Kosternämnden 19/3 2015 i KSK-huset protokoll nr 98
Närvarande: Göran Lyth, Jenny Larsson, Ima Andersson, Maria Wogenius, Göran Larsson, Lasse
Linusson, Claes Johansson. Frånvarande: Roger Ekstrand, Helena von Bothmer

1.Mötesformalia
Valdes Göran Lyth till ordförande för mötet, Lasse Linusson till sekreterare, Jenny Larsson till
justerare

2. Dagordningen
Enligt utsänt förslag.

3. Genomgång föregående protokoll
Noterades att besluten från föregående sammanträde genomförts ( Helena von Bothmer kontakt med
Göran Bryntse, Lasse Linusson och Jenny Larsson enkät om studiecirklar. Förberedelse för ö-rådet –
där samhällsföreningens Torbjörn Stjernberg ordnade med utskick).
Göran Larsson ville ha ett yttrande till protokollet, som nu biläggs detta protokoll.
Beslut: enades Kosternämnden om att protokollen framöver skickas ut till hela nämnden för påseende
innan de läggs ut på hemsida eller liknande.

4. Planering inför möte med Strömstad kommun ( 1 april )
Lasse Linusson informerade om senaste nytt i VA-frågan. Masterplanen ( Sweco ) i ny version är
grundbulten i utredningsarbetet, den har mailats till hela nämnden för läsning. Därutöver finns
utredningen om verksamhetsområden. Den senaste handlar om finansiering. Liksom med tidigare
rapporter har det varit omständligt att få ut den från tekniska förvaltningen. Enligt Lasse är den i allt
väsentligt riktad till kommunens ekonomer och tekniska förvaltningen. Farhågorna om skyhöga
anslutningsavgifter bekräftas åter. Tydligt är nu också att man räknar med att även tidigare anslutna till
kommunalt VA får vara med och betala överföringsledning från fastlandet. Som en fjärde rapport
finns ytterligare en ”finansieringsutredning”, men den är egentligen bara en förteckning över möjliga
instanser
( EU fonder mm ) för kommunen att söka subventioner från.
Konstaterades vidare att datum redan spruckit då enligt mail från kommunalrådet Peter BirgerssonDafteryd VA chefen Jerry Johansson inte kan 1 april.
Beslut: Göran Lyth kommer överens med Birgersson-Dafteryd om nytt datum.
Diskuterades om det på träffen skulle avhandlas ”alla” frågor som vi begärt dialog om.
Beslut: Detta möte handlar om VA-utredningen, frågor kring den fördjupade översiktsplanen,
bostadsbyggande mm kan diskuteras när Kommunstyrelsen besöker Koster i slutet av maj.

5. Information från samhällsföreningen, företagarföreningen, Kosterstiftelsen
a) Samhällsföreningen. Maria Wogenius berättade att man haft mycket diskussioner om förslaget
till nya stadgar, som nu skickats ut inför årsmötet. Mest har det gällt huruvida ej mantalsskrivna ska få
bli medlemmar eller inte. Maria ser risker med att det skulle kunna bli en badgästförening. Förslaget,
som det framgår av utskick inför årsmötet, öppnar för medlemskap – men med förbehållet att ej
mantalsskrivna saknar rösträtt på årsmöte, samt att frågor rörande KIFAB ( där föreningen är
huvudägare ) ska informeras skriftligt inför eventuella möten som handlar om boendet.

b) Företagarföreningen. Maria Wogenius uppgav att man planerar regelbundna företagarträffar /
mingel.

c) Kosterstiftelsen. Göran Larsson uppgav att styrelsen samlas 9 april. Utöver tidigare aviserat inval
av Peter Birgersson-Dafteryd är nu också Barbro Reinholdsson och Börje Nilsson tillfrågade om att
delta i styrelsen och har tackat ja.

Lasse Linusson frågade vad man tänker göra åt sina nya stadgar, sedan länsstyrelsen i princip avvisat
de tänkta förändringarna. Göran Larsson svarade att ärendet återkallats hos länsstyrelsen, men att man
uppdragit åt revisorn Ulf Nankler skriva till Kammarkollegiet med samma förslag till stadgeändringar.

6. Planering av Ö-råd 22 mars
Jenny Larsson och Helena von Bothmer ska hålla i mötet. Helena von Bothmer presenterar Göran
Bryntse, projektledaren för ”Fossilfritt Koster”.

