Verksamhetsberättelse för Kosters samhällsförening
för perioden från årsmötet 2015 till årsmötet 2016
Styrelsen har bestått av Torbjörn Stjernberg (ordf), Maria Wogenius (vice ordf.) Olle Ekström
(sekr.), Monika Broberg (kassör), Helena Torgilsman, Janne Waldås, Pontus Öberg, Jonas
Nordqvist (suppleant), Alexandra Trensare (suppleant)
Styrelsens sammanträden
Styrelsen har sedan förra årsmötet haft 6 sammanträden samt vid ytterligare ett tillfälle
sammanträtt tillsammans med Kosternämnden för att främst diskutera VAfrågan. Protokollen
är möjliga att ta del av på samhällsföreningens hemsida, "http://www.kostershf.se/ ".
Dubblat medlemsantal
Vi kunde glädjas åt en kraftig ökning i medlemsintäkterna, främst genom en kraftig ökning av
antalet stödmedlemmar. Antalet fördubblades jämfört med 2014. Totalt sett är vi idag 225
personer som betalt medlemsavgift för 2015. Av dessa är ca 110 personer, mantalsskrivna på
Koster.
Stadgeändringen uteblir
Alla medlemmar och stödmedlemmar är välkomna att delta i årsstämman – men bara
medlemmar mantalsskrivna på Koster äger rätt att rösta vid stämman. Vid den förra
årsstämman, i mars 2014, presenterades förslag till moderniserade stadgar. För att bli giltiga
måste dessa godkännas i två stämmor där 75 procent av medlemmarna är närvarande. Trots en
mycket välbesökt stämma, där vi bl.a. kunde lyssna till ett intressanta föredrag av Bodil
Jönsson, samt delta i ett efterföljande öråd, uppfyllde inte tillräckligt många av de närvarande
de bägge villkoren att vara både mantalsskrivna på Koster och att ha betalt medlemsavgiften
även om vi räknar in alla fullmakter. Det beslut om stadgeändringar som togs vid stämman
blev därför inte giltigt och styrelsen har konstaterat att Kosters samhällsförening arbetar
vidare enligt de gamla stadgarna. Dessa finns att läsa på vår hemsida.
Arbetet under året
Kosters samhällsförening och Kosternämnden har överlappande uppgifter och därför har vi
beslutat att ha ett nära samarbete.
VAfrågan: Just nu arbetar vi med VAfrågan där Torbjörn Stjernberg deltar från
samhällsföreningen och Göran Lyth och Helena von Bothmer deltar från Kosternämnden i
den arbetsgrupp som också innehåller kommunpolitikerna Peter Dafteryd (c) Lena Martinsson
(s) samt tjänstemännen Jerry Johansson (VA), Michael Olsson (Miljö och bygg), och Björn
Richardsson (Planfrågor). Nationalparken företräds av Anders Tysklind och gruppen har
anlitat öexperten och Ålandsbon Christian Pleijel som projekt /processledare. Maria
Wogenius är samhällsföreningens ersättare i gruppen. Frågan om framtida lösning vad gäller
Kosters vatten och avlopp skall behandlas av kommunfullmäktige i början på 2017 och innan
dess skall en rad frågor utredas. En särskild hemsida finns "www.kostervatten.com". Arbetet i
gruppen redovisas även på samhällsföreningens hemsida under en särskild rubrik,
"www.kostershf.se" > "VA frågan". Vi gläder oss åt den öppna hållning till frågan som vi
möter i arbetsgruppen, men inser samtidigt att lagstiftning och andra faktorer försvårar
ambitionen att undvika en storskalig lösning.
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Annan medverkan: Kosters samhällsförening är representerad i Kosterhavsdelegationen som
är organ för att samordna och leda aktiviteter inom Kosterhavets nationalpark. Maria
Wogenius och Helena Torgilsman företräder samhällsföreningen där.
Torbjörn Stjernberg, med Janne Waldås som ersättare, ingår i styrelsen för Kosterstiftelsen.
Samhällsföreningen har också, som stor aktieägare, en viktig roll i KIFAB, som driver
Västrabo.
Skolan: Att ha en väl fungerande dagis och skola är centralt för att Koster skall vara attraktiv
boendemiljö för unga familjer. Frågan om att åter få åk 46 har inte lösts. Det skäl som
angivits två år i rad är att skolan misslyckats med att rekrytera behöriga lärare. Även om
trycket från föräldrar och barn i åk 46 nu inte är så stort (man har accepterat pendlingen till
Strömstad) bedömer samhällsföreningen att det är önskvärt att kunna erbjuda
skolundervisning till och med årskurs 6. Det är både är en förutsättning för och förutsätter att
att fler unga familjer flyttar hit.
Linfärjan: Samhällsföreningen har utan framgång drivit frågan om ändrade taxor på linfärjan.
Frågan togs upp i år igen med utan att den nya majoriteten i Tekniska nämnden accepterade
det kostnadsneutrala förslag som styrelsen utvecklat. Inte heller accepterades att ge skolbarn
och skolpersonal förtur i linfärjeköerna.
Hjärtstartare: Under flera år har vi drivit frågan om hjärtstartare och där kan vi konstatera att
Koster nu har ett flertal sådana genom initiativ från de många föreningar och verksamheter
som finns på öarna.
Taxiverksamhet kan vara på väg att lösas genom initiativ från Kostergården och Kosterbaden.
Hur frågan mer i detalj kommer att lösas vet vi inte och styrelsen bevakar frågan i positiv
anda.
Kosters utveckling: Förutom VAfrågan kommer vi att arbeta mer generellt med
utvecklingsfrågor i samarbete med kommunen de kommande åren. Bl.a. diskuteras en
aktualisering av den FÖPen (dvs. den fördjupade översiktsplanen). Vi diskutera bl.a. att
arrangera en eller flera utvecklingsseminarier de kommande åren.
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