Kosternämndsmöte Nr. 100 den 22/10 2015 kl 17 i KSK-huset
Närvarande
Roger Ekstrand, Claes Johansson, Göran Larsson, Lars-Ove Loo, Göran Lyth, Helena von Bothmer,
Maria Wogenius
1. Val av sekreterare och justeringsman
Sekreterare Helena v Bothmer
Justeringsman Maria Wogenius
2. Dagordning fastställs
3. Genomgång av föregående protokoll och anteckningar från den 24:e september
4. Beslut med anledning av föregående mötens förslag.
Möte 27 april (minnesanteckningar finns)
Möte 25 maj – Förberedelse av möte med kommunen 27 maj
Möte 19 augusti – Minnesanteckningar finns, ej beslutsmässiga
•

•
•
•

Kosterdialog med kommunen, FÖP och VA frågor främst. Består av Göran Lyth, Helens von
Bothmer med Roger Ekstrand som ersättare från Kosternämnden. Från samhällsföreningen
representeras av Torbjörn Stjernberg med Maria Wogenius som ersättare. Från
nationalparksförvaltningen har Anders Tysklind utsetts.
Projekt Fossilfritt Koster – Helena von Bothmer och Jenny Larsson har utsetts till
representanter från Kosternämnd.
Projekt med Ulla Herlitz/öar i Kosterhavet – representeras av Helena von Bothmer
Lasse Linusson avgår ur Kosternämnd. Lars-Ove Loo erbjuds platsen då han har flest röster
efter de redan sittande.

Möte 24 september – minnesanteckningar finns - ej beslutsmässiga
Övriga frågor som saknar beslut.
•
•
•
•

Jenny Larsson anmäler att hon vill träda ur Kosternämnden. I hennes ställe väljer vi Håkan
Eriksson som representant för Koster i projektet Fossilfritt Koster.
Istället för Helena von Bothmer väljs Lars-Ove Loo som representant för Kosternämnden i
projekt Fossilfritt Koster.
Jennys ansvar för enkät om olika aktiviteter på Koster ska uppsummeras och presenteras
nästa Kosternämndsmöte. Maria Wogenius tar kontakt med Jenny.
I Jennys ställe i Kosternämnden tillfrågas Svante Nilsson som ligger näst i tur. Göran Lyth
frågar Svante.

5. Rapport från KSAU- mötet den 23:e september och lämplig fortsättning på dialogen.
Kort sammanfattning efter sammanfattning av dialogmötet.
Målsättning med vatten/avlopp diskuterades
Bostäder
Analys av va/avlopp kommer att genomföras under 2016.
Justering av FÖP så att den aktualiseras
Tidsmässigt måste vi ha ett beslut från kommunen om vatten och avloppslösning senast dec 2016.
Detta för att då måste kommunen ta beslut om ledningsdragningen i södra skärgården. Vi enas om
att projektet ska ledas av en projektledare/processledare för att få framdrift av projektet.
Möjligheter att söka bygglov för 10-tal fastigheter

Övergripande målsättning
•
•

Tillsammans skapa ett ömsesidigt förtroende för arbetet med utveckling av Koster
Genom helhetstänkande hitta hållbara lösningar som möjliggör ett levande samhälle som kan
utvecklas över tid

Delmål augusti 2016
•
•

Inventering klar av färskvatten och enskilda avlopp
Inventering klar av rimliga beprövade alternativ för vatten på andra platser

Delmål december 2016
•

Att ta fram beslutsförslag med lösningar för vatten och avloppsfrågan som uppfyller
miljökrav till en rimlig kostnad

Vi jobbar på att finna lämplig projektledare på olika håll. Kosternämnden kommer att föreslå till
Kosterdialogen.
6. Information från Samhällsföreningen, Företagarföreningen och Kosterstiftelsen
7. Inkomna skrivelser och övriga kontakter
Skärgårdarnas riksförbund inbjudan 7 november. Tyvärr kan inte någon åka på detta
Referat från möte och diskussioner på andra håll bla texter från Peter Westman WWF som handlar
om Lokal förvaltning av naturresurser finns på Hela Sverige ska Leva.

Kooperativ hyresrätt planeras byggas i Tanums kommun, Gerlesborg. De har själva samlat ihop egna
medel till stor del men nekades borgen av Tanums kommun. Samma historia som på Koster. Helena
tar kontakt med Lena Jarlöv som är ansvarig i Gerlesborg för att höra hur det projektet går vidare.
Övrigt
Inga övriga frågor

