Kosters Samhällsförening
Protokoll från styrelsemöte nr 10, tisdagen den 3 december.
Närvarande: Roger Ekstrand, Maria Wogenius, Helena Torgilsman, Monika Broberg,
Torbjörn Stjernberg, .Janne Waldås (fr. p. 4), Axel Lek (fr. p. 4),.
Frånvarande: Trine Reed Jensen, Alexandra Trensare,
1. Mötets öppnande
Ordförande, Roger, öppnade mötet
2. Val av justerare för protokollet
Monika valdes att justera protokollet.
3. Genomgång Styrelseprotokoll nr 9
Roger gick igenom protokollet (se protokoll nr 9) som lades till handlingarna.
4, Kosterhavsdelegationsmöte
Maria rapporterade från senaste mötet.
En skrivelse från Göran Larsson hade tagits upp. Handlade om hur lite av den fördjupade
översiktsplanen (FÖPen) som förverkligats – istället går utvecklingen, enligt Göran, i fel
riktning. En rad problem listades och frågan ställdes i vad mån Kosterhavsdelegationen kan
bidra till att skapa en positiv utveckling. Den skrivelsen diskuterades intensivt. Ronnie
Brorsson blev mycket förargad och hotade med att lämna Kosterhavsdelegationen med
argumentet att frågorna inte hörde hemma där.
Fisket i Kosterfjorden kommer att begränsas ytterligare för att skydda vissa ytor (8 ställen
till i fjorden skall skyddas).
Ytterligare en rad frågor behandlades (se protokoll på Kosterhavets hemsida).
En utvärdering av delegationen kommer att göras under kommande år.
5. Pågående ärenden
a) Skolan. Kommunen har sagt att man skall utlysa tjänsten i januari.
Flera av barnens föräldrar vill nog inte flytta barnen tillbaka till Koster –
barnen har hittat nya vänner i stan och nya aktiviteter.
Det finns en oro över att alltför få barn finns här nu som kan fylla på i
dagis. För få barn i dagis och skolan redan nu. Några småbarnsfamiljer
lämnar ön.
Vi fortsätter driva frågan om att snarast tillsätta en lärartjänst för åk 4-6.
b) Kosterlänken. Conny Hansson, kommunens ansvarige, har meddelat
att man inte planerar att ändra i taxesystemet. Torbjörn har i mail till
Kosternämndens ledamöter ställt frågan om vi skall gå vidare med frågan
om nytt taxesystem. Lars Flodin är den enda där som besvarat mailet –
han tycker vi skall ligga lågt med tanke på andra viktigare frågor som
vatten, skola mm.
Torbjörn tar upp frågan vid Örådet 8 december och kolla om det finns ett
gehör där för vårt förslag och för att driva frågan vidare.
c) Vägar på Syd. Lantmäteriet har ännu inte påbörjat en förrättning för
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att föra över de allmänna vägarna till enskilda vägar.
Ett mail har i dagarna skickats till samtliga kontaktpersoner för de 10
vägföreningar vi känner till – meddelat möjligheten att via Lubis köpa
isgrus, samt frågat om föreningarna har eget isgrus att avvara sälja till
andra föreningar.
d) Vattenfrågan. Lasse Linusson har haft en kontakt med Tekniska
förvaltningens chef, Lars Strandlund, som inte stod fast vid det som sas
vid sommarens möte – då sas att vattenfrågan inte bör vara argument för
byggstopp på Koster.
Enligt Lars Strandlund skall den tekniska lösningen vara klar innan årets
slut. Sen återstår ekonomiska analyser.
e) Handelshamnar. Roger hade kontakt med kommunen. Bo Thuresson
har utredningen som projekt på konsultbasis. Lantmäteriet skall
genomföra en förrättning. Nordkosters fiskehamnsförening är
motståndare till en gemensam hamnförening. Vi hade olika
uppfattningar vad gäller om man kan tvingas in i en gemensam
hamnförening.
Vettnets brygga är i dåligt skick och stugföreningen som ansvarar för
bryggan har förmodligen inte resurser att underhålla den.
f) Färdtjänst/Skolskjuts. Slutsatsen är att någon måste bereda ärendet,
se till att tillstånd, finansiering mm är ordnade. Kosterstiftelsen AB eller
något annat företag borde ta tag i frågan.
Frågan tas upp på lilla örådet.
g) Ökad turism/Renhållning/Toa mm . Roger undersöker vidare hur
frågan om vinteröppna toaletter och om hantering av skräp och sopor
skall kunna lösas. Kontaktar bl.a. Anders Tysklind för att sondera
Kosterhavets möjligheter att engagera sig i frågan.
6. Kallelse ”Lilla Ö-rådet”
Roger gör ett nytt försök att samla berörda efter trettonhelgen. Inbjuder hela
samhällsföreningens styrelse.
På dagordningen:
Genomgång av alla projekt som pågår.
Diskussion vem som skall driva de olika projekten, bl.a. om/hur en rutin skall skapas för hur
arbetet fördelas.
Samordningsfrågor mellan föreningarna.
7. Medlemsavgift
Inbetalningskort kopieras in som en del av sista sidan på Kosterkuriren. Avgiften är 75 kr.
8. Kosterkuriren utg. Vintern/Vår 2013/14
Samma format som tidigare. Roger efterlyser underlag från fler. Behöver manus till jul (eller
strax efter). (Bl.a. nämnde vi att frågan om hjärtstartare bör tas upp där med någon text om
vad som hände KÅL.)
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9. Hemsida
Kom med underlag till hemsidan. Fortsätter som tidigare.
10. Övriga frågor
a) Information om Hans Aréns strävan att få till stånd en nytändning och
ev institution för att driva Kosterfrågor ur ett långsiktigt
bevarandeperspektiv. Ordnar ett möte med bl.a. Göran Lyth, Lars-Ove
Loo, Stefan och Helena von Bothmer nu på söndag. Vill skapa något som
ger ökad tyngd i kontakterna med kommunen – exempelvis genom att
samverka med forskarsamhället. Torbjörn håller kontakt med Hans om
detta.
b) Medlemskap I Bohusläns skärgårdsråd och via BSR i Skärgårdarnas
riksförbund. BSR verkar för den permanent boende
skärgårdsbefolkningen i Bohuslän. Har vissa kontakter med Västra
Götalandsregionen och driver frågor om bl.a. arrenden på kommunal
mark, strandskyddsfrågor, fiskefrågor, mm. SRF har varit mycket aktivt i
frågor om bevarandet av skolor och berömmer sig för att varit med och
påverkat avskaffandet av fastighets- och arvsskatt. Årsavgiften är 300 kr.
Vi beslöt att ansluta oss till BSR och SRF.
c) Hjärtstartare borde finnas vid några ställen där den inte är inlåst. Vi
borde se till att det finns vid KIFAB och vid några olika ställen, exempelvis
äldreboendet, ev några ställen bakom krossbart glas. Maria kollar
alternativ för detta.
11. Ekonomi
Ekonomin är OK. Behåller medlemsavgiften på 75 kr.
11. Avslutning
Nästa möte någon gång i februari.

Vid protokollet:

Justeras:

Torbjörn Stjernberg

Monika Broberg
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