Till Strömstad kommun angående VA-utredning för Kosteröarna
Tekniska Nämnden, Ulf Gustafsson
Kommunstyrelsen, Ronnie Brorsson
Kopia: Lars Strandlund, teknisk chef

Hej!
Som bekant har vi under vintern och våren begärt att få till stånd en träff med er angående den
VA-utredning som går under beteckningen ”Koster Masterplan 2”.
Nu hoppas vi att en sådan träff kan bli av senast i maj månad, efter det telefonsamtal som Ulf
Gustafsson haft med Claes Johansson. Vårt förslag är att ni kommer till Koster på ett allmänt Ö-råd
söndagen den 2 juni ( alternativt söndag 26 maj ). Mötet bör förberedas genom att någon från
Kosternämnden och Kosters Samhällsförening samt Kosters företagareförening träffar er, förslagsvis
veckan före ö-rådet
Strömstad kommun anger i sin vision medborgarengagemang som ett av sina viktigaste övergripande
mål. I VA-utredningen sägs både i förord och slutord att vatten och avloppsfrågan är av sådan dignitet
att en ”samsyn hos alla parter” är viktig. Kosternämnden tillkom på önskemål från Strömstad kommun
för att ha en samtalspartner på Kosteröarna som kunde samla och jämka olika synpunkter.
Arbetet med masterplanen har pågått sedan 2011. Allt detta sammantaget gör att vi tycker det är hög
tid att vi får komma in i diskussionen om hur VA-frågorna ska lösas. Det gäller såväl oss
förtroendevalda, föreningsaktiva som alla invånare på Koster.
Utredningen väcker en rad frågor. Vi funderar på om det alls är realistiskt med en investering i
storleksordningen 176 miljoner, hur realistiska prognoserna för nyanslutning till kommunalt vatten
och avlopp är, hur lång tid det kommer att ta innan bostäder för fast bebyggelse kan tillkomma. Vi
noterar att avsaltning som metod betraktas som dyrt, vi skulle vilja ha mer kunskap om de
kostnaderna. Vi efterlyser ett ”noll-alternativ”, alltså vad som händer om ingen utbyggnad sker. Vi har
frågetecken när det gäller utredningens uppgifter om grundvattentillgång och kvalitet på Kosteröarna.
Det finns funderingar om tillförlitligheten och vattenkvaliteten i ett system med överföringsledning.
Det finns en oro för att höga anslutningskostnader ska bromsa samhällsutvecklingen. För att nämna
något.
Vi ser alltså fram emot information och diskussion med er. Tacksamma för svar snarast möjligt, så att
vi kan lägga fast ett datum för möte.
Mvh
Claes Johansson, ordförande Kosternämnden
mobil: 070-6037089
email: SYDLANDSD105@hotmail.com

Det går också att svara till:
Göran Lyth, ledamot Kosternämnden
mobil: 070-8793554
email: reservatet@swipnet.se

