KOSTERKURIREN
Utgivare: Kosters Samhällsförening
E-postadress: Kostershf@gmail.com

Tack Koster för att ni är ni!
(av Maria Wogenius och Jenny Larsson)
När nåt stort inträffar, nåt som stör det man kan och
känner till, då kommer ofta många känslor.
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Jo’rå! Vi hoppas och planerar redan för att åter öppna vår
sommarmottagning på Koster. Ett sådant fantastiskt
”sommarjobb” vill man ju fortsätta med år efter år! Det är
inte alla förunnat att göra något så roligt!
Så ta hand om er! Vi hjälper er förstås gärna även höst,
vinter och vår!

Rädsla, vrede, sorg och förvirring.
Corona har vänt upp och ner på allt och alla. I vårat lilla
samhälle känns det dock som att det för oss närmare
varandra. Vi måste hjälpas åt nu!
Vi ville dra vårt strå till stacken och hjälpa våra äldre och
de i riskgrupper att få vardagen att fungera genom att
hjälpa till med handling, apoteksärenden mm.
Många andra slöt upp och erbjöd sig att också hjälpa till. Så
tillsammans har många hjälpt många.
Vi har fått så många fina sms, hälsningar och distanskramar för nåt som känns självklart!

Tankar om ’Världens bästa sommarjobb’
(av Sara, distriktsläkare vid Capio)
Tänk att jag efter 16 år som läkare skulle få ’världens bästa
sommarjobb’. Att stilla sommarmornar ta stråhatten och
cykeln och trampa till jobbet. Att få besöka många
fastboende i deras kosterhem och höra många berättelser
om hur det var på Koster förr. Att få ha det tidigare
”blöjrummet” i skolbyggnaden som min expedition. Att få
sitta i skuggan av den stora lönnen på skolgården för de
patientbesök som avhandlades som samtal och inte
undersökning eller provtagning. Att få arbeta i tight team
med en skicklig sjuksköterska, vi har vid några tillfällen
varit riktigt kreativa för att få till ett moment utan att ha
den ”vanliga” utrustningen på plats. Att få erbjuda
kosterbor och besökare nära tillgänglighet till vård.
Men det har inte varit någon ”vanlig” sommar. Inte för
någon, i hela världen. Viruset med det vackra namnet,
Corona, kronan. Som håller oss på avstånd från varandra,
på avstånd från nära och kära. Men på Koster har vi i
sommar varit förskonade, hos oss på Capio känner vi
hittills inte till något testat positivt fall på Kosteröarna och
provtagningsmaterialet låg nästan orört på mottagningen
under sommaren. Just nu, under hösten, ser vi dock en
ökande trend positiva i Strömstad, vilket inte är helt
oväntat efter skolstart mm. Så nu är det ännu viktigare att
vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och
håller ut, att vi har tålamod. Corona-pandemin är en
historisk händelse.
Och nästa sommar då?

Koster i Coronatider - en personlig betraktelse
(av Helene Andersson Novela)
Nu när hösten verkar komma på riktigt och hummerfisket
är gott igång vill jag unna mig en liten betraktelse kring
Koster, sommaren och Corona, som det utspelat sig med
mina ögon sett.
Naturligtvis är det en högst personlig betraktelse men som
kosterbo och från den vinkeln att jag i stort sett tillbringat
alla mitt livs sommrar på Koster så har jag några att
jämföra med.
Från att vanligtvis arbeta med Oslo som utgångspunkt och
med frekventa resor hit och dit i världen som extra, men
också lite styrkekrävande krydda, gick jag till ett ganska
totalt stillastående i mitten av mars och till att börja med
skall erkännas, kändes det helt ok med lite extra tid att vara
i den vackra omgivningen hemmavid i väntan på våren och
sommaren. Min känsla var att detta skall nog gå bra, vi alla
hjälps åt och följer Folkhälsomyndighetens råd och
rekommendationer och snart har vi full kontroll igen.
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Men tyvärr blev det ju inte så enkelt som jag hoppades det
skulle bli. Det blev särskilt tydligt när jag tittade på många
av husen i grannskapet och kunde konstatera att våra
grannar från Norge kom inte som de brukade, deras
trädgårdar låg och väntade på att någon skulle göra dem
vårfina och i hamnen var det lugnt och ganska lite båtar,
något stämde inte……… Corona!
Det vanliga myllret av båtar med norska flaggor i hamnen
utöver våren och tidig sommar uteblev, men sakta, sakta
började jag sedan se en annan bild. Hamnen fylldes
långsamt upp med båtar, turister på dagstur till Koster blev
fler och fler, och inte sällan kommenterade de att denna
sommar gav dem ett tillfälle att äntligen få till den där
"hemestern" som de så många gånger pratat om men som
fått stå tillbaka för sydligare bredder eller mera exotiska
resmål. Andra talade om att de efter många års frånvaro nu
återupplevde Koster som de mindes öarna från sin
barndom. Det cyklades, restauranger besöktes, badplatser
hittades och det var nästan som det vanliga härliga
sommarmyllret.
Hur denna Corona pandemi egentligen slagit ut för alla
våra duktiga företagare och affärsidkare det vet ju
naturligtvis inte jag, men från lite distans verkar det som
att vi har haft relativt många besökare och att det varit
möjligt att få lite ruljangs på verksamheterna. Det är i varje
fall vad jag innerligt hoppas på; att allt det hårda arbetet
skall ha gett resultat även i år. Jag hoppas också att den
situation vi haft denna sommar inte kommer att upprepas,
åtminstone inte på mycket länge, utan vi kan framöver
återgå till det som vi betraktar som det vanliga. Kanske kan
denna märkliga och annorlunda sommar till och med leda
till att vi framtiden kommer att få en god blandning av
besökare från både söder och från norr så att vi alla
tillsammans kan njuta, använda, vårda och bidra till vårt
fantastiska Koster, tillsammans och enskilt på våra alldeles
egna sätt.

