Protokoll från
Kosternämndsmöte nr 66

31/3 2009

Närvarande: Göran Larsson, Göran Lyth, Dick Andersson, Hans Arén, Kaj Axelsson, Claes Johansson, Lars-Ove Loo, Ima Andersson samt adj. Anders Tysklind
1.

FORMALIA

Ordförande hälsade alla välkomna och speciellt Anders Tysklind. Vi gratulerade honom till tjänsten som chef för Kosterhavets Nationalpark.
Ima Andersson valdes till sekreterare och Hans Arén till justeringsman.
2. PROTOKOLL 65 .
Hans träffar Elsie Hellström 1/4 för att fråga om möjligheter till bidrag till 1) för ny SWOTanalys. I denna skall ingå det projekt Göran Stille beskrivit samt 2) bildande och start för Kosters
Bostadsstiftelse.
Göran har pratat med Ann-Louise. Hon har tagit tillbaka överklagandet och har ngt nytt på
gång.
Ingen repr från Koster på Skärgårdarnas Riksförbunds möte i Std.
Anders T tar med sig frågan om referensgruppens nästa möte.
I övrigt godkändes protokollet
3. NATIONALPARK
Invigningsgruppen 17-18 mars
Anders T berättade om vad som hänt på mötet. Det sista är att klockan 09.09 så börjar invigningen på Koster. Förslagsvis på V Bryggan – någon från hovet kommer – ev. trappa upp till
berget – kommunalråden från Strömstad och Tanum talar – skolbarn/Kosterkör sjunger? – någon från hovet åker båt ut till Ostindiefararen som ligger på redden – den går in till Strömstad –
Ostindiefararen skjuter salut – Christian Radik kommer – båda in till Strömstad – Haakon/Mette
Marit kommer – ca 12.00 fullt ös på torget av olika aktiviteter – 15-16 till Skjärhalden – åter till
Strömstad – 18.30 Europarc mötet öppnas av miljöministern – 20.00 middag på Skagerack –
22.00 Avslutning.
Företagarföreningen borde mötas och prata om ev. aktiviteter på Koster denna dag.
Det är många som besöker Strömstad denna vecka. Dels är det Europarcmöte med ca 350-400
deltagare och sedan är det EU Högnivåmöte, miljöministrarna, som skall diskutera frågor som
bl.a. rör biologisk mångfald och naturvård.
REMISS SKÖTSELPLAN, FÖRESKRIFTER FÖRVALTNINGSORGANISATION 18 MAJ
Vi går igenom remissen och har ett möte om den i slutet av april.
TÄLTNINGSPROBLEM ENLIGT KANOTISTER
Vi har fått en del mail angående regler när det gäller tältning. Vi skickar ett svar på detta till miljöministern Andreas Carlgren, Kulturministern Lena Adelsson, GD Naturvårdsverket Maria
Ågren, Landshövding Lars Bäckström, Anders Bergqvist, Naturvårdsverket och Lena Tingström,
Länsstyrelsen.
JAKTMÖTE
Det har varit ett möte på länsstyrelsen. Den lokala jaktföreningen anser att jakten i nationalparken endast skall regleras via jaktvårdslagen, medan NV har signalerat att man vill ha ytterligare
bestämmelser.
Återkommer i remisskrivningen.

4. NATURUM
Inget nytt om detta. De hade sagt att första kvartalet skulle de ge svar så det kommer snart
hoppas vi.
5. KOSTERHAVETS DAG
Ima refererar från möten som hon varit på att budgeten i år är snålt tilltagen så vi som inte är
”anställda” på Länsstyrelsen skall jobba ideellt med detta. Oss som det berör är inte intresserade av detta då det ligger en hel del jobb bakom denna dag. Vi har också ställt oss frågan varför
syftet helt plötsligt har ändrats, men vi har tyvärr inte fått något svar på detta. Det vi tycker är
tråkigt är att det känns som den lokala förankringen håller på att försvinna i och med detta. Anders T tar med sig detta och talar med Linda C på Länsstyrelsen.
6. BOSTADSFRÅGAN
Dick som sitter i styrelsen för Std Byggen ställde frågan om fler lägenheter på Koster. Ledamöterna menade att det finns redan 2 hyreshus till inlagt på detaljplanen vid torget. Dick lyssnar
vidare på detta.
Göran Larsson har skickat in bygglovsansökan för att bygga hus på Filjestadsvägen. Anders T
föreslår att Hans och Göran Lyth skall be om ett nytt möte hos kommunen och belysa att ärendet har legat hos byggnadsnämnden ett bra tag nu.
7. VATTENFALL
Kosternämnden har skickat ett brev till Vattenfall där vi påminner om de projekt som vi talade
om från början. Göran Lyth har haft en telefonkontakt med Johan Söderbom som menar att vi
skall avvakta att träffas tills SD kommun och NNV kan ge svar på vissa frågor Vattenfall ställt.
8. VÄGFÖRÄTTNING
Se bilagt protokoll. Bilaga 1
9. ÖVRIGA FRÅGOR
Ursholmen – Dick informerade om att de nu börjat renoveringen av Ursholmens fyrar.
Kosterstiftelsen har kört ut ställningsbyggare och helikopter har kört ut virke. Mattson & Nilsson
börjar nästa vecka.
Strömstad Partiet kommer till Koster 18/4 på cykeltur. Några från KN är med och berättar
om vad som händer på ön.
Regeringen har gett svar till Hembygdsföreningen att de inte får ta över Sven-Edvard
Costers hus. De menar på att de inte skulle klara det ekonomiskt och praktiskt. Anders T kollar
hur de kan gå vidare med detta.
Hemsida – Andreas Loo har jobbat på att uppdatera och fräscha upp KN hemsida. Vi
finns på kosteroarna.com hemsidan under nationalpark – lokalt arbete.
Masten – den nya masten på NK har – genom att den ingår i det militära systemet - kunnat sättas upp utan information. Detta innebär bl.a. att den kommit att förta det helhetintryck
man eftersträvat när fyrarna reparerats. Göran Lyth skickar ett brev om detta till berörd myndighet.
Fisket – nu behövs det ett allmänt möte om yrkesfisket. Det behövs gå till grunden med
vad Fiskeriverket menar med alla knepiga regler de hittar på. Hans skriver ett ”program” för ett
sådant möte, ett slags ”moratorium”. Det är bl.a. viktigt att samförvaltningsinitiativet förankras
och förverkligas från att ha varit i projektform. Förslaget ligger hos Fiskeriverket.

10. NÄSTA MÖTE
Torsdag 23 april kl 16.45 träffas vi i Sibirien.
11. AVSLUTNING
Ordförande tackade alla som kommit. Anders T tackade för gratulationerna.
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