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

Styrelsenytt (Av Stefan Niklasson)
I dessa tider av ekonomisk oro utrikes och inrikes känns
det som vi i norra Bohuslän är förskonande på många
sätt. Handel är i skrivande stund extrem delvis beroende
på den svaga svenska kronan. Fortsätter utvecklingen in
över sommaren får naturligtvis turismen samma skjuts.
Detta bidrar till fler arbetstillfällen i hela kommunen. Med
invigning av Kosterhavets Nationalpark i höst skapas
många möjligheter till försörjning både på lång och kort
sikt. För att vi skall ta vara på dessa möjligheter behövs
bostäder, här är vår uppfattning att Strömstadsbyggen i
form av kommunalt bostadsbolag har ansvaret att
omgående ingångsätta byggande av bostäder på
Kosteröarna för att möta efterfrågan. En annan möjlighet
är att få sommarboende/deltidsboende att bosätta sig
permanent på öarna. Bättre möjligheter att utveckla
öarna har inte funnits tidigare.
Vi har i höst testat ett nytt mötesforum där vi bjöd in
Kosterborna till affären på Syd. Vi kunde haft bättre
förutsättningar, linfärjan var inställd, skidskytte på tv och
vägarna var nerisade. Men ett 40-tal mötte ändå upp och
ärtsoppa serverades. Frågor och synpunkter som
diskuterades var:
• Vägarnas tillstånd
• Hur vi tar hand om möjliga inflyttningar som
deltid & sommarboende
• Information hur kan man bättre informera ifrån
föreningar vilka löpande frågeställningar som
avhandlas under året. Ö-rådsmöten som är för få,
kompakta och för långa.
• Anslagstavlor som är överösta med inaktuell
information
• Hundträck som ingen plockar upp efter sig.
• Bryggan vid Bergdalen som enl. uppgift ligger på
samfälldmark och vid uppförandet finansierades
av boende i Brevik.
Vägarna och angöringsbryggor avhandlas i skrivande
stund, ett möte den 28/2 där föreningar samlats för att
gemensamt
hitta
ståndpunkter
inför
det
informationsmöte som kommunen har kallat till den 3/3.
Här gäller det att få vägverket (staten) ta en så stor del
som möjligt i upprustning av vägar och angöringsbryggor
för Västtrafik. Vilka vägar som skall ingå är en stor fråga.
Samhällsföreningen deltar i mötet med kommunen.

Kosteröarnas hemsida ett utmärkt forum. Jag tror att om
man delger vad som arbetas med i de olika föreningarna
ökar Kosterbornas engagemang. En blogg om öarnas
utveckling kan säkert föda idéer. Det senaste Ö-rådsmötet
upplevdes av många som för långt och kompakt. Tunga
frågor avhandlades och presentation av någon fråga kom i
kläm, samt att övriga frågor avhandlades när folk
skruvade på sig och ville hem. Här får vi försöka ha möten
oftare.
Anslagstavlorna städas sällan ifrån gammal information
detta är ett gammalt problem men skulle lätt lösas om alla
satte ett bäst före längst ner i hörnet och vem som helst
kunde plocka ned inaktuell information.
Flera sopkorgar och kanske information om hur vi håller
öarna rent från skräp. Vi lyfter frågan till Kosterstiftelsen
som redan gjort ett jättebra arbete tillsammans med
företagarna med utsättning av sopkorgar.
Bergdalensbrygga är en fråga för Brevikshamnförening.
Vi har fått signaler på att kosterbokortet är på väg att
försvinna i takt med att ett nytt biljettsystem införs. Om
detta bekräftas kommer vi att tillsända kommunstyrelse
samt västtrafik krav på ett årskort till rimlig kostnad för
kosterborna.
Våren är strax runt hörnet och det är dags för årsmöte ”se
påminnelse” styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna.

