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

Styrelsenytt (Av Seved Gren)
Kosters samhällsförening hade årsmöte den 27 mars. Av
verksamhetsberättelsen framgick att föreningen haft 4
medlemsmöten under året, och på dessa behandlat bl.a.
vägar, vattenförsörjning, kostertrafiken och framtidsfrågor. Ett antal remissyttranden har avgivits.
I den nya styrelsen ingår som ordförande Seved Green,
ledamöter är Maria Wogenius, Lennart Hansson, AnnSofie Walltäng, Putte Johander, Roger Ekstrand och
Helena Torgilsman. Suppleanter är Ties Hildebrant och
Peter Voranen.
Samhällsföreningen kommer i år att jobba vidare med
kollektivtrafiken och frågan om permanentboende till ett
rimligt pris. Föreningen är representerad i KIFAB, Kosterstiftelsen och Kosterhavsdelegationen.
Om du har några frågor att ta upp vänd dig till någon i
styrelsen.
Alla som är mantalsskrivna på Koster kan bli medlemmar
i Koster samhällsföreningen. Årsavgiften är ”blygsamma”
50 kr men är ett välkommet tillskott i kassan.
Vi uppmanar alla Kosterbor att gå med i
samhällsföreningen och betala in medlemsavgiften
omgående.
PS! Använd inbetalningskortet som finns bilagt
Kosterkuriren

Föreningsnytt
Nordkosters fiskehamnförening (Av Seved Green)
Hamnföreningen öppnade gästhamnarna för säsongen
den 23 april efter en händelserik vinter.
Nya bryggor har lagts ut i sundet som ersätter de gamla
träbryggorna. Ny och säkrare el har dragits till bryggorna
och till sjöbodarna i Bopallen.
Bryggorna har även utrustats med belysning.
Vi är nu väl rustade för att ta emot säsongens invasion av
båtgäster.
Hamnföreningens styrelse består av Klas- Göran Johander
ordf., Seved Green kassör, Roger Ekstrand sekr. samt JanÅke Andreasson, Sigvard Andreasson och Håkan
Johansson. Slip- och kranansvarig är Klas-Göran och JanÅke.

Korshamn fiskehamnförening (Av Mats Holm)
Korshamn byggs i år ut mot norr. Vågbrytare och
flytbryggor anläggs och ca 45 båtplatser tillkommer. Det
blir en mix mellan fasta platser och gästplatser.
Föreningen inreder också en ny servicelokal för
båtgästerna.

Nordkosters Vägförening (Av Roger Ekstrand)
En vägsladd och en ny sandningsmaskin har köpts in av
föreningen.
Vid årsmötet beslutades att ett antal s.k. stickvägar ska
införas i föreningen. Styrelsen fick i uppdrag av stämman
att driva ärendet vidare till lantmäteriet som sedan gör en
kompletterande förrättning.
Årsmötet beslutade att alla motordrivna fordon exkl. tvåoch trehjuliga mopeder skall vara tillståndskrävande och
tillstånd söks hos styrelsen
Exempel på motorfordon som är tillståndspliktiga är ATV,
ATV-Mule, elbilar, traktorer, grävmaskiner etc.
OBS! Brukande av bilar föreslås som tidigare ska vara
totalförbjuden. Tillfällig dispens kan ges till entreprenör
som för sin verksamhet kan behöva bil (ex. rörföretag
som har ”verkstaden” i bilen).
Tillstånd att framföra motordrivna fordon ges enligt
följande kriterier:
• Åretruntboende med rörelsedrivande verksamhet på ön
• Åretruntboende/Fritidsboende med särskilda skäl*)
• Entreprenörer som för sin uppgift behöver motordrivna
fordon
*) Särskilda skäl kan vara något fysiskt handikapp,
ålderssvaghet
Högsta rekommenderade tillåtna hastighet på Nordkoster
är 30 km/tim vilket framgår av skyltarna vid Västra
bryggan och i Vettnet.
Förbudsskyltar kommer att sättas upp vid Västra Bryggan
och i nere vid Vettnet.

