KOSTERKURIREN

2019- 10- 17

FISKARGÅRDEN
text: Sylvia Lång

I mitten av november får tackorna träffa av mig utvalda
baggar. Nya små söta lamm blir till under 5 veckor.

Fiskargårdsföreningen är en ideell förening som anordnar
olika aktiviteter från september till maj på Fiskargården
som finns på Nordkoster.

Tackorna får efter det bara äta det goda fodret som jag
skördat på ängarna på Sydkoster runt midsommar -alltså
bara ekologiskt foder.

Tipspromenader, bildvisningar, quiss och
musikunderhållning är några exempel. Vi serverar då
olika tilltugg, alltifrån ärtsoppa till pepparkakor.

Baggarna har gjort sitt jobb och får vila ut resten av
vintern i fårhuset och sommaren på Tenholmarna.

Det anordnas jam en gång i månaden. Då finns fins det
olika instrument att spela på och även dart och biljard
mm.

Fåren och hästarna och de inhyrda korna med kalvar gör
ett jättejobb på sommaren för att hålla Kosters fina natur
öppen.
Njut av djuren på lite håll Tack

Vill du vara med och anordna någon aktivitet och/eller
vara med i styrelsen är du hjärtligt välkommen.
Fiskargården hyrs också ut till utställningar, privata fester
mm.
KOSTERS SKOLA
text: Susanne Lohmander
På Koster skola går, läsåret 19/20, sex elever i F-3:an. Det
finns två förskolebarn.
Vi som arbetar på skolan heter Bisse och Susanne. På
torsdagar kommer Bengt, som jobbat på skolan i många
år, och har musik. På fredagar har han ”orkester”
Lunchen lagas av Monica Ramstedt.
Koster skola har en Facebooksida där man kan se något
av vad vi gör i skola, förskola och fritids.
KOSTERLAMM
text: Helena Torgilsman
Jag driver lammproduktion med inriktning på kött-,
skinn- och garnproduktion av får och lamm på Sydkoster.
I samarbete med Kosterhavets Nationalpark betar mina
130 tackor med sina lamm som föds i fårhuset på Brevik.
Det går på saltängarna både på Sydkoster och på 7 olika
holmar väster och söder om Sydkoster, från maj till
oktober.
I september/oktober slaktas lammen och jättegott
lammkött finns i Gårdsbutiken för försäljning hela
vintern/våren. Jag använder ett litet ekologiskt slakteri i
Ljungskile.
I oktober klipps alla fåren. Efter det vill dom gärna vistas
inne i fårhuset. Dom har naturligtvis möjlighet att gå ut
när dom har lust, men tycker det är mysigt inne i en torr
och mysig miljö.

