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Kosters Samhällsförening
text: Torbjörn Stjernberg (ordförande)

Samhällsföreningen kunde glädjas åt en kraftig ökning av
antalet medlemmar och stödmedlemmar förra året.
Antalet mer än fördubblades jämfört med 2014. Totalt
sett är vi idag ca 225 personer som betalt medlemsavgift
för 2015. Av dessa är drygt hälften mantalsskrivna på
Koster.
Kosters samhällsförening och Kosternämnden har
överlappande uppgifter och därför har vi beslutat att ha
ett nära samarbete. En viktig fråga som båden nämnden
och samhällsföreningen arbetar med är Kosters framtida
lösningar för vatten och avlopp. Den frågan står att läsa
mer om under en särskild rubrik.

pågå under ett års tid. I slutet av perioden skall det
leverera ett beslutsunderlag för ett lokalt alternativ av VA
frågan på Koster. Detta skall sedan kommunstyrelse och
kommunfullmäktige ta ställning till. Dokumentation från
projektet
kommer
att
finnas
tillgängligt
på
www.kostervatten.se så snart som möjligt.
Vad gäller projektet fossilfritt Koster har Kosternämnden
utsett Lars- Ove Loo (kontaktman) och Håkan Eriksson till
representanter. Projektet har en preliminär grupp och
skall under mars månad arbeta med projektidéer och plan
för framtiden.

Kosters utveckling: Förutom VA-frågan kommer vi att
arbeta mer generellt med utvecklingsfrågor. Vi diskuterar
bl.a. att arrangera en eller flera utvecklingsseminarier de
kommande åren tillsammans med Kosternämnden och
kommunen.
Skolan: Att ha en väl fungerande dagis och skola är
centralt för att Koster skall vara attraktiv boendemiljö för
unga familjer.
Linfärjan: Samhällsföreningen har utan framgång drivit
frågan om ändrade taxor på linfärjan. Frågan togs upp i år
igen med utan att den nya majoriteten i Tekniska
nämnden accepterade det kostnadsneutrala förslag som
styrelsen utvecklat. Inte heller accepterades att ge
skolbarn och skolpersonal förtur i linfärjeköerna.
Hjärtstartare: Under flera år har vi drivit frågan om
hjärtstartare och där kan vi konstatera att Koster nu har
ett flertal sådana genom initiativ från de många
föreningar och verksamheter som finns på öarna.
Taxiverksamhet kan vara på väg att lösas genom initiativ
från Kostergården och Kosterbaden. Hur frågan mer i
detalj kommer att lösas vet vi inte och styrelsen bevakar
frågan i positiv anda.

Kosternämnden
text: Göran Lyth, (ordförande i Kosternämnden)

Det är i första hand tre projekt som nu engagerar
Kosternämnden. Det är vatten- och avloppsprojektet, det
är fossilfritt Koster och det är ”återupplivning” av den
fördjupade översiktsplanen för Kosteröarna.
Den 17:e februari startade officiellt KOSTER-VA- projektet.
Styrgruppen består av Peter Birgersson, Helena von
Bothmer, Jerry Johansson, Göran Lyth, Lena Martinsson,
Michael Olsson, Christian Pleijel, Björn Richardsson,
Torbjörn Stjernberg och Anders Tysklind. Projektet har
av Naturvårdsverket tilldelats 1,5 miljon och kommer att

Kosteröarnas Företagarförening
text: Helena von Bothmer (ordförande)

Under året som gått har vi varit väldigt passiva inom
företagarföreningen. Styrelsen mäktar helt enkelt inte
med allt som vi skulle vilja göra och vi skulle behöva
många fler krafter. Vi har fokuserat på att hålla sidan
www.kosteroarna.com så pass uppdaterad som möjligt. Vi
svarar
och
vidarebefordrar
frågor
och
bokningsförfrågningar som kommer till mailadressen
info@kosteroarna.com. Så om du önskar få den
informationen, är företag verksam på Koster, så maila oss!
Vi saknar många kontaktuppgifter och aktuella
mailadresser.
Kom o träffa kommunstyrelsens ordförande, Peter
Birgersson, och prata företagsfrågor: Du som är lokal
företagare till företagslunch för att träffa delar av
kommunstyrelsen som vill prata företagsfrågor på Koster.
Företagar–föreningen bjuder medlem på lunch!
Kl 12 på Kosters Trädgårdar 10 maj.
Bokas: info@kosteroarna.com.
Webben
Håll koll vad du vill ha synligt på den mycket välbesökta
webplatsen
www.kosteroarna.com.
Öppettider,
erbjudanden, bilder allt som gör att våra gäster stannar
längre, kommer tillbaka, gör av med mer pengar på öarna
är av intresse. Maila till: info@kosteroarna.com.
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Kosters Hembygdsförening
text: Göran Larsson (ordförande)

