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Referat

Göran Lyth öppnar mötet
Kort referat från förra Öråd dec. 2017.
FÖP; Boendefrågan och vattenfrågan.
Protokoll ligger på hemsidan; Kosternämnden.
Börje Nilsson presenterar LEA rapporten. PP presentationen kommer att läggas
upp på Kosters Samhälle olika hemsidor (www.kostershf.se och
www.kosternamnden.se ) samt sammanfattas och skickas ut till alla på öarna till
max 2 sidor och skickas ut till alla i postlådorna. På vilken det står om hur du kan
engagera dig och vem du kontaktar för att meddela det.
Här följer ett kort referat från samtalen, kommentarer och åsikter efter
presentationen.
Projekt Bostäder
Inga kommentarer från församlingen.
Projekt Service Året Runt
Synpunkter: Kommunikationerna är helt avgörande för att slutligen slå sig ner
här.
Projekt: Långsiktigt hållbar turism
Synpunkter: Inga specifika
Projekt: Koster som Unik Livsmiljö
Synpunkter: inga specifika
Projekt: Samordning och utveckling
Förslag på hur organisationen ser ut se PowerPointbilden s.36-38.
Öppet samtal:
Håkan Eriksson: Om vi kan satsa på bostäder och skolan så kan vi få
Trafikverket/Västtrafik att trafikplanera så att det satsas på fler kvällsturer. Så i
det hela är det en enkel sak men vi måste verkligen visa att vi vill och kan
utveckla bostäder och skolverksamhet.
Helen Evensen: viktigt att visa planer att de är på G och på engagemanget som vi
har.
Göran Lyth: frågar församlingen om hur deras reaktioner är på den negativa
bilden som vi fått fram i LEAn. Flera vittnar att de visste, fast att det är
skrämmande att se det.
Göran Wallo: Jämför med Norrländska kommuner och menar att vi här har en
större möjlighet då det faktiskt finns en turistutveckling.
Hans Arén: Det gäller att vara optimism trots allt. Samma bild ser vi på många öar
runtom. Men motsatt finns. Ex öar i Norge och Finland där dessa är egna
kommuner och har eget ansvar för sin utveckling. Så en organisation som kan

hantera och hålla i utvecklingsfrågan och driva utvecklingen är oerhört viktigt
för Kosters framtid.
Hans Arén: gör en bostadsutställning visa hur det är bo i skärgården
Lars-Ove Loo: organisatoriska modellen ser bra ut och ska utvecklas
Göran Wallo: Se till att inte överorganisera det, det kan då ta alltför lång tid att
driva genom beslut. Skolan som byggnad, är en potential som vi bör lägga tid och
energi på att använda.
Stefan von Bothmer: Refererar till den Grekiska ön som totalt satsat på klättring.
Denna sport är som ett lok. Hållbar turism är ramen. Satsa ordentligt på en sak,
resten följer med. Ex tysta sporter; locka in unga entreprenörer.
Lars Ove Loo: Viktigast att vi har funktionen skola kvar. Den kan vara flyttbar
och startar när den behövs.
Magnus Örhn: Använda skolan; byggnaden, som sommarboende för ex.
Helena v Bothmer: Undrar om det inom ramen för arbetet i projektet är möjligt
att bryta gamla mönster om hur vi organiserar oss, hur vi för ord, hur vi
kommunicerar. Kulturen kring utvecklingsfrågor måste locka unga och våra
gamla strukturer kanske snarare skrämmer.
Göran Wallo: Det krävs en legitimitet men också ett engagemang.
Hans Arén: Det behövs verkligen en person som arbetar heltid med frågorna och
driver frågorna vidare.
Helena von Bothmer: Håller med om att det behövs en person som arbetar med
frågorna och för det framåt. Jmf VA utredningen med Christian Pleijel och nu LEA
med Börje Nilsson.
Göran Wallo: Digitalisering sker på öarna genom
bredbandsetableringen/StrömstadNet – kommunalt bolag. Göran Wallo vill att
denna fråga också ska ingå i projekten. Han behöver också stöd från
lokalsamhället för att få det ända fram.
Erik Johansson: Uppmanar oss alla att upprätthålla en inflyttarlista, vilka vill
flytta till Koster. Samla in namn och adress. Våga visa att det går att flytta hit.
Hans Arén håller med att vi kan visa på ett hållbart samhälle. Ett samhälle vi tror
på.
Håkan Eriksson: de som ingår i arbetsgruppen måste få ett mandat att ta beslut
på vägen.
Helene Evenson: Försöker få ihop ett samtal kring varumärket Strömstad. Ett
arbete som pågår redan och hon vill att vi här ute ska ges ännu mer möjlighet att
ingå i arbetet.
Göran Larsson: vi ska absolut ta hjälp av deltidsboenden men vi måste verkligen
börja vårt arbete innan sommaren. I sommar ska vi ordna ett möte där vi bjuder
in deltidsboende för att öppna upp för samarbete.
Bo Söderström: Marknadsföring av projektet viktigt och troligen är hemsida inte
tillräckligt.
Magnus Örhn: Mötet andas en inte föraktfull optimism (ps ett typiskt
Kosterskt vis att uttrycka optimism på. Helenas anm. )

Erik Johansson: Det är oerhört viktigt att vi också tar emot folk på ett bra sätt och
gör välkomnandet trevligt. Visa på vad en ö är och hur man lever bra på en ö.

Börje Nilsson vilka är dessa engagerade medparters/medarbetare i
arbetet/projektet? Vill du, vet du vilken/vilka som vill?
Göran Lyth: ber alla tänka till och handplocka sig själva eller andra och
återkommer till Börje Nilsson eller andra som står nämnda på kommande utskick.
•
•
•
•

Gruppen Hållbar turism: Stefan v Bothmer vill tillsammans med Daniel
Albertsson och Lotta xxx från Hotel Ekenäs. Fråga även Miriam Örhn, Janne
Waldås
Gruppen Service året om - kommunikation, skola: Britt-Marie Bryngelsson,
Håkan Eriksson
Gruppen Bostäder: Erik Johansson
Övriga intressenter som vill vara med i arbetet: Martin Lennström; Helena
von Bothmer
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