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

Styrelsenytt (Av Roger Ekstrand)
Kallelse
Söndagen den 28 april kl. 15.00 i Naturum hålls
Samhällsföreningen årsmöte. Sedvanliga årsmötespunkter och att filmen ”Kosterhavet och Ytre Hvaler
nationalparker” visas.
VÄLKOMNA!
Samhällsföreningen har under året introducerat en ny
hemsida. Där kan du läsa allt som berör Kosters samhälle.
Gå in på www.kostershf.se och bekanta dig med sidan.

"Utifrån rådande trafikbestämmelser och lokala förutsättningar på Kosteröarna kan inte elever som går på
Kosters
skola
erbjudas
skolskjuts.
Barn
&
Utbildningsförvaltningen kommer under våren 2013 att
göra en översyn av skolornas upptagnings-områden. I
samband med detta kommer också skolskjutsreglerna att
ses över; skolskjutsfrågan på Koster kommer då att tas
med"
Finns det någon på Koster som kan tänkas starta en
taxirörelse, kontakta då någon i Samhällsföreningens styrelse så kan vi hjälpa till med
uppstarten.
De signaler som nu nått oss via oroliga föräldrar är att
Strömstads kommun vill till läsåret hösten 2013 överföra
klasserna 4-6 till Strömstad. Skälet till detta ska enligt
skolans rektor vara svårigheter att rekrytera behöriga
lärare till Koster.
En skrivelse har insänts av Samhällsföreningen och
Kosternämnden till Kommunstyrelsen.
Strömstads kommun har nu tagit fram en annons för
lärartjänsten på Koster. Tiden för att söka lärartjänsten
har nu gått ut. Vad vi vet så är det sex stycken sökande till
tjänsten. Nu är det bara att hålla tummarna att någon av
dessa tar/får lärartjänsten.

Efter 12 år har nu äntligen regeringen tagit ställning
angående de överklaganden som inkommit efter
dåvarande Vägverkets förslag om att underhållet på de
allmänna vägarna på Sydkoster skall överlämnas till
fastighetsägarna. De vägar som är berörda är väg 1196
från Kyrkosund via Nedre Kile till Kostersundet och väg
1197 från Nedre Kile till Ekenäs. Totalt en vägsträcka på
6,4 km. Strömstads kommun försökte för några år sedan
initiera en vägförrättning men stötte på patrull då inte
regeringen hade tagit beslut i ärendet. Nu är det
Trafikverkets ansvar att sätta igång processen. Efter detta
får berörda på Kosters sätta sig ner och diskutera hur vi
skall hantera den uppkomna situationen.
Strömstads kommun har fått en skrivelse i ärendet från
Samhällsföreningen där vi ville få bl.a. svar på hur
Strömstads kommun tänker agera då vi anser att
kommunen har ett ansvar att upprätthålla skolskjuts och
färdtjänst på Kosteröarna.
Efter lång tid har svar kommit från Barn &
Utbildningsförvaltningen där de kort bara skriver
följande;

Vi är mycket tacksamma att så många som möjligt
ansluter sig till föreningen. Ni som inte betalt
medlemsavgiften
kan
använda
medföljande
inbetalningskort. Var vänlig skriv namn på inbetalningen.
Sätt in 75 kr på bankgiro 744-4631

Föreningsnytt
Nordkosters fiskehamnförening (Av Roger
Ekstrand)

Styrelsen består efter årsmötet av Klas-Göran Johander,
Roger Ekstrand, Jan- Åke Andreasson, Seved Green och
Nils-Åke Johander. Suppleant är Niklas Nilsson.
En större reparation av Västra Bryggan har utförts med
egan medel. Diskussion har förts med både Västtrafik och
Strömstads kommun som eventuella medfinansierer till
reparationen. Hitintills utan framgång.
Den nya slipen har tagits i bruk och visat sig fungera
mycket bra.
Hamnen har 65 fast båtplatser och gästhamnen har under
året besökts av ca 7 000 båtar.
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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)

