Dagordning vid Samhällsföreningens och Kosternämndens gemensamma
möte den 25:e september 2018 kl 17 på Västrabo/Nordkoster. Möte nr 125
Närvarande: Göran Lyth, Göran Larsson, Jane F Karlsson, Lars Båld, Maria Wogenius, Svante
Nilsson, Lars-Ove Loo, Ingegerd Kalbratt, Roger Ekstrand, Helena von Bothmer, Hans Arén
och adjungerad; Börje Nilsson.
1. Val av sekreterare och justeringsman och fastställande av dagordning
•
•
•

Helena skriver
Lars-Ove justerar
Dagordning fastställs

2. Genomgång av föregående protokoll nr 124
•

•

Beslut: Justerare skickar till sekreterare för att bekräfta eventuella förändringar. Därefter till
ordförande i respektive organisation och samtliga deltagare. Efter justering skickas
protokollet till någon som lägger ut protokollet på Kosternämndens hemsida.
Protokollet från förra mötet gås genom. Flera mötespunkter återkommer detta möte.

3. Resultat av valet till Kosternämnden den 9:e september och val av ordförande.
Göran Larsson:
•
•
•

Vi måste ha en annan organisation för att hantera utskick till Kosterborna vid nästa val, så att
en enskild person inte skall sitta ensam med detta.
Valdeltagandet var 70%.
Resultat. Sammanräkning av valsedlar skedde med hjälp av Jacob Ceder.
1. Göran Lyth
2. Göran Larsson
3. Helena von Bothmer;
4. Maria Wogenius
5. Lars Ove Loo
6. Lars Båld
7. Jan Waldås – tackar ja och kommer att vara med via länk delar av året
8. Joakim Holm – tackar nej men vill vara aktiv i projekt kring Kosters Framtid
9. Claes Lek – kommer att vara med
10. Svante Nilsson – först på tur – svarar ja!
11. Hans Arén, Dag Wersén, Pontus Öberg
12. Johanna Johander
13. Linda Täng
Övrig diskussion
• Vi diskuterade hur vi presenterar de som kommer att sitta i Kosternämnden och hur vi
lan få in nya. Hur kan man sluta? Hur får vi in unga? Tidsbegränsande mandat. Kan vi
arbeta i ”arbetsgrupper” där andra kan engageras och eventuellt en
Kosternämndsmedlem skulle kunna fungera som ordförande. En projektorganisation?

•
•
•

Hur skulle det se ut om vi hade en egen budget. Likt Svågadalen?
Kan vi jämföras med stadsdelsnämnder?
Hur engagerade ska KN vara i olika samhällsprojekt? KN är egentligen inte satt att hålla i
projekt utan vara kommunikationen med kommunen och eventuellt vara behjälplig när
det uppstår olika åsikter i viktiga frågor. Vi måste hitta en organisation som omfamnar
våra frågor.

4. Diskussion om framtida struktur på Kosternämnd, föreningar och Kosters Framtid.
•

Denna punkt vill vi återkomma till efter demokratisamtalet 1 oktober och ordna ett längre
möte med hela KSHF och nya Kosternämnden.

5. Politikermötet den 22 augusti.
Ur våra minnen:
•
•
•
•
•
•

VA frågan är 1a prio och boende 2a.
Samtliga partier vill ha återkommande samrådsmöten
Lena M (s) sa att det behövs drastiska åtgärder för att vända
Lena M helt klart om alternativ 3 o C också fast efter regeringsbeslut om §6. Kent Hansson (S)
kommer att arbeta för överföringsledning.
Samtliga partier utom S positiva till nytänkande kring skolan. (OBS vi hade råd att ha en
lärare på Ursholmen för de få barnen som bodde där.?)
Kommunikationerna med passagerarbåtarna var oerhört viktig för samtliga partier

6. Rapport från mötet med Miljö- och Bygg den 16/8 angående hanteringssituationen av
ansökningar (Anders Tysklind, Torbjörn Stjernberg, Göran Lyth och Helena von Bothmer).
För Miljö o Bygg betyder inte utredningen om Alt 3 någonting och Barthels och Nordströms
kommentarer är nästan okända.
•
•
•

Man hänvisar till det tertiära vattenskyddsområdet som hela Nordkoster och halva syd blivit.
Samtliga ärenden avvisas för att risk finns för att påverka andras vatten.
Göran Lyth ska in o träffa Jerry Johansson (torsdag 27 sept) i specifikt fall med 7 fastigheter
kring Lotsutkiken där avtalet för vattenuttaget gått genom Sjöfartsverket. Denna har nu sagt
upp avtalet med de 7 fastigheterna. (Privat ärende).

Vi undrar egentligen vad kommunen har för vision för Koster? Vilka långsiktiga strategier finns?

7. Rapport från seminariet med Moa Björnson/Traena
•

Helena kollar upp om vi kan visa denna filminspelning vid ett gemensamt möte med KN och
KSHF gärna innan vi samlas för att prata om punkt 4.

8. Demokratidiskussion den 1:e oktober med Erik Amnå
•

Kl. 17.00, 1 oktober på Fiskargården. Kallelse ska upp på Kosterbåten. Helena ordnar. Samtal
om demokrati med Koster i centrum. Bjud in alla? Göran Lyth pratar med Erik Amnå.

9. Koster marin ställer in fraktfärjeturerna till Kilesandsbryggan
Svante Nilsson föredrar. Koster Marin hävdar att det handlar om att spara på fossila bränslen.
•
•
•
•

Vi menar att utsläppen inte blir bättre då vi tvingas köra på ön fram tillbaka.
Det som känns sämst i hela detta är att det sker helt utan samtal med företagen på ön.
Vi vill gärna återigen ha ett samtal med dom. Känner oss mest besvikna över att det inte finns
en dialog. Vi vill öppna upp ett samtal kring hur de ser på infrastrukturen inför framtiden.
Beslut: att diskutera frågan om att få igång en dialog med Koster marin på Vägföreningens
möte 17 oktober.

10. Förslag om utomhuspedagogisk Förskola
•

•
•

Lars Båld: Berättar om att det pågår en dialog med Strömstads kommun om att starta en
frilufts/utedagis/utomhuspedagogisk förskola på Koster. Arbetsgruppen om skola och
omsorg inom Kosters Framtid har varit på besök på Vitlycke för att få inspiration.
Det finns ett utkast till hur förskolan skulle kunna se ut både praktiskt och ekonomiskt.
Lars Båld fortsätter att berätta om vad deras grupp i Kosters Framtid arbetat med förutom
skolan. Intervjuer med resande på Kosterbåten vintertid. Slutsats är att den gula turlistan är
lämplig att hålla kvar hela året. En sammanfattning har gjorts och kommer att skickas ut till
KN för att få det genomgånget och framförts till VG regionen och kommunen.

11. Nästa möte
•
•

1 oktober samtal om Demokrati på Fiskargården
18 oktober om hur vi samordnar KN/KSHF och organiserar vårt arbete. Kvällen startar med
film om Traena o Moa Björnssons föredrag (Helena ordnar film). På naturum.

Vi tackar de som varit med i KN de senaste åren men inte kommer att ingå i KN framöver; Hans Arén,
Roger Ekstrand och Ingegerd Kalbratt.

