Kosternämnden den 13/11 2014 kl 17 i KSK-huset
Närvarande: Göran Lyth, Roger Ekstrand, Maria Wogenius, Ima Andersson, Jenny Larsson,
Claes Johansson, Göran Larsson och Helena von Bothmer. Lasse Linusson ej närvarande.
1. Val av sekreterare och justeringsman
Sekreterare: Helena von Bothmer
Justeringsman: Göran Larsson
2. Dagordning fastställs
3. Genomgång av föregående protokoll
Ändring punkt 5, 6 och 15
5. Ett tillägg ska göras om att Göran Lyth accepterar att leda nämnden under ett års tid.
Helena von Bothmer valdes till vice ordförande.
6. Tillägg att Göran Lyth och Helena von Bothmer fungerar som kontaktpersoner gentemot
kommunen.
15. Länsstyrelsen har inget intresse av att hyra lägenhet på Koster.
4. Ö-råd den 23 november. 13.30 - 16.00
Jenny och Helena har huvudansvar för mötet. (Talare uppmanas att inte ta mer än 3 min i
anspråk)
Jenny presenterar nu på mötet hur Örådet tänkt läggas upp.
Målet är att lyfta bort de tunga frågorna och istället få igång ett samtal/diskussion om Kosters
framtid. Att deltagarna själva får tänka ut vad som gör Koster till en bra plats att bo på. hur vi
tänkt upplägget på Ö-rådet. Vi vill att deltagarna själva får tänka ut vad som gör Koster till en
bra plats att bo på. Vi som bor här måste tas till vara och värna om vår vardagslyx.
Vi vill också från nämndens sida få fram frågor som vi ska jobba vidare med.
Upplägg:
Vi börjar med att presentera upplägget för mötet. Att vi under eftermiddagen ämnar lägga tid
på att i grupper lyfta fram Koster som boplats, vi kommer att ha en kort informationspunkt
om de svåra och tunga frågorna; vatten, fisket, hamnar, vägar och skola. Vi skriver ner vilka
som ansvara för dessa frågor och hänvisar alla att vidare ta kontakt med dessa i frågorna.
vår gäst Peter Birgersson Dafteryd får presentera sig kort och återkommer senare.
15 min.
Workshop presenteras och alla ombeds ta med sig sin stol till borden (där finns kaffe och
fikabröd till självkostnad)
Frågor att ställa till alla på mötet (frågorna ställs
1. Vad gör Koster till en bra plats att bo på?
2. Vad kan bli bättre och vad kan vi utveckla?
3. Hur löser vi det tillsammans?
i grupp prata om dessa tre frågor. Skriva ner
15 min
Därefter presenterar varje grupp det de pratat om. Skriv upp på tavlan.
25 min

Tid för allmän information (5 min/ämne max)
Vatten - Lasse L
Vägar - Torbjörn S
Bostadsfrågan - Göran Lyth
FÖP:en - Göran Lyth
20 min.
Peter BD avslutar ö rådet.
40 min
Vi måste förbereda Peter Birgersson Dafteryd med några frågor, Helena skickar till Peter:
Vad har du för vision för Koster om 10 år?
Hur ser vårt samarbete ut med Strömstad?
Föp:ens roll i Kosters utveckling. Enligt dokumentet har kommunen ansvar för;
• Kulturmiljöprogram
• Gemensamförvaltning av vägar, bryggor, hamnar och linfärja
• Färskvattenförsörjning
• VA-plan
• Flyttning av ÅV-central och stationer
• Kommunala bostäder tex. Vid torget
• Kommunal markstrategi – bostäder
• Samordning infrastruktur
Andra frågor som kommer att tas upp på mötet som han bör vara förberedd på
Vatten
Hamnar
Verksamhetsområden och näringslivsfrågor
5. Vägarna på syd- vem gör vad.
Det finns en interimstyrelse som tar hand om frågan. Alltså inte längre en fråga för
Kosternämnden.
6. Kontakt med kommunen efter ö-råd angående Föp och vattentillgång
Vi vill efter Ö-rådet genast besluta om datum för första dialog med kommunen.
7. Aréns utvecklingsstrategier.
Vi välkomnar att frågorna kommer upp på Örådet. Göran Lyth meddelar Hans att han är
välkommen till Örådet för att lyfta frågorna inom ramen för Örådets upplägg.
8. Kosterhavsdelegationen
Göran Larsson drar i korthet slutsatserna av utvärdering av Kosterhavsdelegationen. I
rapporten framgår att en del av de intervjuade tycker det är OK som det är medan andra
påpekar att delegationen inte fungerar som om den styrelse den är tänkt. Delegationens ansvar
och inflytande på nationalparkens verksamhetsplanering och budgetfördelning är för svag.
Åsikt om att deltagare från Koster för in för mycket samhällsfrågor i diskussionerna på
delegationen, att kommunala frågor inte alls ska in i delegationen. Det framförs önskemål om
att det är för många Kosterbor som är med i delegationen (Kosternämnd och
Samhällsföreningen) att någon av representanterna borde utgå.
Delegationen och dess arbete borde synas mer utåt.

Slutsatserna är att delegationen ska vara kvar och tom förstärkas som en styrelse. Att
delegationen bör arbeta för minimera sin informationskaraktären och istället jobba mer
styrande.
9. Övrigt
• Taxeförslag för linfärjan diskuterades och nämnden anser att den bör återremitteras
och att den bör förankras bättre.
• Utvecklingsgrupp från Dalarna - vill göra en nationell gruppering av
lokalutvecklingsgrupper. Vi fortsätter hålla kontakten genom Göran Larsson initialt
och sen genom Helena vB och ev Lasse Linusson.
• Attefallshus - Nämnden har skickat in en fråga till Miljö- och byggnämnden om hur
bygganmälan av Attefallshus på Koster kommer att hanteras. Svaret från förvaltningen
är svårtolkat och vi är osäkra om bygganmälan hanteras på samma sätt som bygglov.
Hänvisar till paragrafer i Plan&bygglagen. Göran Lyth tar upp frågan med Kaj
Axelsson för att få hjälp med tolkning.
Mötet avslutas
Nästa möte 22 januari
KSK