Kosters Samhällsförening
(av Mats Lohmander)
I frågor för kosterborna, som behöver en ”övergripande
lösning”, försöker samhällsföreningen tydliggöra vilka
möjligheter som finns, naturligtvis inom ”begränsande”
regler och lagar. Det innebär fokus på ”vad kan vi göra med
det som finns?” istället för att lägga energi på åtgärder i
frågor som vi inte ”äger”.
Så länge det är brist på bostäder behövs, förutom
nybyggnation som det arbetas intensivt med, även andra
idéer. Sådana finns och Kosters Framtid har ett ”uppdrag”
att söka förverkliga dessa.
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Det ska inte vara okänt på Koster vilka möjligheter som
finns. Ett uppdrag är att ta fram underlag för kosterbornas
val av service och för tjänster som kan bli aktuella att
erbjuda.
Olika ”aktörer” på Koster har möjlighet att stå för dessa
tjänster, ”fristående” eller i samverkan med Kosters
Framtid.
Kosters Samhällsförening äger och söker pengar för
projekt som genomförs med samverkanspartners.
Påverkan på kommunala beslut går via Kosternämnden,
politiska partier och i slutändan via allmänna val
Samhällsföreningens styrka bygger på ett stort
medlemsantal. Ytterst avgörs hur föreningen ska verka i
olika frågor av årsmötet för medlemmar.
Enskilt, kan en betydande insats vara att man då man
huvudsakligen vistas på Koster också skriver sig här. Detta
öppnar också möjligheten till medlemskap i
Samhällsföreningen .

Rapport från Kosternämnden
(av Göran Lyth)
Det är främst två mål som Kosternämnden har
koncentrerat sig på under året:
Det ena är att genom ett samrådsförfarande få kommunen
att justera sin syn på den faktiska vattensituationen på
Koster. Detta är en absolut förutsättning för att vi skall
kunna gå vidare med den samhällsutveckling som är
nödvändig för Koster (och därmed även för Strömstad).
Det andra är att vi efter mer än tio års diskuterande
äntligen får till stånd de 12 lägenheterna på Filjestad.
Kosters Framtid har arbetat hårt för att upprätthålla en
dialog med Strömstadbyggen i frågan och lyckats få med
projektet i 2021 års budget! Kommunens representanter
har meddelat att ”det finns en positiv politisk samsyn på
att Filjestadsprojektet nu blir av”.
En förutsättning för att vi skall komma vidare i dialogen
med kommunen är att samråden genomförs 2-3 gånger per
år. Vi hade samråd2 den 5/2 och samråd3 den 19/8 och
försöker nu få samråd4 inom de närmaste månaderna.
För att få bättre ansvarsfördelning mellan föreningarna på
Koster kommer vi i höst att lägga fram ett förslag på ett
gemensamt arbetssätt hur vi tar hand om nya frågor som
dyker upp

Det kan behövas kreativitet vid val av lösningar för att
möta efterfrågan på äldreomsorg, barnomsorg och skola.
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Kosters skola
(Eleverna på Kosters skola har skrivit och deras lärare
har sammaställt texten
På Koster skola är vi sju elever. Alla går i samma klass fast
vi går i olika årskurser. Vi går i förskoleklass, 1:an, 2:an och
3:an. Det går även ett barn i förskolan som är med oss
ibland. Alla är bra kompisar med varandra och vi tycker
också att det är roligt när det börjar nya barn i klassen.
Vi gör många utflykter på Kosteröarna och cyklar ofta när
vi ska någonstans. När vi ska till badhuset cyklar vi till
Ekenäs och tar sedan båten till Strömstad. Vi har odlingar
på Kosters Trädgårdar som vi sköter om och ibland gör vi
saker med Naturum.
Vi tycker om att sjunga och spela. På fredagar kommer
Bengt från Kulturskolan och har orkester med oss efter
skoldagen.
Vi får jättegod mat på skolan.
Det finns en Facebooksida där man kan se en del av det vi
gör på skolan.
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Våra projekt
Kosters Framtid driver ett antal projekt för att vända
samhällsutvecklingen på öarna. Målet är att skapa
inflyttning och säkra god service.
Boende
Just nu är Filjestadsprojektet prioriterat. Det kommunala
bostadsbolaget Strömstadbyggen planerar 12 lägenheter
(1rok, 2rok och 3rok) som vi hoppas kommer att stå klara
under nästa år. Kosters Framtid deltar aktivt i diskussioner
och tar fram underlag. Vi samordnar också den ”aktiva kö”
på ca 50 personer som önskar att flytta till Koster och
säkrar att man också står i den kommunala kön.
Då efterfrågan på boende är stort och många bor
provisoriskt söker vi aktivt er som kan tänka er att hyra ut
boenden under helåret. Vi förmedlar alla kontakter
kostnadsfritt.
Kan du tänka dig att hyra ut ditt hus eller gäststuga
året runt? Kontakta Britt-Marie +46 (0)70 541 4440
Just nu avvaktar vi Filjestad men kommer ta upp arbetet
med egna bostadsprojekt snart. Vi sonderar tänkbara
platser för byggnation och kommer att undersöka
förutsättningarna
Bostadsfrågan är vår enskilt viktigaste fråga och kommer
tillsammans med ansträngningarna att få personer att
flytta hit att vara en huvuduppgift för bolaget under
överskådlig tid.
Skolan
Lärarfrågan löste sig på bästa sätt men vi för ändå
tillsammans med Samhällsföreningen en dialog med
kommunen om att starta och få bidrag för ”pedagogisk
omsorg”. Detta skulle innebära att vi på privat basis kan ta
ansvar för skola och fritidsverksamhet den dag
lärarbristen inte går att lösa. Detta ska alltså inte ses som
en målsättning utan som en lösning på ett eventuellt
framtida problem, en plan B.
Utökad service
Vi har kontaktat kommunen om förutsättningarna att
tillhandahålla transportservice på Sydkoster. Det kan
också bli aktuellt med en diskussion om måltidsservice.
Detta mot bakgrund av att många äldre tillbringar allt mer
tid på Koster under hela året och att det finns behov av
luncher på vardagar året runt.

Nytt från Kosters Framtid
(av Börje Nilsson)
En sommar präglad av Corona, en mycket annorlunda
sommar och en sommar utan det informationsmöte med
ägare och kosterbor som vi hade hoppats på. Här kommer
en kort rapport från AB Kosters Framtid.

