Ö-råd Sydkoster 23 november 2014, minnesanteckningar
Gäst: Peter Birgersson Dafteryd (C), ledamot kommunstyrelsen Strömstad.
1. Ordförande.Mötet leddes av Helena von Bothmer och Jenny Larsson
2. Sekreterare. Lasse Linusson utsågs att föra minnesanteckningar
3. Uppslutning. Närvarolistan upptog 26 personer: Peter Birgersson Dafteryd, Helena
von Bothmer, Jenny Larsson, Lasse Linusson, Torbjörn Stjernberg, Tor Söderlund,
Kristina Ståhl Stjernberg, Barbro Reinholdsson, Göran Larsson, Sofie Regnander, Ima
Andersson, Göran Lyth, Gudrun Storm, Susanne Enfors-Davies, Helene Andersson
Novela, Elisabeth Andersson Tezaris, Julian Xavier Novela, Dan Andersson, Birgitta
Lyth, Sune Hultquist, Gudmund Bergquist, Lena Wogenius, Johan Andersson, Enya
Wogenius, Maria Wogenius, Håkan Johansson
4. Workshop: A) Vad gör Koster till en bra plats att bo på? B) Hur kan det bli
bättre? C) Hur åstadkommer vi det? Helena von Bothmer och Jenny Larsson från
Kosternämnden höll en kort inledning, därefter samlades mötesdeltagarna i
smågrupper. Ur redovisningen.
A: Lugnt, avslappnat, social omsorg- man bryr sig om varandra, acceptans,
människorna, naturen, sammanhållningen, föreningslivet, festerna, närheten till
Strömstad, friheten, havet, årstidernas variationer, engagemanget, det småskaliga
fisket, båtlivet, nationalparken, torsdagsklubben, tisdagskafeet, lunchöppet på
restauranger, utökat öppethållande på restauranger över året, kontrasterna,
skönheten, tryggheten
B: Mötesplatser hela året, förbättrat samarbete med Strömstad kommun, d:o andra
myndigheter, mer användning av naturum ( bio, föreläsningarmm), studiecirklar ( t ex
friskis/svettis, förarbevis, dans, språk, data, motorsåg, HLR, foto, målning, odling,
djurskötsel ), hemvaktmästare, skolskjuts/taxi/färdtjänst/turlistelagt Kostertåg, bättre
kommunikationer-särskilt kvällstid, underlätta all inflyttning, gynna företagande,
förlägga utbildningar och praktik till öarna, flyktingmottagning, mer av aktiviteter på
restaurager och andra mötesplatser, kultursatsningar, utveckla hållbart fiske, odling
mm. Permanentbostäder, skolans lokaler som resurs, distriktssköterskemottagning,
locka familjer att flytta till Koster, mer att göra för barn och ungdomar, pingis,
fotboll, utveckla julmarknaden, ungdomsgård, Hans Arén ( i brev till mötet ):
markbostäder med trädgård, gärna med sjöbod, mötesplatser året runt, ett kulturhus (
som kan vara Naturum ), fler bofasta, kvällsturer dagligen.
C: gynna de verksamheter som har öppet året om, ta vara på eldsjälar, samarbeta,
positiva samtal, Kosterdialog med kommunen, temamöten, djupintervjuer med
utflyttare, d:o med ungdomar-vad krävs för att de ska vilja bo på Koster?,
studiecirklar i samarbete mellan Kosternämnden och studieförbund, möte med
nationalparken om tillgänglighet för Naturum, förslagslåda Nord och Syd, lapp i
postlådan med intresseförfrågan
5. Information om skolan. Jenny Larsson från föräldragruppen uppgav att fokus nu är
på att hålla kvar skola till och med årskurs 3. De elever som börjat i Strömstad och
deras föräldrar vill inte byta igen. Göran Larsson påpekade att pendlandet kan bli tufft
för mellanstadie-elever om det blir snö och vinterturlista för båtarna.

6. Information om vägarna. Torbjörn Stjernberg, Samhällsföreningen, berättade att
styrelse för den nya föreningen formats, att Trafikverket fn arbetar med upprustning,
samt att Lantmäteriverkets förrättningsbeslut har överklagats pga oron för
vägstandarden.
