Protokoll nr 115, fört vid gemensamt

Styrelsemöte i Kosters Samhällsförening och Kosternämnden
KSK-huset, onsdagen den 13 september 2017 kl 17.00.
Närvarande från Kosternämnden : Göran Lyth, Göran Larsson, Svante Nilsson,
Maria Wogenius, Lars-Ove Loo, Hans Arén
Närvarande från Kosters Samhällsförening: (Maria Wogenius) , Janne Waldås, Jane
Forsberg – Karlsson, Olle Ekström, Pontus Öberg
Göran Lyth är mötesordförande
1.
2.
3.
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Hans Arén valdes till sekreterare, Lars-Ove Loo till justeringsman.
Dagordningen fastställs.
Genomgång av KN.s protokoll nr 114 uppskjutes till nästa möte i nämnden
VA-projektet. Kosternämndens och Samhällsföreningens gemensamma
remissvar, som sammanställts av Torbjörn Stjernberg, är färdigställt. Att
speciellt notera är att vi dvs representanter från Koster understryker att Brevik
– Röd – området inte skall bli ett kommunalt verksamhetsområde.
Ordförande går igenom svaret och Torbjörn S medverkar via mobiltelefon.
Lite olika synpunkter framkom bl.a. angående länsstyrelsens medverkan och
betydelse för hur VA-frågan kommer att lösas. VI ber Anders Tysklind ge
upplysningar om detta. Mötet konstaterar att kommunen refererar VA projektet på sin hemsida och på ett bra sätt. Torbjörn S sänder ut förslaget till
samtliga styrelsemedlemmar, som därigenom fick möjlighet komma med
synpunkter före torsdagen den 14 september kl 08. Lars-Ove Loo vill
understryka att alternativ 3 innebär en lösning som ligger i linje med de 17
övergripande miljömål FN fastställt 2017. Han tycker att detta skall
understrykas i remissvaret. Ordförande vill att de ekonomiska aspekterna bli
tydliga. Han kan också konstatera att en del av de resultat som framkommit i
VA-utredningen, delvis tidigare tagits fram genom det omfattande VA-projekt
som genomfördes av Kosterhälsan, ett projekt som genomfördes av
institutionen för Humanekologi vid Göteborgs Universitet. En del
arbetsinsatser hade kunnat besparas om vi tidigare observerat detta. Mot
bl.a. den bakgrunden underströk ordförande vikten av att det planerade
Kunskapscentret genomförs. Det kan bli den nödvändiga institution som
behövs, dels för att ta vara på olika erfarenheter som är gjorda, dels för att
samla den information om tillgänglig teknik för olika VA-lösningar som kan
appliceras på Koster.
5. LEA-projektet. Olika förberedelser har tagits för att projektet skall kunna
genomföras. Göran Lyth har tillsammans med projektledaren Ulla Herlitz och
kommunstyrelsens ordförande vidtagit olika åtgärder som att Börje Nilsson,
Nordkoster, blir pr0jektledare för projektet. Från kommunen kommer
utvecklingschefen Helene Evensen deltaga. Ulla Herlitz är processledare. Hon
har i förhållande till tidigare lokala LEA_projekt, som t.ex. det som genomförts
på Hven, utvecklat en metod för hur olika miljöaspekter kan ingå i den
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lokalekonomiska analysen. (Hon kommer också under arbetets gång
undersöka på vilket sätt ett livsformsperspektiv ytterligare kan utveckla
analysarbetet). KN och KS kommer hitta ett sätt där det ges möjlighet att hitta
lokala personer på Koster, som kan medverka i den referens- och
arbetsgrupp som arbetet förutsätter. Information om detta kommer finnas på
samhällsföreningens hemsida, information om att hemsidan finns ges på
”lappar” som sätts upp i affären, på båtarna, etc.
Vi kan konstatera att det generella vattenstopp som gällt på Koster under
flera år, har börjat luckrats upp. Nu kan arbetet med att revidera FÖP-arbetet
starta.
Bostäder vid Torget på Sydkoster. Strömstadbyggen har tagit fram ett
förslag till bostäder vid Torget. Vi tycker att detta är mycket positivt men
menar också att det är viktigt att förslaget, innan detaljplan skall utformas,
bör visas för KN och KS: styrelse vid t.ex. ett gemensamt styrelsemöte där vi
kan bidra med positiva synpunkter. I samband med detta diskuterades vad
som händer med det s.k. Filjestadsprojektet, dvs det löfte KN fick från
kommunen för ett antal år sedan att kunna uppföra 4-5 markbostäder utan
detaljplan. En sätt att ta tillvara denna möjlighet är att tillfråga personer på
Kosters Trädgårdar som vi vet är intresserade av kunna bo på Koster. Hans A
fick i uppdrag att kontakta Erik på Kosters Trädgårdar för en vidare
diskussion om detta.
Sop- och avfallshanteringen. Den 19 september ordnar företagarföreningen
ett möte kring denna fråga.
Nästa möte blir som nu ett gemensamt möte mellan KN och styrelsen i SHF,
torsdagen den 5 oktober kl 17.

..................................... / Hans Arén
Sekreterare
..................................... /Lars-Ove Loo
Justeringsman

