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

Styrelsenytt (Av Roger Ekstrand)
Styrelsen består av Roger Ekstrand, Maria Wogenius,
Helena Torgilsman, Putte Johander, Ties Hildebrand, Pia
Grahn, Monika Broberg, Trine Reed Jensen och Torbjörn
Stjernberg.

kommun. Husvagnar får inte placeras ute i naturen då det
råder ett generellt campingförbud ute på öarna. På egen
tomt får husvagn placeras under en campingperiod vilket
är ca 4 veckor sedan måste den flyttas.
En hemsida för Samhällsföreningen håller på att tas fram.
Målsättningen är att introducera den under sommaren.
Om ni vill gå in och titta på hur den ser ut i dagsläget så är
adressen: www.kostervhf.se
Kosterhavsförvaltningen driver ärendet
handikappanpassad badplats i Rörvik.

med

en

Då det blev lite fel i annonseringen för årsmötet främst på
Sydkoster så kommer årsmötesprotokollet finnas
tillgängligt i affärerna och på Kosterbåtarna.

Förslag har kommit att bilda ”Lilla Ö-rådet” där
representanter från Kosters olika föreningar samordnar
frågor för att motverka splittring, undvika dubbel-arbete
och effektivisera arbetet. Samhällsföreningen kommer att
kalla till första möte under hösten. Ni som ingår i en
förening på Koster hör av Er till Roger Ekstrand om ni
avser att medverka i gruppen.

Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften till 75
kronor. Vi är mycket tacksamma att så många som möjligt
ansluter sig till föreningen . Ni kan använda medföljande
inbetalningskort. Var vänlig skriv namn på inbetalningen.
Kontot är på Swedbank, bankgiro 744-4631.

Föreningsnytt
Nordkosters fiskehamnförening (Av Seved Green)

Samhällsföreningen kommer inte att vara med i bildandet
av en Bostadsstiftelse på Koster. Enligt advokaterna kan
en jävsituation uppstå mellan Bostadsstiftelsen och den
tidigare Kosterstiftelsen där Samhällsföreningen var en av
bildarna.
Kontakter pågår med Strömstads kommun om
trafiksituationen på Koster med tillhörande färdtjänst och
skolskjuts.
Samhällsföreningen tycker att folkbokförda på Koster bör
slippa betala på linfärjan sommartid. Kommunen har
avslagit begäran med vad vi tycker en konstig motivering.
Ärendet kommer att tas upp med kommunen pånytt.

Styrelsen består efter årsmötet av Klas-Göran Johander,
Roger Ekstrand, Jan- Åke Andreasson, Seved Green och
Nils-Åke Johander. Suppleant är Niklas Nilsson.

Förslaget från Kosters Samhällsförening att Kosterhavsförvaltningen skall anställa öbor och därigenom få en
långsiktighet i arbetssituationen på Kosteröarna har
börjat aktualiseras. Det har nu skapats jobb inom djurhållningen och en naturvårdare har anställts.
Förhoppningsvis så kommer en öbo att anställas som
naturrumschef.

Hamnföreningen har under vintern uppfört en ny slip och
asfalterat hamnplan vid Västra Bryggan.
Säsongen 2012 i gästhamnen startade en vecka före påsk,
och det blev en rivstart med 411 båtnätter till och med
påskdagen. Det har sedan varit lite båtar på helgerna,
beroende på det dåliga vädret. Pingsthelgen var det
fullbelagt med totlat 365 båtar på tre dygn.

Vi årsmötet kom upp frågan angående användandet av
husvagnar på Koster. Följande gäller enligt Strömstads
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Hamnföreningen har sökt och fått godkänt av
Länsstyrelsen att ankringsförbud skall gälla i Vettnet
mellan Koskär och Gåseskär under tiden 1 juni till 31
august.
Utredning ”Handelshamnar” är klar, vid årsmötet beslutades enhälligt att hamnföreningen inte skall gå med i
den föreslagna handelshamnföreningen.
Det renoveringsbehov som framkommit vid en UV-analys
av Västra bryggan utreds för närvarande av styrelsen.
Gå in på www.nordkosterhamn.com och bekanta er med
hemsidan och vår förening.
För allas trevnad håll kajen ren och snygg och ta bort
all emballage från gods ni har fått omedelbart.

