Protokoll fört vid gemensamt möte nr 124 för
Kosternämnden och Kosters Samhällsförening,
Tisdagen den 14 augusti 2018 på Västrabo, Nordkoster, mellan 17 – 19.30
Närvarande från Kosternämnden: Göran Lyth, Svante Nilsson, Hans Arén
Från Kosters samhällsförening: Jane Forsberg-Karlsson, Janne Waldås, Alex,
Från LEA-arbetsgruppen: Börje Nilsson, Lars Båld,
Från Vattenutredningen; Torbjörn Stjernberg
Protokoll:
1.
2.
3.
4.
5.

Ordförande i Kosternämnden, Göran Lyth, hälsade alla välkomna
Hans Arén valdes till mötessekreterare, Lars Båld till justeringsman
Dagordnngen fastställdes
Genomgång av protokoll från föregående möte, vilket godkändes
Plan för Utvecklingsbolagets etablering och Kosters Framtid.
Börje Nilsson informerade om att:
- resultaten från Ö-råd genomförda den 25, Nordkoster, respektive den 26 juli,
Sydkoster gav som resultat att många visat intresse för att köpa aktier. Av
intressenter verkar de fritidsboende dominera. VI diskuterade om detta kan bero
på att aktien på 5 000 kr är för stor för att den bofasta befolkningen skall vara
intresserade? Börje menade att så kan vara fallet men att en lägre summa på 500
kr, som man t.ex. har på Gotland och i Röstånga, skulle ställa Utvecklingsbolaget
Kosters Framtid inför ett omfattande administrativt arbete.
-5-6 personer vill flytta till Koster. Relativt många lokala fastighetsägare har
anmält att de kan tänka sig att hyra ut en bostad på Koster.
-Johanna Backlund intervjuar både presumtiva tillflyttare och dem som vill hyra
ut en bostad.
-Lars Båld arbetar med turlistan för Kostertrafiken, vad som skall hända med
skolan och äldreomsorgen.
-Strömstadsbyggen AB beviljats bygglov för 10 mindre lägenheter i Filjetstad.
- det 80-tal personer som är intresserade av att flytta till Koster, kommer få
information kring detta den 17 augusti.
- planer finns för att anpassa skolan till annan verksamhet som t.ex. vandrarhem
under ”sommarsäsongen”, uthyrningsverksamhet för verksamheter under
lågsäsong. Skolköket är därvidlag en resurs som kan kopplas till en privat
entreprenör och fungera året runt. Vandrarhemsverksamheten med köket kan
kopplas till skolresor och andra typer av internat genom att vi utöver naturmiljön
har lokala resurser som KSK-huset, Naturum och fotbollsplan. I en del av skolan
skulle det kunskapscentrum för VA-frågor som diskuterats, kunna etableras som
en fast institution.
6. Planering av politikermötet den 22 augusti. Förberedelserna inför detta möte
verkar på trögt. Mycket positivt med STNB/Marita Adamssons artikel, som bl.a.
Ulf Nankler distribuerat. Vi diskuterade vilka frågor som verkar vara de mest
intressanta. På mötet verkade det finnas en gemensam uppfattning att de mest
centrala frågorna är vad politikerna vill med Koster och själva demokratifrågan.
Vi borde ha lämnat en promemoria om detta till politikerna i de olika partierna.
Nu återstår det kanske bara att skriva en insändare kring dessa centrala frågor i

