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

Styrelsenytt (Av Seved Gren)
Efter det händelserika 2009 har detta året börjat lugnt. Vi
har deltagit i styrelserna för KIFAB, Kosterstiftelsen och
Kosterhavsdelegationen.
Kostertrafiken har också diskuterats med kommunen och
Västtrafik.
Har du synpunkter eller förslag vänd dig till någon i
styrelsen.
Styrelsen består av Seved Green, Maria Wogenius,
Lennart Hansson, Ann-Sofie Walltäng, Putte Johander,
Roger Ekstrand och Helena Torgilsman. Suppleanter är
Ties Hildebrand och Peter Voranen

Kosternämnden (Av Göran Larsson)

När nu säsongen är över kan vi konstatera att de nya
bryggorna i sundet har blivit en lyckad satsning. Vi har i
år besökts av ca 7700 gästbåtar. Nio timanställda har sett
till att verksamheten har fungerat. Efter viss kritik av
renhållningen på kajen har en ”ordningsman” utsetts. Han
har till uppgift att hålla rent och se till att det är ordning
på alla grejor/gods som finns inom kajområdet.
Föreningen har även tagit fram en hemsida så att alla
medlemmar och båtgäster kan läsa vad som händer och
sker inom föreningen.
Gå in på www.nordkosterhamn.com och bekanta er med
hemsidan och vår förening.
Nu går vi in i ett skede av planering inför nästa säsong.
Har du synpunkter på något i hamnen så hör av dig till
någon i styrelsen som består av Klas-Göran Johander,
Seved Green, Jan-Åke Andreasson, Roger Ekstrand,
Sigvard Andreasson och Håkan Johansson.

Valet till Kosternämnden gav till skillnad från val till
riksdag-kommun-region den 19 sept., ett mycket lågt
valdeltagande. Om nämnden skall vara kvar behöves ett
större intresse för Kosters framtidsfrågor. Detta är
resultatlistan fredag 8 oktober.
Flest röster fick Claes Johansson, de övriga valda är, Göran
Larsson, Göran Lyth, Lars-Ove Loo, Ima Andersson, Lars
Flodin, Helena von Bothmer, Pia Grahn och Kaj Axelsson.
Vi hälsar de nyvalda Pia, Helena och Lars hjärtligt
välkomna och gratulerar Claes till det stora förtroende Ni
fått.
Enligt stadgarna kan man avstå sin plats och de närmaste
att komma in är; Håkan Eriksson, Lasse Linusson, Roger
Ekstrand, Maria Wogenius. Gunilla Hansén, Ingegärd
Kalbratt, Jane F-Karlsson, Barbro Reinholdsson, Mats
Holm, Dick Andersson, Susanne Enfors-Davies, Tonja
Fuchs m.fl. För att se till att framtiden för Koster kan
fortsätta utvecklas positivt behövs en Kosternämnd.
Samhällsförening, Företagareförening, Koster-stiftelse
och alla andra lokala aktörer är grunden för att kunna
jobba vidare med utvecklingsfrågor för våra öar. Den
senare tidens inflyttning av både unga och lite äldre
känns som väldigt positivt.
Många står faktiskt i kö för att komma åt de hyreslägenheter som finns och den trend att Strömstadsbor,
många med företag, har köpt fastigheter på Koster och
har sin bas på öarna. Fantastiskt !!
Gamla Kosternämnden önskar Er nya, lycka till med att
fortsätta jobba för Kosters fortsatta positiva utveckling.
Göran Larsson, gammal ordförande.

Nordkosters Vägförening (Av Roger Ekstrand)

Kosterstiftelsen(Av Göran Larsson)

I dagarna kommer styrelsen att sända ut en
tillståndsansökan till alla som innehar motorfordon. Efter
att blanketten har fyllts i av innehavaren tar sedan
styrelsen beslut om godkännande eller avslag. Om
godkännande så skall en klisterdekal sättas väl synligt på
fordonet. Dekalen fås från styrelsen.
Hela vägnätet har sladdats och slyröjning pågår för
närvarande.
Vägföreningen har tagit fram en hemsida så att alla
medlemmar ska kunna få information om vad som händer
och sker inom föreningen. Där kan man läsa bl.a.
årsmötesprotokoll, fastighetsägarnas skyldighet att hålla
buskar och grenar fri från vägen, pågående utredningar
mm.
Gå in på www.nordkostervf.com och bekanta er med
hemsidan och vår förening. Arbetet med införande av de
s.k. ”stickvägarna” kommer att starta under hösten. Mer
information i nästa nummer av Kosterkuriren.

