Kosternämndsmöte nummer 137
29 juni 2021
naturum
KN: Göran Lyth, Göran Larsson, Svante Nilsson, Helena von Bothmer, Lars Båld
KSHF: Helene Novela, Emanuel, Mats Lohmander, Monika Broberg, Thorbjörn
Stjernberg, Britt-Marie Bryngelson, Olle Ekström
Kosters Framtid: Börje Nilsson.
1. Linfärjan vems ansvar? Kommunen bemannar. Ny informationslapp finns på
biljettskåpet på denna finns nummer. Se även hemsida Strömstads kommuns
hemsida. Bemanningen är mycket dålig och alltför kort tid för bemanning. Ta
fram frågan vid ev möte med kommunen bättring behövs.
2. Ska det automatiskt vara gemensamma möten mellan KN o KSHF
Historiskt var det generellt att vi i de olika organisationerna arbetat med samma
frågor därför gemensamma möten.
Ett uppstartsmöte, föreningsmöte, i början av september när vi förbereder Öråd
ihop och hur året ska se ut och vilka arbeten som kan pågå under året. Bjuda in
samtliga föreningars styrelser.
Ett avstämningsmöte under april/maj. Med samma grupp som ovan.
Öråd kan då hållas efter dessa möten. Minst ett Öråd hålls varje år gärna två. (Ett
på hösten och ett på sommaren). Öråd är öppna för alla.
Ansvar för att kalla till ett möte 16 september 2021, på naturum kl. 17.
Gemensamt tar vi ansvar för att bjuda med andra styrelser. Inlägg på FB.
Emanuel och Helena tar fram en text och gör ett event som delas. Inbjudare är
KSHF och KN.
3. Ansvarsfördelning mellan olika grupperingar på ön. Helena föreslår att den tas
upp på septembermöte.
Aktuell lista på ansvarsfördelning skickas ut inför ”föreningsmötet” och den
läggs också in i eventet på fb. Men inbjudan att övriga föreningar kan fylla på
med aktiviteten mm.
4. Rapport från samrådsmötet.
Vattenfrågan:
 Överföringsledning av vatten inte aktuell längre. Det finns en positiv syn
på mer lokala lösningar (lite att jämföra med Alternativ 3). Nya
vattentjänstlagen med §6 bör öppna upp för lokala lösningar men
kommunen har fortfarande planeringsansvar. (Koster har inte en VAplan).

 Möjligheter att finna dellokala lösningar och delegera ansvar. Hittills har
försiktighetsprincip använts långt. Framöver finns en vilja att använda
denna mindre extremt.
 Avsaltningsanläggningen är inte utnyttjad tillfullo. Borde kunna
förbättras.
 Göran Lyth tog på sig ansvar att ge detaljerad kunskap kring hur
vattentillgången ser ut på riktigt. Göran och Roland Kindslätt ska se över
detta inom kort.
Filjestad
 Det är en ny process på gång som är ”hemlig” och ingen sa något under
samrådsmötet.
 Mats Brocker har tidigare fått i uppdrag att utreda 3 olika alternativ bla
en markanvisning åt andra byggintresserade. Men inget har skett då det
kommit in en extern intressent som vill bygga. Kommunen vill inte att
denna process inte ska störas och ber oss invänta.
Se vidare protokoll från samrådsmöte från kommunen.
5. Bostadssituationen.
 Kosters Framtid, Börje Nilsson, ska tillsammans med Roland Kindslätt
göra en långtidsplan över hur vi kan fortsätta byggnation av helårshus på
Koster.
6. Transporttjänst på Sydkoster
 Helene Novela har pratat med tjänstemän på socialförvaltningen om
möjligheter att få samma överenskommelse som Nordkoster. Ett
samarbete mellan Nordkosters hamn och kommunen.
Förslag från Mats Brocker att göra ett medborgarförslag som kan skrivas
under av en enskild person.
Ett förslag på hur det skulle kunna se ut finns för Sydkoster. I så fall skulle
Kosters Framtid vara en part. Ett medborgarförslag kan initiera det
politiska samtalet kring frågan.
7. Kostnader för transport av döda. Ännu har inte något hänt det är fortfarande
höga kostnader som inte går att jämföra med kostnaden för att dö på annan ort.
Maria W. håller i frågans fortsättning.

