2012-04-19
Möte 83

Kosternämnden
Närvarande: Göran Larsson, Clas Johansson, Göran Lyth, Lars Flodin, Kaj Axelsson,
Helena von Bothmer, Pia Grahn, Ima Andersson
KSK, kl. 17 – 19.15
1. Mötet den 16e februari ställdes in– ställdes in pga av för få deltagare.
Men informellt samtal fördes kring frågan om brygga i
Kyrkosund/Blåsoppviken
2. Sekreterare: Helena von Bothmer, Justerare: Göran Lyth
3. Protokoll nr 82. Genomgång gjordes. Punkter återkommer under dagens
möte.
4. A. Trafikfrågan – tas förhoppningsvis upp på samhällsföreningens
årsmöte den 6e maj.
5. B. Trafikfrågan . Behövs bättre koppling mellan Kosterbåten och övrig
Västtrafiks och SJ. Det är inte alls bra som det fungerar idag. Frågan ligger
hos samhällsföreningen sedan tidigare. Kosternämnden väcker frågan
igen på Samhällsföreningens årsmöte. (Pia och Göra Lyth ska delta)
6. Invigning av naturum: Ska ske 121215. Naturums gruppen borde
återväckas och Ima åtar sig att kontakta Anders Tysklind för att få igång
detta och faktiskt få detta projekt att bli lokalt förankrat som det är sagt
att det ska vara. Nämnden ska skriva ett brev till Anders Tysklind och
Anders Bergqvist. I brevet ska ifrågasättas varför den stora delaktigheten
vi tidigare hade inte längre finns. Och erbjuda att vi vill vara delaktiga i
förberedelsen av utställningen. Skickas också för kännedom till
delegationen.
7. Vattenfrågan den är totalt undermåligt behandlat från kommunens sida.
Förslag: bjuda in nya ordförande för plan- och byggnämnden, ordf. för
tekniska och kommunstyrelsen: Lena Martinsson (FÖP), Ulf Gustavsson
och Ronnie Brorsson. kommunstyrelsen. Göran Lyth och Göran Larsson
sammanställer inbjudan och skickar. (bjud även in Anders Tysklind). Även
övriga föreningar såsom Företagarföreningen, Samhällsföreningen och
Hembygdföreningen skriver på denna inbjudan. Datum: 24e maj mötet
bör hållas på Ekenäs, 9.10.
Vi bör få fram utredningen som är gjord av vattenverket som beräknar att
investering av vatten/avlopp till Koster. Göran Lyth gör det.
8. Bostadsstiftelsen – Stiftelsen kommer att bildas och tre stiftare har nu
skrivit på; Företagarföreningen, Samhällsföreningen och
Hembygdföreningen. Kaj letar fram artikel om kooperativs boende.
9. Kosterhavsdelegationmötet på Tjärnö 2 mars. Ny ordförande Agneta
Kores, länsöverdirektör som efterträder Göran Bengtsson. Vi vill gärna
avtacka Göran Bengtsson och göra ett bra avslut på samarbetet. Finns
budget från förvaltningen för 2012-2013. Punkter från mötet föredrogs
(hänvisa till protokoll från delegationsmötet).
10. Avslut av Kosterhavet & Ytre Hvaler nationalparker (Interreg
projekt). 29 – 30 mars Tanumsstrand. Ima Andersson och Göran Larsson
deltog. Referat från mötet. Intressant att se hur aktiviteter går vidare och
förvaltas av nationalparkerna.
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11. Skrivelse från Hans Arén – (se mail). A. Revidering av FÖP lokalt. Vi
kopplar denna fråga till vattenfrågan och överför till mötet med de
ledande politikerna (24 maj). Ser det som ett första steg i att utveckla
samhället. En anpassning av en ny FÖP till hur det blivit, är kanske inte
rätt väg. Men det kan finnas intresse av att lära oss att använda oss av
FÖPen som ett juridiskt verktyg.
B. Intentionen med hörsalen där Strömstadsbyggen gått in som finansiär.
Detta är viktigt och vi kopplar till naturumsfrågan p. 6.
Helena von Bothmer meddelar Hans.
12. Ö-rådsmöte där Tysklind kan redovisa arbetet med förvaltningen och
budgeten för 2012/2013. Övriga frågor till öråd: lämnas gärna till
Kosternämnden. Förslag på mötestid: söndag 3 juni, kl. 15.00. Kallelse till
detta möte: Helena gör (skriv bara att intressanta och aktuella frågor tas
upp. Har du egna frågor ta med dem. Fiskargården). Skicka förfrågan till
Anders Tysklind, om att delta 3 juni och även 24 maj. Även Stellan
Hermansson bjuds in (det gör Clas) för att presentera väg och
hamnutredningen.
13. Nästa Kosternämndsmöte: 31 maj kl. 16.45
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