BREVIKS FISKEHAMN.
text: Peter Andersson
2019 har för Brevik varit ett stort år. Antalet båtgäster
har tangerat förra årets rekord. Det tolkar vi i Brevik som
att det är flera som hittar till denna mycket natursköna
hamn. Som en nöjd båtgäst förklarade: ”Det är som ligga
ute i skären fast ändå ligga i hamn”.
Med ”stort år” menar vi även att vi gjort ett stort arbete en renovering av ”Kajen”. Betongkajen byggdes som
beredskapsarbete på sent 40 tal/tidigt 50 tal och har varit
en grundstomme i hamnen. Inget varar för evigt och kajen
behövdes rustas upp. ”Hamn-och-sjö” från Hamburgsund
fick jobbet. Kranen monterades ner och det gamla däcket
lyftes bort, sprickor i den bärande konstruktionen bilades
ut och gjuts i på nytt. Nytt däck, kran och träskoningar
monterades. Vi hoppas nu att kajen står i 80 nya år.
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Verkstaden i Brevik hyrs för närvarande av Peter
Svensson ”Västport plåtteknik”, där han jobbar i första
hand med aluminium och rostfritt. Han har även gjort
några mycket fina plåtjobb för hamnens räkning.
För vidare information och även historik om hamnen
besök gärna https://brevikshamnen.se/
KOSTERS HEMBYGDSFÖRENING
text: Göran Larsson
Museet i Sibirien har varit öppet tre timmar dagligen i 8
veckor. Vi klarar detta tack vare att många medlemmar
ställer upp några sommareftermiddagar som värdar.
Många tacksamma besökare fick i år se bl.a.
temautställningen om makrillfiske. Vi har även fått besök
av ett trettiotal grupper, främst pensionärer på buss- och
båtresa.
Vi vill gärna ha fler medlemmar som kan ställa upp i
museet. Som tack för hjälpen hittar vi på nån aktivitet för
vakterna. I år blev det en räkfest på Lindås.
Onsdagsträffarna startar under hösten och har du några
foton vi kan scanna av och visa på nästa
sommarutställning, är vi tacksamma om du hör av dig till
oss.
Vi kommer under vintern byta ut fasaden på södergaveln
på Sibirien som efter 35 år gjort sitt.
Välkommen som medlem genom att betala 100:- på
kontonummer 328965-9 !
KOSTERS TRÄDGÅRDAR
text: Helena, Stefan, Linn, Anna, Alice, Sofie på Kosters
trädgårdar.
Kosters trädgårdar satsar på säsongsförlängning för ett
levande samhälle.
I höst är ni välkomna till oss på Kosters trädgårdar!
Vi har sedan en tid tillbaka satsat på att utöka våra
öppettider utanför sommarmånaderna. Fram till mitten
av december håller vi öppet på fredagskvällar för vår
uppskattade surdegspizza och lördag dagtid för lunch och
fika. Vi kommer även att ha musikspelningar i oktober
19/10, december 14/12 och under kommande vår. I
januari har vi stängt (men öppet för större bokningar och
fester) och i februari har vi öppet på helgerna igen.
Grunden till vår verksamhet har alltid varit hållbarhet.
Utöver den ekologiska hållbarheten vi vill inspirera med
giftfri och lokalt odlad mat. Vi ser också möjligheten att
bidra till en positiv samhällsutveckling genom att aktivt
jobba för säsongsförlängning. Ett levande samhälle på
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landsbygden är idag beroende av att privata aktörer vågar
satsa. Vi tror på Koster som något mer än ett
sommarparadis och arbetar därför för att fler ska kunna
bo och jobba på Koster året om. Det behövs också att
lokalsamhället sluter upp och att vi tillsammans skapar de
förutsättningar som krävs.
Vi vill verka för ett Koster där man kan leva ett hållbart
gott liv året runt och drömmer om ett Koster där skolan
har många barn, ICA är öppet året runt, hemsjukvården
prioriteras och det finns mötesplatser där vi kan umgås
när vinterkylan kommer.
Vi ses!
KYRKOSUNDS HAMN
text: Monica Larsen
Beläggningen med gästande båtar har inte varit lika bra
som förra året. För- och eftersäsong har varit usel,
troligtvis på grund av det ostadiga vädret. I juli däremot
var det fullbelagt. Badplatsen har varit välbesökt trots att
det varit kallt i vattnet.
Hamnens dag utföll till belåtenhet. Sjöräddningen var på
plats med sin båt. Det var spännande för både barn och
vuxna att få gå ombord och bli visade runt och få höra hur
de arbetar.
Arbetet under året har varit koncentrerat på
förberedelser av nya båtplatser och att lägga ut en