Hembygdsföreningen gör här en efterlysning av foton att
visas upp i museet i Sibirien. Även bilder från 1960 och
70-talen är intressanta. Vad jag förstår händer det att
foton dyker upp i olika sociala medier och det är ju bra för
de som lever nära sin dator och telefon. Vi är tacksamma
om Kosters historia också kan visas för en bred allmänhet
i Sibirien. Hör av Er till Göran, Folke eller någon annan i
museet.
Vi planerar årsmötet till 16 april, se anslagstavlorna.
I sommar hålls museet öppet dagligen 16.00 – 19.00
26juni till 21 augusti. Detta kan vi göra tackvare att
många medlemmar ställer upp några dagar och är värdar
i museet. Välkommen Du också och prova på. Man träffar
många trevliga och kosterintresserade personer.

Kosters vatten och avlopp
text: Torbjörn Stjernberg

Under 2015 skedde ett genombrott i diskussionerna om
VA, dvs. vatten och avlopp, på Koster. Genombrottet
innebär inte att vi har en lösning på frågorna om hur
Kosters framtida vattenförsörjning och avloppshantering
skall ordnas. Genombrottet är snarare att frågorna nu
diskuteras mer förutsättningsfritt i en arbetsgrupp med
företrädare för både den politiska ledningen och
oppositionen (genom Peter Dafteryd respektive Lena
Martinsson), och med ledande tjänstemän för både VA-,
miljö- och planfrågor (Jerry Johansson, Michael Olsson
respektive Björn Richardsson), där Kosterhavets
nationalpark och Koster också är representerade (genom
Anders Tysklind, Göran Lyth, Helena von Bothmer och
Torbjörn Stjernberg). Gruppen har anlitat en oberoende
projektledare, Christian Pleijel, var roll främst är att se till
att frågan drivs fram så Strömstad kommun kan ta
ställning i början av 2017.
VA frågan handlar inte bara om att säga ja eller nej till den
tidigare utredning som förordade en överföringsledning
mellan Koster och fastlandet för att hämta det vatten vi
skall dricka och skicka tillbaka det vatten vi har druckit.
Vi skall i utredningen försöka utröna vilka lagkrav som
ställs på kommunen vad gäller att ta ansvar för VAförsörjningen, vi skall studera alternativa tekniska
lösningar som att lagra vatten, vi skall analysera kvalitén
på de brunnar och de enskilda avlopp som nu finns på
öarna för att utröna i vilken utsträckning de uppfyller
kraven att som ställs med hänsyn till människors hälsa
och till miljön . Vi vet att idag är ungefär 80 procent av
fastigheterna försörjda med vatten från egen brunn.
Ungefär 50 procent är anslutna till det kommunala
reningsverket i Långegärde.
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Miljöförvaltningen på Strömstad kommun har avvaktat
med att granska kvaliteten på de enskilda avlopp som
finns på Nord- och Sydkoster eftersom frågan om
överföringsledning ännu inte avgjorts. Nu är det aktuellt
att göra denna granskning – och enligt de regler som finns
måste den granskningen betalas av respektive
fastighetsägare
(930
kr
enligt
dagens
taxa).
Fastighetsägarna
kommer
att
kontaktas
innan
undersökningen. De ombeds fylla i ett formulär som
beskriver avloppet. Därefter besiktigas anläggningen och
protokoll skickas till fastighetsägarna. Om så är befogat
kommer också krav på åtgärder.
Göteborgs universitet har erbjudit sig att, som en del av
ett forskningsprojekt, analysera många av våra brunnar.
Vi räknar inte med att analysen av vattnet i brunnarna
skall kosta de enskilda fastighetsägarna något. Men bli
inte förvånande om ni under det kommande halvåret ser
personer ta prover på era brunnar. Det vore naturligtvis
bra om brunnarna innan dess rengjorts – men vi inser att
många fastighetsägare kan ha svårt att ordna detta.
VA frågan är den som just nu har högst prioritet i den sk
Kosterdialogen. Men dialogen gäller även frågor som har
att göra med de ambitioner som uttryckte i den
fördjupade översiktsplanen som togs fram 2009.
På samhällsföreningens hemsida "kostershf.se" finns
information om tidigare utredningar, och om
projektplanen för det arbete som nu görs. Utredningen
har även en egen hemsida: "kostervatten.com".

