Kosternämndsmöte 103
Protokoll; Kosternämnden den 7:e mars 2016 kl 17 i KSK-huset
Närvarande: Maria Wogenius, Svante Nilsson, Göran Lyth, Lars-Ove Loo, Göran Larsson, Helena von
Bothmer adjungerad Torbjörn Stjernberg (KSH) och Anders Tysklind Kosterhavet.
1. Val av sekreterare och justeringsman
Helena v B skriver. Lars Ove justeringsman
2. Dagordning fastställs
Dagordning fastställs
3. Genomgång av föregående protokoll från den 1:e februari
Punkt 3. Frågan om bostadsbyggande på Koster. Kosternämnden ska ta kontakt med Göran Wallo.
Lars-Ove och Claes tar kontakt med Göran.
Punkt 4. Frågan om särtryck om artiklar om Koster i STNB visar sig vara väl dyrt. Göran Larsson tar
frågan vidare en gång till.
Punkt 5. Sammanställning av intressegrupper/studiecirklar som vi fångat upp på Öråd ska
presenteras nästa Öråd.
4. Rapport från mötet den 17:e februari och övriga kontakter i VA/Kosterdialogen
Material från Kosterdialogen samlas på KSH hemsida samt på en ny sida som heter
Kostervatten.com. För mer info hänvisas dit.
Utredningen kring färskvatten görs av Göteborgs universitet. Boende behövs för de som ska utföra
arbetet. Svante kollar boende på Sydkoster och Lars-Ove på Nord. Boende för perioder from början
av april till början av maj. 4-5 personer.
KN har ansvar att GU universitet får tillgång till adresser till fastigheter för att få kontakt med
fastighetsägare för förfrågan om brunnsvatten kontroll. Projektet skickar ut en förfrågan, ett brev
som skrivits av Christian Pleijel samt godkänts av KN. Brevet skickas per post.
KN har fått förfrågan att hitta ca 200 brunnar lämpligt fördelade över öarna. Vi utser några
kontaktpersoner gentemot GU universitet. Göran Lyth och Lars-Ove Loo för Nordkoster och Göran
Larsson för Sydkoster.
Anders Tysklind tar fram bra kartmaterial med fastighetsbeteckning.
5. Förslag på information för nätet och tidsplan för öråd.
Öråd: 22 mars kl. 17 och 26 juli kl. 18 bägge på naturum.

Hänvisas till rapport 1 v.8.
6. Förvaltningen av Ursholmen
En fråga från Hans Arén har inkommit om förvaltningen av Ursholmen.
Anders Tysklind beskriver situationen där ute. Medel behövs för att kunna påbörja den uthyrning
som är planerat. Extra medel har sökts från NV för detta (1,8 miljoner sökt 1,0 beviljat). Målet är att
Ursholmen ska ha en mycket enkel profil med historisk karaktär. Första målet att få klart ett hus, det
västra, till uthyrning inför 2016. Systemet med stugvärd på Ursholmen har påbörjats om än i liten
skala. Värdar ska utföra en del fastighetsskötsel samt vara värd när gäster kommer till Ursholmen.
Utan renovering av fastigheterna är det inte möjligt att påbörja uthyrning därför tar det hela lång tid.
En överenskommelse med Ursholmens vänner (sk stiftelsen och segelsällskapet) är nu klar. Bodelning
av inventarier mm är gjord.
KN önskar att tillgängligheten ska vara öppen för alla, dvs att vem som helst kan bli stugvärd när
renoveringen är klar. De som är intresserade kan prata med Anders Tysklind.
7. Information från Samhällsföreningen, Företagarföreningen, Kosterstiftelsen och Fossilfritt Koster
Ingen information
8. Inkomna skrivelser och övriga kontakter
Diskussion startar inom nämnden om Kosters framtida utvecklingsfrågor som Hans och Ulla har tagit
initiativ till. Vi bjuder in Ulla till nämndmöte och även KSH styrelse till ett gemensamt möte för att
prata mer om frågan. 4 april.
Övrigt
1 juni KSAu och KF håller möte på Koster

Nästa möte
4 april kl 17. På KSK

/Helena von Bothmer

