Protokoll fört vid Kosternämndens och Kosters Samhällsförenings styrelses gemen-samma
möte, onsdagen den 20 juni 2018, hos Jane Forsberg – Karlsson, Kyrkosund, Sydkoster
Närvarande från Kosternämnden: Göran Lyth, Göran Larsson, Lars-Ove Loo, Ingegerd
Kalbratt, Maria Wogenius, Hans Arén och Helena von Bothmer (från och med punkt 4)
Närvarande från Kosters Samhällsförening: (Maria Wogenius), Janne Waldås, Jane ForsbergKarlsson, Lars Båld, Monica Broberg
Från Samordningsgruppen: Börje Nilsson
1. Ordförande Göran Lyth hälsade välkommen och tackade Jane för hennes gene-rösa
vänlighet att upplåta sitt hem för mötet och bjuda på god nötkaka med vispgrädde.
2. Undertecknad åtog sig sekreteraruppgiften, Lars-Ove att justera.
3. Dagordningen fastställdes efter komplettering med några frågor. Då vi inte hann med att
behandla alla frågor finns dessa samt de som tillkom uppräknade i slutet av detta protokoll.
4. Genomgång av protokoll från föregående möte. Inga anmärkningar.
5. Genomgång av Samordningsgruppens arbete. Börje Nilsson redogjorde för ett möte på
regionens hus i Göteborg , måndagen den 11 juni, VG-regionens Workshop kring ämnet
Cirkulär ekonomi, han och Ulla Herlitz var inbjudna till. Ansvariga för seminariet var Jane
Boyton och Maria Jacobsson, båda erfarna i de frågor vi arbetar med. På regionen är man
mycket intresserad av det LEA-arbete Ulla tagit initiativ till på Koster och hur detta utvecklats
till de olika arbetsgrupper som bildats. Speciellt är man intresserad av hur det
utvecklingsbolag vi försöker starta på Koster, kan utvecklas. Börje och Ulla uppmanades
inkomma med en projektansökan om medel för att ekonomiskt kunna stödja arbetet med
dels utvecklingsbolaget, dels hur det vidare arbetet med att genomföra
samordningsgruppens arbete i det kommunala arbetet kan organiseras. Härvidlag kan den
modell som finns redovisad i ”Den första samhällsnivån” och som Ulla redovisat för
kommunen i annat sammanhang, få betydelse. Ulla Herlitz har tidigare och i regionala
sammanhang talat om ”Hur organiserar man utveckling på landsbygden”.
6. Plan för Utvecklingsbolagets etablering. Börje tog också upp frågan om hur
utvecklingsbolaget kan tillföras ett kapital för att kunna agera på avsett sett. Därvidlag är det
intressant söka ett samarbete med de fritidsboende, där många visat ett stort intresse för
att stödja det arbete samordningsgruppen och övriga föreningars arbete gör för att utveckla
Koster. Som ett diskussionsunderlag hade Börje sammanställt ett diskussionsunderlag, ”AB
KOSTERS FRAMTID SVB”. Det bestämdes att samordningsgruppen skall genomföra ett
informationsmöte för att informera om dels behovet av ett lokalt utvecklingsbolag, dels hur
detta kan finansieras. Ett möte skall genomföras på Naturum den 26 juli kl 17-19. Beslutades
att liknande information skall hållas dagen före på Västrabo. Information skall ges genom
utskick till alla hushåll. Idéer för text och bild till denna broschyr skall ges till Börje, helst
innan utgången av juni månad. Broschyren skall också finnas tillgänglig i den ”stuga”
samordningsgruppen skall ha öppen under sommaren vid affären på Sydkoster. Det

informationsblad som skall utformas ber vi Susanne Enfors-Davies genomföra. Börje tar
kontakt med henne om detta.
7. Vattenfrågan på Koster. Göran ”den i vattenfrågan oförtröttlige” redogjorde för de
senaste turerna i statens och kommunens arbete när det gäller kommunernas ansvar för att
tillförsäkra hushållen vatten av tillräcklig mängd och godkänd kvalité. En tragikomisk historia
om bristande verklighetssyn och kompetens. Torbjörn Stjernberg, Helena von Bothmer,
Helen Evensen och Göran Lyth har deltagit i ett möte med kommunens representanter. På
detta möte underrättades man om att det kommer en kommunal vattenförsörjningsplan
den 28 juni i år. Den kommer dock inte omfatta Koster, utan ansökningar som rör nya
tillstånd för att gräva brunn eller borra efter vatten kommer även framgent ges nekande
besked. Kommunen tar detta ställningstagande utifrån kunskapen om att mycket få hushåll
på Koster har tillräckligt med vatten av den mängd och den kvalité kommunen har ansvar
för. Detta konstaterande måste, mot den bakgrund där sedan olika vattenutredningar
genomfördes redan under tid Kosterhälsan genomfördes, betraktas som helt tagit ur luften.
Göran Lyth ser som den närmaste åtgärden att försöka informera Miljö-och
byggnadsnämndens ordförande Bengt Bivrin och Michael Olsson om hur denna åtgärd från
kommunen sida blockerar för en utveckling av Koster. Göran Lyth hade till sammanträdet
sammanfattat utvecklingen och den långa Historien om VA-frågan, ”VA-KOSTER
SAMMANFATTNING". I denna finns också förslag till att skydda vattentäkterna på Röd och
Brevik. En sammanställning över de viktigaste utredningar, ”VATTENUTREDNINGAR PÅ
KOSTER” lämnades också ut.
8. Undertecknad hade fått i uppdrag att kontakta Dan Melander för att höra om han kunde
agera som moderator på den ”hearing” med kommunens politiker vi planerar den 22
augusti. Dan kunde inte men föreslog Ulla Herlitz som han menade har den lokala kännedom
om Koster, som behövs för ett konstruktivt samtal i kombination med lång erfarenhet av att
leda denna typ av möten. Ulla H var beredd att utan kostnad utöver resekostnader komma.
Helena von Bothmer hade samtidigt kontaktat Fredrik Varberg, som också kunde uppfylla de
krav en sådan uppgift kräver. Mötet beslutade att Helena skall kontakta Fredrik för
uppgiften.
9. Följande frågor fick bordläggas för att behandlas på nästa sammanträde:
- deltagande i seminarium i Bottna med Moa Björnson/ Hans Arén
- en samverkan med kommunen och A-CTH om en ev. studie av Koster hösten 2019/ Hans
Arén
- e-postregister och ”Om kriget kommer”/ Olle Ekström
- Inkomna skrivelser: Jane lämnade ut en sammanställning över Kifab:s syn på Kosters
Framtid
- Minnesutställning om i år avlidna Kosterkonstnärer
- Skötsel av reservats- och nationalparksområden på Koster/ Hans o Lars-Ove
10. Nästa möte blir den 14 augusti i Västrabo kl 17.
Vid protokollet, Hans Arén
Justeras, Lars- Ove Loo