Brunnsrengöring
text: Helena von Bothmer

Inom projektet VA koster vill vi erbjuda dig som
fastighetsägare en möjlighet att göra rent din grävda eller
borrade brunn. Vi förhandlar nu med brunnsrengörare
om gemensam åtgärd på öarna, under våren. Rengöring
kostar mellan 4000 och 5000 kr. Det låter mycket men
rent vatten är guld värt!
Om du är intresserad av att få din brunn rengjord på ett
professionellt sätt vill vi att du mailar:
Namn, Adress, Fastighetsbeteckning, beskrivning av var
brunnen ligger på tomten, kontaktuppgifter
till: helena@kosterstradgardar.se

Nordkosters Fiskehamnförening!
text: Roger Ekstrand (ordförande)

Ett febrilt arbete pågår för att hamnarna ska vara klara
för säsongsöppning 2016. Bl.a har sanitetshuset vid
Bopallen totalrenoverats under vintern, nytt betalsystem
har installerats, ny telfer till hamnkranen har beställts och
träfendrar har monterats på hela Västra Bryggan.
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Väntkuren vid Fiskargården kommer även i år att
inrymma vårt Hamnkontor fr.o.m 15 mars.
Projektering av en ny passagerarbrygga i Vettnet placerad
ute på Gåseskär pågår. Bygglov har erhållits från
kommunen och nu återstår att få tillstånd hos
Länsstyrelsen för vattenverksamhet. Ansökan för
delfinansiering har lämnats in till flera bidragsgivare.
Byggstart planerad till 1 sept. 2016.
Diskussioner pågår med Kosterbaden AB om en
utbyggnad av Vettnets hamn med 36 båtplatser.
För att korta vår kö av fasta båtplatser har projekterats
utläggning av två flytbryggor vid Kosterlänken. Tillstånd
har fåtts av Länsstyrelsen nu väntar vi bara på bygglov
från Strömstads kommun. Om allt går enligt planerna
kommer bryggorna att läggas ut innan april månads
utgång.
Om ni vill läsa mer om vad som händer i våra hamnar gå
in på www.nordkosterhamn.comf

Fiskargården
text: Monika Broberg
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Där finns instrument framställda för hugade musiker,
eller för den som bara vill prova på. Tankar på att starta
en studiecirkel i att spela något instrument och att få
spela tillsammans finns.
Förutom musik finns även möjlighet att utmana sina
kamrater på ett parti biljard eller dart!
En enklare pub med maltiga och druviga drycker till
självkostnadspris står framdukad.
Välkomna in för en stunds trevlig samvaro!

Kosters skulpturpark
text: Helena von Bothmer

Skulpturparken är fortfarande under uppbyggnad och vi
hoppas till sommaren ha bättre skyltning och stigar. Man
når den från Bölebacken och från Kosters Trädgårdar. Vi
håller på att utveckla ett samarbete med Lokstallet i
Strömstad och kommer att husera en del av deras
utställning under september. Upplägget inför sommaren
är inte helt klart ännu men det blir i alla fall
sagovandringar och andra aktiviteter för hela familjen.
Håll utkik på www.kostersskulpturpar.se..

Fiskargården har fått en ny styrelse som består av:
Ordinarie ledamöter: Monika Broberg, Seved Green, Axel
Lek, Lill Andersson, Jan Coster
Suppleanter: Tor Söderlund, Barbro Reinoldsson, SvenErik Brattholm, Christina Ekstrand
Säsongens sista Torsdagsklubb kommer att gå av stapeln
på en lördag i början av april. Folke Larsson kommer att
guida oss under en vandring från affären till Långagärde
och berätta om olika gårdar. Vi avslutar med soppa på
Fiskargården. Håll utkik efter anslag.
I mitten av juli kör vi en favorit i repris på fiskargården,
loppmarknad i dagarna tre.
Höstens program på Fiskargården kommer med en del
nyheter t ex onsdagskafé varannan vecka med vår egen
Dagny: Lill Andersson. Andra aktiviteter kommer
mestadels att ske på helger i stället för torsdagar. Om du
har egna önskemål om någon aktivitet kan du höra av dig
till Monika Broberg tel. 070 948 0258. Om du vill hyra
Fiskargården för fest, utställning, möte eller annat, ta då
kontakt med Lill Andersson tel. 072 3160374, epost:
"lillandersson@icloud.com".

