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

Styrelsenytt (Av Roger Ekstrand)

Föreningsnytt

Samhällsföreningens styrelse har beslutat att driva ett
antal frågor som anses viktiga för kosterborna bl.a.
- Att mantalsskrivna på Koster inte ska behöva betala
för att åka med Kosterlänken sommartid
- Årskort ska införa på Kosterbåtarna
- Samlingsplatser/lekplatser för barn och ungdom
- Trafiksituationen på våra vägar

Nordkosters fiskehamnförening (Av Seved Green)

Kosterstiftelsen AB har i
höst varslat sina anställda
p.g.a. arbetsbrist.
Samhällsföreningen har
drivit ärendet i
Kosterhavsdelegationen
och Länsstyrelsen är
positiv till att hitta
lösningar så att fler direkta
arbetstillfällen inom
Kosterhavsförvaltningen för Kosterbor kan förverkligas.
En hemsida för Samhällsföreningen håller på att tas fram.
Målsättningen är att introducera den i vår.
Samhällsföreningen avser att väcka upp ”Lilla Ö-rådet”
där samordning mellan föreningar och vilka/vem som
skall driva respektive ärende ska klarläggas. Alla
föreningar på Koster ombedes utse en person som skall
ingå i lilla ö-rådet och meddela detta till Roger Ekstrand.
Ett möte har hållits med kommunen angående
trafiksituation på Koster. Då de lokala trafikföreskrifterna
förbjuder bilar (inget vi önskar) och att det är i princip
förbjudet enligt Sveriges lag att skjutsa på
packmopederna, finns ett stort problem hur våra barn
skall komma till skola/dagis och hur våra gamla ska
komma till affären/bryggorna. Lösningen kan vara att
kommunen ansvarar för färdtjänst på våra öar. En
skrivelse från Samhällsföreningen till ansvarig på
kommunen förbereds i ärendet.

Säsongen 2011 har varit
mycket bra med över 7000
gästnätter. Västra Bryggan
har asfalterats för att det
ska bli bättre att kunna
hålla ordning och reda inom
kajområdet.

Styrelsen har beslutat att följande ordningsregler skall
gälla för kajen;
- Inga kärror, mopeder, fyrhjulingar skall placeras vid
anslagstavlorna utan skall placeras på utmärkt pplats vid berget.
- Överblivna pallar/virke skall snarast returneras med
Koster Marin.
- All gods skall bortfraktas ankomstdagen.
- Gods som skall fraktas från kajen skall köras ner till
kajen fraktdagen dock tidigast dagen före.
- Upptagna båtar skall tas bort från kajen senast 31 maj
och tas upp tidigast den 15 september.
- Båtkärror skall tas bort från kajen omedelbart.
- Parkering av fordon (traktorer, kärror, elbilar mm)
ska undvikas.
- Långtidsparkering av mopeder, fyrhjulingar och
dragkärror är ej tillåtet.
- Fiskeredskap ska läggas på anvisad plats.
Renoveringen av slipen pågår för fullt och en
städning/uppsnyggning av hela slipområdet har gjort.
Utredning ”Handelshamnar” pågår, och vid en UV-analys
av Västra bryggan framkom ett renoveringsbehov på ca 3
miljoner.
Gå in på www.nordkosterhamn.com och bekanta er med
hemsidan och vår förening.

Nordkosters Vägförening (Av Roger Ekstrand)
Samhällsföreningen har avslutat sitt konto på Nordea och
har nu ett bankgiro på Swedbank. Ni som inte har betalt
medlemsavgiften, använd bankgiro 744-4631

Arbetet med införande av de s.k. ”stickvägarna” pågår hos
lantmäteriet i Strömstad. Beräknas vara klart under
hösten. Anbudsförfrågan har sänts ut till lokala
entreprenörer, vad kostnaden kan bli för att
iordningställa stickvägarna i skicka som övriga vägnätet.
Om du går i tankarna att skaffa ett fordon, ta då kontakt
med styrelsen innan du tar hit fordonet så att du får
använda det på vägnätet.
Om ni vill ha information över vad som händer på vår väg
gå då in på vår hemsida www.nordkostervf.com.
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Koster företagarförening (Av Helena von Bothmer)

Frikyrkoförsamling (Av Lennart Godrén)

Vi har just haft årsmöte och det har skett några

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; 0526-20339, Mobil;0739802003,
E-post: lennart.godren@swipnet.se
Hemsida: www.kyrktorget.se/elim.koster

