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

Styrelsenytt (Av Roger Ekstrand)
Efter ett lugnt 2010 har
detta året börjat på högfart.
Vid ett välbesökt årsmöte
avtackades Seved Green
som
ordförande
och
skrivande utsågs till ny
ordförande. Några nya
ansikten valdes in i
styrelsen. Styrelsen består nu av Roger Ekstrand, Maria
Wogenius Ann-Sofie Walltäng, Putte Johander, Helena
Torgilsman, Ties Hildebrand, Trine Reed Jensen och Pia
Grahn.
Styrelsemedlemmarna har delats in i ansvarsområden så
om ni har frågor kan ni vända er till följande:
Vård och Omsorg: Roger E. och Magnus S.
Teknik & Infrastruktur: Putte J. och Helena T.
Barn & Utbildning: Trine Reed J. och Ann-Sofie W.
Miljö & Bygg: Ties H. och Roger E.
Övergripande frågor: Pia G. och Maria W.
Kosterstiftelsen AB förlorade upphandlingen från
nationalparken på röjningar av 3 holmar. Samhällsföreningen har engagerat sig i ärendet då det är mycket
viktigt för Kosters framtid att de som valt att bosätta sig
här ute känner en långsiktighet med arbetet. Fortsättning
lär följa i ärendet.
Medlemsantalet i föreningen var för 2010 ca 140 st av då
ca 320 st som är permanentboende på Koster. Vi uppmanar alla att gå med i föreningen och betala medlemsavgiften som är på blygsamma 50 kr per år.
Samhällsföreningen har avslutat sitt konto på Nordea och
har nu ett bankgiro på Swedbank. Ni som inte har betalt
medlemsavgiften, använd bankgiro 744-4631

Föreningsnytt
Nordkosters fiskehamnförening (Av Seved Green)
Hamnföreningen hade årsmöte den 20 mars. Styrelsen
består efter årsmötet av Klas-Göran Johander, Seved
Green, Jan-Åke Andreasson, Roger Ekstrand och Håkan
Johansson. Suppleanter blev Nils-Åke Johander och Niklas
Nilsson. Hamnföreningen har under vintern installerat
solfångare för uppvärmning av duschvatten i båda
serviceanläggningarna.
Stämman gav styrelsen i uppdrag att gå vidare med att
renovera slipen. Det diskuterades ett förslag från
kommunen om de så kallade handelshamnarna på Koster.
Närt utredningen är klar skall styrelsen kalla till ett
medlemsmöte för vidare diskussion och beslut. Mötet
avslog en begäran om att bygga verkstadslokal utanför
fiskargården. Sigvard Andreasson avtackades för
mångårigt (40 år) i styrelsen varav de flesta som
ordföranden.

Säsongen 2011 i gästhamnen
startades fredagen en vecka
före påsk, och det blev en
rivstart med 650 båtnätter
till och med påskdagen.
Vi ser fram mot ett gått
samarbete med alla kosterbor
under den påbörjade säsongen.
Gå in på www.nordkosterhamn.com och bekanta er med
hemsidan och vår förening.

Nordkosters Vägförening (Av Roger Ekstrand)
Motorfordonstillstånd har under året lämnats till 39 st
fordon, 4 st har fått avslag och 4 st har inte inkommit med
någon ansökan. De som har fått tillstånd att framföra
fordonet skall bära en gul klisterdekal väl synlig på
fordonet.
Vägföreningen har köpt (symbolisk summa) Bastevikens
stugby’s traktor med kärra. Styrelsen funderar nu på vad
vi kan använda den till. Ett förslag som kommit upp är att
alla fastighetsägare kan hyra den för en billig penning då
de behöver någon transport på Nordkoster. Vi återkommer i ärendet.
200 ton grus har lagts ut på vägnätet under senhösten.
Arbetet med införande av de s.k. ”stickvägarna” håller på
att tas fram av lantmäteriet i Strömstad.
Under våren kommer vägnätet att dammbindas med salt.
Om ni vill ha information över vad som händer på vår väg
gå då in på vår hemsida www.nordkostervf.com.