vågbrytare utanför hamninloppet.
Det är inte bara att göra utan det är många tillstånd som
ska till. Som ett första led har en konsultfirma undersökt
botten i hamnområdet. De hittade inte några större
förekomster av ålgräs eller andra bevarandevärda arter.
Vilket ju bådar gott för att få tillstånd för en utbyggnad.
Gästbryggan på Teneskär behöver genomgå en
omfattande reparation och det kommer att utföras under
hösten.
För övrigt löper livet i hamnen sin gilla gång med
hummerfiske och skötsel av båtar.
HUVUDVÄGARNA PÅ SYD
text: Torbjörn Stjernberg
Sedan 2015 tvingas vi sköta huvudvägarna på Sydkoster i
den vägsamfällighet som då bildades när regeringen, trots
Kosterbornas protester, beslutade att Trafikverket fick
avsluta sitt vägansvar. Inför överlämningen gjorde
trafikverket en del underhållsarbeten, bl.a. ordnades en
rad mötesplatser.
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Nu står vi inför en första större underhållsinsats på de
huvudvägar som alla fastighetsägare på Sydkoster är
andelsägare i. I skrivande stund sker reparationer på
asfaltsträckan mellan Ekenäs och Torget. Vi passar då på
att även asfaltbelägga de mötesplatser som finns längs
sträckan. Under våren planeras en omfattande insats med
grusning av övriga sträckor. Innan dess kommer vi att
förstärka vissa vägavsnitt. Tyvärr kommer allt detta
arbete att inverka på framkomligheten – vi skall försöka
informera om avstängningar och alternativa vägar allt
efterhand. Håll koll på kommentarsfältet på vår hemsida!
Samtidigt ber vi om överseende för de hinder som
vägarbetena skapar.
Efter grusningen överväger vi att behandla vägarna med
Dustex som är en cellulosaprodukt. Dustex förväntas vara
effektivare och skonsammare än salt. Vi söker fortfarande
information om erfarenheter av Dustexbehandling. Har
du sådan information – hör av dig genom kommentar på
vår hemsida (www.sydkostervagar.se) eller direkt till
någon i styrelsen.
FISKE PÅ KOSTER
text: Håkan Wogenius
För närvarande finns två räkfiskare som är bosatta på
Koster som har fiskelicenser. Håkan Wogenius och Claes
Lek. Håkan och Claes har fiskebåtarna Brattskär SD47 och
Brattvåg SD278. Brattskär används vid fiske medan
Brattvåg innehas för att få tillgång till
fiskelicensen. Dessutom finns ett antal fiskare med licens
för kräft-, makrill- och hummerfiske.
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vattenreservoarer och avsaltningsanläggningar för att
klara sommartopparna.
Som nämndes i senaste Kosterkuriren är det avgörande
för Alternativ 3:s genomförande att en ändring i
lagstiftningen genomförs så att kommunen inte tvingas
att ta ett driftansvar för vatten och avloppslösningar när
mer än 25-30 fastigheter ligger i närheten av varandra. En
utredning har lagt ett förslag om ändrad lagstiftning men
denna lagstiftsändring har ännu inte behandlats av
regering och riksdag.
VA-frågan på Koster befinner sig därför fortfarande i ett
vänteläge. Avgörande blir naturligtvis också om
Strömstads nya politiska ledning ställer sig bakom
Alternativ 3.
En motion gällande kravet på tre schemalagda
dialogmöten/samråd per år med Kosternämnden
inlämnades till kommunstyrelsen för ett år sedan. Detta
har resulterat i att det första samrådet med
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) genomfördes
18 september i år. Samrådet var mycket positivt och
resulterade i att KSAU och berörda förvaltningar träffar
Kosternämnden i oktober och då skall Kosternämnden
lägga fram en prioritetslista på tänkbara åtgärder för
Kosters utveckling.
KOSTERS SPORTKLUBB
text: Ima Andersson
Kosters Sportklubb har funnits i många år och många
varierande aktiviteter har det varit i vår gymnastiksal.
På årsmötet 2018 ställdes frågan om det inte kan byggas
ett gym i förbindelse med KSK-huset. Nu har vi beslutat
att Kosters sportklubb skall bygga ett gym. Vi har kommit
så långt att vi har fått mark av givmilda markägare. Stort
tack till er!
Vi ansöker nu om en lantmäteriförrättning. Tyvärr så
finns ju inte lantmäterikontor kvar i Strömstad och det
kan därför ta lite tid. Vi har en byggmästare som hjälper
oss med ritningar för gymmet. Det sponsrar han med.
Stort tack till honom också!