7. Kosterhavsdelegationen
Göran Larsson hade mailat dagordning och annat underlag till Kosternämndens ledamöter för
synpunkter. Diskussion om framför allt jaktvårdskretsens önskemål om säljakts-safaris och om en
eventuell utökning av Kosterhavets nationalpark. Angående jakten uttryckte Göran Larsson stark
skepsis inför Sven-Gunnar Lunneryds idéer om nöjesjakt på säl för bättre bemedlade, ska det jagas får
det ske under mindre provocerande former. Angående utökning av parken menade Göran Larsson att
ska det ske måste ett sådant beslut åtföljas av en utökad budget för skötsel. Lasse Linusson uppmanade
delegaterna från Koster att inte släppa frågan om att slopa upphandlings-systemet ( till förmån för
fasta jobb ).

7.Inkomna skrivelser
a) Göran Larsson berättade att interimsstyrelsen för den nya vägföreningen på Sydkoster
( för de tidigare statliga vägarna ) har tillfälle att yttra sig till mark och miljödomstolen vid
Vänersborgs tingsrätt senast 31 mars i överklagan-ärendet om lantmäteriförrättningen. Han pekade på
en märklig skrivning från Trafikverket: ”Innan ett lagakraftvunnet beslut finns om tillskapandet av en
gemensamhetsanläggning saknar de flesta fastigheterna en formell rätt att använda vägen annat än på
den del som ligger precis på just den fastigheten”. Kosterbor skulle t ex alltså inte få åka till affären (!)
Målnumret i domstolen är F 4118-14 och handläggs på rotel 6 för den som vill veta mer.
b) Ny detaljplan för Hattvik. Inga invändningar har gjorts från vare sig Hembygdsföreningen eller
andra föreningar/instanser på Koster, konstaterades.
c) Forskaren Andrea Morf, Luleå Universitet har tidigare publicerat rapporter om Kosterhavet. Nu
har hon intervjuat Göran Lyth om hur han ser på förvaltningen av nationalparken: förväntningar – och
hur det sen blev.
d) Möte om lokal förvaltning 20 maj. År 2005 hölls en nationell konferens om lokal förvaltning i
naturskyddade områden mm. Nu planeras en uppföljning och Kosternämnden har fått en inbjudan.
Konferensen blir preliminärt i Stockholm, i riksdagshuset. Göran Lyth mailar den information han fått
till hela nämnden och undersöker om någon har möjlighet att åka. Mer information kan sökas på
fokus.fjellbygden eller genom Göran Lyth.
e) Sveca Daceva Filipova har erbjudit sig att komma till Kosternämnden och presentera ett projekt
om barnlekar. Det är ett internationellt projekt om lekar förr och nu i olika länder, kopplat till läs och
språk-projekt. Nu har hon kommit i direkt kontakt med Kosters förskola genom Jenny Larsson så ”vad
göras skall är redan gjort”.
Vid protokollet:
Justeras:

Bilaga:
Yttrande ang. protokoll Kosternämnden 12/2 2015, punkten 7 c
Sekreteraren och justeringsman från mötet har tolkat: ”Dessutom motsatte han (Göran Larsson) sig
förslaget om ökad öppenhet” när det gäller information från Kosterstiftelsen och dess bolag.
Det som jag då för sekreterare och protokollet inte lyckades tydliggöra är att flertalet av ledamöterna i
Kosterstiftelsens styrelse är nyvalda, däribland jag själv. Jag vill inte själv utforma en
”informationspolicy” utan låta nya styrelsen besluta om detta.
Kosterstiftelsen är inte en ”vanlig” ideell förening, utan just en stiftelse. Det är mer att likna vid ett
företag, där all information inte kan spridas omedelbart, t.ex. av konkurrensskäl.
Målsättningen är inte heller att så snabbt som möjligt göra slut på de medel som finns innestående.
Grundinställningen måste vara att sträva att försöka förmera medlen med goda investeringar i arbeten
och kunskapshöjningar.
Ett gott exempel är stiftelsens insatts vid nationalparksbildandet. Där gäller nu nya förutsättningar och
då får vi gå vidare och hitta nya möjligheter till att vara delaktig i utvecklingsprojekt för Kosters bästa.
Det finns trots allt många föreningar, sammanslutningar och naturligtvis företag och personer som gör
mycket för att Koster skall utvecklas på ett positivt sätt.
Vi måste ge förtroende till dessa och lita på att alla jobbar med Kosters bästa som mål.
När Kosterstiftelsens nya styrelse har haft sitt första möte i mitten av april, kommer naturligtvis frågan
om information till alla ”utanför” att behandlas.
Göran Larsson