Arbetet med införande av de s.k. ”stickvägarna” är
äntligen klart hos lantmäteriet i Strömstad. Nu pågår
planering hur ”stickvägarna” ska iordningsställas till
samma standard som övriga vägnätet.
Vägen från Vettnet ner mot Lotsbryggan kommer att
flyttas någon meter i sida. Dränering m.m. kommer att
åtgärdas. Arbetet planeras att genomföras i vår.
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 har såts då intresset att hyra den
från medlemmarna har varit svalt.
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)

Vi har under vintern haft röjningsuppdrag i den blivande
Skulpturparken mellan Kosters Trädgårdar och
Bölebackarna. Vi har även fällt träd för några
privatpersoner på Sydkoster.
Vi går nu och väntar på våren, så vi kan dra igång årets
strandstädning i Kosterhavet. Hela området skall vara
städat tills midsommar. Arbetet är ju ytterst
väderberoende så vi hoppas på en lugn och varm vår.
Även en del skyltställ skall tillverkas och monteras upp i
nationalparken.

Frikyrkoförsamling (Av Lennart Godrén)

Kosters Frikyrkoförsamling med sin lokal
Elimkyrkan Röd Sydkoster,
inbjuder till söndagsguds-tjänster under året sommartid varje
söndagskväll. Veckokvällar
möts man 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. Kosterbor med flera, är välkomna
till öppna "Meningen med livet"-träffar en gång i månaden
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hos Lennart och Lisa Godrén Nordkoster. Elimkyrkans
lokaler används som en församlings- läger- och kursgård,
öppen för grupper och självhushåll. Man erbjuder
fritidsboende för tre hushåll och hyr ut
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.kost

Strömstad församling (Av Sune Hultqvist)

Kyrkoval 2013
Söndagen 15 september är det val i Svenska Kyrkan. På
Koster kan du rösta i KSK-huset mellan kl. 9 och 12. Tag
med röstkortet som du får hem med posten i augusti.
Förtidsrösta kan du göra på pastorsexpeditionen i
Strömstad från den 2 september.

Kosters Hembygdsförening (Av Göran Larsson)

Vi är en liten skara som varje onsdag (under höstvinter/vår) sitter i museet i Sibirien och arbetar framåt
med nya utställningar. Välkommen och var delaktig
mellan 17.00 och 19.00 (Kolla med Göran att vi är där
0706704086). Har Du intresse för Kosters historia så
välkommen Du till oss!! Vi fick så mycket positiva
reaktioner på fjolårets utställning som främst handlade
om ”Hummerfiske på Koster”. Vi har behållit den och
kompletterat med alla dom affärer som fanns på Koster
förr i tiden. Vi har försökt hitta foton på alla hus som
innehållit affärer på Nord- och Sydkoster. Dessutom hittar
du i vår utställning foto på både Dig och mig i vår
ungdom. Vi har nu kommit fram till när färgfotografier
blev vanligt på 1960-talet. Inför nästa sommar 2014, vill
vi komma i kontakt med Dig som har bilder vi kan skanna
av inför nästa års utställning. Vi måste ligga ett år i förväg
för att kunna göra en bra utställning även kommande år.
Har Du några trevliga foton Du tycker att fler än ditt
album kan visa, hör av Dig till oss. Vill Du hjälpa till i
museet i Sibirien i sommar? (Du är värd i museet tre
timmar mellan klockan fyra till sju, med en tilldelad
kompis Du känner eller inte.) Hör av Dig till Susanne eller
Göran. (Folke kommer att övervaka oss, så allt blir bra)
Årsmötet i hembygdsföreningen kommer att ske lördag 6
april kl. 15.00 i Sibirien. Årsmötesförhandlingar, kaffe och
kaka och bilder visade av Susanne står på dagordningen.
VÄLKOMMEN!

Bostadsprojektet & Vattenfrågan(Av Göran Lyth)

Bostadsstiftelsen kommer att vara i funktion i april och ha
en interimsstyrelse som kan börja förhandla med
kommunen om markköp i Filjestad.
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Projektet är ju helt beroende av att vattenfrågan löses och
vi har inte tid att vänta på den långsiktig plan som syftar
till att överföra vatten från Tjärnö. Det kan ta mer än tio
år innan detta kan bli verklighet enligt den utredning som
kommunen nu genomfört. Vi måste tillsammans med
kommunen hitta en ”vattenplan” för de närmaste tio åren.
Det borde inte vara omöjligt med tanke på att
Naturvårdsverket har avsatt 7,5 miljoner för den mest
akuta delen av vattenprojektet.
Nu hoppas vi på en positiv vår så att projektet kan gå
aktiveras igen!