Föreningsnytt
Nordkosters fiskehamnförening (Av Ceved Green)
Nordkosters fiskehamnsförening som skall ha årsmöte på
Fiskargården 15 mars klockan 10.00 skriver i sin
verksamhetsberättelse bl.a. om den upprustning som
gjorts i Vettnets hamn, och som blir klar nu i vår.
Föreningen har 65 båtplatser som hyrs ut årsvis. I
gästhamnen hade man förra året besök av 7573 båtar,
vilket var nytt rekord. Tack vare detta har det blivit
ett gott resultat, och föreningen satsar på att till nästa år
kunna byta ut de äldsta bryggorna vid Bopallen.
Föreningen har under året betalt ut lön för tio personer
fördelat på styrelsearvoden, hamnvärdar, städare mm.

En arbetsgrupp är startad för att arbeta med frågor som
berör inflyttning till öarna och skall lotsa in
deltids/sommarboende till ett fast boende. Lisbeth
Johander är sammankallande i denna grupp.
Samhällsföreningen ger ut Kosterkuriren några gånger/år
och ger föreningar möjlighet att informera allmänhet om
aktiviteter och frågor. När det gäller att få ut styrelseprotokoll ifrån olika föreningar är ju Internet och
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Nordkosters Vägförening (Av Roger Ekstrand)
Slyröjning pågår på vägnätet. Väggrus kommer att läggas
ut tidigt i vår. Årsmötet kommer att hållas i Fiskargården
den 19 april. Kallelsen kommer att anslås enligt
stadgarna.
Ett antal parkbänkar har köpts in och ställt ut på vackra
platser utmed vägen. Vad som händer med bygget av
hotellet i Vettnet är fortfarande oklart. Vägföreningen
följer vad som händer då ägarna av ”Kosterbaden” har ett
åtagande mot föreningen att iordningställa vägen.
I samband med arbetet med fördjupad översiktplan (FÖP)
för Kosteröarna har kommunen ansökt om lantmäteri
förrättning för bildande av lokal organisation av vägar
och hamnar på Kosteröarna. Ett inledande lantmäterisammanträde/informationsträff hölls i Fiskargården den
3 mars. Vid mötet var representanter från Vägverket,
Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Lantmäteriet och
Kommunen med kommunfullmäktiges ordförande i
spetsen.
Kommunens förslag är att i samband med att vägverket
lämnar över den allmänna vägen på Sydkoster bilda en ny
gemensam vägförening för Nord- och Sydkoster som
ansvarar för de mer trafikerade vägarna. För det mindre
vägnätet föreslår de att en underförening på Nord- och en
på Sydkoster bildas. Arbetsgrupper är utsedda för att
driva ärendet vidare innan slutgiltiga beslut tas.

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 som också har mycket obetalt arbete med
automaten. Den är emellertid till så stor nytta för alla,
både bofasta och besökare att vi måste med gemensamma
krafter se till att den används, annars försvinner den.
Sprid budskapet till sommargäster och turister! Som det
nu är måste Kosters företagare, även de som inte har
direkt och omedelbar nytta av automaten, hjälpa till med
finansieringen.
Nationalparken väntas 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.
Föreningens medlemmar förbereder sig på olika sätt för
mottagandet av besökare, men det finns nog en risk att
allt inte hinner bli klart ifråga om all behövlig service, t.ex.
toaletter. Besökande till Koster har svårt att parkera bilar
i Strömstad, i synnerhet augusti. maj när inga parkeringsbussar finns. Föreningen har framställt anspråk i den
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frågan hos kommunen, som dock ännu inte har någon
lösning att erbjuda för tiden september-maj.
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

Korshamn fiskehamnsförening (Av Mats Holm)
Föreningen kan nu gratulera Ostrea AB med dess ostronodling. De har nu fått igång produktionen av Ostronlarver
och arbetet fortskrider.
Föreningen planerar att vid årsskiftet 2009-2010 utvidga
hamnen norrut, norr ut från befintlig vågbrytare, med
vågbrytande pontoner samt betongflytbryggor. Utbyggnaden beräknar ge ca 50 nya båtplatser. Föreningen
planerar att inreda en ny serviceanläggning i norra änden
av Ostreafastigheten. För övrigt har föreningen mark för
etablering av företag på helårsbasis. Intresserade företag
ombedes höra av sig till hamnföreningens Ordförande
Clas Johansson te. 202 47.