Koster företagarförening (Av Helena von Bothmer)
Vi har under mars månad gått ut med en slogantävling –
och den är alls inte slut även om vi kommer att kora tre
"vinnare" så här långt. Men vi behöver mer tid och idéer
för att utveckla och locka gäster hit hela året genom en
otroligt bra slogan (bl.a.). En av föreningens viktigaste
teman just nu är säsongsförlängning! Vi söker i dagarna
lite ”Leader medel” för att göra en förstudie kring just
säsongsförlängning. Dessutom vill vi titta på hur vi kan bli
riktigt bra på kretslopp - att vi företagare får möjlighet att
också ta hand om våra sopor, kanske göra jord av
kompost, skapa återbruk. Allt för att vi verkligen kan leva
upp till den höga kvaliteten det bör finnas i vår national park. Om vi beviljas ”Leader medel” hoppas vi kunna
kommer fram med bra konkreta exempel som gynnar oss
alla på Koster året om.
Vi önskar alla en riktigt bra försäsong.
Vill du företagarföreningen något så e-maila gärna till:
kostersforetag@yahoo.se eller ta direkt kontakt med
någon av oss i styrelsen; Svante Nilsson, Kaj Axelsson,
Maria Wogenius, Christer Sjöö, Phil Davies,
Bertil Andersson och Helena von Bothmer.
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Kosterstiftelsen AB (Av Göran Larsson)
Kosterstiftelsens AB är det operativa företaget som utför
uppdrag som Nationalparksförvaltningen, Strömstads byggen och privatpersoner beställer. Under vintern har vi
bl.a. röjt mark för tomter vid Filjestadsvägen för en privat
markägare. Vi har skottat snö vid skolan och
brandstationen samt vid hyreslägenheterna på Nord- och
Sydkoster. Den största uppdragsgivaren är dock
förvaltningen för naturreservatet och nationalparken. En
grupp hos oss har under året tillverkat vägvisare,
skyltställ, bord och bänkar i den röda hallen vid reningsverket på Långegärde. Allt trämaterial i ek. Montering
pågår och det mesta skall vara färdigt och uppsatt till i
sommar. Ett antal meter spänger skall också byggas för
att förbättra framkomligheten på våra stigar. Vårens
arbete innebär också strandstädning av hela
nationalparksområdet, ända ner till Tanums kommun. Det
verkar inte vara lika mycket plast i år, men en kraftig
vårstorm kan ändra förutsättningarna. Havet innehåller
mycket små plastpartiklar och större plastsjok och rep.
Dessbättre har vi påträffat väldigt lite oljeklumpar som vi
tror kommer från Godafoss som gick på grund vid Hvaler.
Där hade Koster tur!
Tyvärr fick vi inte anbudet på röjningar på Saltholmen,
Filjeholmen och Långegärdsholmen. Det gick till ett
Dalslandsföretag. Så vilka uppgifter vi har att erbjuda
våra 10 anställda i höst/vinter vet vi inte i skrivande
stund . Vi hoppas och tror på en positiv lösning!

Frikyrkoförsamling (Av Lennart Godrén)
Kosters Frikyrkoförsamling med sin lokal Elimkyrkan
Röd Sydkoster, arrangerar veckokvällar 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.
Församlingen inbjuder alla kosterbor till hemmöten och
gudstjänster i Elimkyrkan Sydkoster. Församlingens
lokaler uppdateras nu till en församlings- läger- och
kursgård, öppen för grupper och självhushåll. För detta
hoppas man på kosterbornas och kommunens stöd.
Församlingen hyr sommartid ut till tre hushåll. Övrig tid
hyrs församlingsgården med samlingssal ut till grupper
och självhushåll. Kontaktperson och pastor är Lennart
Godrén, V. Bovägen 25, Nordkoster. Telefon/fax; 052620339, Mobil;0739-802003,
E-post: lennart.godren@swipnet.se
Hemsida: www.kyrktorget.se/elim.koster

Strömstad församling (Av Ima Andersson)
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Kosterkören startar detta med sin sommarkonsert 6/7 kl
19.30. Sedan följer några onsdagar samt en lördag med
olika musikstilar. Det är kul att kunna erbjuda detta till er
alla så ni får en möjlighet att besöka Kosters vackra kyrka.
Under vintern har det inte varit så många samlingar i
kyrkan, då besöksunderlaget har varit sviktande. Det är
lite tråkigt om vi till slut bara blir en bröllops- och
begravningskyrka. Så passa på att besöka kyrkan när
tillfälle ges! Vill även påminna om att vi kommer att ha en
Friluftsgudstjänst på Rörviksstranden den 17/7. Ta med
en stol och kom! För övrig info så ber jag er titta på
kyrkans anslagstavla samt på båtarna och i affären.