KOSTERS VATTEN OCH AVLOPP MM.
text: Göran Lyth
I februari 2017 presenterade vi en rapport som går under
namnet: ”Kosteröarnas vatten- och avloppssystem.
Alternativ 3”. Detta var ett alternativ till de två förslagen
som inriktade sig på en kostsam överföring av VA från
Strömstad. Alternativ 3 var en småskalig lösning med

Ett sådant här bygge kostar mycket och Kosters
Sportklubb har alltid satt sin ära i att inte vara skuldsatta
och det önskar vi att inte bli här heller. Därför ber vi er
om hjälp att hitta sponsorer, hitta ställen där vi kan
ansöka om bidrag till detta eller andra tips på att få in
pengar till bygget. Sedan ska det ju inredas. Har ni
kontakter som vet var man kan få tag i utrustning så är vi
glada om ni meddelar oss. Om du som privatperson
önskar att stötta bygget så är du välkommen med ett
bidrag. Du kan swisha till 123 266 8283 eller
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PG 64 37 53 – 7. Märk inbetalningen med Nya gymmet.
Vi som sitter i styrelsen idag är Ima Andersson, Håkan
Eriksson, Tor Söderlund, Putte Johander, Ida Tauru,
Simon Larsson och Hannah Öberg.
Som vanligt kommer det att bli en JULMARKNAD i KSK
och i år blir det lördag den 30/11 kl. 13-16.
Välkommen som utställare. Mer info kommer. Håll utkik
på Sportklubbens anslagstavla och Facebook/Det händer
på Koster.
KOSTERS KYRKA I STRÖMSTADS PASTORAT
text: Ima Andersson
När du läser detta så har det precis firats att kyrkan på
Koster har funnits i 80 år. Det är en ung kyrka. Inte desto
mindre pryder den sin plats.
Som vanligt har det varit Sommarmusik i Kosters kyrka.
Det har varit i ca 25 år i den tappningen som är nu. I
somras var konserterna väldigt välbesökta. Känns kul
både för arrangör och de medverkande.
Lördagen den 2/11 så kommer det att hållas en
MINNESGUDSTJÄNST i kyrkan. För mer info se affisch vid
kyrkan.
Kosterkören sjunger på! Den övar en gång i veckan under
höst, vinter och vår. Den 15/12 kl. 15.00 har vi vår
traditionella JULKONSERT. I år gästas vi av Viktoria Tyft
Erixon. Hon spelar dragspel och sjunger.
Vid kyrkan har vi sedan några år tillbaka något som heter
Askgravlund. Det innebär följande:
”En askgravlund är i Sverige en mindre anonym variant
av minneslund för begravning av bortgångna. Efter
kremering sänks urnor ner i askgravlunden, vilket kan
ske i de anhörigas närvaro till skillnad från i en
traditionell minneslund. Platsen för nedsänkning
markeras inte.”
På Koster kan man, om man vill köpa, via kyrkan, en skylt
med den avlidnes namn som vaktmästaren sätter upp på
den fina stenen som är vid askgravlunden. Där finns också
en ljusbärare där man kan tända ljus och där finns vaser
för blommor. Önskar du mer info om detta kontaktar du
Strömstads Pastorat.
POSTEN PÅ KOSTER
text: Hannah Öberg
Här kommer lite information om posten på Koster och ett
försök att svara på några av de frågor som jag ofta får från
er kunder.
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På posten på Koster (eller Post Nord om man ska vara
helt korrekt) jobbar jag, Hannah, på 70 % hela året,
tillsammans med min eminente vikarie Susanne som
rycker in vid behov. Sommartid utökas personalstyrkan
med en halvtidstjänst för att täcka in all extra post som
kommer till ön. Vi brukar då ansvara för varsin ö.
Vill man nå oss på posten kan man ringa på tel 0703708697. Dock visas ibland ett annat nummer när vi
ringer ut från denna telefon; 08-7136818. Lägg gärna in
även detta nummer i dina kontakter.
Alla dagstidningar på vardagar delas sedan en tid tillbaka
ut av posten på Koster. Tyvärr krånglar det en del med
leveransen och tidningarna kommer ibland på fel dag. Vid
utebliven tidning ring den aktuella tidningens
reklamationsavdelning.
De gula postlådorna på öarna töms varje dag hela året, om
inget annat anges på dem. Tiden som står på lådan
betyder att lådan inte töms innan denna tid, så lägger man
på ett brev innan angiven tid går det iväg från ön samma
dag.
Jag får en del frågor om man kan beställa ut ett paket som
kommit till ett ombud i Strömstad (ex. ICA Nära eller
Coop). Det kan man. Man går då in på postnord.se/lbb och
fyller i sin sms-kod eller sitt försändelse-id samt sitt
postnummer och bokar lantbrevbäring. Detta kan ibland
ta några dagar så behöver man sitt paket snabbt är det
säkrast att hämta ut det hos ombudet.
Om man istället vill skicka iväg ett paket är det allra
smidigast att använda tjänsten ”Skicka direkt” på Post
Nords hemsida. Där betalar man för frakten, skriver ut en
avi som man klistrar på paketet och lämnar sedan in
paketet hos mig på posten. I andra hand går det att
komma med paketet till posten och betala för frakten
kontant. Ska man bara skicka något litet går det bra att
köpa en blå påse på ICA istället.
Om man flyttar, tillfälligt eller permanent, behöver man
göra en eftersändning av sin post. Detta göra man via
adressandring.se. Där kan man även beställa lagring av
post om man t.ex. ska åka på semester.
Detta är de vanligaste frågorna jag får men har ni fler är ni
varmt välkomna att ringa/besöka mig på posten, eller
ringa till Post Nords kundtjänst. Tack för ett gott
samarbete i postfrågorna!
KOSTERS FOLKBILDNINGS INSTITUT (KFI)
text: Gudmund Bergqvist
Våren 2017 bildades en ideell förening: Kosters
Folkbildnings Institut, som i samarbete med olika
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föreningar och institutioner på Koster skulle arrangera
föreläsningar och kurser. Den är sidoordnad till
Strömstad Akademi (www.stromstadakademi.se) vilket
garanterar god tillgång till föreläsare och kursledare.
Sedan sommaren 2017 har KFI ordnat med föreläsningar
och studiecirklar.