Förändringar i styrelsen.
Nu ser den så här ut:
Helena von Bothmer ordf.
Maria Wogenius vice ordf.
Svante Nilsson, kassör
Christer Sjöö
Bertil Andersson
Phil Davies
Helena Torgilsman, sekreterare
Under det kommande året ska vi fokusera en hel del på
att skapa en tydlig och ett bättre samarbete mellan
företagarna på öarna. Dels genom en förbättring av
hemsidan (kosteroarna.com), gemensamma affischplatser
och någon gemensam aktivitet/evenemang under hösten
2012.
Vi brinner för företagarfrågor och allt som har med
besöksnäringen att göra. Har du lust att ta del av vårt
arbete eller har fler idéer så här gärna av dig till;
kostersforetag@yahoo.se

Kosterstiftelsen AB (Av Göran Larsson)

Strömstad församling (Av Ima Andersson)

Vi har under hösten färdigställt vandringslederna med
vägvisare och spänger på Nord- och Sydkoster, enligt
beställning från Nationalparksledningen. Återstår
skylttavlor att montera på andra sidan Kosterfjorden. Vi
bygger också en ”brygga” på Ursholmen för att lättare nå
toaletterna där. Allt byggs i ek.
Vi har några få uppdrag med häckar och trädfällningar
från privatpersoner samt att reparera vissa fårhagar på
Sydkoster.
Sedan har vi inga beställda arbeten och har därför gått ut
med en uppsägning av personalen under vintern p.g.a.
arbetsbrist. Naturvårdsröjningarna sker ju efter
upphandling av ett Dalslandsföretag.
De senaste vintrarna har vi ”hankat oss igenom” med
röjningar för några privatpersoner och med egna medel
inom stiftelsen.
Vi hoppas nu på en mild och kort vinter så vi kan starta
upp strandstädningen i nationalparksområdet som vi
blivit lovade att utföra även 2012. Ytterligare projekt kan
också dyka upp så vi fortsatt kan sysselsätta vår duktiga
personal.
En positiv nyhet är dock att Nationalparksledningen från
nyår ingått ett avtal med Sandra L. och Helena T. att sköta
djurhållningen på Sydkoster i sitt nystartade företag
Kosterlamm. En ”avknoppning” från stiftelsen som är
själva tanken enl. moderstiftelsens stadgar, att ge
varaktiga arbeten till unga kosterbor.

Under hösten har det varit en satsning på samtalskvällar i
kyrkan på Koster. Det är vår "nya" präst Roger Furufors
som håller i dessa. Roger började i januari hos oss, och
har varit hos oss på Koster en hel del. Det har också
funnits möjlighet att gå på Taizémässa vissa tisdagar. (Det
finns dock en chans till under november att delta i en
taizémässa en tisdag, se kalendariet). Under våren 2012
kommer dessa samlingar att flyttas till söndagar. Detta
pga. deltagarantalet har varit lågt, man kanske kommer
hem med 16,05-båten och vill inte gå ut igen eller att man
har en aktivitet i Strömstad när det går kvällsbåt.
Nu närmar vi oss advent och jul. Kosterkören kommer att
sjunga in advent tillsammans med församlingen och
efteråt blir det lite mingel med glögg och pepparkakor.
Välkommen att delta i dessa härliga sånger! Julkonsert
blir det i år den 18/12, förstås så blir det med luciatåg
Väl mött i kyrkan på Koster!

Kosters Hembygdsförening (Av Göran Larsson)
Vi har nu städat undan sommaren i museet och golven har
fått sin behandling med såpa som gjort att det blir rent
och doftar gott. En liten skara träffas oftast på onsdagar
för att utforma nästa sommars fotoutställning och något
tema.
Har Du några foton hemma i Din byrålåda som skulle
kunna visas på Sibirien nästa år, så hör gärna av Dig. Vi
skannar av Dina foton och tillverkar fina kopior. Även
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foton från 1960-talet börjar bli historia. Vi har fått album
från Märta i Hagen som ju sålts, men vi tar gärna emot fler
bilder med kosterhistoria. Hör av Dig till Folke eller till
mig om Du vill komma någon onsdag.

