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

Styrelsenytt (Av Stefan Niklasson)
Nu när mörkret kryper närmare husknutarna är det fint
att se alla adventsljus som tänds.
Under sommar och höst har vi deltagit i ett flertal möten
rörande den fördjupade översiktsplanen över Kosteröarna. Översiktplanen är nu ute på en sista vända och
finns utställd i affären på Syd samt stadshuset. Ett
välkomstpaket för nyinflyttade är en fråga vi kommer att
arbeta med framöver. En arbetsgrupp som är öppen för
alla som är intresserade kommer att startas i början av
nästa år. Kontakta någon i styrelsen om du vill vara med.
Barnomsorg på sommaren är ett gissel varje år. Nu vill vi
ta tag i frågan tidigt därför är det viktigt att du som
önskar sommardagis hör av dig till Ingegerd tel. 0739405052 senast den 15-december. Vi kartlägger behovet
och kontaktar Bun för att öppna en dialog om hur det är
tänkt att bli i sommar.
Vi vill ha förslag på vad samhällsföreningen skall arbeta
med framöver. Vilka frågor är viktiga för dig? Lördagen
den 24 januari kl. 12,00-15,00 kommer vi att finnas i
affären på Syd för att träffa dig som vill tycka till. Något
att förtära kommer vi att bjuda på. Du kan också ringa
någon i styrelsen om du har funderingar.
Till sist önskar jag dig!
En riktigt God Jul och Gott Nytt År
Stefan Niklasson

Föreningsnytt
Fiskargårdsföreningen (Av Lisbeth Johander)
Vi fortsätter vårt program enligt den information vi sände
ut i september. Fyra torsdagsklubbar och två danskvällar
har vi kvar. Näst på tur är den 4 dec då Peter Lindberg
kommer och visar bilder och berättar om fågellivet på
Falklandsöarna. 17 jan äter vi räkor och dansar till
Karlsson och Karlsson. 5 feb blir det Folke Larsson och
livet förr på Koster, 5 mars kommer Sofie o Lasse och
berättar om ett filmprojekt de har på gång. Och så slutar
vi säsongens torsdagar med musik och sångshow den 2
april och dansar in våren 30 april. Anmälan till danserna
görs till Marianne 20285.

Nordkosters Vägförening (Av Roger Ekstrand)
Sladdning, röjning och dikesrensning pågår på vägnätet.
Fortfarande har vi inte fått på det planerade gruset på
vägarna. Arbetet är beställt men ännu är ej något datum
bestämt. Ett antal parkbänkar har köpts in och placerats
ut på vackra platser utmed vägen.
Bygget av hotellet i Vettnet har fortfarande inte påbörjats
varför vägen inte iordningsställts enligt avtalet. Kontakt
kommer att tas med ägarna Vi planerar att iordningställa

vägen mot Reservatet i samband med att vi lägger på
väggruset på övriga vägnätet.

Företagarföreningen (Av Dag Wersén)
Företagareföreningen arbetar både med ärenden som är
av intresse för alla som bor och verkar på Koster och med
företagsspecifika ärenden.
Uttagsautomaten i affären är tung att finansiera för
affärens ägare men till nytta för alla, både bofasta och
besökare. Vi måste därför med gemensamma krafter se
till att den används, annars försvinner den. Sprid
budskapet till sommargäster och turister!
Nationalparken är visserligen inte beslutad ännu men det
väntas ske i början av 2009 med invigning den 9
september 2009. Tack vare publicitet väntas den dra till
oss fler besökare redan sommaren 2009. Turistföretagen
på Koster har intresse av att besökare på Koster, oavsett
hur många de blir, skall spendera pengar på Koster och
inte endast komma hit på t.ex. dagsbesök utan att utnyttja
det som turistnäringen kan erbjuda i form av handel,
boende, ätande, konst m.m. Föreningen har kontakt med
nationalparksorganisationen beträffande mottagandet av
besökare, så att de har tillgång till sådant som är praktiskt
viktigt i form av allmän service, tilltalande
informationsskyltar och, inte minst, toaletter inte bara i
hamnarna.
Sophämtning och service ifråga om grovsopor är bra
ordnad för hushållen men inte för företagen på Koster.
För att få sophanteringen bra även för företagen har
föreningen framställt anspråk till kommunen.
Besökande till Koster har svårt att parkera bilar i
Strömstad, i synnerhet augusti - maj när inga parkeringsbussar finns. Det försöker föreningen få ändring på.
Föreningen har anmärkt hos vägverket på det urusla
skick som allmänna landsvägen på Sydkoster befinner sig
i. Föreningen och medlemmar (och Koster i övrigt) kan
man läsa om på föreningens hemsida www.
kosterorarna.com.
Nationalparken beskrivs på ett bildspel som kan laddas
ned via http://se.youtube.com/watch?v=_mHCSVI6biU

