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Utgivare: Kosters Samhällsförening
E-mail adress: ekstrand@proek.com

Styrelsenytt (Av Stefan Niklasson)
Samhällsföreningens styrelse har diskuterat utformningen och distributionssätt av KOSTERKURIREN. Den
allmänna synpunkten är att KOSTERKURIREN för alla
Kosterbor är och har varit mycket uppskattad. Samhällsföreningen har tagit beslutet att på prov även lägga ut
KOSTERKURIREN på nätet, men kommer naturligtvis
även finnas kvar i ”pappersutgåva”. Hemsidan du kan gå
in på heter ”www.kosteroarna.com”
Målet är att KOSTERKURIREN skall utges tre gånger per
år.
Vi har haft två styrelsemöten som mest handlat om den
fördjupade översiktsplanen. Vi har även deltagit i flera
möten för att lyssna till vad kosterborna tycker. Andra
ämnen som berör är Sjöbodpolicyn, denna är ganska
detaljerad över vad man inte får göra och vissa delar
rimmar dåligt med ett vanligt användande av sjöbodarna.
Skolan och barnomsorgen på Koster arbetar i motvind,
och en utredning som Strömstadslokaler beställt
ifrågasätter antalet skolor i kommunen. Vi bevakar frågan
där också Ingegerd E är aktiv förälder. Vi vill gärna att du
som Kosterbo hör av dig till någon i styrelsen och bollar
idéer om vad vi kan förbättra på Kosteröarna.
Ha en riktigt skön sommar!
Stefan Niklasson

Föreningsnytt
Nordkosters Vägförening (Av Roger Ekstrand)
Nordkosters Vägförening höll ett välbesökt årsmöte den
26 april, i Fiskargården.
Årsmötet valde följande styrelse:
Roger Ekstrand/Ordförande, Sven-Erik Brattholm/Kassör
Linda Täng/Sekreterare, Torbjörn Kalbratt, Ingegerd
Kalbratt, Thomas Windal, Fredrik Andreasson
Under året har sladdning, röjning och dikesrensning
genomförts. Under maj månad kommer väggrus att läggas
ut på Åleviksvägen, V. Bovägen och vägavsnitt i Vettnet.
Saltning kommer att ske på hela vägnätet.
En total andelstalsgenomgång har gjorts under vintern av
styrelsen. Samtliga ändringar är nu reglerade i fastighetsregistret.
Då bygget av hotellet i Vettnet stoppades så har inte
vägen iordningsställts enligt avtalet. Ägarna har dock för
avsikt att starta bygget så fort alla ”papper” är klara
varför vi kommer att vänta med att iordningställa vägen
tills vi vet mer om byggstarten.

Styrelsen vill påminna alla medlemmar i föreningen att
omedelbart meddela Sven-Erik Brattholm eller Roger
Ekstrand om faktureringsadressen har ändrats.

Företagarföreningen (Av Göran Lyth)
Uttagsautomaten som sedan i somras är installerad i
affären på syd har vi alla på Koster ekonomisk nytta av.
Den finansieras genom en ersättning per uttag. Vi har haft
för få uttag vid starten och därför har Företagarföreningens medlemmar detta år stöttat verksamheten
med 1000 kr per företag. Vi uppmanar nu alla att
informera om att automaten finns samt själva göra så
många uttag som möjligt så att vi kan behålla denna
viktiga service!
Det börjar dyka upp fler och fler möjligheter till nya
arbetstillfällen här på Koster t.ex. Ostronkläckeriet med
kontraktsodling, personal till Naturum och ett flertal
Nationalparksaktiviteter. Det är viktigt att så många
arbetstillfällen som möjligt hamnar på Koster!

Hembygdsföreningen (Av Göran Larsson)
Kosters Hembygdsförening har öppet museet i Sibirien 22
juni till 10 augusti, dagligen kl. 16.00 – 19.00 . Förutom
många nya foton uppmärksammar vi minnet av Inge
Schiöler som föddes för 100 år sedan. Vi har fått fram en
karta från 1600-talet som visar Bohuslän med alla stora
gårdar. Det är ju i år 350 år sedan Bohuslän blev svenskt.
Vi vill gärna ha fler som hjälper till att ha Sibirien öppet i
sommar. Har Du chans att ställa upp några kvällar, hör av
Dig till Folke eller Göran. Det är alltid två personer som
vaktar museet, så Du får som nybörjare hjälp och stöd av
någon som varit med tidigare. Välkommen !