Kosterstiftelsen (Av Björn Bergström)
Bostadsprojektet i Filjestad väntar fortfarande på att
kunna lösas. Kommunen och Stiftelsen är överens om att
bilda en ny bostadsstiftelse som kunde få köpa mark av
kommunen. Stiftare skulle vara nuvarande stiftelse.
Länsstyrelsen godkände dock in Kosterstiftelsen som
stiftare på grund av de stadgar som idag finns som riktar
sig främst mot vetenskap och forskning. Beslutet
överklagande med negativt resultat.
Enda möjligheten var då att ändra Kosterstiftelsen
stadgar så kallad permutation, vilket avgörs av
Kammarkollegiet. Där ligger ärendet för närvarande och
besked kan väntas i december. Det är bara att hoppas på
en positiv lösning.

ÖVRIGT
Skolan (Av Lisbeth Johander)
I skolan rullar verksamheten på med 27 barn fördelade på
förskola, Fk-2 och 3-6. Vi har fått en ny lärare i höst. Hon
heter Therese Karlsson och undervisar i 3-6. I höst har vi
varit med på en konstutställning på Lokstallet där vårt
tema var "Hösten - En skördetid". Julen närmar sig och
det blir sedvanlig lussesång i affären den 13 dec vid 10tiden. Vår julkonsert går av stapeln lördagen den 17
december i KSK-huset mellan klockan 14.00-16.00 tiden
är satt för att Strömstadsbor ska kunna komma ut och
vara med. Det blir konsert, kaffe, korv och fikabröd. Alla
är hjärtligt välkomna.
Ju fler som kommer desto bättre.

Trygghetslarm på Koster
Den larmkedja som på frivillig basis har ställt upp på
Koster har upphört. Tillsvidare är det hemtjänsten som
ombesörjer den tjänsten. Hur det kommer att bli i
framtiden är ej beslutat i skrivande stund.

Västrabo (Av Christina Ekstrand)
Det finns förnärvarande 3 stycken lediga lägenheter på
Västrabo. Om du vill bo i
moderna
och
trivsamma
lägenheter så är det bara att
kontakta oss.
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).
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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

Fiskargården (Av Lisbeth Johander)
Fiskargårdens verksamhet för säsongen har just startat
med en hummerfest. Drygt 50 personer mötte upp med
hummer och det blev livfull dans ackompanjerad av Bengt
och Benny.
Torsdagen den 10 november startade torsdagsklubben
igen, se särskilt utskick till hushållen. Denna säsong har vi
även lagt in tre extra kvällar där vi tänkte se en film
tillsammans och äta tacos o dricka något till. Målet är att
vi ska få ihop pengar till vatten och avlopp.