ÖVRIGT
Västrabo

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
tel: 0526 -20019 (Gunilla H).

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.

Nytt å blandat från Kosterhavsförvaltningen
Strandstädning 2013
Strandstädningen 2013 kommer att utföras av
Kosterstiftelsen AB mellan mars och mitten av juni, i hela
området, inkl. naturreservaten. Det kalla vädret nu i mars
kan försena starten av städningen då stränderna
fortfarande i många fall är istäckta.
Grace-projektet
Ramsökalven har tagits bort från restaureringsplanen.
Naturvärdena är inte så stora här och vi måste prioritera
skötsel av redan restaurerade marker.
Stängslet på Långegärdesholmen är klart. Kosterstiftelsen
AB har efter upphandling utfört uppdraget.
Naturvårdsbränning skedde på Långegärdesholmen
den17 mars. Fler objekt ska brännas de kommande
veckorna.
Ljungbränning
Under mars-april kommer ljungbränning att utföras inom
Kosterhavets nationalpark. Bränning kommer att ske på
Långegärdesholmen på Sydkoster och på öarna
Saltholmen,
Ramsholmen
och
St.
Tjälleskär.
Ljungbränning är en skötselmetod som ger bete för
skärgårdens betesdjur samtidigt som den biologiska
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mångfalden gynnas. Många av de växter, svampar och
insekter som finns i naturen har gynnats av bränder i
markerna under tusentals år. Elden är en så kallad
naturlig störning som gör markerna mer öppna och
solexponerade så att föryngring underlättas. Eldens
värme väcker liv i den fröbank som finns i marken i
väntan på tillfälle att gro. En art som gynnas väl av brand
är ljung Calluna vulgaris. Bete och bränning är avgörande
för utbredningen av kustens och skärgårdens ljunghedar.
Allteftersom dessa faktorer minskat har också de tidigare
så utbredda ljunghedarna och dess biologiska mångfald
minskat till alarmerande nivåer. Ett stort antal växter,
svampar, insekter och fåglar trivs och frodas i de
mosaikartade ljungmarkerna utmed kusten. När ljungen
betas och bränns skapas en mängd livsutrymmen där
många arter samspelar.
Den traditionella ljungbränningen har sannolikt
förekommit sedan järnåldern men den mer systematiska
bränningen
kom
igång
under
medeltiden.
Ljungbränningen, eller svedningen, var livsnödvändig för
att kunna upprätthålla kreatursskötsel på de magra
hedarna där ljungen växte. I brist på gräs var ljungen den
föda som gjorde djurhållning möjlig. Bränningen sattes i
system och utfördes på ett mosaikartat sätt så att man
alltid hade ljung i olika tillväxtstadier, från ung späd till
gammal grov. Genom detta sinnrika system fanns det
alltid tillgång på bete. Vanligtvis återkom man och brände
samma yta igen efter tre – sex år. En positiv bieffekt av
detta skötselsätt var att man fick biologisk mångfald på
köpet. Tidpunkten för när ljungen bränns har stor
betydelse. Bäst är under mars - april när marken
fortfarande är något fuktig och växtligheten relativt torr.
De optimala dagarna när det är torrt och blåser lagom
mycket är oftast bara en handfull och då gäller det att
vara redo. Säkerhet är A och O när det gäller bränning.
Räddningstjänsten måste alltid informeras i god tid innan.
Släckningsutrustning, brandgator och en bränningsplan
är viktiga i förberedelsearbetet. Fjolårets brända ytor och
berghällar kan fungera som naturliga brandgator. Efter
bränningen tar det inte många veckor förrän ljungen åter
spirar. Förutom ljungen frodas även örter och gräs i de
brända ytorna. Späda ljungskott är näringsrika och har
en hög halt av smältbart protein. De färska skotten är
goda och aptitliga för betesdjuren som ratar de äldre
grenarna. Branden förändrar även markens kemiska
egenskaper på ett positivt sätt. Det översta sura
markskiktet bränns bort och markens pH-värde stiger.
Även en del av markens kväve går bokstavligen upp i rök
vilket är till fördel för många konkurrenssvaga gräs och
örter. Problemet med igenväxande betesmarker har
uppmärksammats allt mer och mycket tack vare EUmedel restaurerar och bränner man nu igenväxta marker
på många håll för att försöka vända den negativa
utvecklingen.
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Djurhållare
Nya avtal finns med djurhållare både på Sydkoster
(Sandra Lek och Helena Torgilsman) och Nordkoster (PiaLena Loo Luttervall) och angränsande holmar. Avtalen