Nordkosters Vägförening (Av Roger Ekstrand)
Styrelsen består av Roger Ekstrand, Sven Erik Brattholm,
Linda Täng, Ingegärd Kalbratt och Torbjörn Kalbratt.
Suppleanter är Thomas Willdal och Kenneth Axelsson
Arbetet med införande av de s.k. ”stickvägarna” är klart
hos lantmäteriet i Strömstad. Nu pågår planering hur
”stickvägarna” ska iordningsställas till samma standard
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.
Vägföreningens traktor kan ”hyras” av alla medlemmar
för transporter. Kontakta någon i styrelsen så ordnar vi
transporten.
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Vi ha även fått en upphandling med att sätta upp stängsel
på Långegärdeholmen. Detta skall vara färdigt till 1
september.
Vi hoppas också få fortsätta att byta ut fårstängsel både
på Nord- och Sydkoster under hösten.

Frikyrkoförsamling (Av Lennart Godrén)
Kosters
Frikyrkoförsamlin
g med sin lokal
Elimkyrkan
Röd
Sydkoster, arrangerar
veckokvällar
träffar i olika hem
på
Sydoch
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 församlingsläger- 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;0739-802003,
E-post: lennart.godren@swipnet.se
Hemsida:www.kyrktorget.se/elim.koster

Strömstad församling (Av Ima Andersson)
Om ni vill ha information över vad som händer på vår väg
gå då in på vår hemsida www.nordkostervf.com.

Kosterstiftelsen AB (Av Göran Larsson)
Eftersom vintern var mild har den personal som jobbar
kvar hos stiftelsen kunnat hjälpa till med reparationer av
befintliga stängsel vid kyrkan, Juliahagen och vid
Korsberg. Korsberg har vi dock inte kunnat färdigställa då
avloppsledningar skall dras i området. Dessutom har vi
haft några mindre arbeten med fällning av träd för
privatpersoner. Då våren kom tidigt kom vi också igång
med strandstädning i hela nationalparksområdet, efter att
vi fick upphandlingen av Nationalparksledningen.
Området sträcker sig helt ner i Tanums kommun. Efter
höstens svåra stormar är det i år mycket plast som drivit
iland. Mycket mer strandsopor än tidigare år. Vi räknar
dock med att kunna hinna färdigt hela området innan
midsommar.

Som vanligt så har
Kosters kyrka öppet i
sommar i samband med
"Sommarkväll i kyrkan"
samt vid gudstjänster.
"Sommarkväll i kyrkan"
innehåller mycket sång
och musik. Det blir ett varierande program även i år. Först
ut är Kosterkören med sin konsert "Thank you for the
music" den 27/6. I år firar Erik-André 20-årsjubileum och
8 augusti kommer Louise Hoffsten med band. Däremellan
har vi blandade "artister". Håll utkik efter affischen där
det står vad som händer i kyrkan. Vid varje samling hålls
en kort betraktelse. Det är alltid fri entré till kyrkan, en
kollekt tas upp för att bidra till kostnaderna för
konserterna.
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Kosters Hembygdsförening (Av Göran Larsson)
Kosters Hembygdsförening har haft årsmöte och samtliga
ledamöter omvaldes ytterligare ett år. Vi har haft en
gökotta på Nordkoster med vandring till Valnäs i
strålande vårsol. Lars-Ove Loo och Göran Lyth guidade
oss. Museet i Sibirien kommer att vara öppet som tidigare
alla dagar från 24 juni till 19 augusti kl. 16.00 till 19.00 .
Förutom vår vanliga föremålsutställning, har vi i år
fokuserat på en utställning om hummer och hummerfiske.
De flesta av våra foton är nya för oss och visar bitar ur
Kosters historia. Kom och titta !! Vi visar i sommar också
en fotoutställning med vackra Kostermotiv fotograferade
av delårsboende Lennart Adolfsson på Brevik. När sen
hösten närmar sig startar arbetskvällarna med
höststädning och förberedelser för nästa år i Sibirien. Har
Du något spännande fotoalbum med foton från Koster Du
vill visa fram, skannar vi av dem i vår dator och gör nya
bilder. Hör av Dig till Folke eller Göran på Syd.
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stora. Dessa dagar är högt uppskattade av alla elever.
Elever, föräldrar, lärare och andra hjälpsamma har
tillsammans byggt en motorikbana vid skolan. Ett super
roligt event som det nog kommer att bli en fortsättning
på. Några grupper har varit på studiebesök på bl.a.
Bohusläns museum och Vitlycke där de fick leva
bronsåldersliv under en dag.

