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Punkter på dagordning
Val av sekreterare, tidhållare och
justeringsman

Vem o tid
Sekreterare: Helena
Tidhållare: Lars Båld
Justeringsman: Svante Nilsson
Fördela ordet:
Närvarande: Mats Lohmander (ordf
samhällsföreningen), Lars Båld, Göran Lyth,
Anders Tysklind, Göran Larsson, Svante Nilsson,
Janne Waldås, Lars-Ove Loo, Maria Wogenius,
Helena von Bothmer

Dagordning fastställs
Genomgång av föregående
protokoll nr 135

En sammanfattning av vad
samråd2 (5/2) och samråd3(19/8)
har resulterat i

Inkomna skrivelser

Protokoll godkänt.
Maria W . kontaktar Olle Ekström för att höra
om han kan lägga in på KN hemsida (fortsätta
arbetet som LoL gjort tidigare.).
Det är sen den som justerar som skickar till Olle
E. för att läggas in.
5/2: Första gången tjänstemännen var samlade.
Alla fick information. Syftet var att ge samma
information till alla. Det är en stor osäkerhet hur
material delas ut efter mötet. Protokollen
mycket magra.
19/8: Möte med Strömstadsbyggens styrelsen
och Kent H. AB KF hade till detta möte tagit
fram underlag på kostnader att bygga. Därefter
togs ett beslut om att lägga in Filjestad i budget
2021. Men med ett? efter. Beslut ska tas i KF.
Till det är det bra att kostnadsunderlaget mm.
Kommer inte till KF i tid.
Beslut: Helena tar upp denna fråga med Börje
N. På styrelsemötet AB Kosters Framtid den
15/10. Uppmana att han pratar med Lena
Martinsson och med Kent Hansson.
Elin Solvang. Önskan att KN yttrar sig men vi
känner att det är svårt eftersom det är detaljer
och personfrågor. (B): Lyth frågar Elin S om inte
hon kan komma ut och prata med oss.
Transport av avlidna: Förslag att vi i KN ordnar
möte med Begravningsbyrån för att tydliggöra
våra frågetecken. (B) Maria kontaktar Magnus
Wedberg om möte. Gärna nästa KN.
Skolutredning genomförd av Helen Evenson. Ska
upp till KF i november. (B) Samhällsföreningen
bevakar.
Förslag återbruk – Skrivelse från Linn O`Connell
om en önskan att få till en återbrukscontainer
eller liknande. (B) Helena pratar med Linn och

Göran Lyth

Göran Lyth

Göran Lyth
5
min/skrivelse
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uppmanar henne att ta fram ett förslag och sen
ta det vidare med Tekniska nämnden och då
gärna med Roland Kindslätt.
Västtrafik/corona. Delar av KN stödde ICA
(David Ahlskog) att söka transportstöd.

Diskussion om framtida
ansvarsfördelning på nämnd,
föreningar och Kosters Framtid.
Diskussionsunderlag bilägges

Västtrafik/zontaxa – Se listan om
ansvarsfördelning. (Lars Båld tar frågan vidare).
Lars B presenterar förslaget.
(Skolan tas av KSH. Mats L. Berättar om
pedagogisk omsorg som möjliggör för oss att
kunna ”driva” och förvalta skolan utan att vara
formell skola. Kräver extra av föräldrar att de tar
eget ansvar med skolpersonal. Mats poängterar
att det är viktigt generellt att ta reda på vad
som är möjligt. )

Vi går genom vilka frågor som står på respektive
organisation. KN/KSHF/abKF. Så fort det bli
akuta frågor som handlar om att ha kontakt
med kommunen så är det KN ansvar.
Hur håller vi den uppdaterad
Planering inför samråd4:
Vi arbetar för att Filjestadsprojektet står i
Filjestadsprojektet/ Va-planbudget 2021 utan ett ?
vattenskyddsindelning/Grundskola Att det görs en översyn av
vattenskyddsområden.
Övrigt

Fiskets miljökonsekvenser - hur ser det ut
för det småskaliga fisket. Helena skickar
artikel till Anders Tysklind för att se om det
kan tas fram en utredning om hur det
småskaliga fisket är i fht till det storskaliga.
Anders T efterfrågan en dialog kring
uppläggning av båtar på mark.
Göran Lyth berättar att man på Värmdö
löser VA frågan på privat sätt. (bergsva.se)
Ex på Möja.

Nästa möte
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