Protokoll och minnesanteckningar från möte
Kosternämnden och Samhällsföreningen den 11:e september 2016 kl 15 i
Fiskargården
Närvarande: Svante Nilsson, Olle Ekström, Janne Waldås, Lars-Ove Loo, Monica Broberg, Roger
Ekstrand, Göran Larsson, Anders Tysklind, Göran Lyth, Pontus, Maria Wogenius, Helena von Bothmer,
Ulla Herlitz.
Val av sekreterare och justeringsman
Helena von Bothmer väljs till sekreterare
Maria Wogenius väljs till justeringskvinna
Dagordning fastställs
Genomgång av föregående protokoll nr 105 från den 30:e maj
Förra mötet var det med Göran Wallo från Strömstadsbyggen.
•
•
•
•
•
•

Bostäder
Arbetsplatser
Skola som byggnad till annat
Energilösningar – profilera Koster
Bredband
Helhetslösning för torget

Rapport från örådsmötet den 26:e juli
Se hemsida samt nedan
Samordning av omsorgsresurserna på Koster
Kommunen vill för Koster hitta en lämplig lösning för hemtjänst, hemsjukvård och larmsystemet.
Vore bra att samordna funktionerna för att effektivisera. Referensgrupp bör tillsättas på Koster som
kan kommunicera med tjänstemän; Jenny Persson och Annika Tobiasson. Mötet föreslår att Ima
Andersson, Jane Karlsson och Gunnel Norberg tillfrågas att få ihop en referensgrupp med målsättning
att ta fram en plan. Göran Lyth tillfrågar Ima.
Rapport från VA- projektet.
Ett antal projektmöten har hållits inom vattenprojektet. Senast 30 aug där intervjuer gjorts med
flertal Kosterbor, både sommarboende och helårsboende. Gemensamt för alla intervjuer visar att
mängden vatten brukaren nyttjar är mindre än antagit i bla. gamla Masterplan. Delrapport från GU
vattenanalys – preliminärt grundvattensituationen är Ok alltså varken bra eller dålig. Ser ut som
resten av landet. En risk för förorenas av ytvatten eller/och avloppsvatten. Kosterborna har mycket
dålig koll på sitt eget vatten eller kontrollerar det. Finns alltså ett behov att se över våra brunnar och
hålla dom täta. Grundvattenproblemet på Koster är inte ett grundvattenproblem utan ett
hanteringsproblem. Frågan är vem som bär ansvaret? En sista mätning görs i november och då
kommer man att se om det är så att förbrukningen över/eller understiger nybildningen av
grundvatten.
Parallellt har en genomgång av avloppen på öarna. Karta finns på Strömstads hemsida.

Vattenprojektet har en stor utmaning att ta fram material som kommunens nämnder ska ta beslut
om. Projektgruppen är stressad och orolig att den inte hinner ta fram det som behövs och att det då
blir lätt för kommunen att ändå ta beslut om överföringsledning.
Göran Lyth presenterar ett förslag på indelning av Kosteröarna i 4 vattenförsörjningsområden. I den
har man tittat på antal boenden helår o deltid ledningar, vattenförsörjning och ledningsdragning mm.
Denna kartbild presenterades på förra Vattenprojektsmötet (30 aug).
Över hela frågeställningen ligger de juridiska frågorna kring vattentjänstlagen §6. Den är inte självklar
och tolkas olika.
Rapport från Kosterbadenprojektet
Projektplanering har pågått till och från de senaste 8 åren. Nu var tanken att påbörja ett bygge 2016
där man struntar i att bygga källare och på så sätt få tillstånd en byggstart. Men det finns indikation
över att grannar igen kommer att överklaga nybyggnationen. Tillbygget finns beskrivet i FÖP:en.
Detta leder till konflikt mellan boenden. Vem äger och driver utvecklingen frågar sig Göran Lyth.
Information från Samhällsföreningen, Företagarföreningen, Kosterstiftelsen och Fossilfritt Koster

Inkomna skrivelser och övriga kontakter
Skrivelse från sk Kilesandsgruppen som starkt opponerar sig mot fas 2 i utbyggnaden av
Kostergården. Ulf Nankler företräder denna grupp. Även denna fråga belyser problemet kring vem
som bestämmer vad. KN & KSHF vill gärna att exploatören, träffas tillsammans med
”aktionsgruppen”. Göran Lyth tar kontakt om detta möte.
KSHF skulle kunna vara proaktiv i frågor som ex exploatering av öarna.
Kan Hembygdsmuseet göra en sammanställning av hur vi på Koster har byggt historiskt som kan
användas att inspirera nybyggen.
Höstens projekt - VA-förslag till lokala lösningar på Koster
Kosters varumärke – remissinstans?
Går det att formulera oss gemensamt kring ett sånt? Göran Lyth önskar att vi tänker
på detta. Se bla. på det som är skrivet på FÖP:en.
Vilka värden är det vi vill bevara, utveckla, förmedla
Bostadsbyggande
Vi måste gå vidare i denna fråga KN och KSHF. Maria föreslår att vi väljer några frågor
som de enskilda föreningarna tar i. Lars-Ove vill att vi igen bjuder in Göran Wallo för
att fortsätta samtalet där vi avslutade i maj. Viktigt att även få med oss politikerna i
frågan. Mötet föreslår att samtalet om skolans framtid, om helårskosters framtid
blir den viktigaste frågan för KSHF.
Kosters del i kommunens framtidsvision?
Hur kan vi få ett effektivare samarbete på Koster mellan föreningarna?

Ulla Herlitz ger oss några positiva synpunkter på våra framtida möjligheter.
En kort sammanfattning av Ulla Herlitz föredrag för KN och KSHF från våren 2016. Bla kring bildandet
av lokalt utvecklingsbolag, SVB (Särksilt vinst begränsade bolag) i Röstånga. Bildade ett bolag med 50
000 aktier à 1sek sen sålt aktier för 500SEK. Köper upp hus som sen hyrs ut. Privat bolag med
allmännyttigt intresse.
Första samhällsnivån handlar om nivån under kommunen. Ex Svågadalen. Röstånga och FÖP arbetet
på Koster. Ulla har tillsammans med Hans Aren har arbetat med en idé kring utvecklingen av detta.
Ett idé dokument som försöker formalisera lokala utvecklingsarbetet där demokrati, ekonomi och
planfrågor integreras.
Förslag för en lokal nämnd
1. Att kommunen delegerar ansvar och medel
2. Att förfoga över planarbetet för att formulera markanvändning och utveckling
3. Få civilsamhället att bli delaktigt. Här föreslås att den lokala nämnden får resurser för att
administrera och organisera det lokala ideella föreningsarbetet.
Gäller att hitta redskap för att lösa våra frågor där vi kan vara delaktiga och känna att vi har möjlighet
att påverka. Ulla säger att hon är intresserad av att se hur vi kan utveckla oss vidare inom KN för att
stärka vårt arbete och säkerställa
Nästa möte
KN möte 3 oktober kl. 17.00 på KSK

Helena von Bothmer