Kosterstiftelsen (Av Göran Larsson)
Kosterstiftelsen har under de senaste månaderna
omorganiserats främst för att bli effektivare inför den nya
upphandlingen som i dagarna lämnats in till
länsstyrelsen.
Kosterhavsförvaltningen vill skriva ett ramavtal för att
kunna köpa upp tjänster som skötsel av naturreservat och
nationalpark och strandstädning m.m.
Den senaste vintern har få beställningar på jobb lagts ut
och vi har haft svårt att fylla arbetsdagarna för våra
anställda. Snöskottning har varit ett komplement. Vi har
ett gäng tålmodiga kosterbor på lönelistan och vi hoppas
på att få den nya upphandlingen med en mer långsiktig
planering av arbetsinsatserna de närmsta åren.
Vi har även gjort en omstrukturering av styrelserna.
Göran Larsson har lämnat ordförandeskapet i
Kosterstiftelsen och jobbar nu deltid i stiftelsens
operativa aktiebolag.
Kvar i aktiebolaget är Helena von Bothmer och Lars-Ove
Loo samt Göran Lyth som ordförande. En vakant
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styrelsepost finns. I huvudstiftelsen har Björn Bergström
åtagit sig ordförandeskapet under en period. Björn har ju
varit med sedan starten av Kosterhälsan som namnändrat
till Kosterstiftelsen. Övriga ledamöter kvarstår i styrelsen
med Lisa Amundson som ekonomiansvarig och
deltidsboende Ulf Nankler som revisor.

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. Den som spelar något instrument
kan ta med detta. 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- läger- och kursgård, öppen för grupper och
självhushåll. För detta hoppas man på kosterbornas och
kommunens stöd. Församlingen kan hyra ut till tre
hushåll, varav en nybyggd lägenhet 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

Kosters Företagarförening KFF (Av Helena von
Bothmer
Föreningen har ställt frågor till sina medlemmar och
jobbat vidare med dem på medlemsmöte i mars.
Medlemskapet ska ge företagaren ett nätverk, kunna få
oss att agera gemensamt i vissa frågor och göra
gemensamma insatser och ev. upphandlingar. På kort sikt
rör det sig bl.a. som en gemensam aktivitetslista, alltså
vad händer på Koster denna vecka som våra gäster kan
använda sig av under sommaren. Vi vill också (i
samarbete med nationalparksförvaltningen?) göra en
översyn över skyltning på öarna och förhoppningsvis
bildas det någon slags "skyltgrupp".
Vi har också diskuterat behovet av en fungerande
kollektivtrafik, att det är viktigt för oss företagare att det
fungerar på alla bryggor året om. En bra trafik är en
förutsättning för en förlängd säsong, eller snarare ger oss
möjligheter att utveckla nya säsonger.
Långsiktigt handlar våra frågor om att få oss att
gemensamt tänka "Kvalitet" före kvantitet. Lite slitna
begrepp men viktigt för oss att enas kring. Det arbetet
fortsätter under hösten och åren som följer. Det är
oerhört viktigt för oss att enas i en bra och hållbar
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strategi i och med Kosterhavets utveckling som
besöksmål. Vi ska vara med på tåget!
En annan viktig fråga vi har haft uppe i styrelsen är den
om KFF:s förhållande till övriga föreningar på ön. Det är
bra att vi kan arbeta åt samma håll och koncentrerar
energin på gemensamma åtgärder för att nå framgång. Vi
efterlyser ännu mer av liknande initiativ som detta blad.
Vi tycker att det är dags återuppta Ö-råden, kanske skapa
ett "lilla ö-råd" med de olika föreningars styrelser. Vi
behöver helt enkelt samarbeta ännu mer och hitta former!
Om du har någon fråga du själv tycker du vill ta upp och
kanske rent av att engagera dig så hör av dig!
Skicka e-mail till: kostersforetag@yahoo.se

