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

Styrelsenytt (Av Seved Gren)

lantmäteriet lagligen utlyser att berörda stickvägar ska
ingå i gemensamhetsförläggningen ga:2.

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!
Samhällsföreningen kallar till medlemsmöte den 14
november kl. 14.00 till 16.00, Plats KSK-huset

Kosterstiftelsen (Av Göran Lyth)

Då vi är särskilt angelägna om deltagande från yngre
kosterbor ordnar vi barntillsyn för barn över 3 år.
Vi önska diskutera frågor som; Hur vill du att Koster skall
se ut om 5 år, och vilken typ av Koster vill du att ”ditt”
barn skall växa upp i ?
Barnen kommer att bjudas på varmkorv, vuxna på kaffe
med bulle.

Föreningsnytt
Nordkosters fiskehamnförening (Av Seved Green)

Hamnföreningen på Nordkoster har i år haft
rekordmånga besökare. Totalt har ca 8 100 båtar erlagt
hamnavgift under säsongen. Under kommande vinter
skall de gamla träbryggorna vid Bopallen bytas ut mot
nya betongbryggor.
Detta innebär att inga båtar kan ligga kvar under
perioden nov. -09 till mars – 10. Nytt elsystem skall
installeras, varför några kortare elvabrott kan komma att
ske i sjöbodarna.

Nordkosters Vägförening (Av Roger Ekstrand)
Slyröjning pågår på hela vägnätet. Väggrus har lagts ut i
våras. Styrelsen tar beslut i vår om mer väggrus skall
köpas in och spridas på vägarna. 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. Arbetet har stannat av tills
regeringen beslutar om hur vägnätet på Sydkoster skall
vara, enskilda eller allmänna vägar.
Vid årsmötet fick styrelsen i uppdrag av stämman att
utreda om ett antal s.k. ”stickvägar” skall läggas till
föreningen. Styrelsen har diskuterat detta och har ett
förslag på vilka vägar som kan bli aktuella. Berörda
fastighetsägare kommer att tillskrivas. Planeringen är att
vid nästa årsmöte skall beslut tas att begära att

Kosterstiftelsen har haft mycket att stå i sedan förra
numret av Kosterkuriren. Mer än tjugo personer har
arbetat med i första hand förberedelserna inför National
-parksinvigningen. Förutom uppröjning och städning i
skog och på stränder har stiftelsen börjat tillverka de
skyltar som skall ge våra besökande information om
Kosterhavet. Ett exempel på en sådan skylt står på Västra
bryggan.
Personalen har också medverkat vid renoveringen av
Ursholmens fyrar.
Den nya båten ”Kosterhavet” har fungerat bra både vid
strandstädning och djurförflyttning mellan öarna uti
skären.
De under sommarhalvåret inhyrda kossorna från Dingle
och Siggane är nu återlämnade. Höskörden i år var bra
och räcker till de c:a 200 får och10 kor vi har under
vintern.
Sjöbodarna vid Lotsbryggan kommer att kompletteras
med en arbetsbod och en lada kommer att byggas i
Myren.
Nu börjar livet efter invigningen med att den grupp som
skall förvalta Nationalparken skall utses. Sedan skall ett
nytt avtal skrivas mellan den och Stiftelsen angående
arbeten som skall utföras på Koster under de närmaste
fem åren. Vi hoppas att dessa förhandlingar skall gå bra så
att så många som möjligt av Stiftelsens duktiga personal
kan fortsätta sitt arbete i Nationalparken.

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 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.
En välutrustad mindre lägenhet i två plan iordningsställdes och uthyrdes den gångna sommaren 2009.
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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
Skolan (Av Lisbeth Johander)

