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Justerare: Maria Wogenius
1. Dagordning fastställs
2. Genomgång av föregående protokoll. Inga åtgärder kvartsår.
3. Alternativ 3 för VA-lösning för Kosteröarna har presenterats på
kommunstyrelsen. 8 feb. Där hade vi 1,5 tim för att presentera och öppna
för frågor. Christians Pleijel genomförde det som informationspunkt.
Nästa steg:
• Telefonmöte (22/2) med Germund Persson på SKL för att utreda
§6 – vattentjänstlagen och verksamhetsområde. På detta möte
deltar även kommunens samhällsutvecklingsjurist, Roland
Kindslätt, Jerry Johansson, Torbjörn Stjernberg. Syftet är att
klargöra
• Peter Dafteryd kommer den 22/2 att på AU ta upp frågan och vill
då lyfta in kommunens samhällsutvecklingsjurist i projektet.
• Beslut förbereds ta beslut 8 mars att alternativ 3 ska ut på remiss.
Anders Tysklind kommer att prata med Peter D om var den ska ut
på remiss. Med hänsyn till projektets art och förankring krävs en
lång remisstid som möjliggör för Kosters sommarbefolkning att
också ta del. Remisstid tom augusti som förslag.
Öråd - Förslagsvis 18 mars i samband med KSHF har årsmöte, kl.
11 på Fiskargården. Då sker en presentation av förslaget.
• Kompetenscentrum är ett förslag som finns med i alternativ 3. Ett
centrum som ska stötta alternativ 3 att bli verklighet. Genom att ge
råd och kunna vara behjälplig att ge råd för avloppslösningar och
färskvattenhantering. Ett viktigt mål med att etablera ett
kunskapscentrum som tar tillvara lokal kompetens. Ge den lokala
nivån legitimitet.
• Genomföra en workshop som kan vara uppstarten av ett
kunskapscentrum. Till denna finns medel. Göran Lyth tar upp
frågan med Christian P. Denna bör förläggas nu på våren så att vi
kan vi presentera ett förslag på Öråd i sommar. Kanske tom ha
rådgivning igång.
• KN anser att alternativ 3 är så pass klart att det går att börja jobba
med planer och att vatten inte bör vara hinder för vidare
utveckling.
4. ”Den första samhällsnivån” som bla. visar hur man stärker små samhällen
att utvecklas, Ulla Herlitz och Hans Arén är författare till denna skrift.
Kosternämnden (de som kan) är med på lanseringen. Helena återkopplas
till Ulla H.
5. Kosters varumärke och kosternämnden en remissinstans: Bordläggs till
nästa gång.

6. Aktuella projekt och åtaganden; Kyrkosundsfrågor bla.
7. Information från övriga föreningar: KSHF vill ha gemensamt möte vid
nästa tillfälle. 14 mars kl 17-19. KSHF har också initierat och driver
genom byggandet av utegym både på Nord och Syd.
Övrig fråga: Hemsida. Kostervattensidan har hackats och vi måste kunna peka
vidare för besökaren. Anders T frågar Christian om detta. Göran Lyth tar tag i
frågan om att korrigera på Kosternämndens hemsida.
Tilläggsmöte Kosternämnd 7 mars 2017
Närvarande: Anders Tysklind, Göran Larsson, Göran Lyth, Hans Arén, Torbjörn
Stjernberg, Helena von Bothmer
Tillägg till KN 111
14 mars håller KSHF styrelsemöte dit kommer Torbjörn S och redogör för
vattenprojektet.
18 mars kl 13 håller KSHF årsmöte dit kommer Kosternämnden och håller ett
informationspunkt om vattenprojektet.
Projekt Första Samhällsnivån
Seminarium och lansering av utredningen som Hans Arén och Ulla Herlitz gjort
om ”den första samhällsnivån”.
Datum: 25 april kl. 12.40-15.20 (mellan båtar!)
Plats: naturum
Hans A pratar med Ulla H om målgrupp så att vi kan lägga det hela på rätt nivå.
VA frågan nästa steg - se ovan. Hur går vi vidare?
Lagstiftningen ska inte förhindra hållbara lokala lösningar. En viktig mening att
ha med i ex brev till miljöministern.
Workshop om bildandet av kunskapscentrum prel 17 maj kl. 13-17. Anders T,
Helena vB och Göran Lyth diskuterar detta vidare.

