anser Samhällsföreningen redan är gjort
genom det svar som tidigare lämnats till kommun från Kosternämnden och
Samhällsföreningen.
Ett förberedelsemöte planeras med Kosternämnd, Samhällsföreningen, personal från
skolan och föräldrar.
8. Internatskola på Koster
Dag Wersén har skickat ett förslag till KSAU (Kommunstyrelsens arbetsutskott) om
utveckling av skolutbildningen och besöksnäringen i Strömstads kommun. Dags
förslag innefattar bl a fartygsbefälsutbildning och utbildning i skolorna på Koster och
Tjärnö inom områdena hav, havsbruk, ekologi och miljö. Samhällsföreningen följer
förslaget med intresse.
9. Nästa möte
Måndagen den 24 februari kl 14-16 på KSK.
Vid tangentbordet

Justeras

Olle Ekström

Lars Båld