gäller ett år med möjlighet till förlängning. Pia-Lena har
köpt in kor till Nordkoster. På Sydkoster hyr vi in kor
denna säsong som Helena och Sandra ska ha tillsyn över.
Stängsel
Fortsatt stängselunderhåll på Sydkoster; här finns mycket
att göra, bl.a. runt Mon och Sansle.
Gränsmarkering Kosteröarna
Lantmäteriets inmätningar av nationalparken och
naturreservatet Kosteröarna är snart slutfört, gränsmarkeringar ska då upp på lämpliga ställen.
Fågelskyddsområden
En
rättelse
i
föreskrifterna
angående
fågelskyddsområdena kommer att göras av Naturvårdsverket,
med anledning av att kartorna är felritade. I
föreskrifterna står att man inte får vistas närmare än 100
m under häckningsperioden, men kartorna är ritade med
50 m. Kartorna är nu omritade så att de visar en gräns på
100 m, därtill har några passager ritats in, och nu även
kontrollerats ute i fält. Denna rättelse föranleder ingen ny
remiss angående föreskrifterna, eftersom vi lägger in
passager på alla ställen där förändringen från 50-100 m
annars skulle förhindra passage.
Övrig skyltning
Planera för och låta producera informationsskyllt för
bohuslinden på Ekenäs.
Tillsyn
Ytterligare en personal har nu i dagarna genomgått
utbildning som Naturvakt/Jakttillsyningsman. Efter det
har fyra i förvaltningen denna kompetens.
Planering/analys-möte med KBV/Polis ska genomföras
inför sommaren 2013. Förra årets erfarenheter visar att
problemet med lösa hundar i områden med betesdjur bl. a
måste prioriteras. Även kommande sommar kommer
extra tillsynspersonal finnas i form av kombinerad
fisketillsyn och tillsyn för Kosterhavet.
Information- och programverksamheten 2013
Programplanering pågår för april till september.
Guidningar ute i naturen, föredrag och aktiviteter i
naturum. Programmet kommer finnas utlagt på hemsidan
och Facebook samt i tryckt form. Alla våra aktiviteter
kommer även finnas upplagda under Naturens År, som i
år har tema Uteåret.
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Vi kommer även i år att delta i Västerhavsveckan som är
3-11/8.
Naturum Kosterhavet
Naturum invigdes 15/12 2012. Det var öppet i
mellandagarna och har varit öppet lördagar och söndagar
under vintern. I snitt har vi haft 20-30 besökare per dag
under vintern. Sedan öppnandet har mer än 2000
besökare besökt naturum. Många besökare frågar efter
någonstans att äta eller fika. Vi har haft lite ”nödproviant”
i naturum i form av kaffe, te och kakor. På sportlovet var
det öppet med diverse aktiviteter och det kommer att
vara öppet på påsklovet. Efter påsk kommer naturum att
vara öppet torsdag-söndag varje vecka. För aktuella
öppettider hänvisas till www.kosterhavet.se. Under
högsäsong (v.25-33) kommer vi ha öppet alla dagar utom
måndagar. Just nu märks ett ökat intresse att boka besök.
Hörsalen som plats för olika kulturevenemang eller
konferenser
finns.
Utställningen
kommer
att
kompletteras med ett par ytterligare interaktiva
aktiviteter under våren samt att få till en
plattform/brygga i vattnet framför för olika aktiviteter
såsom vattenprovtagningar, krabbmete mm. Även norr
om naturum planeras att skapa ytor med pedagogiskt
inslag, bihotell, fjärilsrestaurang samt möjligheter att sitta
och avnjuta sin medhavda matsäck. Audioguider med
svenska, engelska samt tyska kommer att finnas i
utställningen fr. o m slutet på maj.
Entré Rossö
Entrén har haft öppet varje söndag under höst-vinter-vår.
Det är Rossö samhällsförening som har haft Söndagscafé.
40-50 besökare varje söndag. Ofta ordnas också föredrag
mm i samband med Söndagscafét, allt i samarbete med
Kosterhavsförvaltningen.
Övrig information
Övriga foldrar under produktion
Kosterhavets NP, en ny folder med nya identiteten var
klar till invigningen av naturum Kosterhavet. Kommer nu
i vår på engelska och tyska också.
Kosteröarnas NR, ska arbetas om i enlighet nya
identiteten och en del innehåll ska justeras.
Ny nationalparksidentitet
Implementering av Guldstjärnan pågår. Detta innebär att
fordon, båtar, kläder, trycksaker, skyltar, webb, flaggor
mm efter hand kommer att anpassas till det nya
varumärket. Vi började redan i fjol med våra entréer men
kommer nu att bli än tydligare i kommunikation med våra
besökare och andra. Detta innebär att den gamla
symbolen finns kvar som samlarmärke. Naturvårdsverket
gör nu också en satsning så att det blir en tydligare

