Minnesanteckningar från Ö-råd 121014 Fiskargården 15.00
Göran Lyth öppnar mötet med en kort historisk tillbakablick. Det första Ö-rådet
hölls för 16-17 år sedan. Då utsågs ny ordförande till varje möte.
Beslut tas om att Minnesanteckningarna läggs ut på Kosternämndens hemsida.
Föregående Ö-råd hölls för ca ett år sedan.

Anders Tysklind visar bilder och berättar om hur långt arbetet har kommit vad
gäller Naturum. Slutbesiktning är bestämd till 22/11 och invigning är planerad
till 15/12 11.00. En mer informell invigning för Kosterbor är tänkt fredag 14/12.
Det kommer att bli ytterligare festligheter nästa år 24/5 på Nationalparkernas
dag.
Naturum kommer att få interaktiva utställningar som bl a visar marina
biotoper, artrikedomen i Kosterhavet, människorna som lever i Nationalparken
och fisket. Det finns en hörsal med plats för 65 personer samt utrymmen för
det tekniska och förvaltningen. 4 toaletter kommer att vara öppna året om och
dessa kan nås utifrån. Ytterligare toaletter finns inne i Naturum. Ett
klappakvarium ska finnas.
En flytbrygga ska byggas för båttransporter och dessutom kunna ge möjlighet
till planerade aktiviteter för barn. Även området vid entrén planeras ingå i
presentationen av olika arter men då med inriktning på de landlevande.
Maria Bodin har påbörjat sitt arbete som chef för Naturum. Anders informerar
om att en naturvägledare ska anställas samt att det kan finnas utrymme för att
anställa ytterligare 1-2 personer. Naturum ska vara öppet året om och man ska
kunna köpa en kopp kaffe på termos och eventuellt en kaka då inga andra
alternativa caféer finns att tillgå.
Väderöarna ingår numer som en del av Kosterhavet. Det arbetas vidare med
entréerna i Strömstad, Saltö, Resö och Rossö. Ett stall är byggt i Myren på
Nordkoster och det planeras även för ett stall på Sydkoster och avtal finns med
djurhållare på både Nord och Syd. En ny väntbod med tillhörande
informationsplank ska förhoppningsvis påbörjas i Kilesand under vintern.

Planer på att anordna någon typ av korttidsboende på Ursholmen har
diskuterats. Det planeras inte i dagsläget för en filial till Naturum på Nord men
guidningar kommer även fortsättningsvis att utgå även från Nordkoster. Det
finns information om verksamheten inom Nationalparken på hemsidan.
Guldstjärnan är den nya symbolen för alla nationalparker i Sverige.
På frågan om hur många procent av landytan som är statlig idag svarar Anders
att han inte har ett entydigt svar på detta. En diskussion uppstår kring hur
många Kosterbor som nu är sysselsatta genom Kosterhavet och hur reglerna
runt upphandling påverkar Kosterbornas möjligheter. Nuvarande skötselplan är
ambitiös och flera uttrycker åsikten att de riktlinjer som finns inte hålls.
Fler djur behövs.

Göran Lyth tar upp ett antal punkter som tidigare varit uppe till diskussion på
olika möten och som fortfarande är aktuella:
-Ovanstående Skötselplan som Naturcentrum författade inför Nationalparkens
bildande och som endast genomförts till vissa delar.
-Fördjupade Översiktsplanen som kom 2009, med detaljinformation vad gäller
bostäder, mark, kommunikationer, service med mera. Fler bostäder behövs och
tillgången på vatten hänger ihop med denna fråga. En vattenutredning
genomfördes innan FÖP:en fanns tillgänglig.
-Anders T informerar om att han och Anders Bergkvist från Naturvårdsverket
har haft möten med kommunen gällande möjligheten att i ett ekonomiskt
samarbete trygga vattentillgången i Långagärdeområdet. De pengar som
Anders och Anders bidrar med är en rest från den tid då Naturum planerades i
sundet.
Göran Larsson tillägger i detta sammanhang att det är viktigt att vi tydligt visar
hur viktigt detta beslut är och att det bör tas i Fullmäktige under hösten så att
byggnation finns med i budget för 2013.
-Stellan Hermansson kommer att presentera sin rapport för samordning av
hamnar, väntbodar med mera under oktober.