7. Information om vatten och avloppsutredningen. Lasse Linusson, Kosternämnden,
berättade att tekniska kontorets chef meddelat nationalparksförvaltningen följande:
man arbetar vidare med alternativet överföringsledning från fastlandet, en separat
utredning om utökade verksamhetsområden ( LL har skrivit om den på
samhällsföreningens hemsida och i STNB ), samt en utredning om finansiering ( okänt
innehåll för oss än så länge ). Vi har inte fått genomslag alls för vår kritik eller våra
alternativa idéer, än så länge. Troligen presenteras ett tjänstemannaförslag i ett ”paket”
i vår ( mars-april ). Peter Birgersson Dafteryd kommenterade; Jag är inte så säker på
att överföringsledning är det rätta alternativet. Intrycket är att det här projektet blir 20
miljoner dyrare för varje gång vi hör talas om det. Det blev 100, nu är det snart uppe i
över 200. Men jag vill också framhålla att en tänkt överföringsledning bara är en del,
det kommer att krävas dragningar för vatten och avlopp på Koster. Kommunen har en
skyldighet enligt lag förse boende med VA. Men vi ska inte ”snöa in” på en enda
lösning. Första steget när den nya politiska majoriteten tillträder bör bli att Åsa
Torstensson, som är vårt förslag till ny ordförande i tekniska nämnden, får det här på
sitt bord. Och då kan det vara läge för en dialog med t ex Kosternämnden.
8. Information om bostäder. Göran Lyth uppger att Kosters Bostadsstiftelse fått ett
negativt besked på förhandsförfrågan om bygglov på Filjestadvägen. Pga vattenfrågan.
9. Peter Birgersson Dafteryd, anförande. ”Jag gillar Koster. Jag har tänkt mig bo en
vinter på Koster ( eller i England…. nära en pub ). Koster har byggnadsstillestånd
idag med hänvisning till vattensituationen. Den frågan tänker jag återkomma till!
Angående vägarna gladdes jag åt överklagandet från samhällsföreningen. Kommunen
har samma intresse som Kosterborna av standarden på vägarna vid överlämnandet.
Koster är Strömstad kommuns viktigaste inslag i besöksnäringen. Men det krävs ett
levande samhälle. När Strömstads kommunfullmäktige gjorde en s k swat-analys (
styrka / svagheter ) för ett år sedan kom vi in på samma saker som ni på Koster pratar
om. Bland annat kommunikationerna ( till Göteborg i vår analys ). Den fördjupade
översiktsplanen för Koster – felet med den är att den inte används. Det finns behov av
dialog och samarbete mellan Koster och kommunens representanter. Det går att lösa
problem pragmatiskt och snabbt – om man känner varandra och de lokala
förhållandena.” Peter Birgersson Dafteryd berättade att han upplever problem i hur
Strömstad kommun idag fungerar: ”förvaltningarna är fem stuprör och tjänstemännen
är rädda att få smäll på fingrarna. Det måste vi förändra.” Angående dialog med
kommunens glesbygd sa han att han vill förlägga kommande kommunstyrelsemöten
till Koster, Rossö, Skee kombinerat med info-möten för att samla ihop orternas
aktuella frågor. Diskussion fördes bl a om vilken betydelse fibernät har i glesbygden,
Peter Birgersson Dafteryd menade för sin del att det är viktigt – också för Koster.
Diskussion också om målsättningarna för turism: utökning, men inte de sommarveckor
där det redan är trångt, menade Peter Birgersson Dafteryd. Angående dialog om
vattenfrågan/byggstoppet/FÖP:en menade han att det kunde vara vettigt med en
arbetsgrupp med representanter för Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden. VAenheten på förvaltningen, plan-ingenjör, Kosternämnden. I flera inlägg välkomnades

Peter Birgersson Dafteryds positiva inställning till bättre samarbete och återupptagen
dialog.
10. Övriga frågor.
a) Information om sportevenemang. Håkan Johansson berättade att Petter
Askergren m fl har planer på ett ”swimrun” i Kosterhavet, troligen till hösten
2015 ( 3 oktober nämns som möjligt datum ). En uthållighetstävling där
deltagarna ömsom simmar mellan öar och holmar och springer.
b) Information om skulpturparken. Lasse Linusson berättade att föreningen
med Petter Öhnell i spetsen förbereder en ansökan på mångmiljon-nivå från
arvsfonden, för pedagogiskt arbete och konst i den blivande skulpturparken
mellan Kosters trädgårdar och Bölebackar.

