Kosternämndsmöte
KN114 - 21 augusti 2017 kl 17.00 i KSK
Närvarande: Göran Lyth, Göran Larsson, Svante Nilsson, Maria Wogenius, Lars-Ove Loo,
Ingegärd Kalbratt, Roger Ekstrand, Helena von Bothmer och adjungerade Torbjörn
Stjernberg samt Anders Tysklind (via telefon).
1. Val av sekreterare och justeringsman: Lars-Ove Loo och Helena von Bothmer.
2. Dagordning fastställs.
3. Genomgång av föregående protokoll KN 113.
4.

VA-projektet läge och remissvar på alternativ 3: Utredaren, Anders Grönvall riksdagen,
som utreder §6 är ej klar. Besökarna på Ö-rådet den 20:e juli, 73 st, fick en webadress där de kunde lämna synpunkter, öppen en vecka kvar. Samhällsföreningen
tillsammans med KN och delegationen lämnar in en remiss (15 september).
Delegationens har möte 29 september. I remissvaret skall vi trycka att vi får ett svar i
närtid (2018). Länk till Solvarm mm http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/familjensolvarm-bor-i-växthus-3332232

5. Fortsättning på ”Den första samhällsnivån”: Det skulle behövas någon på plats som en
länk till kommunen i infrastrukturfrågor mm. Detta skulle stärka förslagen i FÖP:en
ytterligare. Roger Ekstrand ger exempel från Hamnföreningen och Vägföreningen på
Nordkoster där man i sommar har haft problem med överfyllda sopkärl och
överbelastade toaletter. Han föreslår att Kosternämnden tar upp och löser denna och
andra liknade frågor gent emot kommunen eller, alternativt vi tvingas ta ut någon form
av ”turistskatt” eller begränsar antalet turister som får besöka öarna för att klara av
det hela. Statistik kan fås från Kostermarin. Sopmöte för företagare kommer att hållas
20 sept, förslagvis i Fiskargården.
6. Örådet den 20:e juli: Se protokoll…72 st info möte
7. LEA- ett beslut om fortsättningen - projektledare mm: Som processledare är Ulla
Herlitz utsedd (50000-70000 kr, Kosterstiftelsen). Projektledare skall utses (finansierad
av länsstylsen). Ett mobiliseringsmöte för allmänheten kommer att hållas för att utse
resten av gruppen. Mötet anser att det är viktigt att även resten av deltagarn i LEAgruppen får någon form av ekonomisk ersättning.
Några länkar:
https://www.scb.se/sv_/Vara-tjanster/Regionala-statistikprodukter/Lokalekonomiskanalys-LEA/
http://friametoder.se/?p=170
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:851242/FULLTEXT01.pdf
8. Byggstopp, vattenstopp upphör – Föp-förändringar: Hänvisning §5.
9. Information från Samhällsföreningen, Företagarföreningen, Kosterstiftelsen och
Fossilfritt Koster

10. Inkomna skrivelser och övriga kontakter: Roﬀes på nord, Vettnets brygga, sommarens
sophantering: Förslag på att detaljplanen ändras, 1 september börjar bryggan byggas.
11. Övrigt: lokalt kunskapscentrum diskuterades; bostäder - Göran Wallo arbetar vidare.
12. Nästa möte: 13:e september 17.00 tillsammans med Samhällsföreningen i KSK.
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