Protokoll fört vid

Kosternämndens sammanträde nr 109
6 december 2016 på Naturum, Sydkoster
Närvarande;
ordinarie ledamöterna: från Nordkoster: Lars-Ove Loo, Maria Wogenius, Göran Lyth,
Roger Ekstrand, från Sydkoster: Göran Larsson, Helena von Bothmer och Hans Arén.
Frånvarande; Svante Nilsson, Ingegerd Kalbratt.
Adjungerade: Torbjörn Stjernberg, Anders Tysklind.
1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna, speciellt Torbjörn Stjernberg, som medverkat i arbetet med att ta fram alternativ 3 i Kosters framtida vattenförsörjningsprogram, vilket
skulle bli mötets huvudfråga.
2. Val av sekreterare och justeringsman
Hans Arén valdes till mötessekreterare, Lars- Ove Loo till justeringsman.
3. Genomgång av protokoll från föregående möte.
Bl.a. kommenterades följande frågor:
- ägarna till Kostergården och projekt nytt ”RESO” på Vettnet, har inte just nu visat
intresse för att komma till ett nämndmöte. Ordförande tar kontakt med en av delägarna, Kenneth Myrvold, för att bestämma tidpunkt för ett eventuellt möte med
nämnden.
- Diskussionen om Kosters varumärke får anstå till en senare tidpunkt och kanske
ses i perspektiv av det visionsarbete nämnden behöver ta ett ansvar för. Den
gamla idéen om ”Koster året runt” bör i det sammanhanget diskuteras som en
strategi för att stärka Koster.
- Bostadsfrågan på Koster handlägges av samhällsföreningen, där Pontus är den
som håller i arbetets uppläggning. En del av Helena von Bothmers deltidsanställda arbetskraft på Kosters Trädgårdar är intresserade av att deltaga i ett arbete kring framtida helårsbostäder på Koster.
- ”Kosterhavet” är inte ett patenterat varumärke utan en betäckning på ett geografiskt område.
4. Rapport från Ö-rådet på Naturum den 22 november om VA-projektet.
Till mötet den 22 november kom ca 90 personer, de flesta öbor d.v.s. helårsboende. Roland Barthels föreläsning var mycket informativ och kompenserade delvis den brist på
information, om de olika alternativ som finns för att lösa vattenfrågan, och som några av
mötesdeltagarna förväntat sig. Det fick man möjlighet att bli informerad om på ett informationsmöte nästa dag, onsdagen den 23 november, också i naturum. I samband med
presentationen av alternativ 3 gavs möjligheter att muntligt kommentera förslaget, vilket också många tagit till vara.
Diskussionen på nämndens möte kom att handla mycket om innehållet i alternativ 3 och
vad ett genomförande kan komma att kräva i form av organisation och pengar. En viktig
aspekt är karaktärisering av olika åtgärder och dess huvudmannaskap. Lars-Ove Loo

berörde en central aspekt nämligen hur reningen av avloppsvatten skall genomföras på
ett hållbart sätt, en aspekt som han anser bör kompletteras i projektbeskrivningen. Som
nämndes ovan underströk Roger Ekstrand betydelsen av att det tas fram någon form för
genomförandeplan. Den skall på ett klart sätt beskriva de ekonomiska och praktiska
konsekvenserna för ett genomförande i var och ett av de fem delområdena. Anders
Tysklind underströk behovet av en mycket noggrann genomarbetning av alternativ 3 för
att undvika en onödig kritik, som kan diskriminera förslagets status.
5. Information från föreningar, projekt
Lars- Ove Loo informerade om Strömstad Akademins projekt Kosters fortbildningsinstitut. Han hade tillsammans med Anders Tysklind och Hans Arén deltagit i ett möte med
projektets huvudman Gudmund Bergqvist och akademiledamöterna Margareta Fredriksson och Rolf Pettersson. Resultatet av det mötet var en önskan om att få institutets
syfte och verksamhet med projektet, som stöd för Kosters utveckling som hållbart samhälle, mer tydligt beskrivit. Från övriga projekt eller föreningar gavs ingen tid för ytterligare information.
6. Mötets avslutning och tid för nästa möte
Ordförande tackade för visat intresse och mötesdeltagarnas engagemang för speciellt
vattenfrågans lösning. Nästa möte genomförs den 9 januari 2017 på Naturum.
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