Vi är i stort behov av dig som vill medverka i våra
projekt. Har du intresse och brinner för Koster? Det
finns många uppgifter att ta tag i! Kontakta oss!
Besökssamordning
Med Douglas Lipkin som projektledare driver vi ett arbete
som syftar till att samla besöks-aktörerna på Koster (och i
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Strömstad) för att kunna erbjuda helhetslösningar för
besökare året runt. Detta kan gälla företagsevent, möten,
utbildningar, högstidsfirande eller besöksturism. Tanken
är att utnyttja Kosters resurser året runt och erbjuda jobb
utanför högsäsong. Projektet är i sin linda och vi arbetar på
att ordna en långsiktig finansiering.
Den operativa verksamheten
Administrativ service
Rose-Marie Larsson är på plats i KSK sedan i vintras och
sköter administrationen åt flera föreningar och företag. Vi
sköter ROT- och RUT-avdrag och har bistått flera kunde
med omställningsbidrag under pandemin. Vi erbjuder
Bokföring och ekonomisk administration
Bokslut, deklarationer och rådgivning
Medlemsadministration
Kopiering, foliering mm
Vi har samlat på oss goda referenser och hoppas att flera
ska utnyttja vår lokala service.
Har du företag, firma eller förening? Eller tänker du starta
en verksamhet och behöver administrativ support (eller
ett företag att jobba genom)– kontakta oss!
Fastighetsservice
Under sommaren har behovet varit stort av tillsyn,
gräsklippning mm. Vi erbjuder
Tillsyn och mindre reparationer, fönsterputs, altanrengöring
Gräs- och häckklippning mm
Städning
Vi erbjuder också ”tillsynspaket” inför hösten, vintern och
våren. Allt med ROT- och RUT-avdrag (när det går).
Intresserad av våra fastighetstjänster?
Kontakta Magnus +46 (0)70 298 8607
Information och marknadsföring
För företagare och föreningar:
Digitala skylten på kajen i Strömstad
Klickramar på anslagstavlorna i hamnarna och på Torget
Sociala medier som www.kosteroarna.com (för besökare)
och www.kostersframtid.se (för bofasta och företagare)
och på Facebook
Inför 2021 kommer vi att kontakta alla annonsörer och
erbjuda annonsering
Vill du veta mer? Kontakta Gustav +46 (0) 70 511 4550
Kontaktuppgifter
Administration
Rose-Marie Larsson, +46 (0)70 899 0080
rml@kostersframtid.se
Boende
Britt-Marie Bryngelsson, +46 (0)70 541 4440
britt-marie.bryngelsson@kostersframtid.se
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Fastighetsservice
Magnus Sandgren, +46 (0) 70298 8607
magnus@kostersframtid.se
Information/marknadsföring
Gustav Waldås, + 46 (0) 70 511 4550
gustavwaldas@gmail.com
Besökssamordning
Douglas Lipkin, + 46 (0) 70 546 4375
visitkoster@kostersframtid.se
Besök gärna vår hemsida www.kostersframtid.se

Om ett lokalt kommundelskontor på Koster
(av Ulla Herlitz och Hans Arén)
Kosterbor och Strömstads kommunen har nu ett gyllene
tillfälle att stärka ambitionerna att utveckla ett
ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Den
nyligen avslutade Kommunutredningen pratar om
kommunsammanslagningar men öppnar samtidigt upp för
s.k. kommunförsök för att hitta lösningar på dagens
välfärdsproblem. Försöksverksamheten ska syfta till att
pröva sätt att stärka kommuners kapacitet, och möjliggöra
anpassning av verksamheter till lokala förhållanden.
Kommunsammanslagningar leder till en kraftig minskning
av antalet folkvalda politiker. Detta drabbar den nya
storkommunens perifera delar där det bor få människor
och avståndet till kommuncentra redan innan är stor.
Exempel på sådana kommundelar kan vara skärgård eller
landsbygd. Vi menar att det är rätt med sammanslagningar
för att klara många välfärdsuppdrag men då behövs
samtidigt decentralisering av de verksamheter som kan
hanteras i lokalsamhällena.
Som exempel nämner kommunutredningen Svågadalsnämnden i Hudiksvalls kommun. Kosternämnden är
inspirerad av den typ av kommundelsnämnd som styr
arbetet i Svågadalen. I mars 2020 – strax innan Corona
restriktionerna – var vi, Lars Båld från Kosternämnden,
och andra intresserade från Västra Götaland och Skåne, på
studiebesök hos Svågadalsnämnden. Den är unik såtillvida
att de boende väljer ledamöter från bygden till nämnden i
allmänna val, inte efter politiska partier. Det är
kandidaternas renommé som avgör. Verksamheten har
fungerat väl i mer än 25 år. Till skillnad från andra
kommundelsnämnder i Hudiksvall med indirekt tillsatta
ledamöter som kommunen nu lagt ned.
I vår skrift ”Den första samhällsnivån” har vi beskrivet hur
arbetet i Svågadalen går till. Kommunen delegerar
verksamheter, och anslår pengar till kommundelskontor
och drift av kommundelens skolor, barn- och äldreomsorg,
fritidsverksamheter, kultur och arbete med landsbygdsutveckling. Allt är samlat i byggnader som ligger nära
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varandra. En kommundelschef – som samtidigt också är
skol-, fritids-, omsorgs- och kulturchef – ansvarar för att
genomföra nämndens olika beslut. Genom den rumsliga
närheten till varandra i det dagliga livet - gemensam
”restaurang” med skolbarnen, lärarna, personalen,
byborna och samnyttjande av lokaler för skola, nämndens
möten, kyrka, bibliotek etc. - underlättas samordning och
samarbetet. Allt hänger ihop och bildar en förståelig och
överblickbar helhet och mötesplats. De från kommunen
anslagna medlen utnyttjas effektivt och ändamålsenligt.
Strömstads kommun och Kosternämnden har nu en unik
chans att tillsammans ta initiativ för att genomföra ett
kommunförsök på Koster och utveckla en lokal vald
nämnd med eget kansli, budget och ansvar för delegerade
kommunala välfärdstjänster och planeringsfrågor. Att
testa en modell för ” den första samhällsnivån” skulle bland
annat innebära att en utvecklad Kosternämnden fick i
uppgift att besluta om hur de kommunala medel som finns
avsatta för Kosters bofasta befolkning – alla åldrar – skall
användas. Här öppnas alltså möjligheter till att återfå hela
stora delar av grundskolan, förbättra äldreomsorgen
genom någon form för dygnsservice som skulle medföra
att de vårdbehövande inte behövde lämna Koster, och så
vidare. Kanske också ett ”lagstadgat” inflytande på andra
infrastrukturfrågor.
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Kosters Sportklubb, KSK
(av Britt-Marie Bryngelsson och Jenny Larsson)
Kosters sportklubb känner som många andra av Corona.
Den traditionella poängpromenaden på långfredagen
ställdes in. Dock gjordes en variant där frågorna hängde
uppe under påskhelgen både på Nord och Syd så man
kunde gå lite när man ville. En uppskattad aktivitet.
Vi tänker göra som i påskas: anordna en ny
poängpromenad under All helgonahelgen. Håll utkik på vår
Facebook, Instagram och anslag på båten.
Om vädret tillåter hoppas vi kunna ha en julmarknad
utomhus i år på Långegärde. Vi lägger ut info på Facebook,
Instagram och anslag på båten.
Vi har under sommaren blivit med gym. Efter en del
ommöblering fick vi till det rätt bra så från augusti har vi
ett välbesökt gym. Jättekul tycker vi! Vi fick också kontakt
med Romek Josefsen som är PT/instruktör /rehab–
instruktör. Romek kör fyra pass/vecka i KSK både för
seniorer och övriga.