Västrabo (Av Christina Ekstrand)

Bostadsprojektet (Av Göran Lyth)
Efter många turer och mycket lång tid har vi nu fått
klartecken till att bilda en bostadsstiftelse som skall
arbeta för att helårsbostäder för åretruntboende skall bli
verklighet. För att de sedan många år av Kosterstiftelsen
föreslagna bostäderna på Filjestad skall bli verklighet
krävs att vattenfrågan först löses. För flera år sedan
informerades vi på Fiskargården av kommunen att en
avsaltningsanläggning skulle producera vatten inte bara
till Filjestad utan också till Nord. Detta skulle vara
genomfört senast 2010. Kosternämnden skickade i
december 2011 en skrivelse till kommunen för att få
information om läget. Vi har ännu inte fått något svar på
skrivelsen. För närvarande pågår enligt uppgift en
utredning som skall ge svar på om en vattenledning från
Tjärnö är ett bättre alternativ än att producera sötvatten
vid en avsaltningsanläggning på Koster oavsett vilken
lösning som anses vara bäst tyder allt på att kostnaderna
för att lösa vattenfrågan på Koster är alltför höga för att
genomföras. För bostadsprojektet innebär detta sannolikt
att det blir ett antal års ytterligare fördröjning och att vi
inte kan uppnå den fördjupade översiktsplanens mål för
Koster.

ÖVRIGT
Skolan (Av Lisbeth Johander)
Sommarlovet närmar sig med stormsteg och
skolavslutningen har vi i ett klassrum i skolan torsdagen
den 14 juni klockan 9.30. Alla är hjärtligt välkomna att ta
del av sommarsång och musik. Skolans vårkonsert, där
alla skolans elever spelar något instrument, har redan
gått av stapeln till stor uppskattning för många. Flera ute
dagar har vi haft tillsammans hela skolan, både små och

Det finns förnärvarande 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).

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 070-9435537

Fiskargården (Av Lisbeth Johander)
Under året har det hållits "Torsdagsklubb" en gång i
månaden. Många har kommit och ätit ärtsoppa och
lyssnat till diverse föreläsningar. Vi kommer att fortsätta
med detta även till hösten. Vår hummerfest är planerad
till den 13 oktober. Några tillfällen där vi träffas för att
titta på en film tillsammans kommer det också att bli. Men
nu i sommar vilar vi i styrelsen och det är fritt fram för att
hyra lokalen för kulturändamål och/eller privata fester.
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Naturvård på Koster (Av Helena Torgilsman)
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profana sammanhang. Kosterkören är numera en
självständig förening. Vi har inga inträdeskrav. Vartannat
år gör vi en utlandsresa, senast gick turen till Paris där vi
gav konsert i Svenska kyrkan i utlandet. Nästa resa blir
2013. Även icke-medlemmar är välkomna med på
resorna. Frågor: Hör av er till körledaren Ima Andersson,
Rörvik, Sydkoster.