Strömstad församling (Av Ima Andersson)
Då har våren äntligen kommit. Vilken vinter vi har haft!
Underbar tycker några, jobbig tycker några. När detta
blad kommer ut (planerad 30/4) så sjunger Kosterkören
in våren och sommaren. Håll utkik efter affischer om var
och vilken tid.
Under vintern har vi varit några som har träffats några
tisdagskvällar och pratat om livet, utifrån några tankar ur
boken ”Frälsarkransen”, och vad det innebär. Vi har gjort
det under enkla former och avslutat stunden med en
andakt. Livet kan vara mycket mångfasetterat kan man
konstatera.
Till hösten fortsätter vi med någon typ av träff och samtal.
Hoppas att just du har möjlighet att vara med. Vill man
inte stanna på andakten eller mässan så behöver man inte
det. Det är viktigt att var och en känner vad som känns
bra för en själv.
Strömstad kyrka har alltid huvudgudstjänsten vilket
innebär att vi på Koster kan ha lite enklare samlingar om
vi önskar det. Typ mer musikgudstjänster. Vad vill du
komma och lyssna på i kyrkan, eller kanske framföra
själv? Ge gärna förslag på vilken typ av verksamhet som
skall finnas i vår kyrka. Det är ju kul om vi kan få behålla
vår kyrka och att den fylls med liv!
Under våren kommer kyrkan att målas om, och det ser vi
framemot. Under sommaren så kommer det att vara
sommarkonserter på onsdagar (se affischer), Kosterkören
har sin konsert 7/7, friluftsgudstjänst på Rörviksstranden
(4/7), temamässa (1/8).
Förra året startade det något som vi kallar ”Stilla dagar”.
Präststuderande Marianne Mörk leder detta. Det kommer
att vara på torsdagar under sommaren. Se efter affischer
om detta. Det blir en stund av stillhet från all stress
utanför kyrkdörren, eller att man går till ett ställe på
Koster där det är lugnt. Ta tillfället i akt att ”hämta andan”
från din kanske stressade tillvaro.
Fr.o.m. 1/4 så är det ny kyrkvaktmästare i Kosters kyrka.
Ima Andersson är numera vaktmästare. Vi tackar Alva
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Torgilsman för allt hon har gjort för Kosters kyrka som
kyrkvaktmästare i många år.

Kosters Hembygdsförening (Av Göran Larsson)
Kosters Hembygdsförening har hållit årsmöte i Sibirien
där Folke Larsson avböjt omval och avtackades för det
styrelsearbete han lagt ner helt sedan föreningen bildades
1981. Folke kommer dock fortsätta ha visningar i museet,
vilket vi är tacksamma för. Styrelsen förstärktes med en
ny sekreterare genom Susanne Enfors-Davies som också
visade vackra Kosterbilder efter årsmötet.
Söndagen 16 maj kl. 8.00 tar vi en promenad till Sanö för
årets Gökotta. Se anslag på båt och affär.
Sommarens utställning i Sibirien startar 27 juni och har
utökat öppethållandet med en vecka till 22 augusti. Vi har
öppet dagligen mellan 16.00 – 19.00. I år har vi samlat en
hel del foton och föremål från Sven-Edvard Costers hem.
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 Larsson.

ÖVRIGT
Kosterlänken (Av Dick Andersson)
Kosterlänken är bemannad under;
Försäsong 12/6 – 27/6 10.00 till 23.00
Högsäsong 28/6 – 8/8 10.00 till 24.00
Eftersäsong 9/8 – 15/8 10.00 till 23.00
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.
Man måste stå skriven på det kort man använder.

Trygghetslarm på Koster(Av Gunilla Hansén)
Vi har nu i 4 år 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 två lediga
lägenheter på Västra Bovägen
Lägenheterna med kök/allrum och
sovrum, ligger på bottenplan och är
på 36 respektive 43m2 samt ett

förråd om 7 m2.
Välkommen in och titta på lägenheterna D och F.
Vill du skriva upp dig på kö till en annan lägenhet?
Har ni frågor eller vill ni se på lägenheterna ring KIFAB
Mobitel. 0702 24 85 90 eller 0526 203 19 (Gunilla).

