KN 105
Protokoll Kosternämnden den 30:e maj 2016 kl. 17.00 i Fiskargården
Närvarande: Göran Lyth, Lars-Ove Loo, Maria Wogenius, Ima Andersson, Helena
von Bothmer, Göran Larsson, Roger Ekstrand, Svante Nilsson, Göran Wallo.
1. Val av sekreterare och justeringsman
Sekreterare: Lars-Ove Loo.
Justeringsman: Helena von Bothmer.
2. Dagordning fastställs
3. Genomgång av föregående protokoll från den 3:e maj
4. Diskussion om bostadssituationen på Koster
Göran Wallo är inbjuden till mötet och presenterar lite ideér om bostadsbyggande,
bredband mm. Han rekommenderar oss att göra en lista vad som skulle vara bra för
att behålla och utveckla ett levande åretruntsamhälle. Vilka är de grundläggande
funktionerna som behövs för att ett åretruntsamhälle skall fungera även med
framtidens behov?
a. Bostäder: viktigt är att bostadskostnaderna kan hållas så låga som möjligt om vi
vill fler personer att bosätta sig på Koster. Faktorer som påverkar
bostadskostnaderna är markpris, detaljplaner, regelverk (t.ex. att möjlighet till
uthyrning av något rum sommartid),
b. Arbetsplatser: skapa olika typer av verksamteslokaler, gärna så flexibelt som
möljigt.
c. Skolan är viktig: för närvarande så har den kanske lite för stor kostym, det
behövs en bättre skolgård mm.
d. Energilösningar: bärkraftiga och miljövänliga energilösningar.
e. Fiberbredband: för närvarande är ofta nuvarande lösningar överbelastade
sommartid då det som mest behövs. Lokalsamhället kanske kan hjälpa till med att
lösa markfrågan på ett enklare sätt.
f. Någon typ av helhetslösning kring torget.
För att kunna få dessa funktioner till stånd måste vi, kosterbor, ha ett intimt
samarbetet tillsammans med Strömstads kommun. Strömstads kommun har antagit
ny vision med långsiktiga mål, vilket stämmer överens väl med våra lokala mål och
önskemål.
Vision 2030 (Bilaga 1)
”Kommunfullmäktige antog i april 2016 en ny vision och långsiktiga mål för
utvecklingen i Strömstads kommun. Strömstad har en unik position som
tillväxtkommun i Västra Götaland, som mötesplats vid EU:s yttre gräns och som
knutpunkt mellan Oslo och Göteborg. En natur med internationell dragningskraft, en
attraktiv småstadsmiljö och våra mindre samhällen är viktiga tillgångar. Fortsatt
befolkningsökning, högre utbildningsnivå, god kompetensförsörjning och ett varierat
näringsliv skapar förutsättningar för bibehållen service och goda livsvillkor. En
dynamisk gränsregion, fronten mot Västerhavet och en hållbar utveckling ger energi
till både företagsamhet och föreningsliv.”

”Övergripande mål
• 2030 har Strömstad 16 000 invånare
• 2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun
Vägen mot övergripande mål och vision ska präglas av:
• Ökat invånarengagemang
• Effektiv ekonomisk och ekologisk hushållning
• God social hållbarhet
• Offensivt samhällsbyggande”
Kosterbornas bidrag till att genomföra Vision 2030 är genom att stärka ovanstående
funktoner vilket i sin tur är en förutsättning för att få ett starkt och växande
åretruntsamhälle.
5. Nästa möte
Ö-rådsmöte 26 juli kl. 18.00 i naturum.
Kosternämndsmöte med Samhällsföreningen, 11 september 2016, Fiskargården.
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