Kosterlänken (Av Dick Andersson)

Betesdjur och naturvård av åkermarker är nöd vändigt
för att hålla landskapet öppet. Helena och Sandra Lek har
skrivit ett avtal med Länsstyrelsen om detta.
Ett samarbete som ska gynna landskapet och skärgården
på Koster. Med i avtalet är också skötsel av åkermarker
med i det ingår höskörd och lieslåtter. Lieslotter är bra på
speciellt biologiska värdefulla marker som då gynnar den
flora som växer där.
Både på Sydkoster och holmarna väster om Koster skall
betas av får, kor och hästar. Just nu har det föds en massa
lamm som ska få gå och äta upp sig och bli stora och
vackra.
I slutet av oktober är det tänkt att de skall gå till slakt, då
är det möjligt att få köpa Saltängslamm från Koster.
Skinn kommer att finnas till försäljning i sommar
Kontakta bara Helena eller Sandra.

Kosterkören

Linfärjan är bemannad sommaren 2102 mellan 1 juni och
26 augusti enligt nedan:
Mellan 1 juni och 21 juni
Alla dagar kl. 10 till kl. 23
Mellan 22 juni och 11 aug
Alla dagar kl. 10 till kl. 24
Mellan 12 aug och 26 aug
Alla dagar kl. 10 till kl. 23
Följande transporter är tillåtna:

Högst 12 personer vid varje överfart
Max 4 stycken bensindrivna fordon inkl förare.
Max 1 stycken bensindrivet fordon inkl förare
och max 3 stycken passagerare,
• Lösa (delbara från fordonet) bensindunkar eller
annat begränsat farligt gods får ej kombineras med
andra transporter.(det vill säga bensindunkar 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 introduktionskurs

Kom med och sjung!
•
•
•
•
•
•
•

Kosterkören välkomnar fler medlemmar! Vi är en kör som
består av glada amatörer. Med betoning på glada – och
amatörer. Vi tränar hela året, ordinarie övningskväll är
torsdag. Kören ger konserter både i kyrkan och i mer

•
•

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.
Förlust av kort meddelas omedelbart — kortet
spärras
Avstängt kort innebär att alla personer som är
registrerade på kortet blir avstängda och ny
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•
•

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
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Information- och programverksamheten 2012
Program med aktiviteter finns från april t.o.m. september.
Programmet finns utlagt på hemsidan och Facebook samt
i tryckt programfolder sedan slutet av mars. Samarbete
med Lovéncentret fortsätter i ungefär samma omfattning
som 2011. Vi kommer även i år att delta i
Västerhavsveckan 7-15/7. Vi kommer att vara flitigare på
att annonsera i tidningen om våra guidningar i år.

Nytt å blandat från Kosterhavsförvaltningen
Strandstädning 2012
Har pågått sedan i mars, målet är att städningen ska vara
klar till 15/6. Kosterstiftelsen AB som efter upphandling
fick uppdraget meddelar preliminärt att den totala
sopmängden på vissa stränder är dubbelt så mycket
jämfört med förra året, på vissa stränder t.o.m. tre gånger
så mycket skräp. Per 31:e maj har 15 ton levererats till
behandling.
Grace-projektet
Efterröjningar har utförts på Saltholmen och Filjeholmen.
St Tjälleskär är färdigröjd i första fasen, Ramsholmen
påbörjad, Svensk Skogsservice har utfört arbetet och
fortsätter till hösten. Ramsökalven röjs nästa år,
upphandling ska ut i höst. Stängsel på Långegärdesholmen ska snart sättas upp. Kosterstiftelsen AB
har efter upphandling fått uppdraget. Betesdjur är nu ute
på 4 av GRACE-objekten: Saltholmen, Filjeholmen,
Ramsholmen och Stora Tjälleskär. Djur släpps på
Långegärdesholmen så fort stängslingen är färdig, senast
1:e september.
Djurhållare
Avtal finns nu med djurhållare både på Sydkoster (Sandra
Lek och Helena Torgilsman) och Nordkoster (Pia-Lena
Loo Luttervall) och angränsande holmar. Avtalen gäller
ett år med möjlighet till förlängning. Nu kan man åter se
nötdjur på Nordkoster, dessa är viktiga för
naturvårdsbetet och är i enlighet med skötselplanerna för
både nationalparken och Kosteröarnas naturreservat.
Miljöstöd
Kosterhavsförvaltningen har nu ansökt om miljöstöd på
Kosteröarna och tar därmed över stöden från
Kosterstiftelsen. Översyn av alla miljöstödsinbringande
objekt är nu högprioriterat så att åtgärder kan sättas in;
risk för kontroll med efterföljande sanktioner annars.
Gränsmarkering Kosteröarna
Lantmäteriets inmätningar av KHNP och naturreservatet
Kosteröarna är snart slutfört, gränsmarkeringar ska då
upp på lämpliga ställen.

