KN möte 134
3 september 2019
Närvarande: Göran Lyth, Svante Nilsson, Lars Båld, Göran Larsson,
Helena von Bothmer, Lars-Ove Loo, Janne Waldås och Anders
Tysklind (LST)
Mötet hålls på naturum 17-19.
1. Föregående möten under sommaren 2019
4 Juli förberedelser för Öråd: närvarande: Göran Lyth, Göran Larsson,
Helena von Bothmer och Börje Nilsson (AB Kosters Framtid)
25 juli Öråd
13 augusti förberedelse inför samråd 18 september
2. Dagens möte - syfte att få fram en dagordning inför Samrådsmöte. Enligt
förslag utskick efter förra mötet. Se bifogat dokument.
Aktuella frågor för en bra samhällsservice – prioriterade gm
Kosternämnden
 FÖP 2009/ ett samhällskontrakt
 Vattentillgången att skapa enighet kring synen
 Bostadsbyggande
 Förbättrade båttider - Målet är att kommunen stödjer KN i
kontakterna med Västtrafik
 Skolan – där pågår en dialog med BUN och förvaltningen
redan som vi aktivt vill vara med i.
 Hemtjänst - Mål att vi har hemtjänst 8-19 och trygghetslarm
dygnet runt. En dialog med SN och förvaltningen som vi
aktivt vill vara med i.
3. Till mötet den 18 september kommer Göran Lyth, Maria Wogenius,
Svante Nilsson och Helena von Bothmer.
4. Beslut: att ge uppdrag till AB Kosters Framtid. Kosternämnden ger i
uppdrag åt AB KF att arbeta fram en ekonomisk kalkyl och illustration på
hur ett levande Koster ser ut. Hur se en investering ut i lokalsamhället,
vad kostar den kommunen och vad ger den för spinoff effekter. Eftersom
det finns ledig kapacitet på Koster att växa och förädla värdet av
turistnäringen, det goda livet och hållbarheten som beskrivs i bla Vision
2030 och i FÖP 95 vill vi att AB Kosters Framtid i möjligaste mån gör en
bild av detta. Målet är att på motsvarande sätt som skett i LEA:n i vilken
beskrivs den nedåtgående trenden, beskriva en uppåtgående spiral. Vi ser
framför oss ett material som går att använda bla i dialogen med
Strömstads kommun.
Ordförande:
Göran Lyth