”Målet skall var att hjälpa till att förvandla öarna till gröna
kunskapsöar med bra infrastruktur och en tillräckligt stor
permanent befolkning för en hållbar utveckling.”

För hösten vintern 2019/20 är planerad ytterligare en
studiecirkel kring solel och i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan planeras tre 2-dagars
kurser på Koster kring de antologier som utgivits av
Strömstad akademi, nämligen:
• Barnbarnens århundrade (kring vår framtid),
• Hälsa och miljö (diskussioner kring dessa väsentliga
ämne) och slutligen kring
• Värderingar (ett mycket aktuellt ämne , som hela tiden
diskuteras i media)

Kul att Blåsoppvikens segelsällskaps verksamhet
fortsätter år efter år. En ”självgående kultur” har
utvecklats med målsättningen att alla ska känna glädje
och laganda. Viktigt att lära känna varandra och att viljan
till hjälpsamhet finns. De mer erfarna hjälper de yngre
och de som inte har varit med så mycket. Ibland
genomförs små eftermiddagsregattor med Aftersail, med
enklare prisutdelning och social samvaro. Gemensam
träning med ”pröva på segling” samordnar vi.

Föreläsare och diskussionsledare kommer vara författar
till de olika kapitlen. Enstaka föreläsningar i olika ämnen
kommer också att hållas.
Har Du synpunkter och förslag på ämnen hör av dig!
Detsamma gäller om du har uppslag till andra
verksamheter, som Du anser att KFI skall engagera sig i.
KFI vill agera även på andra sätt:
• KFI har avgivet olika remissvar i frågor kring
Kosteröarna och Strömstad t.ex. i vattenavloppsfrågan
där den decentraliserade lösningen (alternativ 3)
förordades.
• KFI har även gett förslag om att utveckla servicecenter
till ett vetenskapligt center-laboratorium för att på
olika sätt - ekonomiskt, sociologiskt, ekologiskt etc. - i
samarbete med olika universitet och företag, studera
öarna och få fram data för modeller som kan användas
på andra öar och avgränsade områden.
• Betydelsen av tillgång till lägenheter/hus med
realistisk bostadskostnad och bevarande av skola
betonades.
• Som del i detta projekt och i samarbete med Strömstad
akademi arbetar man på olika projekt mot ett
fossilsnålt Koster. KFI kommer deltaga i en
arbetsgrupp för tillskapandet av en pilotanläggning
med både solel, vindel via magnetisk elevation och
olika former av förvaring av producerad el genom
batteriförvaring och vätgasproduktion.
• Medlemmar i KFI har på Strömstad akademis open
access serier publicerat artiklar kring hållbart Koster
liksom bidrag i dess digitala månadsbrev.
KFI deltar i olika andra arbetsgrupper som syftar till ett
hållbart Koster under sitt motto:

