Kosternämnden den 22/1 2015 kl. 17 i KSK-huset
Närvarande: Göran Lyth, Roger Ekstrand, Maria Wogenius, Ima Andersson, Jenny Larsson,
Lasse Linusson, Göran Larsson och Helena von Bothmer. Claes Johansson ej närvarande.
Adjungerande: Torbjörn Stjernberg (Kosters Samhällsförening)
Övriga: Lars-Ove Loo och Göran Bryntse
1. Val av sekreterare och justeringsman
Sekreterare: Roger Ekstrand
Justeringsman: Lasse Linusson
2. Dagordning fastställs
Inga synpunkter lämnades.
3. Projekt ”Fossilfritt Koster”
Göran Lyth gjorde en kort tillbakablick att redan 2006-2007 gjordes en utredning av vattenfall
för ett fossilfritt Koster. Utredningen ”dog” då vattenfall investerade i stora kolkraftverk.
Utredningen utmynnade i en rapport som kan fås av Göran Lyth. Ordet lämnades sedan till G
Bryntse.
G Bryntse presenterade sig och gick igenom sin personliga CV. Bryntse ingår i en ”förening”
som kallas ”Strömstads Akademi” som består utav ett 80 tal forskare med en bred kunskap
inom olika områden. Föreningen har ansökt om ekonomiskt stöd från Strömstads kommun till
projekt ” Hållbart självförsörjande Koster”.
Projektet är ett pilotprojekt med inriktningen mot att Kosteröarna inom en tioårsperiod kan bli
försörjd med förnybar energi. I utredningen skall även möjligheten att via solenergi avsalta
havsvattnet, samt även hitta lösningar på de avloppsproblem som nu finns.
Projektgruppen planerar även införliva Hvaler i Norge.
En arbetsgrupp finns bildad bestående av Sven Moosberg (Strömstads kommun), Göran Lyth,
Helena von Bothmer (Kosternämnden), Hans Arén, Lars-Göran Loo samt Göran Bryntse och
Lars Broman (Strömstads Akademi).
G Bryntse betonade att det är viktigt att Kosterborna är positiv till projektet annars är det stor
risk att projektet havererar. Kosternämnden beslutade att detta skall dras vid ett ö-råd.
Göran Lyth ställde frågan om vi kan få hjälp med att hitta en lösning av vattenfrågan på
Koster. G Bryntse informerade då att SERO (Sveriges Energiföreningars Riksorganisation)
kan hjälpa till att hitta en lösning med exempelvis solenergi.
Lasse L har via mail informerat nämnden läget för vattenutredningen i Strömstads kommun,
se bilaga 1.
En intern diskussion fördes i nämnden där för och emot projektet ventilerades. En synpunkt
som framkom var att det är viktigt att representanter från Koster ingår i exempelvis en
styrgrupp. Efter en diskussion enades nämnden att ingå i projektet. Representanter att ingå
utsågs vara Helena von Bothmer och Jenny Larsson.

4. Projekt ”Fyrbostäderna på Nordkoster”
Lars Ove Loo informerade om att tankar finns att de gamla grunderna efter
fyrvaktarbostäderna vid Högen på Nordkoster skall byggas upp igen. Lars-Ove L och Coster
är initiativtagare till projektet. Ursprungsritningar finns.
En ny förening ska bildas som kan vara den som söker erforderliga bidrag.
Thordénstiftelsen har vidtalats och deras gensvar uppfattas som mycket positiv.
5. Genomgång av föregående protokoll
Inga synpunkter, lades till handlingarna
6. Ö-råd den 23 november- uppföljning
Jenny L gör en sammanställning efter den Worksshop som genomfördes på ö-rådet. Jenny
skall även föreslå vilka som kan arbeta med de olika projekten. Ärendet tas upp på nästa möte
i Kosternämnden.
7. Kontakt med kommunen efter ö-råd angående Föp och vattentillgång
Den 4 febr. mellan 13.00 -15.00 är representanter från Kosternämnden inbjudna av
Strömstads kommun att diskutera akuta ärenden. Mötet diskuterade vilka ämnen som i
dagsläget ansågs mest viktiga att ta upp, och enades om följande:
· Vattenfrågan
· Föp´n
· Bostadsfrågan
Deltagare på mötet utsågs att vara Helena von Bothmer, Lasse Linusson och Göran Lyth.
8. Vårens Kosternämndsmöten.
Följande mötestider beslutades;
· Torsdagen den 12 febr. kl. 17.00
· Torsdagen den 19 mars kl.17.00
Ett Ö-råd planerades även in att hållas Söndagen den 22 mars i anslutning till
Samhällsföreningens årsmöte.
9. Övrigt
P.g.a. tidsbrist bordlades övriga frågor till nästa möte.

10. Mötet avslutas
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Dagordning Kosternämnden den 22/1 2015 kl 17 i KSK-huset

1. Val av sekreterare och justeringsman

2. Dagordning fastställs

3. Göran Bryntse ordförande i SERO (Sveriges energiföreningars riksorganisation) kommer att
ansvara för projektet ”Fossilfritt Koster”. Han vill nu presentera sig och informera oss hur
projektet är tänkt att läggas upp. Bryntses ansökan till Strömstad kommun bilägges.
4. Lars Ovel Loo ”Hus vid midsommarfirande”

5. Genomgång av föregående protokoll

6. Ö-rådet den 23 november- uppföljning!

7. Kontakt med kommunen efter ö-råd angående Föp och vattentillgång

8. Vårens Kosternämndsmöten beslutas

9. Övrigt
Information från ;
- Kosterstiftelsen
- Samhällsföreningen
- Företagarföreningen
- Taxeförslag linfärjan
- Attefallshus- Gäller det på Koster?
- Fiskefrågan
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Roger Ekstrand

Från:
Datum:
Till:
Kopia:

..
Amne:

"LasseLinusson"<lasse.linusson@gmail.com>
den 20 januari2015 21:19

"Reseryatet" <reservatet@tele2.se>

"Claesjohansson" (sydlandsdl05@hotmail.com>; "Helena von Bothmer"
<helena@kosterstradgardar.se); "Ima Andersson" <ima andersson@hotmail.com>; "Ingeborg & Göran"
<larsegarden@telia.com> ; "Jenny Larsson " <lakrisalen@live. se>; "Maria Wogenius"
<maria.wogenius@hotmail.com>; "Roger Ekstrand" <proek@telia.com>; "Torbjörn Stjernberg"
<torbjorn.stjernberg@handels.gu.se>
Re: Kompletterad Dagordning

Hej igen! För kännedom och allmän spaning: jag pratade med VA chefen Jerry Johansson idag,
frågade om finansierings-utredningen angående Koster-vattnet anlänt än. Det hade den enligt honom
inte. Men han räknade med att den skulle komma snart. 12 mars skulle visst Jerry ha en dragning om
hela paketet ftr politikerna ( i tekniska niimnden antar jag ). Alltså VA masterplanen * utredningen
om verksamhetsområden + den kommande finansieringsutredningen.
Innan dess ska vi ju träffa Peter Birgersson Dafteryd m fl. Vilket nog är bra.
Annars inget nytt att meddela på vattenfronten.

mvh

Lasse

Den 17 januari 2015 15:41 skrev Reservatet <reservatet/
Hej
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Vi ses på torsdag!
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Ima kommer lite senare.

r Lyth

,urr.

Linusson
073-61607 44
Lindåsberget 4
452 05 Sydkoster
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