Nytt å blandat från Kosterhavsförvaltningen
Strandstädningen 2011
Har pågått sedan slutet av mars och är nu i princip
avslutad. Kosterstiftelsen AB som efter upphandling fick
uppdraget meddelar preliminärt att den totala
sopmängden är mindre än förra året. Ca 15 ton har
samlats in i Kosterhavet.
Grace-projektet
Under hösten/vintern/våren kommer Ramsholmen,
Ramsökalven och St Tjälleskär ska restaureringar göras
så djurhållning kan ske på dessa öar.
Stigprojektet – Kosteröarna
Kosterstiftelsen AB har haft uppdrag att iordningställa
vägvisare, spänger mm på stigarna på Nord- och
Sydkoster. Detta arbete är nu i princip färdigt. Fler
skyltställ ska sättas upp av Kosterstiftelsen AB på andra
ställen i Kosterhavet än Kosteröarna.
Tillfälliga naturrummet på Nordkoster
Hyresavtalet för samlingssalen på Västrabo inkluderar
köp av lokala tjänster från Koster i form av städ och
fastighetsförvaltning. Detta har fungerat väl under
sommaren. Under våren har vi haft flera bokade besök,
allt från Kosters skola till naturvårdare från olika håll och
journalister. Naturum har haft öppet varje dag mellan
13:e juni till 21:e augusti kl 11 till kl 17. Två informatörer,
Lovisa Hansén, marinbiolog samt Marja Nordin,
naturvårdsbiolog har bemannat naturum under
sommaren. De har även haft guidningar sex gånger per
vecka, strandguidning respektive landguidning. Naturum
är öppet under hösten/vintern för bokade besök.
Besökstalen i sommar är preliminärt 3 200 besökare till
naturum samt 300 deltagare i guidningarna som utgått
från naturum.
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Snorkelleder
Två snorkelleder finns i området, en i Rörvik på
Sydkoster, och en i Hasselbukten på Saltö. Entreprenörer
har varit Phil Davies, Sydkoster i samarbete med bl.a.
Lars-Ove Loo Nordkoster. De har även fått uppdrag att
placera ut två dykbojar på bra dykplatser. Detta leder rätt
och minskar ankringsskador. Många förfrågningar och
uppmärksamhet i media tolkar vi som att de har nyttjats i
relativt stor omfattning. Fler snorkelleder kommer i
Kosterhavet.
Naturum® Kosterhavet
Bygglov finns och har EJ överklagats. Klart med alla avtal
med Korshamns hamnförening m fl. angående marken
och arrende av kaj framför naturrummet. Det som nu
återstår i skrivande stund (111107) är ett beslut av
Regeringen om finansieringen. Invigning 121212!
Byggnation av ny ligghall på Nordkoster
Är nu klart! Byggdes av Lubis Bygg och upplåts nu av
Kosterhavsförvaltningen till Pia-Lena Loo såsom
djurhållare.
Djurhållaravtal
Nya djurhållaravtal arbetas fram för djurhållning på
Nord- och Sydkoster med angränsande öar och
Kockholmen samt på sikt även Saltö. De olika områdena
har olika förutsättningar och målet är att finna långsiktiga
lösningar där naturvårdsinsatsen också kan bidra till en
utveckling av mervärden för djurhållaren. Klart i
skrivande stund med nya djurhållare på Sydkoster,
Sandra Lek och Helena Torgilsman och på Nordkoster
Pia-Lena Loo.
Ankringsskadeundersökning i naturhamnar
Utförs under 2011 av Göteborgs universitet, Tjärnö. Syftet
är att undersöka potentiella och faktiska miljöeffekter av
ankring i hamnar och naturhamnar. Undersökningen ska
ge underlag för eventuell framtida ankringsreglering
inom nationalparken. Man kommer även att notera
förekomst av skräp, fintrådiga alger och syrefria områden
på videobilderna. Under högsäsongen kommer man även
inventera antalet båtar på olika platser. Bidrag beviljat
från Havsmiljöanslaget, 500 000kr. Skall rapporteras i
december 2011.
Uppföljning av säl och sjöfågel
Under sommaren har antalet sälkutar inventerats, som ett
komplement till den årliga inventeringen av vuxna sälar
som görs av Naturhistoriska riksmuseet, för att få en
bättre bild av sälbeståndet. Under året utförs även
uppföljning av sjöfågel, däribland skarv, i området. Torde
vara ett bra delunderlag för kommande seminarium om
säl- och skarvfrågan som skall genomföras.
Miljöatlas samt operativ plan vid fartygsolyckor i KH.
Enheten för Skydd och Säkerhet har ansökt och blivit
beviljade medel från Havsmiljöanslaget (Naturvårdsverket) för att ta fram en Miljöatlas för Västra Götaland.
Samtidigt ansökte och beviljades Kosterhavsförvaltningen
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medel från samma anslag för en ”Fördjupad miljöatlas och
en operativ plan för Kosterhavets nationalpark samt
naturreservat Väderöarna" i händelse av fartygsolyckor.
Extra bidrag till Länsstyrelsen för Kosterhavet: Ca
350 000 kr. Detta behov blev tydligt i samband med
fartygsolyckan med M/S Godafoss. Detta ska göras främst
under 2011. Arbetet är påbörjat.
