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Protokoll Kosternämnden den 3:e maj 2016 klockan 17 i
KSK-huset
Närvarande: Göran Lyth, Lars-Ove Loo, Maria Wogenius, Ima Andersson,
Helena von Bothmer, Göran Larsson
1. Val av sekreterare och justeringsman
Helena skriver
Justeringsman Lars-Ove Loo (Skickar och ut till alla i Kosternämnden och lägger ut på
hemsida)
2. Dagordning fastställs
3. Genomgång av föregående protokoll från den 7:e mars
a. Kontakt ska tas med Göran Wallo enligt protokoll. Lars-Ove får ett datum
som passar Göran Wallo så att han kan komma ut och delta på nästa
Kosternämndsmöte.
b. Be Jenny Larsson att presentera sammanställning av
intressegrupper/studiecirkel. Detta sker antingen på första Öråd eller
Kosternämndsmöte i höst.
3. Rapport från VA/FÖP- ärendet.
a. Vattenprover tas på 70 tal brunnar, ambition är 200 st.
b. Hemsidan www.kostervatten.com är uppdaterad och där finns alla dokument.
c. Göran Lyth går genom nuläget.
d. Nästa projektmöte för VA-dialogen är 16 maj. (Göran Lyth och Helena von
Bothmer deltar där)
Brunnsrengöring ska ske i aug/sep. Helena kollar av med Jerry Johansson om
färskvatten finns att ta från kommunala nätet för rengöring av brunnar.
4. Uppföljning av Örådet den 22:e mars och plan inför öråd den 26:e juli (kl. 18)
a. Örådet den 22 mars välbesökt och väl genomfört. Protokoll från örådsmötet
finns på www.kostervatten.com
b. Innehållet för kommande Örådsmöte i juli kommer att diskuteras och beslutas
under workshopen 16 maj.
5. Information från Samhällsföreningen, Företagarföreningen, Kosterstiftelsen och
Fossilfritt Koster
a. Fossilfritt Koster - intressegrupp och projektledning
Göran Bryntse - Strömstad akademi, projektledare
Lars-Ove Loo – Kosternämnden (samankallande) och kosterbo
Lars Broman - Strömstad akademi
Gudmund Bergqvist - Strömstad akademi och kosterbo
Håkan Eriksson - Kosternämnden och kosterbo
Inger Milton - kosterbo

Christer Sjöö - kosterföretagare
Torbjörn Stjernberg - kosterbo
Anders Tysklind - nationalparkschef
Christian Pleijel - processledning VA-koster
Per Urhdal - Solel demonstrationsanläggning
Göran Lyth – Kosternämnden och kosterbo
b. Kosterstiftelsen. Stadgeändring har nu gått genom även på regionen. Den viktigaste
förändringen är hur styrelsen utses. De nya stadgarna gör det mycket enklare för Stiftelsen att
verka på lokalnivå istället för på regionalnivå. Dessa ska nu i sista ledet godkännas även på
Länsstyrelsen.
Vid nästa Örad ska det informeras om Stiftelsen och de förändringar som görs och varför. Ulf
Nankler kommer göra detta.
c. Kosterföretagarföreningen - Möte med delar av kommunstyrelsen 10 maj. Lunchmöte på
Kosters Trädgårdar. Lundqvist och Dafteryd vill prata generellt om företagandet på
Kosteröarna. Påminnelse skickas ut till medlemmar. Helena gör det.
d. Samhällsföreningens uppdrag. Maria redovisar. Inga möten innan sommaren. Alla i
Samhällsföreningens styrelse fått uppdrag att fundera på vad uppdraget är. Det är onödigt att
Samhällsföreningen och Kosternämnden arbetar med samma frågor. Det är inte
resurseffektivt. Tillsammans med Kosternämnden och Samhällsföreningen bör vi hitta ett
effektivare arbetssätt mellan olika föreningar och intressegrupper. Vi föreslår ett gemensamt
möte 11 september kl. 16 i Fiskargården. Vi föreslår att bjuda in Ulla Herlitz och hennes
medhjälpare till den dagen. Helena kontaktar Ulla.
6. Inkomna skrivelser och övriga kontakter
Ima föreslår att Samhällsföreningens tar kontakt med den grupp som arbetar med
stadsplanering för att ta reda på om frågan om Kosterbåtarnas angöring tagits upp i gruppen.
Maria pratar med Åsa Massleberg.
7. Övrigt
Fordonsavgift som tas upp av nordkosterbor med fyrhjuling för att man använder vägen på
Sydkoster. Varje nordkosterbo med 4-hjuling debiteras motsvarande en frivillig avgift på
1500 kr. Det har kommit som en överraskning och man vill förstå varför avgiften tas ut. Lång
diskussion om principerna och vi önskar att vägföreningarna på Nordkoster respektive
Sydkoster gör upp om detta sinsemellan.
8. Nästa möte
30 maj kl. 16.30 på Fiskargården. Lars-Ove ordnar lokal och Göran Lyth ordnar fika.
Sekreterare
Helena von Bothmer
Justering
Lars-Ove Loo

