Kosternämndmöte
KN 108
7 november 2016 på Naturum
Närvarande:
Anders Tysklind, Hans Arén, Svante Nilsson, Göran Lyth, Lars-Ove Loo,
Ingegerd Karlbratt, Göran Larsson, Helena von Bothmer, Maria
Wogenius
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Val av sekreterare och justeringsman: Helena sekreterare, LarsOve Loo justerar och lägger ut på hemsidan. Därefter informeras
samtliga medlemmar i Kosternämnden.
Dagordning fastställs
Inval av Ingegerd Karlbratt och Hans Arén som ersättare till Ima
Andersson och Claes Johansson
Föregående protokoll. Från mötet med samhällsföreningen i
september KN 106:
behov av fler som engagerar sig i frågan kring hemtjänsten.
Kommunens Jennie Persson vill ha möte och vi enas i att
hon träffar Jane Carlsson och Maria Wogenius för ett första
möte. Maria håller i det.
”Kilesandsgruppen” (en lokal grupp som ifrågasätter
exploateringen av området kring Kostergården) vill ha möte
med Kostergården. Nu har Kostergården kommit i ett annat
läge och vi vet inte riktigt hur läget är. Vi beslutar att ta
kontakt med Marcus Engelbrektsson och/eller Kjetil Dalby för
att få direkt information om läget och hur inställningen är till
campingen. Göran Lyth frågar Marcus E. om han är
intresserad av ett möte med oss
Kosters varumärke - Kosternämnden vill vara remissinstans.
Kvalitetsfrågan vill vi ta upp inom FÖP arbetet och i projekt
med Ulla Herlitz.
Bostadsfrågan - Samhällsföreningen hade möte med Linusson
och samlade ihop det som gjorts tidigare. Kosternämnden tar
frågan vidare till kommunen. Vi vill initiera ett möte med VD
Göran Wallo, ordförande i Strömstadslokaler Peter Heie och
ordförande i Strömstadsbyggen Anders Olsson. Lars-Ove
Loo tar kontakt med Göran Wallo genast! för att höra om han
tycker det är en bra ide att ordna ett möte med alla.
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Öråd 22 november. Kl 17.15. Fortsättning på föregående öråd om
vattenfrågan. Då presenteras Prof Barthel vattendundersökningen
som gjorts i sommar. Vattenprojektet presenterar ett ”förslag 3”
dvs ett alternativ till överföringsledning. Den 23 håller
kommunstyrelsen ett AU där förslaget presenteras av Pleijel. Efter
att AU sagt sitt öppnar en utställning på naturum om förslag 3.
Utsällningen pågår fram tom söndag 27e november. Detta är att
betraktas som ett samråd. Detta öråd bör kunna direktfilmas och
Anders T tar kontakt med Mikael Skärström om han kan vara
behjälplig med direktsändning. Kan kallelsen skickas ut gm
register som Stjernberg har (Helena kollar) vi lägger i alla
Kosterbors postlåda. Maria W lägger ut på diverse Facebooksidor
som berör Koster.
Aktuella projekt: Förslag från Ulla Herlitz om att presentera
Demokratiprojektet i februari 2017. Helena återkopplar till Ulla om
att vi gärna vill delta och samarbeta kring detta projekt.
Information och ärenden: Förhöjt väggliv. Frågan återkommer på
nästa Kosternämndsmöte
Information kring projektet i Vettnet; Kosterbaden som lagts på
is. Diskussionen rör utveckling och framtid och synen på
Koster som turistdestination. Diskussionen fortsätter och
frågeställningen är hela tiden varför inte FÖP en kan stötta
oss.
Information från föreningarna på öarna.
Nästa möte: 6 dec kl,17 på naturum

