Minnesanteckningar möte med Kosternämnden 140508 KSK 17.00
Närvarande: Göran Larsson Göran Lyth Helena von Bothmer Lasse Linusson Pia Grahn
Claes Johansson samt Torbjörn Stjernberg från Kosters Samhällsförening
Anteckningar nedskrivna av Pia Grahn
1.Skola och samhälle på Koster
Enligt information finns det inte lärare till mellanstadiets åk 4-6 på Kosters skola hösten
2014. I Strömstadstidningen uttrycker Ronnie Brorsson åsikten att mellanstadiet kanske även
i fortsättningen bör vara kvar i Strömstad, för barnens bästa. Skolan har en stor betydelse för
Kosters samhälle. Pia Tysklind BUN har tidigare uttryckt möjligheten att inbjuda till samtal
om hur man ska få det lokala samhället att fungera i alla delar, även förskola och skola.
!8/5 inbjuder Folkpartiet till allmänt möte i Naturum. Ytterligare ett tillfälle att bland annat
diskutera skolans framtid på Koster.
Genom Göran Lyth skickade Kosternämnden en skrivelse för ett halvår sedan där vi
eftersökte en dialog med Kommunstyrelsen. Vi har ännu ej fått något svar på detta
önskemål. Göran hör av sig igen till KS.
Torbjörn Stjernberg och Helena von Bothmer ansvarar för en insändare i denna fråga till
Strömstadstidningen
2.Val till Kosternämnden 2014
Ansökan har skickats genom Göran Larsson till ”Hela Sverige ska leva” om bidrag till
omkostnader för val av ny Kosternämnd. Vi diskuterar möjligheten att ordna med
poströstning, eventuellt med hjälp av advokat som då får hålla i allt det praktiska. Reviderad
valinformation till alla röstberättigade skulle kunna skickas ut i mitten av juli och röstning
kunna ske hela tiden fram till valdagen, per post eller i vallokal under valdagen.
3.Möte med Strömstadsbyggens vd Göran Wallo
Diskussion runt möjligheterna att bygga bostäder på Koster. En annan typ av upphandling
har prövats inom kommunen för att få ner byggkostnaderna. En variant av nya bostäder på
Koster skulle kunna vara lägenheter med uthyrningsrum. Wallo fick också en visning av
kommunens mark på Nordkoster. Även samtal runt tillgång till internet och tillgången på
färskvatten på öarna.
4.Vägförrättning
Nytt möte kommer att äga rum 27/5 10.00 på Hotel Koster. Inbjudna är alla vägföreningar
samt representanter från bland annat Nordkosters vägförening, Hamnföreningar på Syd,
representanter från kommunen och Trafikverket.Detta möte blir en fortsättning på det
förberedande möte som ägde rum 15/4. Då var bland annat Göran Larsson, Torbjörn
Stjernberg, Mats Holm och Roger Ekstrand med från Koster. Man diskuterade upprustning,
andelstal och övergripande ansvar.

5.Företagarnas sophantering
Helena von Bothmer redogör för att diskussioner förs med Heito Karlsson (efterträdare till
Bo Thuresson) i samarbete med bland annat Infocenter och Helena Raunegger. I detta ingår
även planeringen av nuvarande Återvinningsstationer. Klart är att Retursystemet kommer att
finnas kvar.
6.Adjungerad från Kosternämnden
Torbjörn Stjernberg eftersöker representant från Kosternämnden när Samhällsföreningen
har möte 17/6. Någon kommer att deltaga.
7.Kosterhavsdelegationen
Nytt möte kommer att äga rum 12/6. Nämnden skickar med frågan om vad som ska ske med
Ursholmen sommaren 2014. Protokoll från föregående möte har ej skickats ut än så alla
formuleringar vad gäller frågor och skrivelser som togs upp då vet vi inte i dagsläget. Enligt
Göran Larsson ska en presentation av utvärderingen av Kosterhavsdelegationens
organisation ske i augusti. Därefter följer en remissrunda och ett slutdokument ska finnas i
november.
8.Välkomstmöte för nyinflyttade
I samband med att vi idag vet att vi kommer att få flera nyinflyttade till Koster så tar Lasse
Linusson kontakt med Lisbeth Johander för att höra om Välkomstgruppen finns kvar och är
aktiv.
9.Torbjörn Stjernberg informerar
Roger Ekstrand och Maria Wogenius fortsätter med att vara Samhällsföreningens
representanter i Kosterhavsdelegationen och Torbjörn blir representant i Kosterstiftelsen
(moderstiftelsen). Han berättar också att arbetet fortsätter med att försöka hitta ett nytt
betalsystem för linfärjan sommartid.
10.Övrigt
I GP 6/5 fanns en artikel om minireningsverk i Kungsbacka, som verkar fungera bra.
Hans Arén har skickat en skrivelse till Kosternämnden.
Göran Lyth tar kontakt med Jesper Adolfsson på Länsstyrelsen för att undersöka
möjligheterna att trycka på kommunen när det gäller de uppsatta målen för Koster i FÖP:en
11.Nytt möte
Möjligheten att ha ett ”sommarmöte” istället för ett Ö-råd i slutet av våren diskuterades.
Kosternämnden har nytt möte 12/6 17.00.

