Protokoll fört vid Kosternämnden torsdag 2 oktober 2014, KSK
Närvarande: Göran Lyth, Helena von Bothmer, Göran Larsson, Lasse Linusson, Lars-Ove Loo, Claes
Johansson, Maria Wågenius, Ima Andersson, Jenny Larsson
1.Mötesformalia. Utsågs Göran Lyth till ordförande, Lasse Linusson till sekreterare och Helena von
Bothmer till justeringsperson
2.Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag med tillägg angående policyn för Strömstadbyggens
lägenheter
3.Genomgång av valresultatet. Konstaterades att valdeltagandet ( 63 procent ) var bättre nu än tidigare.
Redogjordes för notarius publicus protokoll ( bifogas ). Beslutades offentliggöra protokollet på
Kosternämndens egen hemsida samt be Kosters samhällsförening publicera det på sin hemsida. Lasse
Linusson ansvarar, med bsitånd av Lars-Ove Loo. Lasse skriver också en kort text till hemsidorna, samt
kommande nummer av Kosterkuriren.
4.Ledamöter i nya Kosternämnden. Konstaterades att flest röster i valet lagts på i tur och ordning Göran
Lyth, Helena von Bothmer, Göran Larsson, Lasse Linusson, Lars-Ove Loo, Claes Johansson, Torbjörn
Stjernberg, Maria Wogenius, Ima Andersson. Av dessa avböjer Torbjörn Stjernberg och Lars-Ove Loo.
Närmast på tur stod Pia Grahn, som tackar nej. Jenny Larsson, nästa i tur, tackar ja. Lars Flodin, näste i
tur, avböjer. Därefter uppnådde Roger Ekstrand och Svante Nilsson lika röstetal. Efter lottning går frågan
först till Roger Ekstrand, som tackar ja. Därmed finns en ny nämnd bestående av 9 personer, som
stadgarna kräver.
5.Ordförandeskapet i nämnden- diskussion. Enligt reglerna blir den som fått flest röster i valet
ordförande i nämnden, i 2014 års val var det Göran Lyth. Göran Lyth anmälde viss tveksamhet inför
ansvaret, men accepterar efter diskussion att leda nämnden som ordförande. I diskussionen gavs många
förslag på uppgifter som kan delegeras till andra ledamöter. Helena von Bothmer utsågs till vice
ordförande och kan t ex träda in i Göran Lyths ställe i kontakter med Strömstad kommun. Flera ledamöter
förklarar sig beredda representera nämnden vid behov, samt hålla i förberedelser för t ex ö-rådsmöten.
6. Kosternämndens ansvarsområden. Diskussion angående arbetsfördelning visavi samhällsföreningen
m fl föreningar. Konstaterades att nämnden ska hjälpa föreningar och privatpersoner driva deras frågor.
Noterades att det under vissa skeden ändå varit viktigt att kosternämnden tagit egna initiativ, exempelvis
vattenfrågan där nämnden ger Lasse Linusson fortsatt ansvar för att hålla nämnden informerad om vad
som sker. Den ömsesidiga adjungeringen gentemot samhällsföreningens styrelse har förbättrat kontakterna
och lett till mindre dubbelarbete noterades också. Vad gäller skolfrågan konstaterades att
samhällsföreningen fortsatt ansvarar. Kosternämnden föreslår där sin del att samhällsföreningen håller
aktiv kontakt med skärgårdarnas riksförbund om skolutvecklingen i glesbygden.
7.Mötesdagar för Kosternämnden. Spikades 13 november och 22 januari som kommande
sammanträdesdagar. Kl 17 på KSK om inte annat anges i kallelsen. Inskärptes att med färre möten blir
närvaro för samtliga ledamöter än viktigare om nämnden ska fungera bra.
8.Kommande ö-råd. Beslutades om ö-råd 23 november kl 13.30. Kommunstyrelsens nye ordförande,
Peter Birgersson-Dafteryd kontaktas om besök. Helena von Bothmer och Jenny Larsson ansvarar för
mötet.
9.Information i Kosterkuriren. Lasse Linusson får i uppdrag att skriva om vilka som ingår i nya

kosternämnden och om valet.
10.Vägmöte 6 oktober. Viktigt förrättningsmöte med lantmätare angående det fortsatta ansvaret för
Sydkosters vägar, efter statens beslut lämna. Protokollet från den oberoende besiktningsmannen ser
nämnden som gott stöd för vår åsikt att staten innan överlämnadet måste rusta upp vägarna rejält. Jenny
Larsson åtar sig sätta upp protokollet i affärn för allmän kännedom.
11.Ersättning till ersättare i Kosterhavsdelegationen. Göran Larsson föreslår till delegationen att även
ersättare ska ha rätt till mötesarvode. För bättre kontinuitet och kunskap. Kosternämnden ställer sig bakom
detta förslag.
12.Val av representanter till Kosterhavsdelegationen. Nationalparken, gm Anders Tysklind, har påmint
om att delegater för nästa period från 2015 och framåt ska utses. Kosternämnden väljer Göran Larsson
som ordinarie och Helena von Bothmer som ersättare.
13.Skrivelse angående krabb-projekt. Göran Falk, Sydkoster, har skrivit till Kosternämnden angående
ett projekt han vill starta. Han har stött på problem med lokalfrågan. Beslut: Helena von Bothmer får i
uppdrag höra med Strömstad kommuns näringslivsfunktion vilka möjligheter de generellt har att hjälpa till
i detta och liknande ärenden. Hon meddelar också Göran Falk resultatet av den kontakten.
14.Vattenfrågan. Lasse Linusson uppger att senaste nytt är den konsultutredning om nytt VA-område för
Kosteröarna som VA Strategi gjort på kommunens uppdrag. Den hänger nära samman med den tidigare
utredningen från Sweco angående överföringsledning mm. VA Strategi föreslår en kraftig utökning.
Rapporten har mejlats till nämndens ledamöter. Nytt är också ett beslut i bygg och miljönämnden om
restriktiv hållning till så kallade ”Attefallsstugor” på Koster – pga vattenfrågan. Helena von Bothmer
berättar att en fastighetsägare i Kyrkosund kontaktat henne i den frågan – och att denne är beredd att
driva/överklaga. I det fallet hjälpte det inte att fastighetsägaren förklarade att varken wc eller dusch
planerades i stugan. Fler exempel på personer som väntas få eller har fått avslag nämndes.
15.Uthyrningspolicy Strömstadbyggen. Jenny Larsson uppger att det finns uppgifter om att
Strömstadbyggen avser hyra ut en trea till övernattningslägenhet för länsstyrelsens räkning. Nämndens
uppfattning är att lägenheterna ska användas för permanentboende. Det var också det tydliga beskedet från
bolagets VD Göran Wallo när han besökte nämnden i våras. Jenny Larsson får i uppdrag att kontakta
Strömstadbyggen och få ett klarläggande om vad som är på gång.
16.Institut för utveckling av Kosteröarna. Ingen diskussion fördes vid detta möte. Göran Lyth
uppmanade ledamöterna att läsa Hans Aréns skrivelse. Göran Lyth får i uppdrag distribuera densamma till
nämnden.
Vid protokollet:
Lasse Linusson
Justerat:
Helena von Bothmer
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