Tillfälliga naturrummet på Nordkoster
Vi hyr samlingssalen på Västrabo (inkluderat lokala
tjänster från Koster i form av städ och
fastighetsförvaltning) året ut för vårt tillfälliga naturum.
Naturum har öppet varje dag 11/6 till 19/8 mellan kl. 1117. Samma informatörer som förra året, Lovisa Hansén,
marinbiolog och Marja Nordin, naturvårdsbiolog kommer
att bemanna naturum under sommaren. De ska även i år
ha guidningar sex gånger per vecka, strandguidning tre
gånger/vecka, landguidning två gånger/vecka, samt en
barnaktivitet/vecka. Naturum har varit och är öppet
under övriga tider för bokade besök.
Webbkarta
På hemsidan finns nu en digital karta med diverse
information
om
naturum,
entréer,
gränser,
hastighetsbegränsningar m.m. Informationen kommer att
kompletteras bland annat med naturtyper.

Uppföljningar/undersökningar
Uppbyggnad av Databas
Det finns nu en databas för befintliga och kommande
marina inventerings- och undersökningsresultat i och i
anslutning till Kosterhavet och Ytre Hvalers
nationalparker.
Uppföljning av trålskydden i Koster- Väderöfjorden
Trålskyddsundersökningen är i gång och ska vara klar i
december 2012, utförare är Göteborgs universitet. Ingen
information om kompletterande medel från Havs- och
vattenmyndigheten ännu. Denna uppföljning är
också eftersökt av fisket genom Samförvaltningen i Norra
Bohuslän.
Uppföljning av säl och sjöfågel
Även denna sommar kommer antal sälkutar inventeras,
som ett komplement till den årliga inventeringen av
vuxna sälar som görs av Naturhistoriska riksmuseet, för
att få en bättre bild av sälbeståndet i området.
Under året utförs även uppföljning av sjöfågel, däribland
skarv, ejder och tärnor i området.
Ankringsskadeundersökning i naturhamnar
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Undersökningen genomfördes under 2011. Syftet var att
undersöka potentiella och faktiska miljöeffekter av
ankring i naturhamnar. Utkast till rapport finns,
slutrapport väntas under maj.
Inventering av upplagda båtar på Kosteröarna (längs
stränderna)
En inventering har utförts nu i vår och kommer att
upprepas i juli för att få en uppfattning av hur många
båtar som ligger på olämpliga ställen och rent av kan
anses
övergivna.
Detta
på
uppdrag
av
Kosterhavsdelegationen enligt beslut.
Interreg-projektet KH/YH – Vårt gemensamma arv
Projektet avslutas i juni 2012, men samarbetet mellan
nationalparkerna kommer att fortsätta, t.ex. så kommer
Ytre Hvaler styret och Kosterhavsdelegationen att träffas
en gång om året för att utbyta information. Även
förvaltningarna kommer att fortsätta samarbeta.
En lyckad slutkonferens genomfördes i slutet av mars
med ca 90 deltagare. På konferensen tilldelades
företagare
inom
besöksnäringen
diplom
som
"Värdskapsföretag". Ett bevis på att man genomgått
utbildning och skrivit under på att verka för och utveckla
nationalparkernas
syften.
Anläggningar,
informationsplatser, byggnationer m.m.
Naturum® Kosterhavet
Bygget fortskrider enligt lagd tidplan. Invigning 121215!
Utställningen – utställningsproducent Leo von Euler är
igång och tillsammans med skribent och andra arbetas ett
underlag fram som i långa stycken bygger på
utställningsmanuset från ”Långagärde-utställningen”, dvs.
det arbete som gjordes till tänkt naturum i Kostersundet.
Underlag för upphandling av teknik, grafisk form och
produktion är ute på räkning.
Ett möte med tidigare arbetsgruppen för naturum