-Frågan om de allmänna kommunikationerna, mopeder, elbilar, fyrhjulingar osv
i samarbete med kommunen och polisen har varit aktuell den senaste två åren.
I samband med denna fråga har Färdtjänst, skolskjuts och tillstånd för bilar
diskuterats.
Samhällsföreningen har haft denna fråga på sin dagordning.
-Samordningen av tidtabellerna för båt, tåg och buss har inte fungerat under
senare tid.
Håkan Eriksson tar upp en fortsatt diskussion angående tidtabellen för
Kosterbåten. Han undrar hur mötet ställer sig till att turen som är inne i
Strömstad 10.30 kan tidigareläggas med ankomst 10.20 istället, för att då
anslutningen till tåget som avgår 10.30 ska passa. Detta skulle då ske på
bekostnad av att man inte anlöper Kilesands brygga. Ett alternativ som
diskuteras är att denna ändring skulle kunna gälla vissa dagar under veckan.
Den stora förändringen i byte av tidtabell görs i början av december och läggs
sedan ut under våren. Anledningen till att just måndagar och tisdagar är de
vardagar då det går sena turer tas också upp och även den dåliga
samordningen som gäller båtens tidtabell och Ronden. Enligt flera har ett
taxibolag i Uddevalla/Trollhättan i uppdrag att sköta denna service.
Det har tidigare funnits olika arbetsgrupper som har varit med i arbetet av hur
tidtabellen utformas och Samhällsföreningen har haft denna fråga på sin
dagordning.
-En Bostadsstiftelse ska snart vara bildad för att då kunna bli den
förhandlingspartner som kommunen vill ha vad gäller byggnation av
kooperativa bostäder i Filjestadområdet.
Övriga synpunkter/frågor, eller information:
Lasse Linusson uttrycker ett önskemål om att det ska kallas till Ö-råd en
gång/halvår och att Kosternämndens ledamöter är förtroendevalda och bör
delta under dessa möten. En uppmaning skickas till Samhällsföreningen att ta
tag i allt som rör våra kommunikationer samt att Kosternämnden arbetar för
att vattenfrågan blir löst för Filjestadområdet.

Maria Wogenius föreslår att alla föreningar tillsammans bestämmer sig för vilka
frågor som ska drivas och sedan arbetar för detta, alla tillsammans, för att få
mer tyngd inför framför allt kommunen.
Sune Hultkvist tar upp problemet med de två allmänna vägarna på Syd som
sedan lång tid ligger hos regeringen, och ännu inte har avgjorts. Det måste
komma ett beslut på detta så att det blir fastställt vem som ansvarar för
skötseln och underhållet, till exempel röjningen längs vägarna.
Detta är en fråga som Samhällsföreningen tidigare haft på sin dagordning.
Barbro Reinholdsson påpekar att tidigare hade Kosternämnden återkommande
möten med kommunen, vilket inte fungerar nu.
Håkan Johansson vill diskutera de bestämmelser som gäller för linfärjan, till
exempel att även varje barn ska ha ett linfärjekort under sommaren. Detta blir
en stor extra kostnad för åreruntboende barnfamiljer.
Som alternativ nämns att det ordinarie linfärjekortet ska kunna gälla för
boende även sommartid. Ett annat alternativ kan vara att alla Kosterbor betalar
en avgift/år och inget mer i tillägg.
Håkan föreslår att vi ska bli bättre på att utnyttja rätten att lämna in
Medborgarförslag till kommunen i olika frågor. Han undrar också varför det
inte finns fler yngre Kosterbor närvarande under möten som detta och som är
med och driver samhällsfrågor, till exempel skolans framtid.
Maria Bodin, chef för Naturum sedan några veckor, presenterar sig. Maria är
marinbiolog och har tidigare bland annat jobbat på Tjärnö. Hon bor vid Torget
på Syd.
Håkan Eriksson inbjuder till ett öppet möte i Folkpartiets regi 5/11 kl 16.40
i Fiskargården.
Anders Håkansson gör reflektionen att det finns många föreningar på Koster.

Antecknat av Pia Grahn

