Protokoll från

Kosternämndens möte nr 67 den 23 april på Sibirien
Närvarande: Göran Larson, ordförande, Göran Lyth, Ima Andersson, Lars-Ove Loo, Hans
Arén, Clas Johansson, Dick Andersson
Adjungerade: tillkommande nationalparkscheferna Anders Tysklind och Anita Tullroth

Formalia
Ordförande hälsade samtliga välkomna och bjöd dagen till ära på kaffe. Hans Arén valdes
till att föra protokoll, Clas Johansson till justeringsman.

Genomgång av protokoll från möte nr 66
Protokollet godkände

Nationalparksplaneringen
Anita Tullroth redogör för Naturvårdsverkets remissupplaga av 1)
Skötselplan för nationalparken, 2) Föreskrifter för hur allmänheten får
använda parken samt förslag till 3) Förvaltningsorganisation. Speciellt
intressant är att läsa om själva målen för verksamheten i parken.
Allmänheten inbjuds av Naturvårdsverket till ett möte på Fiskargården
torsdagen den 7maj kl 16.45. Anders Bergquist kommer att medverka
liksom Anders och Anita.
Möte med representanter för kajak-och kanotförbunden på Fiskargården
söndagen den 3 maj kl 13.00.
Kosterhavets Dag är lördagen den 23 maj
Invigning den 9 september. Ordföranden föreslår att det anordnas ett
särskilt möte om detta där Anders T och Anita T medverkar. Nordkosters
Fiskhamnsförening bör särskilt kallas. Anders och Anita ordnar detta.

Bostadsfrågan på Koster
Göran Larsson, Göran Lyth och Hans Arén reser in och möter representanter för
kommunen fredagen den 8 maj kl14.00

Kosternämndens hemsida
Lars-Ove presenterar ett förslag till ny, uppfräschad hemsida vi alla tycker verkar bra.

Strömstad hamn
Dag Wersén har som ordförande för Kosters Företagarförening skrivit till kommunen
angående försämrade möjligheter för kosterbor att lägga till med egna båtar i Strömstads
hamn under gästsäsongen. Försämringen innebär att vi skall behöva betala en avgift bara

för att ligga under dagen. Dag vill att vi skall få en dekal att klistra på båten, där det skall
stå ”Kosterbåt”, som befriar från avgift.
Vi tycker att Dags formulering och motivering kan förbättras. Göran Larsson kontaktar
Dag om detta.

Kilesandsbryggan
Vi har fått ett brev från Björn och Elizabeth Bergström, som vill att nämnden försöker
vidtaga någon form av åtgärd för att bryggan snarast skall kunna anlöpas av
passargerarbåtarna. Vi beslutar att skriva ett brev till de parter, som bör ha ett ansvar och
intresse för att en ny brygga kommer till stånd dvs Strömstad kommun, Naturvårdsverket,
Kyrkosunds vägsamfällighet och Västtrafik. Om beslut kommer relativt snabbt kan
bryggan stå klar innan midsommar. Hans lovar formulera ett utkast till brev där vi vädjar
till parterna att träffas och komma fram till ett beslut för åtgärd, ordförande bearbetar och
sänder ut detta.

Nästa möte
Nämnden uppmanas besöka informationsmötet om remissupplagan Skötselplan, m.m. för
nationalparken, torsdagen den 7 maj på Fiskargården. Se ovan. Ordförande bestämmer
nästa möte och kallar till detta.
11 maj 2009
Hans Arén
vid protokollet

Clas Johansson
justeringsman

Göran Larsson
ordförande