BLÅSOPPVIKENS SEGELSÄLLSKAP
text: Ingvar/Emil Bengtson

Varje sommar genomförs det stora Seglarkalaset under
dagen med flera olika aktiviteter. På kvällen har vi
knytkalas med prisutdelning. Otroligt att år efter år se alla
som engagerar sig i att få till dessa arrangemang.
Ni som är intresserade, kom till Blåsoppviken!
VÄSTRA BO
text: Gunilla Hansén
Välkommen till Västrabo på Nordkoster!
Här kan ni hyra Kultursalen och/eller köket till möten,
kurser, cirklar, yoga, gymnastik, planeringsdagar,
utställningar, dop, bröllop etc. Dukning kan ske med
enskilda bord, långbord, u-bord eller biosittning.
Utrustning: Bord, stolar och porslin till c:a 40 personer,
diskmaskin, hiss, HWC, piano, PA-anläggning, projektor
med USB, projektorduk.
KIFAB har för närvarande 13 personer/par i bostadskön
till de 12 lägenheterna på Västra Bovägen 1 på
Nordkoster. Tänk på att anmäla ert intresse för en plats i
kön för att få frågan när det blir en lägenhet ledig.
Bokningar av Kultursalen / köket liksom anmälan om
intresse för lägenheter kan ske till:
Kosters Ideella Förvaltnings AB, Gunilla Hansén
Tfn 070 292 14 05 gunilla.koster@telia.com
NYTT FRÅN AB KOSTERS FRAMTID
text: Börje Nilsson
AB Kosters Framtid bildades i våras med Kosters
Företagarförening och Kosters Samhällsförening som
huvudägare. Totalt har bolaget ett 50-tal ägare;
föreningar, bolag och privatpersoner – såväl fast- som
fritidsboende.
Bolagets övergripande mål är att vända befolkningsutvecklingen på Koster. Bolaget är ett lokalt
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utvecklingsbolag som ska verka för att Koster, som
samhälle, utvecklas. Kritiska faktorer är naturligtvis
boende – hyresrätter för fastboende behövs – men också
service i olika former och stöd till personer och företag
som vill flytta hit eller driva verksamhet här.
Under sommaren har bolaget bl a genomfört en repris på
förra årets info-stuga på Torget. Arbetet med att värva
och hålla kontakt med personer och verksamheter som är
intresserade av att flytta hit har fortsatt. Vi arbetar med
att hitta bostäder som kan hyras ut till den ”aktiva kö” på
10-20 personer som söker boende. Detta arbete går trögt
även om vi lyckats ordna några bostäder och fått ett antal
inflyttare. Vi har också kontakt med Strömstadbyggen
angående byggandet av lägenheter i Filjestad där vi
hoppas på positivt besked inom kort.
Vid bolagsstämman i april valdes styrelse. Hittills har
styrelsens största frågor rört arbetsfördelning och
prioriteringar. Arbetsformer har lagts fast liksom
gränsdragning mot Kosternämnd och föreningar.
Styrelsen arbetar utifrån en idékatalog som i dagsläget
ser ut så här:
1. Marknadsföring av Koster som en plats att där man
kan bo och verka - året runt
2. Aktiv dialog/support med personer som vill flytta hit
och/eller starta verksamhet
3. Aktiv dialog med fastighetsägare som kan hyra ut
boende året runt
4. Dialog med Strömstadbyggen och andra intressenter
om pågående och planerat bostadsbyggande
5. Aktivt arbeta med att hyra/förvärva fastigheter för
permanentboende
6. Starta ett ”administrativt kontor” för lokala företag
och föreningar
7. Etablera servicekontor för transporttjänst,
fastighetsservice mm. (OBS ej i konkurrens med
befintliga aktörer!)
8. Tillsammans med aktörer i Strömstad och på Koster
initiera en funktion för besökssamordning utanför
högsäsong (med syftet att utnyttja befintliga resurser
och skapa jobb)
9. Stödja lokala aktörer bl. a. genom info på digitalskylten
och samla upp goda idéer och förslag via hemsidan
10. Tillsammans med befintliga aktörer dokumentera
behovet av tjänster, resurser, boende och stöd
11. Initiera/driva ”budget-boende” för grupper
(vandrarhem?)
12. Tillsammans med kommunen undersöka
förutsättningar att förlägga viss kommunal
verksamhet till Koster och att starta ett
kunskapscentrum (IT, VA mm)
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Hemsidan sjösattes i början av sommaren och där kan
man bl a läsa om vilka jobb som finns och bostäder som
söks.
Vad är viktigt nu? Arbetet med bostäder och uppstart av
servicetjänster fortsätter. Det är också viktigt att vi
erhåller ekonomiskt stöd för att inte nagga för mycket på
det egna kapitalet.
Vi är i stort behov av dig som vill medverka i arbetet. Har
du intresse och brinner för Koster? Det finns många
uppgifter att ta tag i! Kontakta oss!
Börje Nilsson, +46 (0)70 620 6066
borje.nilsson@kostersframtid.se
Britt-Marie Bryngelsson, +46 (0)70 541 4440
britt-marie.bryngelsson@kostersframtid.se
Bengt Rydberg, +46 (0)70 845 8210
bengt.rydberg@kostersframtid.se
Följ Kosters Framtid på Facebook
Besök gärna vår hemsida www.kostersframtid.se
PS från i januari kommer du som driver verksamhet på
eller kring Koster att kunna annonsera på digitala skylten
på kajen i Strömstad. Mer information kommer under
hösten. DS
KULTURHÖST PÅ KOSTER
text: Erik Johansson, Maja-Karin Fredriksson, Hellen
Smitterberg, Putte Johander,
I projektgruppen för Kulturhöst på Koster ingår Erik
Johansson, intitiativtagare och koordinator på Koster,
Putte Johander, musiker och studiotekniker på Koster,
Maja-Karin Fredriksson musiker och producent för popoch rockresidens på Kultur i Väst, Hellen Smitterberg
projektledare för Musikaliska Noder, Kultur i Väst.
Erik om hur idén om musikresidens på Koster kom till
Under en nätverksträff i Göteborg då jag berättade om
bostadsprojektet på Koster fick jag tipset från en teater
och musikproducent att vi verkligen borde ha
residensverksamhet. Jag hörde också via Kosternämnden
och Kosters Samhällsförening om Moa Björnssons