Vi vill först och främst TACKA ALLA som sponsrade
"Folkefesten" på Ekenäs. Detta gav nämligen skolan en
summa av 15.400 kronor till att köpa pedagogiskt
undervisningsmaterial för.
Höstterminen har för längesedan startat. Mycket tid gick
åt till att öva inför invigningen av den marina
nationalparken. Vi har skördat våra potatisar och
morötter. Metas son, Chris, har varit här och visat oss hur
man gör tavlor av lera. Polisen har undervisat oss i
trafikvett. Nu har löven hunnit byta färg till både gult och
rött. Barnen pratar mer och mer om Halloween och
undrar om vi inte ska ha nån fest? Det är mörkt när
väckarklockan ringer och om bara några dagar har vi
novemberlov (åtminstone en del av oss).
I år är vi 20 st i skolan och 8 st i förskolan som på
eftermiddagen fylls på med ett flertal fritidsbarn. Ny
personal för i år är Pia Strömberg-Halvorsén, som har
ansvaret för F-2:an. Henne hälsar vi välkommen. Snart är
det dags att få prova på tovning och ständigt övar vi inför
nästa orkester framträdande. Julfesten kommer i år att
hållas onsdagen den 16 december kl 18.00 i
gymnastiksalen men innan dess ska vi ha hunnit med att
baka både lussekatter och pepparkakor. I början av
januari blir det pedagogisk språkresa för åk 4-6 till
London - är det någon som vill ge ett bidrag är det
välkommet - London är en dyr stad och det finns mycket
att se och göra
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ÖVRIGT
Kosterlänken (Av Dick Andersson)
Under sommarens bemanning har ca 60 000 överfarter
gjorts. Totalt beräknas att under säsongen kommer det
att bli ca 80 000 överfarter. Kommunen driver
fortfarande frågan att förvaltningen av färjan skall övergå
till Koster i någon form.
Vi vill påpeka att 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. Dick vill därför ånyo
uppmana alla som har kort att inte låna ut kortet till
någon som ej har genomgått utbildningen.

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.
Vill även du vara med i det frivilliga larmet, kontakta
Gunilla Hansén tfn 0526 203 19.

Västrabo (Av Gunilla Hansén)
Just nu finns det en ledig lägenhet på Västra Bovägen 1.
Lägenheten, med kök/allrum och sovrum, ligger på
bottenplan och är på 43m2 samt
förråd om 7 m2. Välkommen in och titta på lägenhet F.

Strömstad församling (Av Ima Andersson)
Kosters kyrka har fyllt 70 år!! Det firade vi med en
Jubileumsmässa i kyrkan, och med lite förtäring i KSKhuset efteråt. Vi fick då också inviga vår nya digitalflygel
lite mer högtidligt. Bengt Johansson spelade "Variationer"
av Sven-Edvard Coster. Nu närmar vi oss advent och
Kosterkörens julkonsert.
I år kommer vi att ha julkonserten lördagen den 19/12.
Observera dagen. Under vintermånaderna fortsätter vi
med "Livets pärlor"-tisdagar. Vi träffas ungefär varannan
tisdag och börjar med lite fika, pratar och avslutar med en
enkel mässa. En skön stund mitt i veckan.
Det kommer också att finnas möjlighet att besöka kyrkan
under vissa söndagar då det kommer att vara taizémässa,
familjegudstjänst etc. Är det någon form av samling du
saknar i kyrkan? Hör av dig till ovanstående.

Vill du skriva upp dig på kö till en mindre lägenhet?
Har ni frågor eller vill ni se på lägenheterna ring KIFAB
Mobitel. 0702 24 85 90 eller 0526 203 19 (Gunilla).
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KOSTERKURIREN
Nöjen

Roliga historier

Fiskargårdens program, Hösten & våren

- Vad gör norrlänningar när det blir kallt?
- Sätter sig kring stearinljus.
- Vad gör norrlänningar när det blir väldigt kallt?
- Tänder stearinljusen

Nu har vi dragit igång säsongens aktiviteter i
Fiskargården.
Vi började med att uppmärksamma "Peace one day". Vi
sjöng, drack kaffe och åt kanelbullar.
Därefter har årets hummerfest gått av stapeln. Lägg nu
FÖRSTA TORSDAGEN I MÅNADEN på minnet, med
början 5 november klockan 19.00. Vi "reser" till Nya
Zeeland och äter ärtsoppa.
I december ska Sigvard "Pluggen" berätta om hur det var
att vara grabb och växa upp här ute under förra seklets
första hälft.

Norrmannen presenterar sig hos läkaren:
- Halvorsen.
- Vi tar namnet först och sedan kan ni berätta när ni
var här senast.
- Jag svalde en glödlampa.
- Så hemskt! Vad hände?
- Lös i magen

I januari dansar vi igen. Anmälan till Marianne o Seved.
Torsdagsklubb i februari - Irene Andersson, mars - Folke
Larsson, april - underhållning/sång.
Valborgsfest blir det även i år. Alla hälsas välkomna till
våra aktiviteter - ju fler dess bättre.
Styrelsen

Samhällsföreningen
kallar till medlemsmöte
den 14 november
kl. 14.00 till 16.00, Plats KSK-huset

Kör försiktigt på våra vägar.
Var rädd om våra barn !
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INVIGNINGEN AV DEN MARINA
NATIONALPARKEN DÅ ALLA VAR
DÄR………..
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