Om man ser på de fysiska förutsättningarna för en sådan
försöksverksamhet är de mycket goda. Skola, barnomsorg
och KSK-huset med Kosters Framtids kansli finns, men
behöver kompletteras med lägenheter för en utvecklad
äldreomsorg, nya lärarbostäder med mera. Svågagården i
Svågadalen är ett intressant exempel hur olika verksamheter kan byggas ihop på ett fint och välfungerande sätt.
Vårt förslag är att de föreningar som finns på öarna
tillsammans med kommunen tar detta gyllene tillfälle att
skapa en försöksverksamhet med lokal demokrati,
planering och ekonomi. (läs mer på www.kostershf.se )

Innebandy spelas två ggr/vecka. Damerna väver och har
stickcafé.
Kosterrundan genomfördes i augusti där 39 deltagare i
olika åldrar startade. Vädret var strålande och deltagarna,
varav många kom från Strömstad, var på gott humör.
KSK säljer via Ingeborg Larsson sportkläder från Ullmax.
Beställer man via Ingeborg får klubben 30 % av
försäljningssumman. Beställer man via nätet och uppger
KSK som förening får klubben 10 % av summan.
Varje lördag kl 11-12 säljer KSK Bingolotter och
Sverigelotter i cafét på affär’n
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KSK har fått mark i anslutning till gymnastiksalen, i gåva,
så nu planerar vi att bygga till KSK för ett helt nytt gym. Vi
söker förhandsbesked hos kommunen och kommer söka
bidrag och sponsorpengar. Är det någon/några som vill
sponsra bygget ta gärna kontakt med oss i styrelsen.
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i full gång liksom hummerfisket och upptagningen av båtar
inför vintern.
Det är liv i hamnen för ett tag.

Sydkostervägarna
(av Torbjörn Stjernberg och Susanne Enfors-Davies)
Vid årsstämman för huvudvägarna på Sydkoster
framfördes förslaget att formulera en text att hänvisa till
när man ser behov att ingripa när någon beter sig
trafikfarligt. Med Susanne Enfors-Davies hjälp har vi
formulerat följande om

Trafikregler för Kosteröarna

Rapport från Kyrkosunds hamn

Alla former av fordon förekommer på öarna. Mopeder,
motorcyklar, elbilar, vanliga bilar, traktorer, lastbilar både
tunga som lätta, hyrcyklar med varierande påhäng,
elcyklar, privatcyklar och också gående. Alla ska kunna ta
sig fram på ett säkert sätt på öarnas trånga vägar. Det
förutsätter att man följer trafikreglerna, visar hänsyn och
använder sunt förnuft. Fordonens hastighet ska anpassas
efter övrig trafik och överallt gäller en maxhastighet på 30
km/tim.

(av Monica Larsen)

Vanliga trafiklagar gäller såväl på öarna som på fastlandet.

Under vintern hade vi ett omfattande arbete med att bygga
om bryggorna i gästhamnen på Teneskär. Vi ersatte den
bärande rälsen som var sönderrostad.

Gående
Gå på vänster sida för att se och möta trafiken. Håll reda på
barn och hundar och ge rimlig plats till mötande fordon.

Med nya fina bryggor inväntade vi vårens och sommarens
gästbåtar och såg för oss en välfylld hamn. Därav blev ju
som bekant intet. Som väl var fick vi besök av många
svenska båtar under juli. Det var mest segelbåtar, flera
mindre och sportiga som tagit sig hit. Det blev roligt igen
att ta en promenad på bryggorna och titta på olika sorters
båtar.

Cyklister
Cykla på höger sida en och en och inte i bredd. Håll reda på
cyklande barn och hjälp dem att hålla sig på höger sida.
Vägarna lämpar sig inte för att lära små barn att cykla. Ge
rimlig plats till mötande fordon. Stanna inte mitt på vägen
utan stanna vid vägkanten.

Underbart är kort och när juli var slut gapade gästhamnen
tom igen så när som på några få båtar. Beläggningen blev
ca 40% av en normal sommar.
Vår badplats har däremot varit välbesökt, särskilt denna
varma sensommar.
En besvikelse blev också att vi fick avslag hos länsstyrelsen
på vår ansökan om att utöka de fasta platser med fler
flytbryggor. Skam den som ger sig! Vi ska ansöka på nytt
med ett annat upplägg.
Hamnens Dag blev inställd och livet i hamnen har varit
stilla. Folk stannar och pratar en stund kring Henrys
verkstad som blivit samlingspunkt.
I juni kom det glädjande beskedet att vi fått bygglov för
våra sedan länge planerade sjöbodar. Nu är byggnationen

Moped och elbil
Det krävs förarbevis klass II för moped och bil med
maxhastighet 25 km/tim (om du inte är född före
september 1994).
Visa hänsyn och sänk hastigheten vid möten.
Som förälder har du ett ansvar för att dina minderåriga
barn inte framför moped eller bil.
Nykterhetskraven – och de legala konsekvenserna vid
överträdelse – är samma som för vanliga bilar och kan
orsaka ett förlorat körkort.
Motorcykel, bilar och lastbilar
Anpassa hastigheten efter rådande trafik. Maxhastighet är
30 km/tim. Visa hänsyn emot all övrig trafik, såsom
gående, cyklister, mopeder osv. Naturligtvis ska föraren
vara nykter.
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6

KOSTERKURIREN

2 0 2 0 - 10 - 2 1
Årgång 2020

Vägarna uppfattas ibland vilseledande som bilfria. Det
uppstår trängsel framför allt under högsommaren då det
tidvis är mycket trafik av blandade fordon och gående.
Några har ”glömt” trafikreglerna på fastlandet och låter
minderåriga olagligt köra fordon. Tyvärr förekommer det
onykterhet också. Vi måste då alla hjälpas åt och säga ifrån
när vi ser uppenbara lagbrott. För allas trivsel och säkerhet
måste trafikreglerna följas.

