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Ämne: RE:
Hej Hans,
Jag ber först om ursäkt för att jag inte hållit alla tillräckligt
informerade om vad vi har gjort för något sedan I somras på Koster. Jag
skall försöka uppdatera lite. Vi har precis som du påpekat gjort en
"förstudie" Hållbar Utveckling på Kosteröarna" för att få en "baslinje" och
en förståelse för vad Vattenfall kan bidra med I utvecklingen på Koster.
(Jag bifogar rapporten). Förutom slutsatserna i rapporten har vi inom
Vattenfall alltså arbetat vidare med vad vi kan engagera oss i tillsammans
och detta har vi stämt av med vår Nordiska organisation samt med vår
Kommunikationsstab och vi har enats om att vi skall gå vidare med några av
de förslag vi arbetat igenom.
I samband med detta är Kosternämndens initiativ att hitta någon form av
struktur för samarbete på kring Koster mycket välkommet. Detta är något som
vi har diskuterat internt och frågan har även tagits upp I ett samtal med
Anders Tysklind (2008-11-13). Ur Vattenfalls perspektiv så har vill vi ha en
motpart som vi kan dels diskutera med men även någon som vi kan ha som
avtalspart. Vi vill naturligtvis även att de aktiviteter som Vattenfall
engagerar sig i skall motsvaras av ett engagemang kring koster, inte minst
av kommunen vi vill helst se någon form av plan/ambition från Strömstads
kommun för hur koster skall utvecklas hållbart.
Resultatet av diskussionerna med Anders T är att Jag och Lennart B kommer
till Strömstad den 15/12 för ett möte. Anders T har lovat att samla ihop en
bra representation från både kommunledningen och er på Koster. Jag
förutsätter att ni kommer att bli kontaktade angående detta möte.
På detta möte kommer vi att bla diskutera processen, din första fråga nedan.
När det gäller din andra fråga om värdet av en mer eller mindre fast
organisation med rötterna på Koster så är även det något vi diskuterat. Utan
att ha bestämt ngt så har vi resonerat om någon form gemensam styrning av de
gemensamma aktiviteterna på Koster. Vi kommer även att ta upp detta för
diskussion de 15e. När det gäller de personer som du nämner i mailet nedan
så har jag träffat dem alla och håller med dig om att de alla är mycket goda
representanter.
När det gäller mötet den 6e kan vi tyvärr inte deltaga men jag tycker att ni
kan informera precis som du föreslår nedan. Jag tycker att ni kan vara så
öppna som möjligt dessutom kan ni säga att Vattenfall tycker att ett
samarbete är så intressant att vi går vidare med ett möte den 15e med
representanter från Kommunen, Kosternämnden ev länsstyrelsen och andra
parter. Om inget mycket oförutsett inträffar så kommer vi att se en
fortsättning. När det gäller Rapporten så skall vi se till att det kommer en
version som ni kan distribuera på ön.
Om du har några fler frågor så är det bara att höra av sig.
MVH
Johan Söderbom
Johan Söderbom
R&D Programme Manager
Vattenfall Group Functions Strategies, R&D
+46 (0)26 83517
+46 (0)70 5283517

