Protokoll från

Kosternämndsmöte nr 64

den 27/1 på Sibirien

Närvarande: Göran Larsson, Lars-Ove Loo, Göran Lyth, Dick Andersson, Hans Arén, Håkan
Eriksson, Klas Johansson, Kaj Axelsson, Ima Andersson samt adj. Anders Tysklind
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2.
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4.

5.

6.

Formalia
Ordföranden hälsade alla närvarande. Ima Andersson valdes till sekreterare och Lars-Ove
Loo till justeringsman.
Protokoll 63
Protokoll nr 63 gicks igenom och godkändes.
Ö-RÅDET
- Bra presentation av NP av Anders Tysklind.
- Ca 70 personer på mötet.
- Dag Wersén tog upp frågan om trafiken på Sydkoster. Det gäller mycket hastigheterna
som ibland upplevs för höga. Dag ville att Kosternämnden skulle utse en arbetsgrupp
för dessa frågor. KN frågar Dag om han kan vara sammankallande för ordförandena i
de olika vägföreningarna som finns här.
- 30-skyltsfrågan skjuts till nästa möte.
- Föreningstäthet var en diskussion som dök upp. Roger Ekstrand har gjort ett förslag på
en föreningsstruktur. KN diskuterade inte detta närmare vid detta möte.
- Fiskefrågan - Håkan Johansson undrade om det blev något mer sammanträffande med
Axel Wenblad. Han hade för sig att något sådant sagts. Hans hänvisade till
anteckningar från mötet som berättade att om det bildades en fiske/hummergrupp så
ville han träffa dessa. En grupp är bildad och består av Mats Holm, Håkan Johansson,
Kjell-Åke Larsson och Niklas Nilsson. Hans kontaktar Mats Holm för att höra om de har
gjort något i gruppen. En inbjudan kan göras till Axel Wenblad.
NATIONALPARK
- Tältning – Lena Tingström mailade ut en förfrågan till KN om vi hade något att tillägga
i ärendet. Göran Larsson mailade ut denna fråga till KN ledamöter. Göran Larsson o
Göran Lyth svarade. Vi har möjlighet att yttra oss mer vid remissgenomgång som
kommer att ske någon gång i februari. Anders T återkommer med datum.
- Invigning – det har varit ett flertal möten om detta men programmet ändras hela tiden.
Frågan är om vi skall ha gemensam invigning med Norge eller inte. En del av
programmet läggs i Strömstad. Vi kommer dock att ha en invigning på Koster med
kungabesök. Vårdkasar kommer att tändas på olika ställen utefter kusten. Göran
Larsson föreslog att de skulle tändas dagen innan som en information att något är på
gång. Ett bra förslag tyckte mötet.
- Anders – informerade om att under invigningsveckan så händer det mycket i
Strömstad. Bl.a. kommer det att hållas en Europarckonferens med ca 400 deltagare på
Quality Spa . Europas miljöministrar och statssekreterare skall ha ett högnivåmöte i
Strömstad också.
NATURUM
Detaljplanen är överklagad till regeringen. Svar har sagts skall komma inom det första
kvartalet 2009. Om det går igenom så blir trolig byggstart i höst.
Vattendomen har också överklagats.
Dick undrar om utställningsgruppen tar med det nya fyndet om skeppet från 1300-talet
som hittats vid Galejen i utställningen. Ima tar med den frågan till gruppen.
BOSTADSFRÅGAN
Göran Larsson har ansökt om förhandsbesked för den tänkta marken vid Filjestadsvägen.
Hans Arén kontaktar Linus Tunström angående den markbit som är hans om han kan

tänka sig att sälja den. Hans har pratat med Gunnar Wockatz angående strandskyddet som
går genom tomten. Ett möte behövs mellan kommunen och länsstyrelsen angående denna
fråga.
Göran Lyth och Hans Arén talar med kommunen angående bildande av en
”bostadsstiftelse”. De följer också upp mötet som hölls förra året med kommunen och ser
vad som är gjorts av det som sades.
7. FÖP-PROCESSEN
Utställningen håller på tom 090130. Hans har skrivit ett remissyttrande som KN ställer sig
bakom. Detta skickas till kommunen. Bilaga 1 (Göran Larsson har den)
8. VATTENFALL
Vattenfall har presenterat sitt förslag till naturvårdsverket. Vattenfall jobbar med
storskaliga lösningar. De har skrivit ett projekt om energi som gäller Kosteröarna. Bl.a. vill
de pröva vågkraft. Just nu görs det prov i Lysekil där det också finns en fabrik för detta.
Hans och Göran Lyth skriver till Vattenfall och återaktualiserar de frågor som vi hade. De
har helt kommit bort i projektet.
Kommunen och Naturvårdsverket svarar var för sig till Vattenfall.
9. BYGGLOV ANN-LOUISE
Ärendet står kvar då några i nämnden jobbar med detta.
10.VÄGFÖRRÄTTNING – VÄGVERKET
Detta är på gång och datum kommer för möte.
11.ÖVRIGA FRÅGOR
- Göran Stille, vi har fått en offert på vad det skulle kosta att anlita honom och hans
kollega. Vi diskuterar vidare om detta vid nästa möte. KN har inga pengar så de måste
sökas någonstans.
- Klas – undrar om det finns någon industrimark på Sydkoster. Han har en kompis som
vill starta ett företag här. Av kommunen har han inte fått någon hjälp. Anders T ber
vederbörande kontakta honom.
Nästa möte: Torsdag 26/2 kl 16.45 på Sibirien
Avslutning: Ordförande tackade för att alla hade hörsammat kallelsen.
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