Protokoll fört vid möte med Kosternämnden 140213 i KSK 17.00
Närvarande: Göran Larsson Göran Lyth Lars-Ove Loo Lasse Linusson Claes Johansson Pia
Grahn samt Torbjörn Stjernberg från Kosters Samhällsförening
1. Lasse Linusson utses till mötesordförande samt justerare och Pia Grahn skriver protokoll.
2. Dagordning fastställs
3. Genomgång av föregående protokoll
4. Bostäder
Claes Johansson har ännu inte fått svar på de frågor han skickade till Göran Wallo, VD i
Strömstadsbyggen. Förhoppningen är att vi så snart som möjligt ska få till stånd ett möte
med honom, Kosternämnden och eventuellt den nya Bostadsstiftelsen och då kunna
diskutera de möjligheter som finns att bygga fler bostäder på Koster. Claes återkommer när
han fått svar från Wallo.
5. Samfällighet Hamnar
Göran Lyth får i fortsatt uppdrag att undersöka hur finansiering av reparation och underhåll
av kommunala bryggor som trafikeras av Västtrafik genomförs längs kusten.
6. ”Hav möter land”
Torsdag 140220 kommer Ingela Isaksson att berätta mer om detta projekt i Naturum 18.00.
Lars-Ove Loo ansvarar för att affischer sätts upp.
7. Skrivelse till Kosterhavsdelegationen
Lasse Linusson har skrivit ett förslag på en skrivelse angående upphandlingar inom
Kosterhavet. Alla ledamöter uppmanas att läsa igenom detta för eventuella justeringar. Om
skrivelsen är klar så kan den presenteras på delegationsmötet i mars, eventuellt av Ima
Andersson.
8. Val 2014
Göran Lyth och Göran Larsson får i fortsatt uppdrag att undersöka möjligheterna att kunna
få bidrag till nyval av Kosternämnd. Bidrag behövs för tryckning av information, röstlängd
med mera.
9. Planering av Hamnområden
Göran Larsson har lämnat ett förslag på en skrivelse från Kosternämnden till
Hamnföreningarna. De ombeds höra av sig angående hur de vill disponera hamnområdena
när det gäller till exempel parkeringar, cykeluthyrning med mera. Därefter ska allt material
sammanställas och lämnas över till Elin Solvang på Miljö och Bygg.

10. Vatten – skrivelse till Kommunfullmäktige
Helena von Bothmer har fått i uppdrag av Kosternämnden att skriva ett förslag på en
skrivelse som gäller Kosterbors syn på kommunens alternativ till vattenförsörjningen på
öarna samt möjligheterna att få vara delaktiga under arbetet med att ta fram olika
alternativ. Mötet har några synpunkter på formuleringarna och Göran Lyth tar kontakt med
Helena om detta.
11. Skola
Hans Arén har i en skrivelse till Kosternämnden och Samhällsföreningen uppmanat till
fortsatt arbete för en mellanstadieskola på Koster. Han föreslår att man ska undersöka
möjligheten att kunna hyra ett hus som eventuell lärarbostad och att man tar kontakt med
Skärgårdarnas riksförbund och genom dem får kontakt med deras skolgrupp.
Mötet anser att skolan är en mycket viktig del för att kunna ha ett levande samhälle.
Enskilda beslut om var man ska gå tas av elever och föräldrar men möjligheten att få gå i
skola till och med åk 6 på Koster ska finnas. Enligt besked ska ny lärarannons snart ut för
rekrytering till Kosters skola.
Kosternämnden anser att skolfrågan i första hand bör hanteras av Samhällsföreningen, där
även i dagsläget flera ur föräldragruppen finns med i styrelsen. Vid behov av olika insatser
från Kosternämnden när det gäller att driva denna fråga tar Samhällsföreningen kontakt.
12. Affären
Göran Larsson redogör för den information han fått i denna fråga. Agneta Osbäck är den
person från ICA som är inblandad i att hjälpa till med att rekrytera en ny företagare.
Annonseringen har än så länge varit intern. Man lägger stor vikt vid personlighet och
erfarenhet. Eventuellt kan övertagande ske redan från 1/5. Om hjälp önskas från
Kosternämnden hör man av sig.
13. Samsyn
Göran Lyth berättar en del om vad som sades när Moderaterna, det tredje partiet som nu
gästat Koster (Centern och Folkpartiet har varit här tidigare), var på besök. Göran har gjort
en sammanställning av de stora frågor som diskuterats de senaste åren och där Kosterborna
inte anser att de fått vara tillräckligt delaktiga, varken i arbetet eller besluten.
Kosternämnden efterlyser ett kontinuerligt samarbete med kommunen genom
återkommande möten med jämna mellanrum.
Helena von Bothmer efterlyser ett samarbete mellan Kosteröarnas Företagareförening,
Kosternämnden och Kosters Samhällsförening för att få större genomslag och kraft.
Torbjörn Stjernberg efterlyser en ledamot från Kosternämnden som kan vara en kontakt
mellan nämnden och samhällsföreningen.

Som en början på ett samarbete beslutar mötet att Lasse Linusson deltar i
samhällsföreningens nästa styrelsemöte 24/2 hos Roger Ekstrand.

14. Information om Lantmäteriets förrättning gällande vägar på Sydkoster
Samhällsföreningen, genom Torbjörn Stjernberg, har fått en första inbjudan till ett möte
angående Trafikverkets vägar på Syd. Torbjörn skickade denna inbjudan vidare även till
Kosternämnden. Möte ska hållas i april.
15. Ö-råd
Mötet diskuterar lämplig tid för ett nytt Ö-råd och troligen blir det i maj.

Mötet avslutas

