Protokoll Kosternämnden 14 mars 2014
Närvarande: Claes Johansson, Helena von Bothmer, Lasse Linusson, Göran Larsson, Göran
Lyth
1. Lasse Linusson utsågs till mötesordförande och sekreterare
2. Dagordningen fastställdes
3. Genomgång av föregående protokoll: kontakter med Strömstadbyggens Götan
Wallo – se nedan, tilläggskajer för kollektivtrafik- Göran Lyth får mer tid på sig
undersöka, Hav möter Land blev ett lyckat möte- mycket info om olika projekt finns
på deras hemsida, skrivelse upphandling – se nedan, valet 2014- uppdraget för Göran
Larsson och Göran Lyth kvarstår, planering hamnområden – Göran Larsson har skrivit
till hamnföreningarna med begäran om svar som vi sammanställer i KN,
vattenskivelsen har besvarats av några ledamöter i Strömstad KF, skolan- fortsatta
kontakter genom samhällsföreningen, affären – inget nytt, samarbete föreningarna och
KN – stormöte genomfört i god anda 2 mars, vägförrättning – se nedan
4. Rapport om gemensamt möte Kosternämnd, Kosters samhällsförening, Kosters
företagarförening. Välbesökt. Minnesanteckningar har skickats ut genom Torbjörn
Stjernbergs försorg. Vi arbetar vidare med samma struktur som idag, men med tätare
kontakter, info och adjungeringar.
5. Rapport om vägmöte. 15 april hålls ett föreberedande möte som Trafikverket kallat
till, angående situationen på Sydkoster, sedan staten beslutat lämna. Två från
Kosternämnden respektive samhällsföreningen deltar, från KN Göran Larsson och
Helena von Bothmer. Innan dess kallar Torbjörn Stjernberg i samhällsföreningen till
ett möte med representanter för vägföreningarna på Koster.
6. Rapport om skrivelse upphandlingar. Lasse Linusson har skickat en reviderad
version av skrivelse till Kosterhavsdelegationen. Kerstin Johannesson svarat positivt
och lovat arbeta i dess anda. Även positivt svar från centerpartiet genom Peter
Birgersson Dafteryd. Skrivelsen biläggs protokollet.
7. Rapport om möte avfall. Helena von Bothmer rapporterade om ett möte med Eiton
Ohlson som arbetar med renhållning i kommunen, plus näringslivssekreteraren Helena
Raunegger och turistansvarige Åsa Massleberg. Man diskuterade sopor och även
offentliga toaletter. Mötet hölls inom ramen för destination Koster-Strömstad som
backas upp av Västsvenska turistrådet. Bra intryck, Eiton Ohlsons besked att vi ska
fortsätta rapportera om problem vid återvinningsstationer – och så får kommunen
kontakta entreprenörerna som sköter anläggningarna. Han är intresserad av fotodokumentation. Fortsättning följer, uppger Helena von Bothmer.
8. Rapport om”Koster AB”. På mötet med KN, samhälls- och företagarföreningarna
nämnde Öyvind Reed Jensen tankar på ett bolag som med avgift för vägarna (
”turistskatt” ) som bas skulle kunna ansvara för saker som väg, sopor, uthyrning osv.
Helena von Bothmer rapporterade om träff med Öyvind Reed och Svante Nilsson där

man resonerat vidare om tankarna. Göran Larsson påpekade att ett sådant bolag
knappast kan ingå i den kommande förrättningen kring vägarna – men att en möjlig
lösning är att en vägförening bildas som sedan i sin tur anlitar ett bolag för skötseln.
Helena nämnde tankar på att kontakta kapitalstark deltidsboende på Koster och även
utvecklingsbolag på andra orter. Konstaterades att Kosterstiftelsen gör en del av
sådant som ett Koster AB skulle kunna. Gruppen spånar vidare.
9. Rapport om kontakter med politiska partier. Göran Lyth uppger att det kan finnas
öppningar för ett kommande möte mellan kommunstyrelsen och KN. Enligt Göran
Lyth ska bl aSven Moosberg arbeta för detta.
10. Rapport om Kosterstiftelsen. Göran Lyth uppger att ledamöter från styrelsen och
revisor ska träffas måndag 17 mars för att försöka reda ut oklarheter kring stiftelsen,
stiftelsens aktiebolag KSAB, samt den nybildade Kosters bostadsstiftelse.
11. Möte med Göran Wallo, Strömstadbyggen. Claes Johansson uppger att Göran
Wallo missat i sin kalender och inte kunde komma till tidigare planerat möte. Nu finns
ett nytt datum: 25 mars. Syftet med träffen här på Koster är att Göran Wallo ska
berätta om vilka tankar han har kring bostäder på Koster – samt att informera honom
om Kosters bostadsstiftelse, Filjestadsområdet och allmänt kring boendefrågor på
Koster. Lasse Linusson föreslog att KN testar Strömstadbyggens eventuella intresse
för att gå in som part i ett kooperativt hyreshus-projekt på Filjestad ( och då ersätter
bostadsstiftelsen som fastighetsägare ). Beslut: Claes Johansson spikar möte 25
mars på Koster med Göran Wallo. De som har möjlighet från KN går på mötet.
Samhällsföreningen bjuds också in.
12. Kosterhavsdelegationens möte 14 mars. Göran Larsson har till KN distribuerat
dagordning, föregående protokoll, handlingar kring Resö, skrivelse angående
Kustbevakningens neddragningar, samt plan för utvärdering av delegationen från
länsstyrelsens stab. Lasse Linusson menar att utvärderingsplanen är alldeles för snäv –
man avser bara att titta på det administrativa- inte helhet, skötsel eller effektivitet.
Därtill avser man inte att prata med praktikerna i naturvården ( dvs i första hand
KSABs anställda och entreprenörer, samt djurhållare). Torbjörn Stjernberg har instämt
i denna kritik. Lasse Linusson vill att Göran Larsson och Roger Ekstrand framför
dessa synpunkter. Instämmanden från flera i kritiken. Göran Larsson tillägger att han
som delegat vill skriva fritt om sina tankar, inte fylla i ett frågeformulär ( som
länsstyrelsen tänkt sig ). Diskussion om huruvida frågan eventuellt borde bordläggas.
Materialet kommer väldigt, väldigt sent till delegationen.

