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14 maj 2018 på Kosters Trädgårdar
Göran Larsson, Anders Tysklind, Hans Arén, Göran Lyth, Helena von Bothmer,
Svante Nilsson, Ingegerd Kalbratt
KShf: Olle Ekström, Monica Broberg, Lars Bård, Jane F Karlsson
Adjungerad: Börje Nilsson
Sekreterare: Helena von Bothmer
Justerare: Hans Arén
1. Dagordning fastställs
2. Genomgång av mötet med Kifab – Böre Nilsson. Det har framkommit att
det i Kifab finns en för en stor oro för att om Kifab utökas med ytterligare
verksamhet kommer vi äventyra Västrabo och verksamheten. Vi
diskuterar därför hur vi på annat sätt kan skapa ett utvecklingsbolag
(SVB). Börje Nilsson ska till Röstånga. Det finns några liknande exempel
på Käringön och Hermanö. Vi avvaktar till att Börje återkommer.
3. Genomgång av protokoll 121. Där saknas någon punkt: Helena svarar
Åsa Torstensson positivt på att träffas. Återkommer med mötes tid. Göran
Lyth skickar en påminnelse till KF om att få komma in till KF för att
presentera LEA. Förfrågan har skickats in men inget svar.
4. Frågan om Grön LEA – Helena och Anders tar ett vidare samtal om
möjliga inspirerande föredragshållare som kan initiera samtalen om
hållbarhet.
5. Åtgärder vid positivt utredningsresultat §6/Alternativ 3. Skrivelse
har skickats in gm Kosternämnden/Göran Lyth. Inget svar ännu. Göran
Lyth återkopplar igen till kommunen för att tvinga fram ett svar.
Anders Tysklind meddelar att Miljö och jordbruksutskottet kommer till
Koster 28-29 maj. De behandlar frågorna kring vatten och
avloppsfrågorna på riksnivå. Göran Lyth och Helena von Bothmer
kommer att vara på plats vid lunchen.
6. Info från projektgrupperna inom Kosters Framtid ligger på KSHF
hemsida. Anders Tysklind erbjuder att arbetsgrupperna kan få använda
naturum för att göra information om arbetet i grupperna. Vi diskuterar
Kosterkuriren om den ska förändras, utvecklas. Vi pratar om detaljer
vilket eder till att vi diskuterar var diskussion och beslut ska ske.
Lämpligast är att diskussion och förslag inom arbetsgrupperna och
föreslå till styrgrupp och respektive förening där beslutsfattandet hör
hemma.
7. Chalmers erbjudande. A. Studenter önskar få göra examensarbete på
Koster. Studenterna kan påbörja och stödja planeringsarbetet för
byggande på tex. Nordkoster. Hans Arén pratar med Erik Johansson om
att ev. få med Erik till möte med Chalmers 13 juni.
Kosternämnden ställer sig positivt till att detta projekt genomförs.
B. Ytterligare erbjudande från Chalmers är att jobba med
hållbarhetsfrågor på Koster. Helena har kontaktat professor Björling på
Chalmers och bett honom skicka en formell fråga till Strömstads kommun

om att vara medfinansiär i ett sådant projekt 2019. Helena tar kontakt
med Björling för att se att han har skickat en formell förfrågan till
Dafteryd för att se till att Kommunen kan finansiera. Kosternämnden
ställer sig positivt till att detta projekt genomförs.
8. Att bjuda in Moa Björnsson för att prata om framtidsfrågor; 12-13
september. Hans Arén har kontakt och bestämmer datum och lokal.
Målgruppen för ett sånt föredrag är alla samhällsförening i Strömstads
kommun, politiker och samtliga kommunens invånare. Anders Tysklind
stöttar Hans i att arrangera detta.
9. Inbjudan av politiker inför valet. Alla partier ska bjudas in till v. 34, 2229 augusti. Hans Arén kollar med Dan Melander som moderator. Helena
bjuder in alla partier, Göran Lyth läser genom brevet. Viktigt att det står i
brevet vem som är moderator. Det ordnas onsdag 22 augusti kl. 17-20. Ut
med ordinarie båt och hem med taxibåt. Vi ordnar fika till självkostnad.
Jane F kan vara behjälplig med att ordna fika tillsammans med någon mer.
10. Om Kosternämndsvalet i höst. Mycket administration kring att skicka ut
alla listor till. Göran Larsson och Göran Lyth håller i framtagandet av
material. När det väl ska skickas ut behövs hjälp att klistra ihop kuvert. De
flaggar för detta genom mail.
11. Inga övriga information från andra föreningar.
12. Anders T. informerar om att prinsessan Viktoria kommer till Koster den
24 maj 2018. Vandringar i alla Sveriges landskap. Kommer till Koster på
em. Fokus på Marint Skräp. Anländer Västra Bryggan 13.05. Vandrar ut i
markerna till Bastuviken över norra Nordkoster. Infopunkter om
naturvård. 14.50 i Vettnet till Ekenäs. 15.15 till naturum.
13. Hans Arén informerade kort om Bengt Rybergs förslag om att öppna upp
Koster för nyanlända, kombinera med ”naturnära jobb”.
14. Nästa möte: 20 juni kl. 17 hos Jane F Karlsson.

