Kosternämndsmöte nr 88
Närvarande: Göran Larsson, Clas Johansson, Pia Grahn, Ima Andersson, Lars
Flodin, Lasse Linusson, Göran Lyth
KSK den 14 mars 2013 kl 17- 20
1. Sekreterare: Göran Lyth, Justerare: Pia Grahn
2. Kosternämnden hade ett arbetsmöte den 4 mars angående samordning av
turlistor. Lasse Linussons anteckningar från det mötet finns under fliken
”Övrigt”
3. Hans Arén har i en skrivelse till Kosternämnden pekat på att han tycker att det
finns ett behov av att starta upp framtidsinriktade seminarier och nya SWOTanalyser. Kosternämnden får återkomma i denna fråga.
4. Göran Larsson efterfrågar synpunkter/frågor att ta upp under kommande
möten med Kosterhavsdelegationen.
5. Den allt överskuggande frågan gällde den färskvattenutredning som nu verkar
vara så långt framme att den kan presenteras, åtminstone för beställaren som är
kommunen. Vad gäller kostnadskalkylen så har den ökat med mer än sju gånger
på 5 år! Regler för särtaxa kommer sannolikt att innebära att fastigheterna på
Koster kommer att få stå för det mesta av kostnaderna. Dessutom kommer
projektets omfattning att innebära att tidsplanen kan bli mer än 5 år innan någon
som helst byggnation överhuvudtaget kan bli möjlig på Koster.
Detta projekt kan kullkasta alla våra visioner med Koster och kommer om vi
inte agerar kraftfullt att bli som en död hand över ön.
Lasse Linusson och Sofie Regnander har varit inne på kommunen för att som ett
första steg få ut utredningen. Det är uppenbart att Kosternämnden eller annan
från Koster inte är välkommen att delta i projektet ännu vilket vi tycker är
konstigt, då det tydligen är vi som skall stå för kostnaden!
Deras PM med en kort sammanfattning bifogas som en Bilaga.
Vi försöker nu att pressa oss in i projektet innan beslut har tagits.
Om vi inte fått en inbjudan före påsk så agerar Kosternämnden med en kraftfull
skrivelse/insändare.
5. Ordföranden kallar till nästa möte
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Claes Johansson
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