Kosterstiftelsen gör de uppgifter Kosterhavets nationalparkförvaltning beställer i fråga om naturvårdsuppgifter.
Vi jobbar med djurhållning på Koster och i skärgården,
allt för att hindra förbuskningen som går snabbare för
varje år. I höst kommer vi att märka ut de vandringsleder
som finns sedan tidigare med trekantiga ekstolpar med
färg som visar vilken led man går. Allt för att få ut
besökande på vandringar som ett alternativ till att cykla
huvudvägen fram och tillbaka. Ser Du någon rödfärgad
stakpinne så kommer det snart en diskret trekantig-ek
markör upp som skall leda massorna på rätt väg. Har Du
någon markering som är galen eller borde var annorlunda
hör av Dig till Göran (0706704086)

Föreningsnytt
Nordkosters fiskehamnförening (Av Seved Green)
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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. Ögruppen sjunger och spelar på
vårdinrättningar och möten i Bohuslän och Dalsland.
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

Strömstad församling (Av Ima Andersson)
Då är det höst igen. Vart tog sommaren vägen? Det är
enormt vad fort tiden går. Kosters kyrka har denna
sommar varit mycket använd som bröllopskyrka. Det är
både svenskar och norrmän som använder sig av den till
denna fina högtid. Som vanligt har det varit en hel del
sommarkonserter av olika slag. Det är kul att vi kan
erbjuda olika musikstilar. Många samlingar är välbesökta
en del mindre besökta. Under torsdagarna har det varit
”stilla dag”, en typ av meditativ dag. Den har haft en del
deltagare.
Friluftsgudstjänsten
som
var
på
Rörviksstranden var en trevlig samling. Solen sken och vi
njöt av den underbara naturen runt oss. Nu börjar
verksamheten för hösten med körövning, tisdagssamling,
barnkör och gudstjänster. När detta blad kommer ut så
har vi börjat med våra tisdagssamlingar. Vi träffas och
pratar om livet och vardagen under temat ” I Jesu
sandaler”. Hur skulle han ha gjort i de olika situationerna
vi utsetts för varje dag? Om detta pratar vi medans vi
dricker kaffe/te och umgås. Välkommen med du också.
Kosterkören
sjunger
under
gudstjänsten
på
Allhelgonahelgen. Låt oss den första advent fylla kyrkan
och fira att det nya kyrkoåret börjar, bl.a. medverkar
Kosterkören.
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! Detta sista skrev jag om i
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förra Kosterkuriren, jag upprepar det igen, för att få in fler
förslag på verksamhet. Väl mött i Kosters kyrka som är
Sveriges västligaste kyrka!!

Kosters Hembygdsförening (Av Göran Larsson)
Vi vill först tacka de kosterbor och deltidsboende som
hjälpt till att ha museet i Sibirien öppet under sommaren.
Vi har som vanligt haft många tacksamma besökare som
sett årets utställning. Nu i oktober drar vi igång
onsdagsträffarna där det praktiska arbetet med foto- och
föremålsamlingarna sker. Vi skall hitta nya teman för
nästa års utställning. Vi producerar nya foton, tacksamma
att visa och andra föremål i stora montern. Är Du
intresserad av hembygdshistoria är Du välkommen att
titta in någon onsdag mellan 16.30 – 19.30. Dom första
gångerna för hösten blir det också till att städa upp efter
sommaren. Vi håller på fram till lucia och ett juluppehåll
till efter trettondehelgen. Har Du några intressanta foton
Du vill dela med Dig av är vi mycket intresserade att få
skanna av dem för att senare förstärka vårt fotoarkiv som
idag innehåller ca 2500 foton.

ÖVRIGT
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 Christina Ekstrand)
För tillfället finns det en
ledig lägenhet på Västra
Bovägen Lägenheten med
kök/allrum och sovrum,
ligger på bottenplan och är
på 36 m2 samt ett förråd
om 7 m2.
Välkommen in och titta på
lägenheten!
Vill du skriva upp dig på kö till en annan lägenhet?
Har ni frågor eller vill ni se på lägenheterna ring KIFAB
Mobitel. 070 3971137eller 0526 20068 (Christina).
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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 proek@telia.com

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.

Nästa sommar planeras att ha öppet varje dag precis som
i år. Redan under våren april – maj blir det också troligt
med helgöppet.
Fr.o.m. sommaren 2012 så är förhoppningen att det nya
naturrummet står klart i Ekenäs. Övrig programverksamhet kommer också att fortgå under vinterhalvåret med aktiviteter i hela Kosterhavet. För bokning
av visning av naturrummet på Västrabo, ring 200 03,
Kosterhavsförvaltningen.
Kosterhavets naturum – vad händer?