Kosters Hembygdsförening (Av Göran Larsson)
Sommaren närmar sig och vi kommer att ha öppet museet
i Sibirien från 26 juni till den 21 augusti. Vi har öppet
varje dag mellan kl. 16.00 – 19.00 . Många nya foton och
en hel bildserie på alla hus på Ramsö finns nu att beskåda.
Dessutom en del bonader och broderier och naturligtvis
alla våra föremål, mycket baserat på fiske.
Att vi kan ha öppet så mycket är tackvare att många
medlemmar, delårs- och helårskosterbor tar några
timmar av sommaren och är värd i museet tillsammans
med någon annan medlem. Vi är alltså för det mesta två
som hjälps åt. Har Du tidigare inte varit med, vill vi gärna
att Du anmäler Dig till Folke eller Göran, innan 1 juni, så
hittar vi någon dag som passar Dig. Inga förkunskaper
behövs. Om Du inte hittills är medlem och vill stödja
hembygdsföreningen kan Du sätta in årsavgiften på 75 kr.
på konto 328965-9.

ÖVRIGT
Trygghetslarm på Koster(Av Gunilla Hansén)
Vi har nu i 5 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)
Alla lägerheter är för närvarande uthyrda.
Vill du skriva upp dig på kö till en lägenhet?
Har ni frågor eller vill ni se på lägenheterna ring KIFAB
Mobitel. 070 3981137eller 0526 20068 (Christina).

Nu närmar sig sommaren med hast och med den en hel
del aktiviteter. Så även för kyrkan på Koster. Som tidigare
somrar så blir det även i år sommarmusik i kyrkan.
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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. Om ert
företag kan tänkas sponsra oss för tryckkostnaden av
Kosterkuriren så hör av er till Roger E. 070-9435537

Bostadsprojektet
Kosterstiftelsen väntar nu på svar från Länsrätten under
april månad om de formaliteter som krävs för att bilda en
bostadsstiftelse godkänns. Sedan skall bostadsstiftelsen
av kommunen köpa marken i Filjestad. Vi räknar med att
få igång en intressegrupp i samband med ö-rådet den 19
maj.

Kosterlänken (Av Dick Andersson)
Färjan är bemannad i sommar:
1 juni – 30 juni och 15 aug. – 28 aug. från kl. 10.00 till 23.00
1 juli – 14 aug. från kl. 10.00 till 24.00
Nya tranportregler gäller för färjan:
•
•
•

•

•

Högst 12 personer vid
varje överfart
Max 4 stycken bensin
drivna fordon inkl förare.
Max 1 stycken
bensindrivet fordon inkl
förare och max 3 stycken
passagerare, (Testperiod
2011-04-01- 2011-09-30)
Lösa (delbara från fordonet) bensindunkar eller annat
begränsat farligt gods får ej kombineras med andra
transporter. (det vill säga bensin- dunkar och elfordon
får ej kombineras).
Det är den aktuella föraren av färjan som ansvarar för
att transportkombinationen är tillåten vid överfart.

Regler:
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Förare av linfärjan skall vara 12 år eller äldre
Förare skall genomgått godkänd introduktions kurs
och förbinder sig att följa de aktuella reglerna för
färjan.
Förare skall vara alkohol- och drogfri.
Starta/kalla ej om större fartyg är på väg att passera
leden.
Max last 1200 kg (använd lastkroken vid tung last)
Visa aktsamhet! Kalla ej på färjan om annan är på väg
ombord på andra sidan.
Kortet, som används för att starta färjan, avgör vem
som betraktas som befälhavare och ansvarar att
överfarten sker enligt regelverket.
Kortet får ej disponeras av annan än den som är
registrerad på aktuellt kort, ej heller tillåtet att
överlåta kort till avstängd person.
Överträdelse av bestämmelser medför indraget kort,
regelbundna kontroller görs av driftsövervakaren eller
annan av rederiet anvisad person som har rätt att
beslagta kort omedelbart.