STNB. ( Då demokratifrågan var en av de två huvudpunkterna erbjöd sig undertecknad att tillsammans med Ulla Herlitz komma med ett förslag till nämnden
genom Göran Lyth.) I övrigt uppdrogs åt Helena von Bothmer, som tagit ett
initiativ till diskussionsledare, att arrangera mötets uppläggning.
7. Angående den ohållbara hanteringen av ansökningar för byggnadslov
Göran Lyth rapporterade från ett möte med tjänstemännen på kommunens
avdelning för miljö- och byggnadsfrågor. Trots alla de utredningar som
genomförts att det finns vatten i tillräcklig omfattning och kvalité på Koster
nekas fortfarande ansökingar om bygglov under hänvisning tiil den bristfälliga
tillgången till vatten. Vi beslöt att Kosternämnden genom Torbjörn Stjernberg
och i samarbete med kommunen tar initiativ till ett seminarium i frågan.
8. Samarbete med Institutionen för Byggd Miljö och Hållbar Utveckling,
sektionen för Arkitektur, Chalmers tekniska högskola, kring ett elevprojekt
”HÅLLBAR UTVECKLING PÅ KOSTER”. Studien är tänkt att genomföras med ett
30-tal studenter på masternivå från september 2019 med slutredovisning i
januari 2020. Hans Arén håller kontakten kring planeringen av detta projekt,
som vi hoppas att kunna genomföra hösten 2019. Då projektet förutsätter
kommunens medverkan genom vissa arbetsinsatser och ekonomiskt stöd, har
kommunsekreteraren Helen Evensen skrivit ett mail till nämnden där hon frågar
vilka möjligheter vi lokalt har för att ekonomiskt och praktiskt stötta projektet.
Hon påpekar att projektet, även om dess centrala problematik skall röra Koster,
skall ses som ett projekt som rör en kommundel av Strömstads kommun dvs
projektet skall ses i ett utvecklingsperspektiv som rör hela kommunens
probelamtik och framtid. På mötet beslutades att ge Göran Lyth i uppdrag att
kontakta Kosterstiftelsen för att få deras reaktion på en sådan förfrågan.
Stiftelsens syfte är ju att stödja en positiv utveckling av helårssamhället Koster,
varför ett sådant stöd skulle ligga i dess uppgift att stödja. Detta bör undersökas
relativt snabbt för att ansvarig handläggare på A-CTH, Nils Björling, skall kunna
fatta beslut om att projektet skall genomföras.
9. E-postregister och ”Om kriget kommer”. Olle Ekström har redan genomfört
dessa uppgifter varför denna punkt inte diskuterades på mötet.
10. Smalbandsfibernät. En möjlighet till anslutning har gått ut till samtliga hushåll
men uppslutningen verkar hittills lite dålig. Göran Wallo, direktören på
Strömstadsbyggen AB, är kontaktperson i detta ärende.
11. Information från övriga föreningar. Inget särskilt fanns att avrapportera.
12. Val till Kosternämnden och föreningssamverkan. Göran Larsson arbetar med
denna fråga. Det har uppstått en rad med komplikationer. Göran har emellertid
planerat ett särskilt arbetsmöte till vilket berörda föreningar och nämndens
medlemmar kommer att kallas.
13. Samarbete mellan Nationalparksförvaltningen och kosterbor. Hans Arén tog
problemet med att en del praktiska åtgärder förvaltningen genomfört uppfattas
strida mot de lokala erfarenheter som finns angående markens användning och
skötsel. Kurt Hansson; Röd, Sydkoster, har t.ex. påpekat att dräneringen med
stora diken måste kompletteras med åtgärder som innebär att man kan motverka
en icke önskvärd åderlåtning av i detta fall den stora vattenreservoaren på RödBreviksslätten. I år har detta resulterat i att stora delar av det stora bestånd av
växter, som skulle använts för vinterns behov av hö, onödigt torkat bort. Pia-Lena
Loo-Lutterwall har också många synpunkter på förvatlningens bristande insikter
och kunskaper om markernas skötsel vilket medfört onödiga problem. Vi

beslutar på mötet att skicka detta protokoll till Anders Tysklind med
uppmaningen att förvaltningen hittar ett fast forum där den kan ha ett mer
organiserat och kontinuerligt samarbete med berörda kosterbor. Syfte skall vara
att den att genom att lyssna till och ta tillvara lokala erfarenheter och kunskaper
om det traditionella sättet att använda Kosters markresurser, skall förbättra
markernas skötsel och stärka förtroendet till lokalbefolkningen.
14. Minnesutställning om de i år avlidna kosterkonstnärerna Per Thorlin och
Ulf Greaker. De mycket välrenommerade, ovannämnda konstnärerna borde
hedras med en minnesutställning på Koster. Möjliga utställningslokaler är Galleri
Nordkoster genom Marianne Oijens och Jörgen Byström eller Inga Rexeds stora
lada på Sydkoster. Hans Arén påtog sig att i samarbete Ulf och Pers närmaste ta
fram uppgifter om de praktiska , juridiska och ekonomiska villkoren för en sådan
utställning sommaren 2019.
Vid protokollet
Hans Arén
Justeras
Lars Bård
För kännedom
Göran Lyth