Fiskargården (Av Lisbeth Johander)
Vi håller på som vanligt. Samma upplägg som i fjol.
Säsongen startar med den årliga hummerfesten den 23
oktober. Därefter sätter torsdagsklubben igång, första
torsdagen i november månad (4:e). Först ut på plan är Ulf
Hansson som kommer till oss från Strömstad för att
berätta om Strömstads historia. I december kommer
Irene Andersson och visar foton. På trettondagen berättar
Folke om Ramsö. I februari blir det fyrhistoria skildrad av
Göran Lyth. Reklamfotograf Bengt Rydberg tar oss
därefter med in i reklamens värld... kanske? 7 april
kommer Torsten Torstensson och förgyller vår kunskap
om forntida efterlämningar i vår kommun. Säsongen
avslutas med dans på Valborgsmässoafton. Vi dansar och
tjoar till Bengt och Bennys glädjefulla toner. Alla hälsas
varmt välkomna av hela styrelsen.

Rapport från Kosterhavsdelegationen
Naturrummet på Nordkoster, sommaren 2010.
Efter att ha letat efter en lokal för ett tillfälligt naturum
under våren så fanns lösningen på väldigt nära håll. I
samma hus som Kosterhavsförvaltningen har sitt kontor
fanns lösningen tack vare KIFAB och övriga hyresgäster
välvillighet i Västrabo så kunde ett tillfälligt naturum slå
upp dörrarna den 2:e juli.
En tacksamhetens tanke sänder vi till KIFAB och de
boende på Västrabo som möjliggjorde att vi kunde ha ett
litet men kvalitativt bra naturum i väntan på en långsiktig
lösning, säger Anders Tysklind. Sommaren löpte väl och
med hjälp av två kunniga och engagerade biologer som
jobbat som informatörer och guider, Lovisa Hansén och
Linnea af Kleen, kan man idag räkna in till ca 3000
besökare. Under hösten, vintern och våren finns naturum
kvar för besökare, både enskilda och grupper, men man
bör förboka via Kosterhavsförvaltningen.

Efter många turer efter att Regeringen upphävde
detaljplanen på Långagärde den 21:a december 2009 har
vi nu funnit ett bra läge i Korshamn/Ekenäs.
Naturrummet skall i princip ha samma funktioner som
det som planerades i Långagärde, utställningar, hörsal
och utrymmen för Kosterhavsförvaltningen. Totalt
kommer det vara runt 6 arbetsplatser i
Kosterhavsförvaltningen inklusive personal i
naturrummet. Lokaliseringen till Ekenäs ger också nu
möjligheter att ha akvarier i naturum tack vare
möjligheten till att ta in bra vatten från ett större djup,
detta var något vi inte hade med i alternativet i
Kostersundet. Vidare finns båtplatser för besökande, både
enskilda och turbåtar. Under sommaren har White
Arkitekter skissat på ett förslag som mer tar in
traditionell byggnadsstil men ända visar på något nytt.
Denna ingång i detta nya läget fick också stöd vid ett möte
i juni då grannar bjöds in att tycka till om placering och
utformning.
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KOSTERKURIREN
Roliga historier

Alla på kryssningsfartyget kunde se den
skäggige mannen på den lilla ön när han
viftade och skrek.
"Vem är det?", frågade en passagerare kaptenen.

Den 25:e september presenterades förslaget för boende
och verksamma i Ekenäs på ett möte i KSK-huset.
Förutom detaljer om fönstersättningar etc. så gav mötet
oss ett stöd att jobba vidare med detta förslag. Byggnaden
skall hålla sig inom befintlig detaljplan och det troliga är
att en bygglovsansökan strax kommer att inlämnas till
Strömstads kommun.
Fortlöpande information om naturrummet och allt annat i
Kosterhavets nationalpark finns på www.kosterhavet.se
eller på Kosterhavets Facebook-sida.
Vår förhoppning är att naturum kan byggas nu på Koster
och stå klart till Nationalparkernas dag 2012, 24:e maj.
Lite annat som är aktuellt i Kosterhavet:
Entrébyggnationer kommer att starta i höst på Rossö och
Saltö. Det blir informationsanläggningar som skall utgöra
entréer in i Kosterhavet. Vidare jobbar vi med att få till
två sådan till, en på Resö och en i Strömstad. I Strömstad
är det i samarbete med turistbyrån i Tullhuset. Under
hösten-vintern skall stigsystemen på Sydkoster och
Nordkoster stärkas med ny märkning, skyltar etc. Skötseloch uppföljningsrutiner tas nu också fram mm och detta
gäller inte minst de marina delarna av Kosterhavet.

Kryssningsfartygets kapten sippade på sin Gin och Tonic
och svarade: "Jag har inte en aning. Varje år när vi
passerar den här ön blir han helt galen."
-----------------------------------------------------"Herregud vad din eka är långsam!"
"Ja ja, men jag tar det med ro."
----------------------------------------------------Lille Per kom hem efter första dagen i skolan. Pers
mamma frågar honom: "Så älskling, vad lärde du dig
idag?"
Lille Per ser trumpen ut och svarar: "Inte tillräckligt, jag
måste tillbaka dit imorgon igen.

Anders Tysklind/Nationalparkschef, tel.031607189
Vägen till Vettnet

Kör försiktigt, var rädda
om våra barn
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