•
•

•
•
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Förlust av kort meddelas omedelbart - kortet spärras
Avstängt kort innebär att alla personer som är
registrerade på kortet blir avstängda och ny utbildning
erfordras. Ansökan sker till Strömstads Kommun.
Man får inte kalla på färjan när det finns personer
ombord.
När du lämnar färjan måste de som avser att stiga
ombord öppna med eget kort.

Nytt å blandat från Kosterhavsförvaltningen
naturum® Kosterhavet har nu äntligen fått ett bygglov
som ej heller blivit överklagat, som alla vet är det nu
Ekenäs som blir säte för naturum Kosterhavet och
Kosterhavsförvaltningen. - Tack vare rimliga villkor i
avtal med hamnföreningen om köp av mark samt arrende
av båtplatser framför naturrummet så kunde vi lämna in
en bygglovsansökan som beviljades i början av året.
Positiv dialog med grannar och andra inblandade i Ekenäs
bådar för en god samexistens i framtiden, säger
nationalparkschef
Anders
Tysklind.
Nu
pågår
detaljprojektering för fullt och upphandling av
byggentreprenör beräknas ske under sensommaren och
byggstart kan bli i oktober. Invigningen kan troligen ej ske
för än till hösten 2012, varför inte
121212? När vi har naturum kan
vi visa upp vad som finns att
upptäcka i Kosterhavets nationalpark och angränsande naturreservat, exempelvis Kosteröarnas
och Saltö naturreservat. Vi planerar för en utställning som
skall vara tillgänglig för alla, barn och vuxna. I hörsalen
kommer vi kunna visa filmer, vårt nya bildspel om
Kosterhavet/Ytre Hvaler samt ha andra aktiviteter, gärna
lokala kulturevenemang och kanske sattelitmottagen
kultur från andra delar av världen. naturum kan också bli
ett kulturhus, en samlingspunkt, för skärgårdens folk.
Naturum blir också en arbetsplats för ett par stycken
personer kopplade till naturrumsverksamheten plus
sommarpersonal samt förvaltningen i övrigt, totalt
kanske 6-8 personer.
Innan naturrummet i Ekenäs blir klart är vi med glädje
kvar på Västrabo. I sommar kommer det likt förra
sommaren vara öppet varje dag. Från 13:e juni till 20:e
augusti har vi öppet kl 11-17. I år är det åter Lovisa
Hansén som kommer att var en av de som jobbar i natur rummet, hon är marinbiolog och kommer också ha
guidade turer till stranden. Marja Nordin heter den andra
naturumsinformatören och hon är naturvårdsbiolog och
kommer att ha guidade vandringar på Nordkoster.
Andra pågående byggnationer mm, ett urval:
Stigprojektet som vi kallar det, är en fortsättning på det
goda arbetet som gjordes tidigare av lokala krafter på
Koster som vi nu har förstärkt med Kosterhavets
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formspråk i form av vägvisare, stigmarkeringar,
rastplatser mm och i vissa fall mindre röjningar. Det är
Kosterstiftelsen AB som utfört arbetet på beställning av
Kosterhavsförvaltningen. Även nya skyltar och skyltställ
är på väg upp. Detta sker både på Syd- och Nordkoster.
Programverksamhet fortsätter som tidigare med olika
guidningar, föredrag mm – håll utkik på vår hemsida!
Strandstädningen 2011 är i full gång, Kosterstiftelsen AB
fick även detta uppdrag, ett digert arbete i ett stort
område. Tyvärr ett nödvändigt arbete, förra året
samlades ca 17 ton sopor in vi får se hur mycket som
drivit iland i år.
Naturvårdsröjningar på Saltholmen och Filjeholmen
skall vara klara i maj. Här är det Svensk Skogsservice som
fick uppdraget efter upphandling, de kommer även att ta
sig an röjningar på Långegärdeholmen, men troligen först
efter sommaren. Dessa åtgärder ingår i ett EU Life-projekt
med namnet Grace.
Vresrosröjningar sker på Västra Rossö genom
entreprenören Magnus Andersson från Resö. Att ta bort
vresrosor där det totalt tagit över stränder är viktigt för
den biologiska mångfalden, vresrosen som är en
främmande art har en förmåga att tränga undan andra
arter exempelvis martorn med flera växter men även
sandälskande insekter som en del steklar av olika slag.
Stallbyggnad på Nordkoster skall nu äntligen byggas,
bygglov finns och upphandlingen är genomförd,
byggentreprenör blir Kosterföretaget Lubis Bygg AB. Det
skall stå klart i höst och härbärgera Nordkosters fän som
ser till att hålla viktiga områden öppna så det ej växer
igen, en viktig naturvårdsinsats. En stallbyggnad för
Sydkoster är också under planering, idag har vi
anläggningen på Kroken men den är lite liten utifrån de
behov som finns för djurhållningen på Sydkoster.
Entréer på Saltö och Rossö är strax klara. 28:e maj är
det invigning för entrén på Rossö som kommer att bestå
av en ny magasinsbyggnad med utställning och mindre
café mm. På Saltö blir det en mindre anläggning vid
parkeringen med nya toaletter, kiosk, information. Själva
parkeringen är också iordningställd med bättre struktur,
in- och utfart.
Kilesand, planering pågår att få till en bra informations plats i kombination med angöringsbryggan. Detta
kommer att innebära nya skyltställ, väntbo, bänkar mm.
Om tiden räcker skall detta vara klart innan sommaren
men annars så snart som möjligt under året.
Marina uppföljningsinsatser. Under året kommer det
att påbörjas en utredning om ankringsskador i
ålgräsängar, speciellt i anslutning till populära
naturhamnar. Detta kan leda till utökade områden med
ankringsförbud men också utläggning av förtöjnings anordningar som ej skadar bottnarna.