Nordkosters Fiskehamnförening (Av Seved
Green)
Nordkosters fiskehamnsförening har haft årsmöte, och
styrelsen för 2008 består av Klas-Göran Johander, LarsOve Loo, Jan-Åke Andreasson, Sigvard Andreasson, Håkan
Johansson och Seved Green. Projekt ”Vettnethamnen”
håller på att bli färdigt nu i vår, och det blir en välbehövlig
upprustning av hamnområdet. Årsmötet hade en stor
diskussion om nedskräpning av kajen vid Västra bryggan.
Årsmötet fastslog att kajen ej får vara en förvaringsplats,
och att gods skall bortforslas omgående. Emballage och
pallar få ej lämnas kvar på kajen. Klas-Göran och Jan-Åke
är kran- och slipansvariga. Seved ansvarar för ekonomi
och båtplatser.
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Kosterstiftelsen (Av Göran Falk)
Kosterstiftelsen utför naturvårdsuppdrag inom den
planerade Kosterhavets nationalpark på uppdrag av
Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Cirka 20 fastboende
på Kosteröarna arbetar deltid med detta arbete.
Huvudsakliga uppgifter är :
• Restaurering av naturbetesmarker som växt igen.
• Stängsling av marker som skall hållas öppna av
betesdjur.
• Djurhållning året runt.
• Strandstädning av alla öar, holmar och skär inom
området.
• Upprätthållande av stigar och leder.
• Renhållning, information och diverse åtgärder för
boendes och besökares trivsel.
År 2008 drivs två stora restaureringsprojekt. Dunaslätten
på Nordkoster och Långevik på Sydkoster. De vackra
kossorna (Highland cattle) som gått på Nordkoster är
flyttade till Breviksfållan på Sydkoster. Stiftelsen kommer
att etablera ett helägt aktiebolag för att driva naturvårdsarbeten under 2008.
Sponsorer och intresserade kan kontakta oss på : 052620403, Torget 6 45205 Sydkoster eller Göran Falk 0702776204.

Frikyrkoförsamling (Av Lennart Godrén)
Kosters Frikyrkoförsamling med sin lokal Elimkyrkan
Röd Sydkoster, inbjuder onsdagskvällar till träffar i olika
hem på Syd- och Nordkoster med sång, musik, fika,
och glad gemenskap för alla. Musikinstrument medtages!
Nybildade "Ögruppen" sjunger och spelar på vårdinrättningar och möten i Bohuslän och Dalsland. I
sommar hålls gudstjänst kl 11.00 varje söndag i
Elimkyrkan med gästtalare och sångare. Visionen är nu
att uppdatera församlingens lokaler till Kosters första
församlings- och lägergård -öppen för grupper och
självhushåll. För detta räknar man med kosterbornas och
kommunens stöd. Kontaktperson och pastor är Lennart
Godrén, V. Bovägen 25, Nordkoster. Telefon; 052620339.

2008-05 -19
Årgång 2008 nr 1

att samlas in. Denna insamling hjälper oss att finansiera
sommarmusiken i Kosters kyrka. En kort aftonbön
kommer också att hållas. Alla hälsas varmt välkommen.

Sommaröppet dagis (Av Ingegerd Ekelund)
Varje år återkommer frågan ifall dagis kommer att hållas
öppet i juli eller inte.
För oss som arbetar för fullt i juli är det oerhört viktigt att
dagiset är öppet. I år fattade Barn- och Ungdomsnämnden ett beslut som innebar att barnen skulle hämtas
på Långagärde Brygga av dagispersonalen ifrån
Strömstad, de skulle se efter barnen på båten och följa
dem till ett dagis i Strömstad. Föräldrarna samlades och
var rörande ense om att vi aldrig skulle skicka våra barn
till Strömstad på det sättet. Båtarna är överfulla med folk,
kajen i Strömstad likaså och dessutom går biltrafiken
väldigt nära där man stiger av. Helt vansinnigt! Dessutom
skulle alla barn få stanna lika länge på dagis, vilket inte
alls passar alla barn. Det blir väldigt långa dagar.
Vi skrev en skrivelse till BUN och påpekade allt detta och
föreslog att vi själva står för mat, städning och att dagiset
kan vara stängt en dag i veckan för att spara in lite
pengar. En representant ifrån BUN kom ut till oss
föräldrar och diskuterade våra sparförslag. Med maten,
som omgärdas av en massa regler, föreslog vi att barnen
äter på en av restaurangerna på ön. Vi vet ännu inte hur
BUN ställer sig till detta förslag, men i slutet av maj skall
beslutet vara fattat.
Föräldragruppen

Nöjen
Kosterorkestern
Kosterorkestern har konsert i KSK-huset lördagen den
31/5 kl.15.00. Vi bjuder på sång, dans, musik och fika.
Alla är hjärtligt välkomna önskar Åsa, Reidun och Bengt.

Visa trafikvett på våra vägar
d.v.s. ingen buskörning!

Strömstad församling (Av Ima Andersson)
Strömstad församling inbjuder både till gudstjänst och
sommarkvällar i vår vackra kyrka på Koster. Gudstjänster
hålls ungefär var 14:e dag och sommarkonserterna hålls
kl 19.30 på onsdagar med start 25/6. Se annonsering!
Kosterkören inleder som vanligt sommarprogrammet i
kyrkan. Det är som vanligt mycket blandat på onsdagskvällarna i kyrkan. Det blir mycket sång och musik. Det är
fri entré, men en rekommenderad kollekt på 60,- kommer

Låna ej ut fordonet till
minderåriga!

Samhällsföreningen

2