Kosters Samhällsförening

4

KOSTERKURIREN
varumärkesimplementering i landets nationalparker. För
Kosterhavet kommer det troligen innebära att vi under
2013 också ska producera och placera en tredimensionell
Guldstjärna modell större (ca 2,3-3m i diameter) i
området, helst i anslutning till havet och huvudentrén i
Ekenäs.
Allt om bakgrunden och beslut om det gemensamma
varumärket för svenska nationalparker finns att läsa om
på naturvardsverket.se.
Uppföljningar/undersökningar
Uppföljning av trålskydden i Koster- Väderöfjorden
Trålskyddsundersökningen pågår och väntas klar under
våren 2013, utförare är Göteborgs universitet.
Undersökning pågår både av bottenfauna och
sedimentation.
Uppföljning av säl och sjöfågel
Ett säl- och skarvseminarium hölls i oktober 2012, med
drygt 60 deltagare. Detta seminarium tillkom på uppdrag
av Kosterhavsdelegationen för att sprida kunskap om
sälar och skarvar och deras påverkan på människans
intressen. Även sommaren 2013 kommer antal 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 i
området. Under året kommer även uppföljning av
sjöfågel, däribland skarv, ejder och tärnor att ske i
området.
Undersökning av grunda bottnar
Länsstyrelsen i Västra Götaland är koordinatorer i
Interreg projektet Hav möter Land. Inom detta projekt
har grunda bottnar från 0-30 m undersökts i både
Kosterhavet och Ytre Hvaler nationalparker i höstas. Man
kommer bland annat att utvärdera olika metoders
effektivitet vad gäller undersökning av grunda bottnar.
Det är norska NIVA som efter upphandling fick uppdraget,
Tjärnölaboratoriet deltar också i undersökningen.
Rapport väntas under våren 2013.
Undersökning av ostronbestånden
Planeras i samarbete med Tjärnölaboratoriet som har en
ny doktorand som ska studera metoder för satt skatta
produktion och hållbart uttag av ostron i naturliga
ostonbankar.
Besöksräkning
En räkning av antal besökare i vissa utvalda områden är
under planering. Till vår hjälp har vi Västkuststiftelsen
som har haft liknande undersökningar i flera olika
naturreservat och därmed erfarenhet och kunskap som vi
får ta del av.
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Undersökning av Friluftslivet och dess effekter
Två doktorandprojekt pågår om Friluftslivet och dess
effekter. Doktoranderna kommer att göra underökningar
och intervjuer i området under sommaren. Vi bistår med
information m.m.
Projekt och samarbeten
Miljöatlas samt operativ plan vid fartygsolyckor i KH
Vi arbetar tillsammans med övriga länsstyrelsen i Västra
Götaland för att ta fram en Miljöatlas med information om
känsliga områden och om när och hur eventuell sanering
kan ske, i händelser av fartygsolyckor. Arbetet pågår.
Samförvaltningen
Kosterhavsförvaltningen
deltar
aktivt i
fiskets
Samförvaltningen Norra Bohuslän i regelbundna möten.
Samförvaltningen har haft möte med Havs- och
Vattenmyndigheten om en önskan om att förstärka
områdeskyddet i Koster-Väderöfjorden. Arbete för en
förbättring pågår.
Anläggningar, informationsplatser, byggnationer
Naturum® Kosterhavet
Rekrytering av naturvägledare pågår. 123 sökande.
Klappakvariet ska bli klart under april.
Entré Strömstad
Nya samtal har ägt rum med Strömstads kommun för att
bli överens om att få lova att genomföra ett
entréarrangemang på Torget. Bygglovsansökan går in i
april månad. Samtalen har varit positiva.
Samarbetet med Infocenter – Strömstad har fungerat väl.
Innehåll på Torget: skylt S1, ny bronsmodell med både
Kosterhavet och Ytre Hvaler, nationalparksmarkören
utgår tills vidare (ev. placering på annan plats).
Provisorisk anläggning på Skeppsbroplatsen har
demonterats.
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.
Byggnation måste påbörjas i höst. Det innebär att bygglov
och övriga tillstånd måste vara klart innan sommaren.
Produktion av skyltställ mm.
Kosterstiftelsen AB producerar skyltställ, bord, bänkar,
markeringar mm i enlighet med Kosterhavsprofilen.
(Ekvirke i trekantsprofil). Återstår en del produkter att
tillverka under 2012. Arbetet sker i såg- och
produktionshallen på Långagärde. Börjar dock bli närma
sig den volym som vi har angiven i våra skötselplaner.
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Infoplats Västra Bryggan
Är byggd och ska nu bestyckas med ny skyltning, typ
Gemensam identitet.
Infoplats Kilesand
Byggnation pågår, klart i maj. Nytt skylt/infoplank,
bänkar, väntbod.
Entreprenör är Lubis Bygg, Sydkoster.