Kosters Folkbildnings Institut, KFI
(av Gudmund Bergquist)

Välkommen till Västrabo
(av Gunilla Hansén)
Välkommen till Västrabovägen 1 på Nordkoster!
Kultursalen och/eller kö ket kan hyras till mö ten, kurser,
cirklar, yoga, gymnastik, planeringsdagar, utställningar,
dop, brö llop etc. Dukning kan ske med enskilda bord,
lå ngbord, u-bord eller biosittning. Utrustning: Bord, stolar
och porslin till c:a 40 personer (20 pers med
Coronaavstånd), diskmaskin, hiss, HWC, piano, PAanläggning, projektor med USB, projektorduk.

Våren 2017 bildades en ideell förening: Kosters
Folkbildnings Institut, som i samarbete med olika
föreningar och institutioner på Koster kommer att
arrangera föreläsningar och kurser. Den är sidoordnad till
Strömstad Akademi (www.stromstadakademi.se) vilket
garanterar god tillgång till föreläsare och kursledare.
Sedan våren 2017 har hållits föreläsningar och seminarier
samt kurser på Koster inkluderande 2 kurser i solenergi.
Samarbete har skett med studieförbundet Vuxenskolan.
Planerade kurser under våren -sommaren 2020 har ej
blivit av på grund av Coronapandemin.
Två dagars kurser kring Strömstad akademis skriftserier
kring framtid, hälsa&miljö och värderingar kommer att
göras i samarbete med Vuxenskolan när epidemiläget
tillåter.
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.

Lägenheterna:
KIFAB har fö r närvarande 12 personer/par i bostadskö n
till de 12 lägenheterna på Vä stra Bovägen 1 på Nordkoster.
Tänk på att anmäla ert intresse fö r en plats i kö n fö r att få
frågan när det blir en lä genhet ledig. Bokningar av
Kultursalen / kö ket liksom anmälan om intresse fö r
lä genheter kan ske till:
Kosters Ideella Förvaltnings AB, Gunilla
Tfn 070 292 14 05 kifab.koster@telia.com

Hansé n

KFI har avgivet olika remissvar i frågor kring Kosteröarna
och Strömstad t.ex. i vatten-avloppsfrågan där den
decentraliserade lösningen (alternativ 3) förordades.
Förslag om att utveckla servicecentret till ett vetenskapligt
center-laboratorium för att på olika sätt ekonomiskt,
sociologiskt, ekologiskt e.t.c. i samarbete med olika
universitet studera hållbarhet på öarna och använda dem
som modell för andra öar. Betydelsen av tillgång till
lägenheter/hus med realistisk bostadskostnad och
bevarande av skola betonades.
KFI deltar i ett projekt kallat Fossilsnålt Koster
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KFI deltar i olika arbetsgrupper som syftar till ett hållbart
Koster under sitt motto: ”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.”
Styrelsen för 2019 är: ordförande G Bergqvist
Övriga: för Strömstad Akademi: Lars Broman, för
Strömstad Kommun: Helena L’Estrade, Anders Gustavsson
och som kassör Ingemar Edwardsson. Som revisorer: Hans
Inge Sältenberg och Rolf Pettersson. Vid årsmöte 2019-0618 omvaldes styrelsen i sin helhet dvs samma styrelse
finns för 2019/20. Det finns även en valberedning med
Rune Wigblad som ledare.
Vill du ha mera information, bli medlem eller ha förslag på
kurser, föredrag som Du vill KFI skall organisera
Kontakta Gudmund Bergqvist på
e-post gudmundbergqvist@hotmail.com
eller tel.070-5378171 respektive 0526-29171

Kosters Hembygdsförening
(av Göran Larsson)
Museet i Sibirien har detta märkliga år inte varit öppet.
Vår hyresgäst, Strömstads hemslöjd, har inte heller vågat
att ha öppet.
Även onsdagsträffarna har legat nere, då många av oss i
gänget har åldern inne för att vara lite försiktiga.
Vi har inte planerat någon aktivitet i höst/vinter ännu.
Dock har vi ett behov av någon som är duktig att hantera
vår Macdator för fotoproduktion inför kommande
utställningar.

Idéer om ett grönare Koster
(av Johan Täng)
Under sommarvistelsen blev jag mycket glad över att se
och läsa om det hållbarhetsarbete som görs,
nationalparken, naturreservaten, naturbete, speciella
trålarnät som släpper ut bifångst, Kosters trädgårdar,
ålgräsprojekt och mycket mer än så! Jag fick verkligen
känslan av att Koster är en mycket speciell och viktig plats
och att det förtjänar att behandlas så och att i den andan så
hittas det lösningar som är mer hållbara för både Kosters
och planetens framtid. Fantastiskt tyckte jag
I den andan ville jag också dela några idéer som jag kom att
tänka på som skulle kunna göra Koster ännu grönare (i alla
bemärkelser) och därmed bli ytterligare inspiration till alla
som kommer i kontakt med dessa två vackra öar. I korthet
så kom jag att tänka på följande:
•

Hör av dig till Göran Larsson.
För att stödja föreningen vill vi gärna ha dig som medlem.
Kontonummer är 328965-9, 100 kronor per person.

•
•

Växligheten på ön är redan bra men finns det
kanske mer utrymme för ängar med
vildblommor, odlingar av grönsaker/kryddor såsom i Kosters trädgårdar eller kanske låta
klätterväxter pryda vissa byggnader som skulle
behöva ett lyft? Mer närodlad mat skulle kunna
säljas på ön och man skulle kanske till och med
kunna få ICA att slopa importerat kött (om de nu
har det) och bara ha lokalt och i andra hand
svenskt.
I kombination med detta skulle det kunna sättas
upp insektshotell och fågelholkar för att öka den
biologiska mångfalden i olika områden.
I fall man har odlingar så kan ju matavfall bli till
kompost som kan användas till dessa. Annars så
kan den ju samlas ihop för att bli till biogas, jag vet
inte om detta redan görs, i så fall är det ju jättebra.
Allt som underlättar korrekt återvinning eller
hantering av avfall i olika storlek är givetvis också
viktigt.
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•