Hembygdsföreningen (Av Göran Larsson)
Kosters Hembygdsförening erbjuder några Julklappstips!
Två boknyheter: "Margits Bok" - Här är mitt liv berättat av
Margit Lunnås Andresen. Kristina Ståhl Stjernberg har
sammanställt text och bilder till en trevlig bok. Pris 150
kr. "Koster- en ö- och skärgårdshistoria från Norra
Bohuslän" av Ulf Hjardar kostar 350 kr och bägge
böckerna kan köpas via hembygdsföreningen. Kontakta
Folke eller Göran-Syd.
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Kosterstiftelsen (Av Göran Falk)
Kosterstiftelsen har under året bildat Kosterstiftelsens
AB. Styrelseledamöter är Göran Lyth (ordf.), Anders
Håkansson (Kädarp), Helena von Botmer, Lars-Ove Loo
och Göran Falk.
Ungefär 10 årsarbeten fördelat på ca 20 personer är
utförda. Röjningar har slutförts bl.a. i Långevik och
Dunaslätten. Stängsling har varit en storarbetsuppgift och
kommer att vara det även framledes. Även jordbruk och
djurhållning är arbetsintensiva.
År 2009 kommer att präglas av föreberedelser inför
invigningen av nationalparken. Röjning och avverkning
kommer endast undantagsvis att utföras. I stället handlar
det mest om skyltar, stigar, stängsling och liknande enligt
uppgift från beställaren Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen har även beställt en transportbåt att
användas för strandstädning och djurtransporter.
Ett antal röjningar har utförts åt privata markägare och
den verksamheten kommer sannolikt att fortsätta.

Kosterkörens julkonsert är i år 14/12 kl 17.00 OBS! tiden.
Som traditionen bjuder så blir det luciatåg också, samt
något nytt KOSTERS BARNKÖR medverkar med två
sånger tillsammans med Kosterkören. Välkommen att
sjunga in julen!
På julaftonsnatten blir det ”Julsång i natten”. Kl 23.30
träffas vi i kyrkan för att sjunga de välkända psalmerna.
De i Kosterkören som är hemma sjunger några sånger
samt Elisabeth och Lennart Godrén deltar med sång.
Lennart läser julevangeliet. Vi hade denna samling förra
året och den upplevdes mycket härlig. En skön promenad
till kyrkan, mycket levande ljus, mycket sång,
julevangeliet och sedan promenad hem. En skön
avslutning på julafton. Samling håller på ca 30 minuter.
Välkommen!
Under våren kommer Livets pärlor att fortsätta en gång i
månaden. Håll utkik efter datum i det nya församlingsbladet som kommer i dagarna.

Sommaröppet dagis (Av Ingegerd Ekelund)
Frikyrkoförsamling (Av Lennart Godrén)
Kosters Frikyrkoförsamling med sin lokal Elimkyrkan
Röd Sydkoster, inbjuder veckokvällar 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.
Sommartid hålls gudstjänst kl 11.00 varje söndag i
Elimkyrkan med gästtalare och sångare. Församlingens
"Kostervision" för framtiden, som riktar sig till alla
Kosterbor utan undantag, är dels att träffas för öppen
gemenskap i olika hem på Kosteröarna, ibland i
Elimkyrkan, för samtal om livets viktigaste frågor - dels
att uppdatera församlingens lokaler till Kosters första
församlings- och lägergård, öppen för grupper och
självhushåll. För detta hoppas man på kosterbornas och
kommunens stöd. Kontaktperson och pastor är
Lennart Godrén, V. Bovägen 25, Nordkoster.
Telefon/fax; 0526-20339, Mobil 0739-802003,
E-post: lennart.godren@swipnet.se
Hemsida: www.kyrktorget.se/elim.koster

Strömstad församling (Av Ima Andersson)
Strömstad församling har under hösten haft gudstjänster i
kyrkan, nu närmar sig advent och jul och då finns det
också möjlighet att besöka kyrkan på Koster. Under
hösten har vi träffats på tisdagar och diskuterat livet
utifrån biskop Martin Lönnebos bok Livets Pärlor. Det är
en stund när vi fikar tillsammans, pratar, skrattar och
firar en enkel mässa som avslutning. Alla är varmt
välkomna till denna samling. Nästa gång träffas vi 9/12
kl. 17.15.

Förra året lyckades vi inte få någon barnomsorg under
juli månad, trots att vi kom med många bra förslag och
lösningar vad gäller neddragna öppettider och
erbjudande om att vi själva stod för matlagning och
städning. I slutändan sades orsaken vara att det var för få
barn som säkert behövde barnomsorg. I år kommer jag
att kontakta föräldrarna, och de som säkert vet att de
behöver barnomsorg anmäler sitt intresse i en kolumn,
och de som ej säkert vet ännu i en annan. När det närmar
sig sommaren och man vet vad man har för behov av
barnomsorg, anmäler man detta. Samhällsföreningen
kommer att överlämna dessa listor redan i december, och
sista datum för att vara med på denna listan är 15
december. Det är så klart bättre ju fler vi är.

Kosters Skola (Av Lisbeth Johander)
I mitten av december förväntas byggnationen av vår nya
entré vara klar. En entré som binder samman alla skolans
verksamheter med en gemensam hall. Vi är många, elever,
föräldrar och personal, som ser fram emot en nystart för
vår charmiga skola. Just nu är det 12 barn i förskolan och
15 barn i skolan. Den 13 december kl. 13.00 har vi Julfest i
KSK-huset. Alla, både unga och gamla är hjärtligt
välkomna. Vi kommer att bjuda på
luciatåg, dans, pjäs, sång, orkesterspel
och fika. VÄLKOMNA!

God Jul & Gott Nytt År
Önskar vi alla från
Samhällsföreningen
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