Protokoll Kosternämnden 12 juni 2014
Närvarande: Pia Grahn, Lasse Linusson, Göran Larsson, Göran Lyth, adjungerad Torbjörn
Stjernberg, samhällsföreningen. Plats: KSK
1. Lasse Linusson utsågs till mötesordförande och sekreterare
2. Dagordningen fastställdes
3. Rapport om möte angående vägarna på Sydkoster. Torbjörn Stjernberg och Göran
Larsson berättade om den träff som Trafikverket anordnat. Negativt: staten anser att
man har iståndsatt vägarna. Positivt: andelarna blir troligen lika för fastboende och
sommargäster. Verket vill ha med Filjestad och Kilesand, men inte mer än så. Den 12
augusti blir det skarpt läge = förrättningsmöte. Beslut: Göran Larsson skriver till
infratrukturministern och påpekar regeringens skrivning om att ”noga
överväga” skicket på vägarna innan överlämnande.
4. Rapport om kontakter angående FÖP-en. Göran Lyth har varit i kontakt med
Jesper Adolfsson på Länsstyrelsens planenhet angående Strömstad kommuns
försummelser vad gäller översiktsplanen för Kosteröarna. Den ska användas håller
han med om. Samtidigt ligger ansvaret på kommunen. Om vi får till en träff med
kommunpolitikerna angående FÖPen kan Adolfsson tänka sig delta.
5. Rapport från Kosterhavsdelegationen. Göran Larsson rapporterar från
delegationsmötet idag, 12 juni. Handlingar har skickats ut till nämndens ledamöter
tidigare. På dagordningen stod bl a regler för cykling på leder i naturreservatet, driven
för att få bort övergivna båtar på stränder, neddragningarna för Kustbevakningen och
vår skrivelse angående Ursholmarna ( där det visar sig att Segelsällskapet ska vara
värdar fram till vecka 32 ). Uppmaning hålla koll på tillgängligheten. Ursholmen får
inte bli privat seglar-bas.
6. Rapport om bostadsprojektet Filjestad. Göran Lyth uppger att han hört från
kommunens bygg och miljönämnd att det troligen inte blir något positivt besked –
förhandsbesked bygglov – för Filjestadsprojektet. Pga vattenfrågan. Eventuellt
kommer kommunen att lägga in pengar för reservoar i Ekenäs och då får Filjestad
vänta. Inget skriftligt besked än i frågan, dock.
7. Rapport om Kosterstiftelsen och Kosterstiftelsens AB. Göran Lyth och Göran
Larsson uppger att de ska träffa stiftelsens ordförande Björn Bergström och / eller
revisor Ulf Nancler inom någon / några veckor. Årsredovisning är ute för koll och
påskrift för stiftelsen och för KSAB. Göran och Göran menar att de skulle få friare
tyglar med den stadgeändring som beslutats. Lasse och Torbjörn ifrågasätter om
stadgeändringen verkligen kan lösa några av grundproblemen. Lasse undrar om det
alltjämt är aktuellt avyttra KSAB, vilket Göran och Göran svarade ja på.
8. Rapport om angöringsbryggorna Kilesand och Vettnet. Torbjörn berättade om
mail-konversation han fått del av angående både gods och skolskjutsfrågor, vad gäller
Kilesand. Nämnden är beredd att hjälpa samhällsföreningen i det fall man väljer att
agera. Inga beslut vid detta möte, dock. Göran Lyth berättade att han genom sitt
företag bekostat en enklare upprustning av Vettnets brygga som nu möjliggjort att

trafiken återupptagits, vilket nämnden noterar med tacksamhet, Ointresse från
Nordkosters hamnförening hjälpa till, enligt Göran Lyth.
9. Kosternämndsvalet. Göran och Göran har nu fått lista från kommunen över aktuella
Kosterbor. Göran Lyth får i uppdrag be datastudion i Strömstad bearbeta listan så att
de väljande / valbara får löpnummer och att Nord + Syd samlas på en enda lista.
Göran och Göran får i uppdrag att kontakta tilltänkt Notarius Publicus angående regler
/ praktiska arrangemang för poströstning. Lasse erbjuder sig skriva rent manus till
enkel trycksak, så snart alla pusselbitar är på plats.
10. Ö-råd. Beslut: Ö-råd hålls 10 juli kl 19 i Gula Ladan, Sydkoster ( ägaren Inga Rexed
är tillfrågad och säger ok, vilket nämnden tacksamt noterar ). Tema: Vägar, Vatten,
Val mm. Lasse erbjuder sig sitta ordförande tillsammans med Helena von Bothmer (
Lasse får i uppdrag kolla med henne ). Torbjörn erbjuder sig fixa fram stolar. Torbjörn
och Lasse hjälps åt med att sprida enkel affisch någon vecka innan. Alla är välkomna,
arrangör är Kosternämnden och Samhällsföreningen gemensamt.