Musikpubar på Fiskargården
text: Tor Söderlund

Vintertid saknas det ställen att träffas på, tycker jag som
tämligen nybliven Kosterbo.Därför startade jag en liten
musikpub/bluescafé i Fiskargården på Nordkoster, där vi
kan träffas en lördag i månaden under vintersäsongen.

Kosters Trädgårdar –i lite ny skepnad
text: Helena von Bothmer

På Kosters Trädgårdar pågår en tillbyggnad med bl.
gårdsbageri som öppnar till sommaren. Försäljning av
bröd på plats och på ICA är planen!
Vi har under året bildat ett kooperativ med 10 delägare
som till att börja med ansvarar för driften av
restaurangen. För dig som besökare kommer du kanske
inte märka något i första taget annat än att vi kommer att
ha mycket roligare tillsammans och orka med fler upptåg
och aktiviteter. Lite mer öppet under säsong och mer
bröd och förädling på helår. Det är en spännande och kul
process vi genomför. Du kan följa det på Facebook
Kosters Trädgårdar och på hemsidan.
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AIKIDO – en kampsport för alla
text: Tor Söderlund

Aikido är en japansk självförsvarskonst, som kommer
från de tekniker som de japanska samurajerna utövade
för 600 år sen. Det handlar om försvarstekniker där
filosofin är, att man inte möter en motståndare, utan
tränar tillsammans med en partner.
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BOSS (Blåsoppvikens Segel Sällskap) är ingen registrerad
klubb eller förening och alla insatser är ideella. En av de
största styrkorna vi har, och en av våra grundvärderingar,
är att alla som deltar fokuserar på sin egen prestation
istället för på resultatet. Genom att ge feedback kopplat
till insatser mot sig själv visar man att det inte är farligt
att förlora mot andra och att man har allt att vinna i
förhållande till sig själv. Dessutom har den som förlorat
flest gånger vunnit mest erfarenhet.
En annan viktigt grundvärdering är att lära känna
varandra och att alla hjälper alla. Gränserna mellan
nybörjare och elit har suddats ut och en nybörjare som
från början får hjälp lär sig denna positiva erfarenhet och
tar den med sig när det är dags att hjälpa nya
seglingsintresserade. Ofta slutar många nybörjare efter en
traditionell seglarskola eftersom skolan blir isolerad utan
samverkan med andra, mer erfarna seglare.

Att träna aikido är inte bara att lära sig ett självförsvar,
man får även ett större självförtroende, självmedvetenhet,
kroppskontroll, fysisk och mental hälsa.
Det finns ingen tävling i aikido. I stället är målet din
personliga utveckling. Denna utveckling sker i din takt
och inte i konkurrens med andra.Då skapas en miljö där
nybörjare kan träna med erfarna, yngre med äldre och
kvinnor med män, dock har jag en nedre åldersgräns, 12
år.
Vi tränar i sportklubbens, KSK:s, idrottssal på speciella
budomattor. I början behövs inga särskilda träningskläder; träningsoverallbyxor och en t-shirt räcker gott och
vi tränar barfota.

Från och med tiden strax före midsommar fram till
ungefär mitten av augusti pågår olika former av
seglingsaktiviteter. Ofta dyker man upp spontant snacket går och det sprider sig att segling pågår. De som
finns på plats vet om att de ska vara behjälpliga. Coach
och instruktörsbåtar finns alltid tillgängliga.
Alla jollar och mindre kölbåtar är välkomna. Har man inte
båt själv får man gärna följa med någon annan ut. Idag
finns exempelvis optimistjolle, E-jolle, Zoom, Askeladd,
Gigg, Trissjolle, Laser, 29:er, Hoobiecat ,OK-jolle och 2krona. Vi träffas några dagar i veckan för seglingsträning.
Vi har också After Sail, småregattor samt det årligt
återkommande seglarkalaset.

