Protokoll fört vid Kosternämndens möte 2012-05-31 kl 17.00
på Kosterstiftelsens kontor i KSK-huset Möte 84
Närvarande: Helena von Bothmer Kaj Axelsson Göran Lyth Göran Larsson
Claes Johansson Pia Grahn Lars-Ove Loo Ima Andersson

1. Pia Grahn utses till sekreterare och Lars-Ove Loo till justeringsman.

2.Genomgång av föregående protokoll, nr 83:
Trafikfrågan: Företagareföreningen kommer att ha ett möte med representant
för Koster Marin för att se över möjligheterna till bättre överensstämmelse i
tider mellan båtar och ”tåg”/buss.
Vattenfrågan: nämnden har fortfarande inte fått något svar på den skrivelse
som skickades till kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för ca 6 månader
sedan av Göran Lyth och Lars-Ove Loo. Skrivelsen vill ha svar på hur kommunen
ser på lösningar när det gäller att få tillgång till vatten på Koster.
Kommunen har genomfört en ”intern arbetsrapport” i denna fråga men är inte
beredda att delge den till nämnden.
Skrivelsen kommer att skickas ännu en gång, nu till kommunchefen Niels
Bredberg med förfrågan om varför inget svar avlämnats och hur han ser på
denna fråga.
Ett möte har planerats mellan representanter för Koster och kommunen.

3.Pågående ärenden:
Den tidigare arbetsgruppen ”Utställningsgruppen” i Naturum kommer att
återuppta sitt arbete. Ett möte är planerat till mitten av juni.

En Bostadsstiftelse är nu klar att bildas för ett fortsatt arbete med Kooperativa
hyresrätter. Då Samhällsföreningen ansågs jävig i detta bildande så innebär det
att det är Företagareföreningen och Hembygdsföreningen som står som
stiftare.
Nästa steg blir inköp av mark från kommunen och därefter ett bildande av en
arbetsgrupp på 3-4 pers samt en ”extern konsult” som är med i detta arbete
och som är kunnig i dessa frågor och är avlönad.
En skrivelse har inkommit från Hans Arén i frågan om Bostadsprojektet.
En lösning av vattenfrågan av i första hand Filjestadsvägsområdet är av
avgörande betydelse i denna fråga.
Kosterhavsdelegationen hade möten på Koster 24/5-25/5. Ett besök gjordes på
Ursholmen och för att fortsätta arbetet med vad som är lämpligt att använda
befintligt område till bildas en arbetsgrupp bestående av ledamöter från
delegationen: Anders Tysklind, Anders Bergkvist, Kerstin Johannesson, en
ledamot från Resö och en ledamot från Koster. Nämnden förordar Göran
Larsson.
En skrivelse har inkommit från Hans Arén som gäller fortsatt arbete med
Ursholmen.
Övriga punkter under delegationsmötet gällde bl a en undersökning av de
skador som uppstår på botten vid ankring, frågan om en eventuell sjökabel
kommer att finnas med på dagordningen på nästa möte med delegationen
14/9, en inventering är påbörjad av upplagda båtar som ingen tar hand om,
ö-skolorna på Rossö, Koster, Tjärnö och Resö kommer ev att ha aktiviteter
tillsammans.
Fisket av Läppfisk togs upp som en egen punkt och ska utredas ytterligare. Det
finns bl a vissa rödlistade arter som riskeras i samband med detta fiske.
Planering har gjorts för att bevara gamla kulturhistoriska sjömärken och fyrar
inom området.

4.Samhällsföreningen har skickat en skrivelse till kommunen ang behovet av
färdtjänst och skolskjuts. Svar har ännu inte kommit på denna skrivelse.

5.Skrivelse har inkommit från Hans Arén vad gäller behov av Taxi på Koster.
Skrivelse har inkommit från Hans Arén ang förslaget från Samhällsföreningen
att åter ha möten med en representant från alla föreningar på Koster,
Lilla Ö-rådet.

6.Övriga frågor:
Claes redogör för vad som hänt inom Korshamns Fiskehamnsförening den
senaste tiden.
Skrivelse har inkommit från Hans Arén där han vill initiera lokalt FÖP-arbete.
K-nämnden kommer att koncentrera sig på Vattenfrågan.

Möten under hösten med Kosternämnden bestäms enl följande: 23/8 18/10
samt 13/12.
Ö-råd bestäms till söndag 9/9 på Fiskargården 15.00. Förhoppningsvis kommer
Stellan Hermansson då att vara klar med sin Hamnutredning och kan
presentera den. Arbetet med Bostadsstiftelsen kommer också att presenteras.

Vid protokollet:

Justerat av:

Pia Grahn
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