Skadegörelse
Strax innan påskhelgen hade
några illasinnade roat sig med
att stjäla hemtjänstens elbil och
buskört med den. Om det är
någon som observerar skadegörelse anmäl då detta omgående till polisen i Strömstad.

Föreningar på Koster
På Koster finns ett flertal föreningar som alla är viktiga
för att föra utvecklingen på Kosteröarna framåt. Det har
funnits en tendens att vi äldre kosterbor innehar de
poster som finns. Samhällsföreningen uppmanar nu alla
lite ”yngre” Kosterbor att engagera sig i styrelsearbetet
för att nya och kanske modernare influenser kommer in i
arbetet. Om ni känner er intresserade att arbeta i någon
styrelse så hör då av er till någon styrelsemedlem i
respektive förening.

Kosterkuriren
Om er förening vill vara med i nästa nummer av
Kosterkuriren så är det bara att kontakta Roger Ekstrand
på telefon 20068 eller via e-mail ekstrand@proek.com

Rapport från Kosterhavsdelegationen
Nu är det vår i vår första marina nationalpark,
blåsipporna prunkar i sina tuvor och strandskatan låter
ivrig på lerorna vid lågvatten. Naturen har sin gång, åter
vaknar livet efter vinterns dvala. Någon dvala har det
dock ej varit i nationalparksförvaltningen. Först var det
ett digert arbete att avsluta allt som drogs igång för att
skapa den största manifestation för svensk naturvård som
någonsin har skådats, invigningen av Kosterhavets
nationalpark. Vill passa på att än en gång tacka alla, inte
minst Er på Koster, som bidrog på olika sätt till att det
blev denna folkfest som vi ville att det skulle bli. Tack till
alla barn, dess ledare och föräldrar, tack till markägare
som upplät sina marker till denna fest, tack till
Hamnföreningen på Nordkoster som såg till att Västra
Bryggan klarade ta emot alla gäster, tack vädergudarna,
tack till Kosterstiftelsens personal som med engagemang
och kärlek till Kosteröarna gjorde omöjligt möjligt med
stor kreativitet och tack till Kosternämnden som hela
tiden trott att Kosterhavets nationalpark kan bli en viktig
faktor för en levande skärgård. Vilket jag är helt
övertygad om är rätt! Många finns att tacka för det som
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varit men det är nu som framtiden börjar och det finns
mycket att ta i för att förverkliga visionerna om
bevarande och utveckling i samspel – en viktig
underrubrik i arbetet att skapa Kosterhavets
nationalpark. Vi skall försöka leverera vår del i detta
samarbete men det krävs också alla goda krafter,
exempelvis goda entreprenörer som skapar jobb på ett
hållbart sätt, boendemöjligheter som Kosternämnden
jobbar hårt med samt samarbete mellan alla aktörer,
kommuner, företag, föreningar och enskilda. Vi vet att
Kosterhavet har möjligheter!
Naturvärdena är grunden för nationalparken.
Det är dessa som är grunden i nationalparken och i
Kosterhavet är det främst de värden som finns under ytan
som skall bevaras för oss och kommande generationer.
Uppföljningsprogram för de marina miljöerna skall kunna
trygga en säker uppföljning av dess tillstånd samt ge oss
underlag för åtgärder som kan bevara dess kvalité. Detta
görs också tillsammans med vår systerpark, Ytre Hvaler.
Med Ytre Hvaler samarbetar vi också med att producera
informationsmaterial. Under försommaren kommer
speciell information till båtfolket som skall finnas i alla
gästhamnar, en båtfolder. En ny skrift kommer också som
speciellt ger information om livet under ytan. Fler filmer
skall produceras, nya bildspel som skall kunna visas oss
olika verksamheter i området och ett bildspel tas fram
som skall visas i naturum. Detta och mer material tas nu
