Optimism trots negativ trend
Antalet sommarbesökare på Koster har ökat stadigt de senaste åren. Samtidigt har utvecklingen av antalet
fastboende gått i helt motsatt riktning, och de mantalsskriva har på bara sex år minskat med 60 personer.
Kosternämnden tillsatte därför en arbetsgrupp med uppgift att genomföra en lokalekonomisk analys (LEA)
och få fram en faktabaserad och tydlig bild av läget. Syftet var också att skapa en handfull konkreta
utvecklingsförslag som kan bidra till att vända Kosters negativa befolkningsutveckling.
Ett axplock från LEA
• På 20 år har passagerartrafiken ökat med 35 procent.
• På sex år har Kosters befolkning minskat med 60 personer.
• På fem år har barnen i skolan minskat från 18 till 5.
• Koster har en åldrande befolkning med få personer i yrkesaktiv ålder, jämfört med både Strömstads
kommun och hela Sverige
Utve cklingsproje kt för e tt le vande Koste r
Läget är allvarligt men det finns goda möjligheter att vända trenden. Fyra utvecklingsprojekt har tagits fram
och en lokal organisation som ska samordna projekten håller på att formas. Utvecklingsprojekten rör bland
annat bostäder, hållbar året runt-turism och säkerställande av service så som skolan och kollektiv båttrafik.
Målet är att organisationen även ska kunna driva och bemanna ett informationskontor och samordna och
utveckla Kosters utbud av bland annat aktiviteter, boendemöjligheter och nyttjande av lokaler. På sikt kan
samverkansprojektet utvecklas till ett utvecklingsbolag där man kan köpa aktier. Du kan läsa mer om detta
på Kosters samhällsförenings hemsida (www.kostershf.se). Där finns också den lokalekonomiska analys
som ligger till grund för projekten.
Alla kan bidra
Du som är intresserad av att engagera dig i utvecklingsarbetet eller kan tänka dig att bidra ekonomiskt eller
på annat sätt till ett framtida utvecklingsbolag - höra av dig med frågor till
Börje Nilsson 0706-20 60 66 borje.nilsson@vestrautveckling.se eller
Erik Johansson 0730-32 35 23 erik@ekkoop.se
Allt engagemang är välkommet. Tillsammans kan vi hjälpas åt att skapa ett Koster som lever året om!

Nu startar ett unikt samarbete för att skapa fler
åretruntboenden på Koster!
Under arbetet med LEA (Lokalekonomisk analys) har ett nära samarbete med kommunen och
Strömstadsbyggen etablerats och en plan för att skapa inflyttning till Koster börjar ta form. Genom detta
kan vi sänka trösklarna in på bostadsmarknaden samtidigt som vi kan motverka att befintliga bostäder
omvandlas till sommarbostäder.
Om vi håller engagemanget igång vågar vi nu hoppas på drömmen om en långsiktigt hållbar framtid på
Kosteröarna, där vi kan värna om miljön och en utveckling av samhället. Den service som finns är
beroende av att vi får unga och barnfamiljer att flytta hit och upptäcka att Koster med dess natur är en

fantastisk plats även på höst, vår och vinter. Personer som kan värna om kultur och om de miljövärden
som finns här ute.
I samarbetet ska vi ta fram olika former av boenden som inte går att spekulera i ekonomiskt men som på
olika sätt är attraktiva. Ett första steg utgörs av billiga första-boenden på Filjestad, kommunala enkla
små hyresrätter som får personer att våga ta steget att flytta hit och verka här. Det ska vara möjligt att
leva på en inkomst och samtidigt spara pengar för nästa steg i en bostadskarriär. Steg två utgörs av
boenden med högre standard med möjlighet att utöva ett visst inflytande över bostadssituationen. Med
kooperativa hyresrätter kan boendet göras spekulationsfritt under förutsättning att kommunen hyr ut
tomten (mot tomträttsgäld) eller gör så att en stiftelse kan köpa marken för att garantera att den inte säljs
vidare. Ju fler vi blir ökar pendlingsmöjligheterna så att det i större utsträckning ska gå att bo på Koster
och pendla in för att arbeta i Strömstad.
Vill du flytta hit och bo här året om? Eller vill du veta mer om vad ett boende på Koster skulle innebära?
De skisser ni ser är från Strömstadsbyggen för tomten på Filjestad, ett första utkast på hur hyresrätterna
skulle kunna se ut. I slutet på augusti finns det möjlighet för de som vill flytta hit och verka här visa vilken
typ av boende som erbjuds. För mer information kontakta
Erik Johansson 0730-32 35 23 erik@ekkoop.se

