Kosternämnden protokoll från möte i KSK-huset 23 januari 2014
Närvarande: Göran Larsson, Lasse Linusson, Claes Johansson, Pia Grahn, Ima Andersson,
Göran Lyth, Lars-Ove Loo
1. Mötesformalia:
Lasse Linusson mötesordförande, tillika sekreterare
2. Dagordning fastställdes
3. Rapporter
a) Kosterhavsdelegationen
Göran Larsson har mailat preliminärt protokoll till ledamöterna i Kosternämnden. Noteras bl a att
Göran tagit upp frågan om bättre tillsyn, att vi har stöd från Kerstin Johannesson i vår negativa
uppfattning om överföringsledning av vatten och avlopp till Koster från land, att kommunalrådet
Ronnie Brorsson invänt mot att övergripande frågor om Koster ( t ex den fördjupade översiktsplanen )
diskuteras på delegationens möten
b) Ö-rådsprotokoll
Helena von Bothmer har mailat utkast till hela nämnden. Detta godkändes. Protokollet läggs ut på
hemsidan.
c) Kontakt med hamnföreningarna
Göran Larsson har i uppdrag att skriva till hamnföreningarna angående parkering av olika fordonsslag
( efter vår träff med byggnadsnämnden ). Göran rapporterar att hans skrivelse går iväg inom några
dagar.
d) Inventering byggrätter
Göran Larsson rapporterar att genomgången av befintliga byggrätter på Kosteröarna som han och
Göran Lyth genomför snart är klar och att resultatet inom några dagar skickas till Strömstads
kommuns byggnadskansli ( Elin Solvang )
e) Bostadsstiftelsen
Göran Lyth rapporterar att interimsstyrelsen träffades fredag 17 januari. Man har beslutat gå in med
ansökan om förhandsbesked om bygglov för 5 till 6 markbostäder. Kontakt har tagits med Börje
Nilsson, arkitekt och ekonom, deltidsboende på Nordkoster angående projektledarskap. Arbetet
fortsätter så snart Ulf Nancler är åter från resa, i väntan på dennes hjälp att reda ut ekonomiska
spörsmål.
f) Institut för Kosterutveckling
Göran Lyth rapporterar att Hans Arén författat en skrivelse angående ett institut för utveckling av
öarna. Göran Lyth skickar vidare mailet till hela nämnden.

4) Lantmäteri-förättning angående hamnarna
Mail har gått ut till Kosternämndens ledamöter med anteckningar från möte med lantmäteriet och
några av Kosters hamnföreningar. Vid mötet konstaterades att det krävs positiva besked från alla
föreningarna för att man ska kunna gå vidare med hamnutredningens planer på en samordning.
Beslut: Göran Lyth undersöker hur några av våra grannkommuner agerar när det gäller
kommunalt stöd/ägande av tilläggningsbryggor

5. Kontakt med Strömstadbyggen.
Claes Johansson har pratat med Strömstadbyggens VD Göran Wallo, som är intresserad av att komma
till Koster och prata bostadsplanering med oss.
Beslut:
Claes Johansson bokar möte. Måndag 3 februari, kvällstid ( förutsatt att det passar Wallo )

6. Val till Kosternämnden
Göran Larsson uppger att valdeltagandet 2010 var 48 procent, jämfört med 68 procent 2006. I senaste
valet röstade 130 på Sydkoster och 31 på Norkoster. Enligt statuterna får inte valdeltagandet
understiga 50 procent vid två efterföljande val – om nämnden ska få fortsätta verka. Diskussion om
möjliga orsaker till nedgång i röstandet och om kommande informationsspridning.
Beslut:
Vikten av att rösta tas upp på Ö-råd i vår ( maj )
Informationsblad ska spridas redan under sommaren
Göran Larsson får i uppdrag att söka finansiering av info-blad ( gm Hela Sverige ska leva )
Göran Larsson och Göran Lyth får i uppdrag att förbereda frågan till kommande
Kosternämnd-möte
7. Offentliga upphandlingar
Lars-Ove Loo har mailat ut information till nämnden angående nyordning i EU som öppnar för mer
hänsyn till miljö vid offentliga upphandlingar. Detta bör vi utnyttja i argumentering för bättre ordning
på hemmaplan. Lasse Linusson berättar om upphandlingar inom Nationalparken ( bl a om att
länsstyrelsen under mer än ett års tid misslyckats med att få fram ramavtal för hela vg-regionens
naturvård ).
Beslut:
Lasse Linusson får i uppdrag att ta fram utkast till skrivelse till Kosterhavsdelegationen.
Götan Lyth tar fram äldre länsstyrelse -dokument i frågan och mailar Lasse.
8. Föreläsningsserien
Lars-Ove Loo tar upp frågan om att arbeta vidare med allmänna föreläsningar efter det tidigare mötet
med Anders Källgård om Sveriges öar. Han har haft kontakt med Ingela Isaksson på länsstyrelsen,
engagerad bl a i projektet Hav möter Land, hon är intresserad av att komma.
Beslut:
Lars-Ove Loo bokar Ingela Isaksson torsdagen 20 februari kl 19. Lars-Ove kontaktar Naturum
om möteslokal i hörsalen, samt förbereder affisch.
9. Kommande ö-råd
Diskussion om när det kan bli information om vattenfrågan, hamnutredningen och behovet av
information om val till Kosternämnden. Se punkt 5 på dagordningen.
Beslut:
Vi siktar på ett ö-råd i maj, men avvaktar med att spika datum.
10. Vattenfrågan ( masterplanen Koster )
Lasse Linusson uppgav att VA-chefen Jerry Johansson gett information vid Tekniska Nämndens
senaste sammanträde, men att inget tjänstemannaförslag ännu presenterats. Skrivelsen till samtliga
kommunfullmäktigeledamöter som Kosternämnden beslutat , ansvarig Lars Flodin, har inte gått iväg.
Diskussion där nämnden enas om att det fortsatt är viktigt att trycka på ifrågan.
Beslut:
Helena von Bothmer får i uppdrag att skriva till alla ledamöter i kommunfullmäktige angående
vår inställning till VA-masterplanen för Kosteröarna.
11. ICA-Affären på Sydkoster
Göran Larsson rapporterar att Ann-Louise Ejderlind berättat att hon och Mona slutar driva affären per
den 31 augusti 2014. Diskussion om affärens framtid.
Beslut:
Ann-Louise och Mona bjuds in till nästa Kosternämndsmöte. Göran Larsson kontaktar.
12. Mötesdagar Kosternämnden
Beslut:
Torsdagarna 13 februari, 13 mars, 10 april, samt 8 maj. KSK 17.00 om ej annat anges i kallelse.

