Protokoll fört vid Kosternämndens möte i KSK-huset 2011-08-18
Möte nr. 80

Närvarande :
Claes Johansson, Pia Grahn, Göran Lyth, Lars-Ove Loo, Lars Flodin, Kaj Axelsson och
Göran Larsson.
Adjungerad till mötet : Anders Tysklind
Icke närvarande : Helena von Bothmer, Ima Andersson.
Öppnande och val :
Till mötessekreterare valdes Göran Larsson.
Till att justera protokollet valdes Claes Johansson.
Genomgång av protokoll nr 79.
1. Vi avvaktar hjälp till Peter Svensson, då han undersöker alt. placering av nybyggnad av
verkstad.
2. Besiktning av kajanläggningar har skett under sommaren och vi avvaktar budget för det
gemensamma handelshamnsprojektet.
3. Anders T. meddelar att nationalparksförvaltningen kan tillsammans med andra intressenter
iordningställa en badbrygga i Rörvik. Närheten till naturum i Ekenäs hamn är anledningen.
4. Frågan om allmänna diken tar Anders med sig till sin förvaltning.
I övrigt godkänns protokollet och läggs till handlingarna.
Naturum
Läget för närvarande enl. Anders : Projektet delas upp i två, nuturum och förvaltningslokaler
men i en byggnad. 20 milj. -gränsen skulle då kunna hållas för natiurum och drygt 4 milj. för
förvaltningen. Upphandlingen går ut i dagarna och anbud för byggande skall va inne 5
oktober. Byggstart i bästa fall månadsskiftet okt/nov. med ett års byggtid. Invigningen skulle
då kunna ske 121212.
Bostadsprojektet
Kosterstiftelsens ansökan om att få bilda ett bostadsbolag ligger hos kammarkollegiet för
avgörande.
Kosterhavsdelegationen
Delegationens nästa möte blir 23 sept. i Skärhalden på Hvaler.
Trafiksituationen under sommaren.
Polisens aktiva närvaro på Koster i sommar har skapat viss ordning och reda i trafiken. Dock
har det också skapat stora problem, främst hur vi numer skall kunna transportera gamla och
barn på våra fordon : lastmopeder, elfordon, 4-hjulingar. Polisens rekommendation att alla
skaffar elbilar eller använder skottkärror för persontrafik, visar att polisen inte förstår
problemet. Krav på att kommunen nu måste ordna färdtjänst, subventionera taxitrafik eller
busstrafik har blivit följd av polisens aktiviteter i sommar.
Kosternämnden anser att det behövs ett möte med Kommunstyrelsen, Transportstyrelsen,
Polisen och kanske annan myndighet.

Samhällsföreningen har börjat agera i ärendet och skall ha möte i styrelsen i början av sept.
Frågan bör ägas av KSF.
Om KSF vill bredda argumenteringen i frågan ställer kosternämndens medlemmar upp vid
mötet.
Övrig fråga
Kosternämnden är positiva till att det tidigare s.k. Lilla Ö-rådet återuppstår. Dvs. ordföranden
från samtliga föreningar och organisationer som arbetar med Kosters frågor.
Anders T. meddelar att Nord-Långö och Väderöarna nu ingår i Kosterhavsförvaltningen
ansvarsområde.
Nästa möte
Som tidigare beslutat 13 okt. eller om ordf. kallar.
Avslutning
Koster 2011-08-23

Göran Larsson, mötessekreterare

Claes Johansson, ordf. och justeringsman