johan.soderbom@vattenfall.com

-----Original Message----From: Hans Arén [mailto:hans@aren.se]
Sent: den 17 november 2008 11:23
To: Söderbom Johan (G-2)
Cc: Billfalk Lennart (G); Reservatet; Ingeborg & Göran
Subject:
Hej Johan och Lennart.
Jag var bortrest i slutet av augusti och kunde därför inte deltaga i det
möte som var mellan Vattenfalls energigrupp och representanter för
Kosternämnden. Jag skulle trots detta vilja ha den energirapport, "hållbar
utveckling på Kosteröarna" som Göran Lyth informerat mig om att Vattenfall
färdigställt.
I fredags hade Göran Lyth och jag ett möte, då vi fått i uppgift av
Kosternämnden att utifrån sommarens olika möten och till dem sammanställda
prememorier, försöka hitta en mer formaliserad struktur för hur samarbetet
med Vattenfall skall se ut. Bakgrunden till detta är bl.a. att vi vill kunna
spela en aktiv roll inte bara som samtalspartner utan även hitta ett
gemensamt forum med Er där vi kan framföra förslag, redovisa tankar, etc.
På detta sätt hoppas vi kunna få till stånd en dialog i vilken kreativa
tankar kan utvecklas liksom förståelse för varandras villkor i en gemensam
process.
En första fråga för oss är att få en bild av hur den process ser ut i vilken
"Kosterprojektet" befinner sig. Hur har t.ex. de förslag vi presenterade i
somras tagits emot och behandlats i en ev. vidare intern diskussion hos
Vattenfall?
En andra fråga rör värdet av att det bildas en slags mer eller mindre fast
samarbetsgrupp på Koster, som Vattenfall kan vända sig till med olika
frågor. När vi diskuterade hur denna skulle kunna sammansättas tänkte vi oss
att den dels skulle bestå av personer som kan representera majoriteten av
Kosterborna, dels personer med en viss kompetens relaterad kring de frågor
ett samarbetsprojekt kan komma att ha sin tyngdpunkt i. De mest naturliga
personerna när det gäller att representera öborna är Kosternämndens
ordinarie och vice ordförande, dvs Göran Larsson och Göran Lyth. Den
sistnämnde är dessutom sakkunnig när det gäller skogens värde som
energikälla och har betesdjur på öarna. Göran Lyth är också den person som
rekonstruerat användningen av de gamla fyrarna på Nordkoster och
iordningställt fyrplatsen. Idag är han engagerad i ett liknande projekt på
Ursholmen. Utöver dessa personer har vi personer med specialintresse som
Helena von Bothmer, lantbrukare och tillsammans med sin make Stefan ägare
till Koster Trädgårdar. Helena är på olika sätt involverad i projekt som rör
hållbar utveckling med tyngdpunkt i en ökad lokal självförsörjning av mat.
När det gäller havet och havsmiljö bor Lars-Ove Loo, disputerad forskare
knuten till Sven Lovén Center, f.d. Tjärnölaboratoriet, på Koster. Han är
starkt engagerad i öarnas utveckling. På Nordkoster bor också Per Johander,
som forskar kring ämnet solenergi på Chalmers tekniska högskola. Per bor
inte på Koster permanent men har deltagit i lokala seminarier om framtida,
hållbar energianvändning på Koster. Som engagerad i lokal utveckling efter
hållbara principer tror jag att även jag som arkitekt och samhällsplanerare
kan komma med kvalitativa bidrag bidrag när det gäller framtida satsningar
för hållbar utveckling på Koster. Utöver dessa personer kan man överväga
ytterligare representanter från t.ex samhällsförening, företagarförening och
- inte att förglömma - från Strömstad kommun.
En tredje fråga. Lördagen den 6 december har vi s.k. Ö-råd på Koster.
Det är ett forum för information och frågor vi har haft som en fast
återkommande institution sedan miten på 90-talet med minst 2 möten per år.
Genom den enkät Vattenfall distribuerade på sensommaren har rykten spridit
sig om att "något är på gång med Vattenfall". För vår del vill därför på
Ö-rådsmötet kunna ge en viss information utan att detta skall leda till
felaktiga förväntningar. Vi kan i korthet informera om vad vi gjort, möten
som genomförts och de PM som sammanställts i samband med detta samt
energistudien. Utifrån detta material kan vi berätta om att det egentligen
inte hänt mer och att vi avvaktar Vattenfalls initiativ för ett ev. kommande
samarbete.
Eller har Ni en annan åsikt om detta? Skulle ni själva vilja deltaga med en

representant?
Tolka detta brev som ett behov från oss på Koster att i en dialog med Er
försöka få en struktur för ett, som vi hoppas, kommande samarbete.
Med de bästa hälsningar
Hans Arén
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