•

•

•

Som ett steg mot den cirkulära ekonomin skulle
det även kunna inrättas saker som t.ex. ett
gemensamt bibliotek/bokbytarhylla (såg att
idrottsföreningen redan hade något liknande
igång), verktygspool, cykelkök och kanske även en
fordonspool.
Jag vet inte hur nuvarande elförsörjning ser ut
men jag tänker att det vore för allas bästa om
Koster kunde vara självförsörjande på el genom
vindkraft och solpaneler och kanske så
småningom vågkraft eller liknande. Exakt hur det
skulle se ut är bortom min kompetens men det är
ett eftersträvansvärt mål tycker jag.
Det skulle kunna pushas mer för eldrivna fordon
på och omkring ön. Den generella avsaknaden av
bilar är mycket trevlig men det vore ännu
trevligare att se alla flakmopeder och bilar
successivt ersättas av eldrivna motsvarigheter som ju då dessutom skulle kunna laddas med öns
egna el. Jag vet inte hur utvecklingen ser ut för
båtar men det vore ju onekligen ett intressant
område med elektriska båtar - båtar som ju utsätts
för både vind, vågor och sol.
Plast i havet är ju ett uppenbart problem om man
besöker en del stränder, även om de är välstädade
tidigare under året. Utifrån det skulle ju massor av
olika projekt som kollar på alternativ till plast
eller åtminstone mindre skadlig plast testas, t.ex.
fiskenät som kan brytas ner snabbare än de
hundratals år det annars tar. Vad jag förstår så är
fiskenät bland de värsta bovarna och det rimmar
ju väl att fisket runt Koster skulle engagera sig i ett
sådant problem.

Detta var lite kort de idéer som jag kom på då och nu. Jag
förstår att det inte är ni i samhällsföreningen ensamma
som kan driva förslag och idéer men det verkade som att
ni kunde vara en bra plats att börja på. Rätta mig om jag
har fel och vidarebefordra gärna om det är någon annan
instans som är bättre lämpad för att ta emot förslag. Jag
förstår också att alla förslag kanske inte är realistiskt
tillämpbara eller att det finns viktigare prioriteringar.
Detta är ju såklart upp till de riktiga öborna i
Kosternämnden att bestämma vad som är viktigast att
satsa på just nu. Jag kan ju bara stå för mig själv när jag
säger att jag tror att Koster (och i förlängningen planeten)
skulle må bra av att Koster fortsatte profilera sig som en
grön och hållbar plats och att detta är något som skulle
kunna locka många att ta sig till och även bosätta sig på
Koster. Två vackra öar som satsar hårt på hållbarhet för att
bevara sin egen natur och inspirera omvärlden till att göra
likadant.

2 0 2 0 - 10 - 2 1
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Tjaldur håller markerna öppna
(av Pia-Lena Loo-Luttervall)
Mitt företag, Tjaldur, har som uppgift att hålla de gamla
betesmarkerna på Nordkoster öppna och att försöka återfå
en del av den flora som gått förlorad efter att de tidigare
betesdjuren varit borta under årtionden. Djuren jag valt för
detta ändamål är gamla allmogeraser, både svenska och
norska, dels för att dessa är utmärkta betesdjur på den typ
av marker vi har här, och dels för att göra en insats för
gamla raser som är hotade av utrotning.
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Mina djur är av raserna jämtget, 29 st, gammalnorsk
spelsau, 45 st, 6 st kor varav 2 rödkullor, 2 fjällnära, och 2
bohuskullor. Dessutom kompletterar 1 st islandshäst,1
gotlandsruss och 2 shetlandsponnyer de övriga djuren.
Kor, får getter och hästar betar alla på olika sätt och växeleller sambete med alla dessa är optimalt för att restaurera
markerna.
Då jag är biolog, med botanik som specialintresse, förde
flytten till Nordkoster 1980 med sig en möjlighet att få
prova på det här med betesskötsel. 1981 tog jag hit mina
hästar, 1983 kom fåren, 2003 getterna och 2012 flyttade
de första korna hit.
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ställa in alla visningar av det stora akvariet på grund av
smittorisk.
Nya besökare lockades till Kosteröarna
Under sommaren hade vi ca 30 000 besökare. Detta är
ungefär 3/4 av vad vi brukar ha. Den stora anledningen till
tappet var såklart avsaknaden av norska besökare.
Majoriteten av sommarens besökare var glädjande nog
hemestrande svenskar. Många var inte bara på Koster utan på
västkusten för första gången och de visade stort intresse för
både Kosteröarna och Kosterhavet. Vår satsning på att utöka
sommarprogrammet ledde till att deltagarna på
strandexkursionerna ökade jämfört med tidigare år trots ett
minskat antal besökare. Över 600 barn och vuxna plaskade
runt med vattenkikare och håv och lärde sig om livet på
stranden. Lägg därtill 100 nyfikna besökare som fått naturoch kulturvandringar på Nordkoster. Då landar vi i en
sommar, som trots sina udda förutsättningar ändå har bjudit
på mycket kunskapsspridning och samtal kring Kosterhavet
och det som lever där i.

Kosterhavet – länsstyrelsen Västra Götaland
(av Kosterhavsförvaltningen)
Coronaanpassningar färgade våren och sommaren i
naturumsverksamheten
Det har varit en annorlunda sommar och på naturum
Kosterhavet rådde inget undantag. Efter att ha haft stängt
från slutet av mars till mitten på maj öppnade vi upp lite
försiktigt. Under maj och början av juni brukar vi besökas
av skolor och båtchartrade grupper men dessa lös med sin
frånvaro. Från midsommarhelgen öppnade vi upp
naturum varje dag som vanligt men med en gräns på 30
personer i naturum samtidigt. Vi kunde också komma
igång med sommarprogrammet, detta år i utökad
omfattning för att nå fler besökare. För att täcka upp både
coronaanpassningar och utökat sommarprogram tog vi in
fler säsongsanställda än vad vi tidigare haft. Totalt var vi 7
personer som hjälptes åt i verksamheten. I kön som
bildades utanför naturum underhöll vi besökarna på
avstånd med akvarier där vi visade olika djur och växter.
Det var ett extra uppskattat inslag eftersom vi tvingats