Hembygdsföreningen (Av Göran Larsson)
Kosters Hembygdsförening ordnar en utflykt med Gröna
Färjan till Lindholmen för att se om tjäln (strandskatan)
kommit dit, söndag 15 mars. Poängpromenad och fika. Se
anslag på båten och affären. Hembygdsföreningen håller
årsmöte i Sibirien söndag 5 april kl. 15.00.
Den 17 maj kl. 8.00 tar vi en promenad till Dunnaslätten
(Duvnäs) för årets Gökotta. Se anslag.
Sommarens utställning i Sibirien startar 21 juni och har
utökat öppethållandet med en vecka till 16 augusti. Vi har
öppet dagligen mellan 16.00 – 19.00. Förutom många nya
foton har vi i år ett litet tema kring båtbyggeri. Vi har
också plockat fram Bror i Lindås fantastiska frivolitetsarbeten igen.
Öppethållandet i Sibirien, sker helt på ideell grund och vi
behöver utöka med fler som hjälper till. Har Du en chans
att hjälpa till några dagar i sommar, hör av Dig till Folke
eller Göran.

Kosterstiftelsen (Av Göran Falk)
Kosterstiftelsen har fortsatt att röja stigar och utmarker i
vintermörkret. Naturligtvis blir det därmed mycket
arbete med stängsling av de röjda markerna eftersom
avsikten naturligtvis är att markerna ska betas efter dessa
röjningar. Det projekteras för stallar på Nord och Syd så
att vinterhållning av djuren blir mer ändamålsenlig. Även
lokaler för maskinunderhåll och förvaring av utrustning
är planerade. I början av Maj startar vi strandstädningen.
Förhoppningsvis med den nya arbetsbåten som är
beställd. Renovering av Ursholmens fyrar börjar i början
av april och även där blir det en del arbete för
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Kosterstiftelsen. Lotsbryggan med tillhöriga sjöbodar har
förvärvats av Naturvårdsverket och kommer att disponeras av Kosterstiftelsen för arbetsbåt och utrustning
/verkstad. En mindre utbyggnad av bodarna är också
aktuell.
Invigningen av nationalparken närmar sig och det är nog
troligt att det blir mer hektiskt ju närmre invigningen vi
kommer. Det är väl trevligt att det blir lite arbetstillfällen
på öarna…
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och representera Koster/Strömstad. Ni kan även lyssna
till Kosterkören på Påskdagen .
Kosterkören har också en konsert i Fiskargården den
23/5 då vi sjunger ABBA/Beatles. Vi kommer då att ta en
entré.

ÖVRIGT
Kosterlänken (Av Dick Andersson)

Frikyrkoförsamling (Av Lennart Godrén)
Kosters Frikyrkoförsamling med sin lokal Elimkyrkan
Kapellvägen Sydkoster, inbjuder veckokvällar alla
intresserade 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 är dels att träffas för öppen
gemenskap i olika hem på Kosteröarna, delsatt uppdatera
församlingens lokaler till Kosters förstaförsamlings- och
lägergård, öppen för grupper och självhushåll. För detta
hoppas man på kosterbornas och kommunens stöd. Den
första etappen påbörjas i vår i Elimkyrkans fastighet med
en ny hyreslägenhet i två plan.
Kontaktperson och pastor är Lennart Godrén, V. Bovägen
25, Nordkoster. Telefon/fax;0526-20339, Mobil:0739802003, E-post: lennart.godren@swipnet.se
Hemsida: www.kyrktorget.se/elim.koster

Färjan har i vinter genomgått en omfattande renovering
med bl.a. ombyggnad av vajerinfästningen. Detta för att
minska slitaget på vajern så att den håller längre. Kosterlänken har blivit mycket populär både av Kosterbor och
turister. Totalt har ca 300 000 överfarter gjorts under de
5 år som den funnits.
Det är viktigt att vi som har tagit ”körkort” för färjan följer
de regler och rutiner som finns uppsatta. Det största
problemet har varit att man lånat ut kortet till någon som
inte har kunskap att köra färjan med haverier och
stillestånd som följd.