2013- 04- 10
Årgång 2 0 13 u tg. 1 1

Ni som inte betalt medlemsavgiften för
2013 kan använda medföljande inbetalningskort. Var vänlig skriv namn på
inbetalningen.
Sätt in 75 kr på bankgiro 744-4631

Infoplats Vettnet och Brevik
Stor infoskylt om nationalpark och naturreservat samt
folderställ monteras under våren.
Ursholmens fyrplats
Renovering/reparation av Västra huset och Nordströms
hus kommer att genomföras i april (om våren kommer).
Vissa arrendeavtal löper även 2013.
Viss uthyrning avses att kunna ske redan från maj månad.
Arbetsgruppen, som Kosterhavsdeligationen beslutade
om 2012, bör sammankallas till ett möte i april. Bland
annat att diskutera är uthyrningsregler, priser, värdkapet.
Övrigt
Tömningsstationer för båtavlopp
Ny tömningsstation kommer att driftsättas på Nordkoster
i vår. En flytande station är på väg till Rossö. En
demoanläggning som vi i Kosterhavsförvaltningen kan ta
över. Planeras anlända till Rossö i april.
Båttrafik mellan entréerna
Förra årets båttrafik mellan Strömstad-Saltö/TjärnöRossö och Ekenäs kommer att utökas nu i sommar med
turer tre dagar i veckan.
Även trafik från Resö till Koster har nämnts.
Upphandling av oljeskyddsmaterial
För att förstärka oljeskyddet i området deltar
Kosterhavsförvaltningen i en samordnad ramavtalsupphandling via Räddningstjänsten i Storgöteborg
avseende oljeskyddscontainers. Målet för vår del är att
höja beredskapen i Kosterhavet och runt Väderöarna.
Upphandlingen är nu genomförd och avrop kan göras fr. o
m hösten 2013.

Anders Tysklind, nationalparkschef
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