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Närvarande: Claes Johansson, Ima Andersson, Pia Grahn, Helena von Bothmer, Lasse Linusson,
Göran Larsson, Lars-Ove Loo, Göran Lyth
Mötesformalia:
Claes Johansson utsågs att leda mötet, Lasse Linusson till mötessekreterare, Pia Grahn utsågs att
justera protokollet

Vattenfrågan
Nämnden fortsatte diskutera den aktuella VA-utredningen för Kosteröarna och dess möjliga
konsekvenser. Lasse Linusson har mailat utredningen till Kosternämndens ledamöter, så att alla kan
läsa på.
Claes Johansson rapporterade att han haft ett samtal med Strömstads kommuns tekniska nämnds
ordförande Ulf Gustafsson (s). Tekniska nämndens ledamöter har nu fått utredningen presenterad för
sig – och har ställt ett antal frågor till konsulterna på Sweco. Claes påpekade i samtalet att vi hade
velat vara med från början. Ulf Gustafsson uppgav till Claes att man kunde tänka sig ett möte under
”senare delen av maj”.
Kosternämnden diskuterade utkast till skrivelse till Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen för att
fastställa datum för möte på Koster. Vi föreslår Ö-råd 2 juni med 26 maj som alternativ, samt en
föreberedande träff med representanter från Kosternämnden, samhällsföreningen och
företagarföreningen. Lasse skriver rent efter synpunkter under diskussionen. Claes kontaktar sedan
kommunen. ( skrivelsen biläggs protokollet ) Göran Lyth kontaktar Dick angående enkät till
Kosterborna för att kartlägga intresse, behov och dagsläge när det gäller vatten.

Kosterhavsdelegationen
Göran Larsson rapporterade från senaste delegationsmötet. Han tog upp vattenfrågan på mötet, efter
inviten/uppmaningen från nationalparkschef Anders Tysklind till delegationens ledamöter att utnyttja
sin möjlighet att själva väcka frågor. Enligt Göran är intresset från övriga delegater för att väcka egna
frågor tyvärr lågt , än så länge. Nästa Kosterhavsdelegation är den 31 maj. Kosternämnden bör innan
dess diskutera frågor att ta upp. Göran Lyth väckte frågan om toaletter på Nordkoster. Lasse efterlyste
ny diskussion i delegationen om upphandlingarna av skötselarbeten i Nationalparken/naturreservatet.

Bostadsprojektet
Göran Larsson rapporterade att inget har hänt sedan han och Göran Lyth i mars träffat Björn
Bergström i Kosterstiftelsen. Då framkom att den advokat som anlitats för att genomföra bildandet av
en ny bostadsstiftelse ”inte haft tid”. Göran Lyth fick i uppdrag att kontakta Bergström igen – med
budskapet att den här frågan ska vara löst snarast och senast innan nästa ö-råd ( som planeras till den 2
juni ).

Hemsidan
Kosternämndens hemsida har under ( en kort ) period inte varit tillgänglig. Lars-Ove Loo rapporterade
att han åtgärdat problemet. Lars-Ove mailar inloggningsuppgifter till samtliga i Kosternämnden ( för
att kunna lägga ut protokoll mm ).

Protokoll
Efterlystes protokoll från januari-mötet. Helena von Bothmer rapporterade att protokollet är klart.
Helena ser till att det blir tillgängligt på hemsidan.
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Skolan
Lasse rapporterade från föräldramöte 9 april angående Kosters skola. Rektor hade kallat till mötet.
Efter att en kandidat tackat nej har nu en annan sökande besökt skolan och ska lämna besked fredag 12
april. Föräldrarna diskuterade eventuell subventionering av bostad. Dock finns lägenhet tillgänglig på
Nordkoster till rimlig hyra.

Tidtabellerna båt-tåg
Ny kontakt bör tas med Helena Raunegger, näringslivsutvecklare, Strömstad kommun, efter vår träff
angående tidtabellsanpassning. Uppdrogs åt Lasse att kontakta henne.

