Protokoll från gemensamt styrelsemöte för

Kosternämnden och Kosters Samhällsförening

KSK-huset tisdagen den 5 oktober 2017, kl 17 - 19.30
_____________________________________________________________________________________________________
Från Kosternämnden: Göran Lyth, Göran Larsson, Maria Wogenius, Hans Arén
Från Samhällsföreningen: Olle Ekström, Monika Ryberg, Alexandra Trensare, (Maria
Wogenius)
Inbjudna: Börje Nilsson, anlitad som praktisk ledare för LEA-projektet, Erik Johansson
och Antonia från Kosters Trädgårdar, inbjudna som intresserade att arbeta med nya bostäder på Filjestadstomten
1.
Mötet inleddes med att Göran Larsson redogjorde för att vattenutredningen behandlats
på Kosterhavsdelegationens senaste möte. Alternativ 3 hade diskuterats och i stort sett
fått ett positivt mottagande i delegationen.
2.
Hans Arén åtog sig upprätta ett kortfattat referat från mötet och sända det till ordförande.
3.
Ordförande Göran Lyth inledde med att förklara att kvällens huvudämne var det stundande LEA-projektet. Mötets olika deltagare presenterade sig inför de inbjudna gästerna: Börje Larsson berättade om sin bakgrund och engagemang för Koster, Erik och Antonia om den positiva utvecklingen på Kosters Trädgårdar, om kooperativets bildande
och hur den sammanlagda effekten blivit att verksamheten behöver bostäder för personer som på hel- eller deltid vill kunna bo på Koster.
Som processledare har utsetts Ulla Herlitz, som arbetat med LEA-projekt tidigare, bl.a.
på Hven. Ulla har lång erfarenhet av att arbeta med olika typer av frågor som rör utveckling på landsbygden och i skärgården. Under lång tid har hon varit knuten till Folkrörelserådet hela Sverige skall leva, där hon producerat diverse skrifter om lokal utredning, senast ”Den första samhällsnivån” , 1) som lanserades på ett Kosternämndmöte i
våras, Hon är ordförande i Ekobanken och direktör för Mikrofonderna, bor på Styrsö
utanför Göteborg.
Ordföranden informerade om att Börje har utsetts till projektledare för LEA- projektet.
Till sin hjälp föreslås han ha en arbetsgrupp bestående av Göran Larsson, Helena von
Bothmer och Helene Evensen(Strömstad kommun) som tillsammans skall ta fram de
uppgifter (främst från SCB)som LEA-projektet kräver. En delrapport skall vara framme i
slutet av året. Delar av materialet kan behöva kompletteras för kommande förslag till
revideringen av FÖP:en.
Som stöd för arbetet har det getts möjligheter för personer boende på Koster som bofasta eller deltidsboende, att ingå i en referensgrupp. Hittills anmälda till denna är för
närvarande Miriam Öhrn, Barbro Reinholdsson, Antonia från Kosters Trädgårdar, Dick
Andersson, Anders Tysklind, Ulf Nankler och undertecknad.

Ordförande redogjorde för olika steg i projektets utveckling. Primärt kom frågan om
LEA-projektets geografiska omfattning att diskuteras. Skall t.ex. Ramsö ingå? Skall
Strömstad kommun ingå som jämförelsematerial? Skall Ursholmen som en potentiell del
av besöksnäringens utveckling ingå i analysen?
Nästa steg i projektet är att ta fram det statistikmaterial som kan vara behov utav för att
genomföra de steg i LEA-projektet som metodboxen har preciserat. Det materialet skall
vara framtaget och sammanställt till julen 2017. Uppgifterna från sammanställningen
skall ligga till grund för olika förslag till utveckling av den nuvarande FÖP Kosteröarna
2009. Statistik- och analysarbetet skall ge stöd till de förslag vi vill föra fram. Ett komplicerat arbete rent tidsmässigt då förslagsarbetet till revideringen ännu inte påbörjats.
Det är naturligtvis därför mycket önskvärt och strategiskt viktigt att vi så fort det finns
möjlighet därtill, tar fram förslag som vi menar kan visa på Kosteröarnas utvecklingspotential. Det är dessa som skall motivera kommunen till en ny syn på Koster och besluta om de investeringar som behövs för en hållbar utveckling.
På måndagen den 9 oktober skall projektledningen dvs Ulla Herlitz och Börje Nilsson
tillsammans med Göran Lyth och arbetsgruppens Helena von Bothmer och Göran Larsson, träffa kommunstyrelsen ordförande Peter Birgersson © och kommunens näringslivssekreterare Helene Evensen för en formell uppstart av projektet. Mötet beslöt också
att Erik Johansson och Antonia från Kosters Trädgårdar skall medverka på mötet.
Börje Nilsson bör undersöka möjliga tidpunkter för referensgruppen att träffas. Denna
bör då precisera sin uppgift.
Vid protokollet / Hans Arén
1) tillsammans med Hans Arén