utvecklingsarbete på den Norska ön Træna med 500
invånare. Där har de genomfört flera olika residens,
”artists-, chefs-, business in residence”. Platsen har sedan
dess blivit en inkubator för idéer och visioner.
När Maja Fredriksson under våren 2018 kom för att spela
på Koster nämnde jag residensidéerna som ett sätt att
kunna få till ett bra utbyte mellan artister och företag på
Koster. Jag önskade att ha spelningar på lågsäsong där
mötet mellan artist och publik kunde bli mer intimt och
stämningsfullt än vad det ofta blir i sommarruschen. Maja
som då jobbade på Kultur i väst tog med sig idéerna till
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sina kollegor och responsen var positiv. Under året fick
Maja träffa Putte Johander och hon bestämde sig för att
anordna sitt egna lilla residens på Koster där hon
arbetade med sin musik under hösten 2018 och använde
sig av Putte Johanders studio Ö-ljud.
I januari 2019 anordnades en rundtur på Nord- och Sydkoster där jag, Putte, Maja och Hellen Smitterberg fick
träffa representanter för Strömstads kommun,
Kosternämnden, Samhällsföreningen, Kosters framtid,
Kosterstiftelsen, AIR Litteratur Västra Götaland,
Nationalparken och företag. Hellen Smitterberg blev
entusiastisk över det engagemang som fanns här och såg
Koster som en självklar plats att arbeta med i sin roll på
Kultur i Väst som just handlar om att stärka musik i
Västra Götaland och hoppas att Koster ska bli en
musikalisk nod.
Utöver residensverksamheten har vi nu arbetat med att
engagera Kosterbor med en Kick-off och planerar nu för
en Konst och kulturfest den 2 november.
Maja berättar om vad är ett residens är och hur det skulle
kunna bidra till utvecklingsarbetet på Koster
Kultur i Väst ger frilansande musiker i Västra
Götalandsregionen plats och tid till konstnärlig utveckling
genom att erbjuda musikresidens. På Kosteröarna sker
detta i september och oktober 2019. Residenset ger
deltagande musiker en chans att fokusera på konstnärligt
undersökande arbete, enskilt eller kollektivt och innebär
en möjlighet till inspiration och fördjupning.
Under residenset på Koster får musikerna under en
vecka tillgång till boende och repetitionslokal samt
inspelningsstudio och studiotekniker. Antagna
residensmusiker 2019 är Harriet Ohlsson och Giuseppe
Pisano med filmaren Jesper Torsson i september samt
rockgruppen Rome Is Not A Town i oktober. Med
residenset vill vi skapa ett möte mellan musiker och
Kosterbor, sätta fokus på Koster som plats för skapande
och kreativitet. Kultur i Väst ser en stor potential i att
utveckla Kosters kulturliv under lågsäsong genom
residensverksamhet och andra kulturevenemang.
Hellen om hur en musiknod skapas
Kultur i Väst har i uppdrag att skapa musiknoder i
regionen. Koster är den första. Det började med ett lokalt
engagemang som vill se till att samhället lever året runt
med hjälp av kultur. Att förlägga residensen på Koster
blev starten som gjorde att Kultur i Väst kunde gå in i
samverkan för att stärka det lokala musik- och kulturlivet.
Den första fasen av uppbyggnaden till en musikalisk nod
är i full gång. Utöver residensen dras resten av
Kosterborna in i musik- och kulturhändelser på
öarna. Samtidigt planeras en fortsättning där Kosters
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musikliv ska kunna locka fler att vilja skapa på plats,
och där musik- och kulturlivet har blivit förstärkt. En
musikalisk nod innebär också beredskap för fler
evenemang.
Kultur i Väst, Strömstads Kommun och Kosterstiftelsen
bidrar alla ekonomiskt. Tillsammans med Kosters
projektledare Erik Johansson och Putte Johander, arbetar
Kultur i Väst på plats genom projektledaren
för musikaliska noder, Hellen Smitterberg
samt musikproducent, Maja Fredriksson.
Putte om sin studio Öljud
Putte Johander har nu öppnat upp Ö-ljud studio. Studion
innebär en möjlighet att locka hit musiker som vill arbeta
under bra förhållanden omgivna av Kosters unika natur.
Lokalen, instrument och inspelningsutrustning håller hög
klass och förutsättningarna är goda för att skapa och
spela in musik. Musiker får i priset både tillgång till
boende och möjlighet till inspelning och mixning av sin
musik.
Kontakta oss:
erik@kosterstradgardar.se
maja-karin.fredriksson@kulturivast.se
hellen.smitterberg@kulturivast.se
basputte@gmail.com
www.kulturivast.se
En Kick-off för förankring av kulturhösten på Koster
Över 90 personer kom till Kick-offen den 14 september.
Där informerades om kulturhändelserna på Koster i höst,
som alla ingår i den musikaliska noden. Därmed vet en
stor del av Kosterbefolkningen vad som pågår och kan
dessutom bidra. Den 2 november går en Konst- och
Musikfest av stapeln för första gången, som ett led i att
använda kulturen under lågsäsong. På kick-offen delade
besökarna in sig i grupper och diskuterade idéer om vad
som kan hända då, och vad var och en kan bidra med.
Konst- och Musikfest den lördagen 2/11
Lördagen under Allhelgonahelgen är du välkommen att gå
en slinga med olika stationer där evenemang sker. Från ca
10 - 22 kan du uppleva det mesta. Kvällen avslutas i
kyrkan där en konsert med välrenommerade Becca
Stevens ges. Det avgår en extrabåt till Strömstad efter
avslutningskonserten. För den som stannar kvar går det
bra att delta i efterhäng på Kosters Trädgårdar. Innan
dess kan du se teatern ”Peter och Janne gör slut” med
Regionteater Väst, uppleva lokala konstnärer, se
residenskonstnärers videoberättelse, höra författare,
scenkonst medan du äter gott, och mycket mer. Fri entré
på allt. Biljetter kan säkra din plats till teatern och
konserten med Becca Stevens.