Naturum - en plattform för kultursatsningar
Inför 2020 formulerade vi på naturum en önskan om att bli
mer involverade i kultursatsningarna på Koster. Målet var
att bli en självklar plattform och en samarbetspartner för
olika kultursatsningar. Dels för att vi tror på goda
synergier mellan natur och kultur, dels för att vi vill bidra
till att lyfta Koster som samhälle. I början av året gick vi
därför in som samarbetspartner i projektet som kallas
”Kulturhöst på Koster” och vi sitter nu med i styrgruppen
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tillsammans med Kulturförvaltningen i Västragötalandsregionen, Kosters Samhällsförening och ideella krafter. I
september hölls därför årets kick-off till projektet hos oss
på naturum och under storsatsningen Konst-och musikfest
den 30-31 oktober kommer vi att gästas av flera artister
och konstnärer. Gilla facebooksidan ”Kulturhöst på Koster”
om du inte redan gjort det för att få uppdateringar!
Upplagda båtar i naturreservatet
Inom Kosteröarnas naturreservat finns det flera stränder
med många upplagda båtar. Många ligger kvar år efter år.
Kring båtarna samlas skräp (plast, bottenfärger mm) och
när båten blir sjöoduglig överges den ofta helt. Vi
transporterar nu bort båtar som kommunen klassat som
nedskräpning. Det är dock inte rimligt att i framtiden
bekosta denna typ av skräpsanering med medel som är
avsatta för naturvård. En långsiktig lösning för förvaring av
båtar behöver tas fram av Kosterbor och hamnföreningar.
Vi arbetar för en föreskriftsförändring som förbjuder
upplag av båtar inom naturreservatet. Eventuellt med
undantag för vissa anvisade platser som väljs ut i
överenskommelse med markägare. De som har båtar
liggande uppmanas flytta dessa till egen tomt eller annat
alternativ.
Nya möjligheter att restaurera betesmarker i ett nytt
EU-Life-projekt, LIFE RestoRED
Länsstyrelsen Västra Götaland är med i en ny LIFEansökan för att restaurera betesmarker. Projektet liknar
LIFE GRACE där restaureringar gjordes på bla.
Långegärdesholmen. I projektet LIFE RestoRED kommer
restaureringar att genomföras på Nästången på Sydkoster
och på öarna Ramsholmen och Bissen.
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Restaureringen markeras av flera bojar och det är viktigt
att vi undviker att köra båt och ankra i området. Propellrar
och ankare kan grumla vattnet och det gillar inte ålgräset
som behöver tillgång till ljus för att växa och trivas.
Ankring kan även rycka loss ålgräsplantorna.
Ålgräsängar är viktiga för den biologiska mångfalden i
havet. De är bland annat skafferi och barnkammare åt
torsk, havsöring och ål. Ålgräsets rötter binder sediment
som ger klarare vatten. Ålgräset tar upp och lagrar
näringsämnen och koldioxid och bidrar därför till att
minska övergödningen och växthuseffekten. Ålgräsängar
är hotade av bland annat av övergödning, överfiske och
exploatering av grunda havsbottnar.
Vad kan du göra för ålgräset?
Sänk hastigheten i grunda miljöer där sedimentet lätt
grumlar upp.
Undvik ankring där det finns ålgräs.
Töm din båttoalett i en latrintömningsstation i hamn, så
minskar övergödningen.
Förvara båten på land istället för i vattnet, så minskar
skuggningen och behovet av giftiga båtbottenfärger.
Var försiktig med det värdefulla ålgräset, men snorkla
gärna i en ålgräsäng och upptäck det fantastiska livet
under ytan.

Stentorn
Trenden att bygga stentorn och liknande har ökat. Nästa år
behöver vi uppmärksamma detta mer och informera om
föreskriften att det är förbjudet att omlagra sten. Hjälp
gärna till att värna våra unika stenmalar och upplys
besökare om detta.
Återplantering av ålgräs i Kosterhavet
Ålgräs är ett sjögräs som kan bilda artrika ängar under
ytan. Under 2018 upptäckte vi att ålgräset vid Långevik
och Tångudden, Sydkoster hade försvunnit. Målet är att
återfå dessa ålgräsängar.
Sommaren 2020 startade därför restaurering av ålgräs
här. Då planterades 8 000 kvadratmeter med 64 000
ålgrässkott vid Långevik och Tångudden, den största ytan
hittills i landet. Skotten togs från en närliggande och
livskraftig ålgräsäng och planterades av dykare. De
kommande åren kommer planteringarna att följas upp för
att se så att ålgräset överlever och sprider sig.
Restaureringen finansieras av Europeiska havs- och
fiskerifonden och Havs- och vattenmyndigheten.

Restaurering av koraller i Koster-Väderöfjorden
I Sverige finns idag bara två små områden med levande
korallrev, i Säcken nära gränsen till Norge och öster om
Väderöarna. Levande korallrev har tidigare funnits på
ytterligare minst fyra platser i KosterfjordenVäderöfjorden. Korallrev finns inte bara i tropiska
områden. Några arter, bland annat ögonkorallen (Lophelia
pertusa), lever i betydligt kallare och djupare vatten. De
kallas för kallvattenkoraller. Kallvattenrev har en precis
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lika imponerande artrikedom som tropiska rev. Fler än
1300 arter har observerats vid rev av ögonkorall, en
artrikedom fullt jämförbar med den vid tropiska korallrev.
Nu tänker vi hjälpa de svenska korallreven att återhämta
sig. I projektet LIFE Lophelia hoppas vi både utveckla en
metod för att restaurera kallvattenkoraller och sedan
återställa sex platser med ögonkorall. Vi ska placera ut
konstgjorda revstrukturer i havet för att våra svenska
koraller ska få en chans att återhämta sig. Ögonkorallens
larver finns naturligt i våra vatten, men de behöver hårda
ytor som sticker upp från botten för att kunna sätta sig fast,
trivas och växa till korallrev. De konstgjorda reven ska
placeras på 80–100 meters djup på bottnar där vi veta att
det finns eller har funnits koraller.
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minimera påverkan på den fantastiska kulturmiljön på
fyrplatsen.
Läs mer på www.kosterhavet.se och följ oss på Facebook
och Instagram.