Fartyget Godafoss grundstötning
Kosterhavet hade även denna gång tur vad avser
oljepåslag men många frågor har uppkommit vad gäller
sjösäkerhet, lotstvång, sjötrafikövervakning, samordning
mellan länderna, inom länderna mm. Stort mediapådrag!
Nu i september kom besked om att lotsreglerna skärpts
på norska sidan som en direkt följd av bl. a Godafossolyckan.
Bok: Marin dokumentation KH/YH
Skall ingå i Naturvårdsverkets dokumentationsrapportserie. Kommer att omfatta båda parkerna och
kommer att vara klar innan jul. Jämför boken ”Öarnas
djur- och växtliv”.
Geoturistkarta
En turistkarta med information om geologin i området är
klar och kan köpas i naturum. Kartan leder besökaren till
ett antal geologiskt intressanta platser. I kartfoldern finns
berggrundskarta,
jordartskarta och
en
karta
som beskriver nationalparkens havsbottnar (3 kartor i en
mapp).
Bildspel KH/YH
Ett bildspel med avancerad bildhantering, musik samt
speakerröst (Sv/No) produceras av Eyebright i Göteborg
hade världspremiär på Nationalparkernas hus i Tyresta
den 17:e juni, med förhandsvisning i entré Rossö på
invigningen den 28 maj.
Den har under sommaren visats i Entré Rossö.
Tyngdpunkt på livet under ytan.
Finns i tysk-, engelsk- och norsk-språkversion också.
Ursholmens framtid
Avtalen med arrendatorerna är som bekant uppsagda och
det är aktuellt att konkretisera hur en framtida ökad
tillgänglighet skall kunna genomföras och drivas. Tanken
om ett enkelt vandrarhemkoncept är fortfarande aktuellt.
Allt enligt skötselplanen för Kosterhavets nationalpark.
Olika samtal har förts, om än allmänt, bl. a med
Strömstads Segelsällskap som har lite funderingar hur
man kan driva Ursholmen. Vidare finns tankar om hur
museet kan utvecklas. Stiftelsen Ursholmen är en viktig
dialogpartner också och där finns engagerade människor
som jobbat länge, bl. a med att hålla det lilla museet i
skick mm. Kosters Företagarförening är nu också med i
tankearbetet och har nu fått Leader-medel för att göra en
förstudie om hur ett framtida Ursholmen skulle kunna
drivas. Denna förstudie pågår just nu. Viktigt att alla
initiativ till goda idéer kan vara med i förstudien så att det
blir en samling kring en väg för Ursholmen som både
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bevarar det unika i kulturmiljön
miljön samtidigt som fler
besökare kan få tillfälle att uppleva Ursholmen. I
förstudiearbetet ingår att besöka olika liknande platser
längs kusten, var har blivit bra och vad har blivit mindre
bra samt vad kan överföras i någon form till Ursholmens
fyrplats. Förstudien samt övriga inspel bör leda fram till
en färdplan för Ursholmen innan årets utgång.
Kosterstiftelsen AB har också uppdrag att bygga en ramp
till toaletten för ökad tillgänglighet.
Erfarenheter av sommarens tillsynsarbete,
preliminärt.
Tillsynsarbetet under sommaren har utförts av
Kustbevakningen, Sjöpolisen, Kosterhavsförvaltningen
samt av Kosterhavsförvaltningen engagerad tillsyn genom
att anlita fisketillsyningsman Bertil Andersson, Sydkoster.
En samlad analys av sommaren skall göras vid ett
gemensamt möte mellan Kosterhavsförvaltningen och
Kustbevakningen m fl. i september/oktober (datum ej
fastställt). Tillsynsarbetet har fortsatt inneburit i första
hand information om vad som gäller i området, att
förklara varför vissa föreskrifter finns etc. Fortsatt är
uppfattningen att de allra flesta är medvetna även de som
inte
har
uppfört
sig
som
det
är
tänkt.
Kosterhavsförvaltningen
har
polisanmält
två
helikopterflygningar på låg höjd samt en som skrotade sin
båt på stranden på södra Kockholmen
en genom att elda upp
den på klapperstenarna. Det var en större snipa. Problem
med lösa hundar har noterats flera gånger har också
rapporterats. Fler fall kommer att rapporteras till
Polismyndigheten framgent. Avser att ha en samlad
tillsynsrapport i Årsredovisningen.

Vi sponsrar Kosterkuriren
Kosterhavets Nationalpark
Kosters Trädgårdar
Ekenäs Hotell
Kostergården
Sundets Skaldjurscafé
Gynna våra sponsorer som ger ett bidrag till
tryckningen av Kosterkuriren.

Samhällsföreningens Styrelse

Nils-Åke Johander trålar räka

Anders Tysklind, nationalparkschef
En rolig historia!!
Kvinnan kom hem, parkerade sin bil på uppfarten och
sprang in i huset.
Hon slängde igen dörren och skrek så högt hon kunde:
- Älskling packa dina väskor jag har vunnit på lotteriet!!!!!
lotteriet
Mannen säger:
- Åh herregud! Vad ska jag packa, strandsaker
saker eller
friluftssaker?
- Spelare ingen roll, säger frun:
- Bara försvinn!!!

Kenneth Axelsson ska leverera hummer till nyårsfirare
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