fram för att underlätta informationsarbetet för dessa två
marina
nationalparker.
Handfast
arbete
med
strandstädningen är igång och skyltar med information
sätts ut i skärgården. Infoplatser vid angöringsbryggor
skall fram efterhand. Vissa röjningsarbeten i Kosterhavet
pågår bl. a i Valnäs. Nya stängsel vid Dunnaslätten skall
upp och stigar kommer att märkas ut med vägvisning och
åtgärder för ökad tillgänglighet.
Entréerna till Kosterhavet, på Resö, Rossö, Tjärnö/Saltö
samt Strömstad jobbas det vidare med. Rossö kommer att
byggas under hösten, arbetet med projektering är i full
gång tillsammans med lokal arbetsgrupp på Rossö. Resö
ligger i planprocess som Tanums kommun driver.
Tjärnö/Saltö kommer att byggas ut i etapper med start
under 2010. Strömstadentrén kommer att finnas i
turistinformationen i Tullhuset i ett samarbete med
Strömstad Tourist samt ute på Torget.
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Skötseluppdrag som utförts under senaste åren av
Kosterstiftelsen är nu ute på ny upphandling. Jag kan i
skrivande stund inte säga så mycket om detta då lagen
förbjuder mig att göra så men förhoppningsvis kan den
upphandlingen vara klar under början på maj. Andra
byggnationer som är igång är om- och utbyggnaden av
förråden vid f.d. Lotsbryggan, det är Kosterföretaget Lubis
Bygg som fick uppdraget. Vidare skall vi uppföra
stallbyggnad på Nordkoster under året och vi planerar för
stallanläggning på Sydkoster också.
Kosterhavsförvaltningen kommer också att erbjuda en
Programverksamhet under hela året. Det kan innehålla
guidade turer, föredrag mm. Bl. a kommer vi att ordna
Geologisk resa till Ursholmen 29:e maj, manifestation av
Biologiska Mångfaldsdagen 22:e maj kopplat också till
nationalparkernas Dag den 24:e maj. Se efter program på
vår hemsida inom kort!
Kosterhavsdelegationen, Kosterhavets nya styrelse, har
haft sitt första sammanträde. Den är sammansatt med
representanter från Strömstads och Tanums kommuner,
berörda samhällsföreningar, Kosternämnden, Yrkesfisket
i Kosterhavet samt Göteborgs universitet – Tjärnö.
Ordförande är länsöverdirektör Göran Bengtsson.
Kosterhavsdelegationen är den instans som kommer att
fungera som vår (Kosterhavsförvaltningens) styrelse.
Protokoll mm kommer att finnas på vår hemsida. Era
representanter kommer från Kosternämnden och Kosters
samhällsförening.
Detta var en kort och summarisk rapport vad som pågår
och vad som är på gång. Till detta kan läggas alla
aktiviteter som olika entreprenörer planerar med
Kosterhavet som rubrik. Kosterhavet är ett hav av
möjligheter, det gäller bara att se dem och förädla dem. Vi
vill stödja detta genom kurspaket för företagare i
samverkan med våra norska vänner. Hör av er om
intresse finns att var med!
Vi, Kosterhavsförvaltningen, är nu sedan årsskiftet tre
personer och har vårt kontor på Västrabo, det är Anita
Tullrot som är biträdande nationalparkschef med särskilt
ansvar för skötselfrågor samt Stefan Husár som är
naturvårdare och tillsynsman samt undertecknad. Kom
gärna in och snacka med oss om det är något ni funderar
på om Kosterhavet.

Anders Tysklind/Nationalparkschef
Naturum, undrar säkert många på Koster hur det går
med. Vi har ett par alternativ som vi värderar, ett på
Nordkoster och ett på Sydkoster, det kommer klarna
vilket som kan bli genomförbart inom kort, men vår
ambition är helt klart att få till ett naturum på
Kosteröarna även om många olika alternativ har florerat i
media och via andra kanaler de senaste månaderna.
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