Kosternämnden 1 febr. 2016 i KSK-huset protokoll nr 102
Närvarande: Göran Lyth, Helena von Bothmer, Göran Larsson, Svante Nilsson, Lars Ove
Loo och Roger Ekstrand. Frånvarande. Claes Johansson, Maria Wogenius, Ima Andersson.
1.Mötesformalia
Valdes Göran Lyth till ordförande för mötet, Roger till sekreterare, Lars-Ove Loo till justerare
2. Dagordningen
Enligt utsänt förslag med tillägg för information om: hans Aren´s skrivelse Vattenskotrar,
Leaderprojektet, Jennys kurser.
3. Genomgång föregående protokoll
Följande kommentarer gjordes på protokoll nr 101.
Pkt nr 1.
Pkt nr 2.
Pkt nr 3.

Håkan E har accepterat att ingå i projektet ”Fossilfritt Koster”
Svante Nilsson har tackat ja att ersätta Jenny N i Kosternämnden
Vid möten med Strömstads kommun tar kommunen upp att vi nu kan få bygglov
för 10 hus på Sydkoster, detta kan ges då man beslutat att färdigställa en
reservoar för vatten på Ekenäs.
Beslut: Kosternämnden tar tag i frågan i samarbete med Göran Wallo.

4. Rapport från KSAU-mötet den 19 januari och övriga kontakter med VA/FÖPärendet
Göran Lyth och Helena v B rapporterade från de kontakter som de haft med ansvariga på
Strömstads kommun. Vid de möten som de haft har inga formella eller inga anteckningar alls
skrivits av kommunen. Kan bero på att projektet ännu ej varit beslutat inom kommunen.
Ett antal minnesanteckningar finns dock framtagna.
Beslut: Göran Lyth sänder ut dessa till Kosternämndens ledarmöten
Beslut om uppstart av projektet kommer att tas i KSAU i närtid. Projektledare och medel för
genomförande finns. När projektet startas planeras att kalla till ett ö-råd. Olika datum
diskuterades.
Beslut: Helena återkommer angående detta. Viktigt att utsedd projektledare kan närvara
Göran Lyth gick igenom ett i VA-projektet framtaget dokument ”Delområden och
Nyckelfrågor”.
För att förbättra vattenkvaliteten i grävda brunnar bör dessa rengöras. Förslag har kommit att
detta ska samordnas för att hålla nere kostnaderna. Hur detta skall samordnas diskuterades.
Vattenprojektet planeras att påbörjas den 17:e februari och pågå i ett år.
Göran Lyth tog upp att KN måste få till att den ”Vattenspärr” som kommunen tillämpar vid
bygglovsansökan måste tas bort.

5. Information från Samhällsföreningen, Företagarföreningen, Kosterstiftelsen
a) Samhällsföreningen – De föreslår att ett särtryck tas fram av de Kosterreportage som
Strömstads Tidning under januari har gjort i fyra nummer.
Beslut: Göran Lyth kontaktar Strömstads Tidning angående detta.
Torbjörn S efterlyser om det är någon från KN som är intresserade att delta på ett Landsbygd
riksdag på Gotland i maj.
Beslut: Helena är intresserad och återkommer om det är möjligt att deltaga.
b) Företagarföreningen – Helena von Bothmer informerar om att delar av kommunledningen
vill komma till Koster och träffa några företagare den 10 maj i år.
c) Kosterstiftelsen
Göran Larsson informerade att KSAB har inlämnats för likvidation
d) Fossilfritt Koster
Lars-Ove Loo informerade att några möten har hållit men att ingen projektplan ännu ej tagits
fram.
6. Övriga frågor ( informationspunkter )
a) Hans Aren Skrivelse angående Ursholmen
Frågan angående förvaltningen av Ursholmen har aktualiseras. Det har nu gått några år och
verksamheten som övertagits av Nationalparken har inte kommit igång som var tänkt. KN
delar den uppfattningen.
Beslut: Göran Larsson tar fram en skrivelse adresserat till Anders Tysklind där KN känner
oro inför detta.
b)Vattenskotrar
Hans Aren tycker det är ett ökat antal vattenskotrar framförallt på vattnet utanför Sydkoster
som ställer till besvär. KN diskuterade detta och delade meningar finns om besvären verkligen
är så stora. Ärendet har varit upp i Kosterhavsdelegationen. KN hänvisar ärendet till
delegationen
Beslut: Göran Larsson skriver ett brev till Delegationen om att ta upp ärendet för beslut.
c) Leader projektet
Helena informerade att Christer Olsson från Jordbruksverket är inbjuden att komma till
Koster för att diskutera olika projekt som kan vara aktuella att driva här.
d) Jennys kurser
I samband med ett ö-råd kom frågan upp att KN kan vara pådrivande att ett antal kurser
kommer till stånd på Koster. Då Jenny nu avgått i KN så behöver någon annan ta tag i frågan.
Beslut. Tas upp på nästa KN
e) Möte ”Framtidens skärgårdsskola”
En inbjudan har kommit till KN att deltaga på mötet. KN anser att det vore intressant om
någon kan delta.
Beslut: Göran Lyth hör efter om någon intresserad som bor i Stockholm kan deltaga.

e) Anders Tysklind adjungerad på KN
Anders har framfört sitt intresse att vara adjungerad till våra möten. KN ser detta som positivt
om han vill deltaga.
Beslut: Meddela till Anders T.
7. Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Nästa möte planerades till
7 mars, kl. 17.00 i KSK -huset