Kosters Samhällsförening

7

KOSTERKURIREN
HELA PROGRAMMET FINNS PÅ:
kulturivast.se/koster2019
Facebook: Konst- och Musikfest på Koster

TEATER
PETER OCH JANNE
GÖR SLUT
Regionteater Väst
Fiskargården
15.30–16.15

2014- 10- 21
Årgång 2014 u tg. 13

Konst- &
Musikfest
på Koster
2 NOVEMBER 2019

NORD KOSTER
KONSTUTSTÄLLNING
Galleri Oijens &
Västrabo
12.00–15.15

ELDSHOW
Långegärde,
Sydkoster
16.45

HÖSTLOVSAKTIVITETER
FÖR BARN
Naturrum
11.00–15.00

SYDKOSTER
MAT, POESI
OCH MUSIK
Kosters Trädgårdar
12.00–19.30

PROVA-PÅYOGA
Utställning
Ateljé Lövås
10.30 och 11.30
PIANOBAR & FIKA
PÅ ICA
12.00–14.00

Efterfest
21.30–sent

KOSTERKÖREN
Kosters kyrka
13.30
BECCA STEVENS
Upplev musik i världsklass
med vokalisten och multiinstrumentalisten Becca
Stevens (USA) med band.
Kosters kyrka
20.00–21.30

Konst- och kulturfesten arrangeras av Kultur i Väst med stöd av Strömstads Kommun
och Kosterstiftelsen i samarbete med FAMS, Svenska Kyrkan, Regionteater Väst,
Knutpunkt Nefertiti samt lokala aktörer, föreningar och näringsliv på Koster.

CIRKUSKONST,
DANS &
PERFORMANCE
Föreställning & prova på
KSK – Kosters
Sportklubb
12.00–15.00

EXTRABÅT
MOT STRÖMSTAD
avgår från
Långegärde,
Sydkoster
22.15
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