Geoturistkarta för Kosterhavet kommer i sommar och
omfattar tre kartor i en mapp. Kommer att finnas på
naturum, speciellt den marina geokartan är spännande!
Interregprojektet Kosterhavet/Ytre Hvaler – Vårt
gemensamma arv har fått förlängning till 2012. Från detta
projektet kommer bl.a. mycket informationsmaterial
exempelvis Marin dokumentation som skall vara klar i
sommar, ett fantastiskt bildspel som skall visas i
naturrummet bl.a.
samt ny gemensam film om
Kosterhavet/Ytre Hvaler mm.
I kölvattnet på M/S Godafoss och andra incidenter som
varit i våra vatten söker vi nu medel att göra en operativ
beredskapsplan för Kosterhavet i samarbete med berörda
myndigheter, kommuner och motsvarigheter på norska
sidan. Denna plan ska innehålla både förebyggande
åtgärder samt en beskriva en tydlig organisation som
skall sjösättas om/när olyckan är framme igen. Denna
plan ska bl.a. innehålla detaljerade uppgifter och särskilt
utsatta naturvärden, arter, områden, åtgärder mm.
Detta var bara ett axplock vad som sker i ett omfattande
arbete som det innebär att bygga och förvalta detta
fantastiska område som Kosterhavets nationalpark med
angränsande naturreservat är och ska förbli för oss och
kommande generationer.
Följ med vad som sker på www.kosterhavet.se och vår
Facebook-sida. Kontakta oss gärna på Kosterhavsförvaltningen på Västrabo.

Anders Tysklind, nationalparkschef, 031-607189.

Vi sponsrar Kosterkuriren
Restaurang Strandkanten
Kosters trädgårdar
Kostergården
Ica nära Sydkoster
Reservatet Nordkoster
Kosterhavets Nationalpark
Kosterstiftelsen AB
Kostermarin
Ekenäs Hotell
Gynna våra sponsorer som ger ett
bidrag till tryckningen av
Kosterkuriren.
Samhällsföreningens Styrelse
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