Kulturens kraft
(av Ingvar Bengtson)
Några positiva exempel på Kulturens kraft är BOSS,
”Blåsoppvikens Segel Sällskap” som seglingsverksamheten
kallas sydväst om Kyrkosunds hamn.
Sedan
lång
tid
tillbaka
har
det
funnits
båt/seglingsintressen i Blåsoppviken i form av jollar,
kölbåtar, kajaker, vindsurfare, paddelboard m.m.
Handfatet, (lilla viken söder om den stora stranden) samt
sandstranden har utgjort den största basen för
båtar/kajaker etc. att utgå ifrån. Bryggorna bredvid
Handfatet används för bad, krabbfiske samt
anläggningsplats för båtarna som används i verksamheten.
Tilläggning, riggning utgår ofta från bryggorna, där
dessutom coachbåtar finns till utlåning för några aktiva
seglare/föräldrar vid behov. Bojar finns utlagda för träning
och tävlingsaktiviteter.
Denna kultur har byggt på en Värdegrund där ex-vis
hjälpsamhet, lära känna varandra, prestationsorienterat
synsätt-(inte resultatfokus), helhetssyn med en gemensam
laganda för alla oavsett om man är ny, barn, ungdom,
erfaren, förälder. Glädjen att umgås och få chansen till att
lära sig mer om vattensporter, segling och få nya vänner
har varit kopplat till denna kultur. Det har utvecklats till en
självgående förmåga att hålla verksamheten igång då det
ibland arrangeras ”Seglingskalas” eller Aftersail.

Projektet LIFE Lophelia drivs av Länsstyrelsen/ Kosterhavet och Göteborgs universitet. Det finansieras av
Europeiska unionens LIFE-program och medfinansieras av
Havs- och vattenmyndigheten och pågår till december
2025.
Läs mer på www.lifelophelia.se
Entré Resö
Äntligen tror vi på byggstart för Kosterhavets Entré Resö
och att den kan stå klar under 2021. På Resö kommer det
handla mycket om det hållbara fisket i Kosterhavet men
också fisket i ett historiskt perspektiv.
Solceller till Ursholmen
Solceller som ska ge el till belysning i husen samt till
kylskåp. Detta för att minimera gasolanvändandet.
Anläggningen ska monteras på ett av uthusen och
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Denna samhörighet har bl.a. påverkat Emil Bengtson,
Landslagsseglare i Laser Standard där han nyligen blev
10:a i Kiel på en stor internationell tävling. Finns glädjen
påverkas prestationen i rätt riktning. Emil är med som
tränare i Blåsoppviken och förebildar ledarskapet i
samklang med kulturen på ett energigivande sätt.
Självklart har Emil andra viktiga team som ingår i
elitsatsningen där kulturen är avgörande som grund till
trygghet och laganda. Emil är anlitad runt om i landet som
tränare för idrottsutövare, klubbar och föreningar.

2 0 2 0 - 10 - 2 1
Årgång 2020

Ett annat positivt exempel på en stark kultur är Jonathan
med sitt gäng på Rökeriet.
I somras fick jag förmånen att få träffa Jonathan som är
delägare/ledare för personalen och upptäckte hans
värderingar gällande ledarskap, laganda, motivation samt
kundorienterat synsätt.
All prestation kommer från den interna företagskulturen
som i sin tur påverkar ”ansiktet utåt” mot gäster, kunder
och externa kontakter.
”Huset är inte bättre på insidan än på utsidan”.
Viljan att ta ansvar, bemöta gäster, ge service ökar när
samhörigheten är stark. Stolthet, allas delaktighet etc. är
viktiga beståndsdelar i samverkan med ett engagerat
ledarskap med fokus på medarbetarnas motivation. Drivs
detta i process skapas på sikt ett starkt marknadsvärde
utåt och denna säsongen har trots Corona visat detta med
stort antal besökare i Fiskaffären och i Restaurangen.
Stämningen och nivån på service i kombination med fina
råvaror och god mat har gett utdelning
Spännande och roligt att dessa positiva exempel på
kulturkopplingar finns på Koster. Roligt om det kan väcka
nyfikenhet och intresse på fler håll då förutsättningarna till
att nå målet ”Ett levande Koster året om” kan förbättras

Fiskargården
(av Sylvia Lång)
Fiskargårdsföreningen är en ideell förening vars syfte är
att vara en mötesplats där vi på öarna kan träffas under
trevliga former.
Fiskargården finns på Nordkoster, Västra bryggan.
Vi erbjuder olika aktiviteter under året. Några exempel på
arrangemang är tipspromenader, föredrag med bildvisningar, quiz och musikunderhållning. Vid våra
aktiviteter serverar vi alltid något gott att äta.
Det anordnas musikpub flera gånger under året. Då finns
det möjlighet att spela tillsammans samt att prova på olika
instrument. Det finns även dart, biljard mm.
Vill du vara med och anordna någon aktivitet och/eller
vara med i styrelsen är du välkommen att anmäla ditt
intresse till någon av oss i styrelsen.
Fiskargården hyrs också ut till föreningar, utställningar,
privata fester mm.
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Kulturhöst på Koster – en konst- och musikfest

Residenskonstnärer på Koster hösten 2020

(av Maja-Karin Fredriksson)

Under Kulturhösten på Koster arrangerar Västra
Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling två
konstnärliga residens på Kosteröarna. Musikgruppen
NANGA kommer att skapa musik på Koster under v 42 och
framträda i Kosters Kyrka under konst- och musikfesten.

Den 30 & 31 oktober går årets konst- och musikfest på
Koster av stapeln. Precis som förra året satsar vi på intima
möten med både lokala och tillresta artister och
konstnärer. Vi har under året som gått sökt och fått medel
från ett antal aktörer bl. a. Kosterstiftelsen,
Kulturnämnden och Strömstads kommun. Detta är såklart
väldigt roligt och vi blir utmanade att anpassa eventen
efter rådande omständigheter. Till exempel så livesändes
kick-offen för Kulturhösten som hölls på naturum i mitten
av september. Vill du kika i efterhand så ligger hela
inspelningen på vår Youtubekanal ”Kulturhöst på Koster”
som du finner via arrangemangets FB-sida ”Kulturhöst på
Koster”.

Årets Konst- och musikfest är corona-anpassad. Varje
programpunkt sker flera gånger för mindre sällskap som
kan vandra mellan konsertlokalerna. Fullständigt program
kommer att finnas på www.kulturivast.se/koster2020

Under v 44 kommer Klara Ljungdal & Aurela Ingelvide
arbeta med cirkus och luftakrobatik i KSK. Under höstlovet
blir det cirkusskola för barn. Klara & Aurelia framträder
under konst- och musikfesten.

Konst- och musikfesten arrangeras av Förvaltningen för
kulturutveckling i Västra Götalandsregionen,
Kosters Samhällsförening & naturum, Kosterhavet med
stöd av Thordénstiftelsen,
Strömstads Kommun och Kosterstiftelsen. Allt i
samarbete med lokala aktörer, föreningar och
näringsliv på Koster.
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