Strömstad församling (Av Ima Andersson)
Strömstad församling bjuder in till gudstjänst och
temamässa i kyrkan. Sedan i höstas så finns det en
barnkör på Koster. Det är verkligen härligt att höra på
dem. Du får en möjlighet nu den 22 mars då det är
Familjegudstjänst och dopminneshögtid.
I temamässan så läser vi och diskuterar runt Martin
Lönnebos ”Frälsarkransen”. Ett pärlband med olika färger
på pärlorna som har olika betydelser. Vi fikar och avslutar
med en enkel mässa
Tack alla ni som har engagerat er i att svara på den enkät
som har gått ut till alla hushåll på Koster. Har du missat
den och vill svara så hör av dig till ovanstående.
Enkäten har vi gjort för vi önskar veta vad vi Kosterbor
vill ha vår kyrka till. Vi försöker ordna olika typer av
arrangemang men så många besökare finns det inte.
Risken finns ju att vi får vår verksamhet förlagd in till
Strömstad.
Kosterkören åker till Köpenhamn och sjunger i Svenska
kyrkan där vid två tillfällen. Det är alltid kul att komma ut

Dick vill därför uppmana alla som har kort att inte låna
ut kortet till någon som ej har genomgått utbildningen.
Om det missbrukas så kommer kortet att dras in av
färjeansvarig.

Trygghetslarm på Koster(Av Gunilla Hansén)
I snart 4 år har vi haft tillgång till trygghetslarm på
Koster. De äldre personer på Koster som önskar/behöver
trygghetslarm får detta beviljat av biståndshandläggaren
Rose-Marie Olsson Strömstad Kommun. En månadsavgift
tas ut.
När personen larmar, går signalen till Strömstad, där en
sjuksköterska svarar i högtalartelefonen och frågar vad
som hänt. Hon gör en bedömning och avgör om lokal
personal ska sändas ut eller om ambulans ska larmas.
Är personen i behov av en lokal person för att t.ex.
komma upp från golvet, ringer sjuksköterskan till
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hemtjänstpersonalen på Koster mellan kl. 07:00 och
17:00. Övrig tid går samtalet till den larmtelefonen som
bemannas av frivilliga Kosterbor. Den frivillige tar vid
behov kontakt med en person till eller med en anhörig
och åker hem till den person som larmat. Larmet ger en
trygghet, som gör att man kan bo kvar i sitt hem längre.
Vill även du vara med i det frivilliga larmet, kontakta
Gunilla Hansén tfn 0526 203 19.

Västrabo (Av Gunilla Hansén)
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Nöjen

Konsert med Kosterkören 23/5 kl. 19.30 i Fiskargården
Vi sjunger ABBA/Beatles Entré
Välkomna!
---------------------------------------------Kosters Hembygdsförening ordnar en utflykt med
Gröna Färjan till Lindholmen för att se om tjäln
(strandskatan) kommit dit, söndag 15 mars. Poängpromenad och fika. Se anslag på båten och affären.
Välkomna!
----------------------------------------------

Roliga historier
- Doktorn, folk vill inte prata med mig.
- Nästa!
-------------------------------------- Jag har så ont i magen. Kan det vara ostronen jag åt igår?
- Ja, de kanske var dåliga, men det brukar man se när man
öppnar dem.
- Öppnar dem????

Snart blir en stor lägenhet ledig på V:a Boväg 1, Nordkoster.
Har en av er, i ett par, fyllt 55 år och vill ni bo i en välplanerad 2:a på 65 m2 med tillgång till allmänna lokaler
med vacker havsutsikt?
Vill du skriva upp dig på kö till en mindre lägenhet?
Har ni frågor eller vill ni se på lägenheterna ring KIFAB
mobiltfn. 0702 24 85 90 eller 0526 203 19 (Gunilla).

Kör försiktigt på våra vägar.
Var rädd om våra barn !

Glöm inte Samhällsföreningens
årsmöte i Fiskargården den 21 mars
kl. 16.00
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