/utställning planeras under sommaren för att knyta
samman denna långa process som det har varit med
naturum Kosterhavet. Tillgänglighet, barnperspektiv,
målgrupper, utställningen som pedagogiskt verktyg, ute
möjligheter runt naturum etc. ska nu vägas samman till
den bästa utställningen i ett naturum. Rekryteringen till
naturumföreståndartjänsten pågår fortfarande, planeras
vara klart inom kort.
Entréerna
Rossö och Saltö blev klara ifjol. Strömstad är delvis igång
genom samarbetet med Infocentret men kvarstår att få en
plats på Torget nära Kosterbåtarna med en bronsmodell
över Kosterhavet och Ytre Hvaler mm. På Resö är entrén
fortfarande en del av en detaljplaneprocess som verkar ta
tid tyvärr. Troligen blir det också båttrafik på entré Rossö
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någon dag i veckan i sommar, samtal pågår.
Entrévärd/caféentreprenör är nu på plats för sommaren,
öppet varje dag 10-18. Ny utställning på plan 2 som
handlar om Hav & Miljö med bl. a fotografier från
oljepåslaget på Tjörn. Samtidigt kommer olika föredrag
att hållas under perioden fram till september, exempelvis
marint skräp och försurningen.
Planering av utbyggt djurstall Sydkoster
Projektering påbörjad vad avser omfattning av djurstallet.
Vidare ska lokalisering fastställas och naturligtvis ha med
djurhållarna i arbetet med detaljutformning. Beroende på
medel och tillståndsprövning kan eventuellt byggstart ske
redan i år.
Infoplats Västra Bryggan
Kommer att byggas nu. Bygglov finns och beställning av
jobbet. Infoplatsen innebär att en ny informationstavla
byggs som ersätter alla tidigare versioner av
anslagstavlor där Kosterhavet har en sektion och övriga
delar på resten. Blir detta bra, vilket vi tror, så kommer en
liknade konstruktion uppföras på Kilesand.
Infoplats Kilesand
Efter utvärdering av anläggningen som ska byggas på
Västra Bryggan kommer ombyggande av Kilesand att
genomföras efter sommaren inkl väntbod. Ambitionen
från början var att även få klart detta innan sommaren
men både vår tid och entreprenörers tid ger oss svaret att
det är bättre att bygga efter sommaren.
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 Vandrarhems- koncept 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
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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 har arbetat fram en förstudie
om hur Ursholmens framtid kan se ut.
Nu återstår för Naturvårdsverket och förvaltare att ange
färdriktningen för Ursholmen.
Redan i år kommer viss upprustning ske av Västra huset
som har lämnats den 15:e maj i enlighet med
överenskommelse med
Naturvårdsverket.
Övriga
arrendatorer är kvar under hela 2012.
Övriga områden
Omfattande
arbeten
sker
även
på
Saltö,
Kockholmen/Rossö och
ch Väderöarna mm, över och under
ytan.
Mer och aktuell information hittar Du alltid på
www.kosterhavet.se och Kosterhavets Facebook-sida!
Facebook

Anders Tysklind, nationalparkschef
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Vi sponsrar Kosterkuriren
Kosterhavets Nationalpark
Restaurang Strandkanten
Lubis Bygg AB
Koster Marin
Sundets Skaldjurscafé
ICA Torget
Byggfirma Sverre Halvorsen AB

Kontakta oss!
Tele: 033- 22 69 90
info@ideprint.se
www.ideprint.se
Gynna våra sponsorer som ger ett bidrag till
tryckningen av Kosterkuriren.
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