Jag som leder träningen, Tor Söderlund, har tränat aikido
i över 20 år, har svart bälte av 3:e graden, 3 dan, och har
undervisat aikido i mer än 15 år.
Välkomna in och prova på, vi tränar onsdagar 19:3021:00!

Glädje och samhällsansvar i Blåsoppviken
text: Ingvar Bengtson

Seglingsverksamheten vid Blåsoppviken har sedan mitten
av 90-talet ständigt ökat. En anledning är att det naturliga
läget och vindarna från sydväst gör det enkelt att rigga,
sjösätta och träna. Men kanske ännu viktigare är den
stora samhörigheten och det fina kamratskapet i
kombination med ett annat upplägg än traditionella
seglarskolor. Utgångspunkten är att skapa laganda,
samhörighet och livskvalitet och verksamheten har blivit
självgående tack vare det samhällsansvar som har
uppstått.

Det blir nya förutsättningar för seglingsverksamheten
framöver. På grund av ett arrende har vi inte tillgång till
den del av stranden vi tidigare använt. Det är fortfarande
allmän platsmark men vi kan alltså inte använda befintlig
brygga i seglingsverksamheten. BOSS-verksamheten
kommer istället att bedrivas från ett annat område vid
Blåsoppviken. Tack vare mycket positivt stöd från bland
andra kommun, vägförening, hamnförening och inte
minst från alla invånare i Kyrkosundsområdet kommer
seglingsverksamheten alltså att fortsätta framöver, trots
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de nya förutsättningarna. Närmare information om plats
mm kommer längre fram.
Blåsoppvikens ideella krafter och eldsjälar ser fram emot
nästa seglingssäsong och önskar alla båtälskare en härlig
vår och sommar!

Koster får två nya hotell
text: Jonas Nordqvist

Koster Escape bygger två nya hotell på Koster. Båda
hotellen behåller de forna namnen Kostergården
(Sydkoster) och Kosterbaden (Nordkoster).
Den gamla Kostergården som byggdes 1955, revs efter
lång och trogen tjänst säsongen 2015 men inte innan en
stor auktion där man kunde köpa så gott som allt från
lösöre till dörrar, fönster och skyltar. T.o.m. ”Bangladesh”,
verkstaden, gick under klubban ochfraktades bort i två
sektioner.
Nya Kostergården skall stå färdig för premiär 1 Juni.
Förutom 22 fristående stugor byggs en huvudbyggnad
med 5 dubbelrum och en 1 svit på hela 65 kvm. Den hyser
även på plan 1 restaurang med uteservering,
konferenslokaler, bistro och lounge, bar, musikscen, kiosk
och reception. Takterrassen, plan 3, kommer att erbjuda
en imponerande panoramautsikt. Även här blir det bar
och kök och en musikscen. Köket kommer bli en
spännande blandning utav ”fun dining”, skaldjur,
temabuffér och a la carte menyer. Baren följer även den
säsongerna och serverar coola drinkar på sommaren och
varma och kryddiga på vinterhalvåret.
Kostergården erbjuder en mångfald av aktiviteter som
konferenser, kick-off, träningsläger för idrottsföreningar
samt temahelger med t.ex. yoga, skördefester och
dryckesprovningar. Naturligtvis blir det hummer till
hösten och julbord till vintern. Andra nyheter är
äventyrsgolf med 12 hål och nya eldrivna bussar. Dessa
bussar är bokningsbara för grupper och kommer även
fungera som Kosterexpress på sommaren och trafikera
Sundet, Ekenäs, Kilesand till Kostergården. Tanken finns
att få turer runt resten av Sydkoster för en dygnsavgift. Se
mer: www.kostergarden.com
På Nordkoster kommer Kosterbaden åter igen att uppstå
och ”Ground Zero” skall i april i år fyllas med betong.
Arbetet med grunden skall vara färdigt till
sommarsäsongens start och då avbrytas. Till hösten
fortsätter byggnationen och skall stå färdig till sommaren
2017. Kosterbaden blir ett Boutiquehotell med 15 rum
samt 16 sviter i etage. Kosterbaden blir även en fantastisk
konferensanläggning med gym, bastu och utomhuspool.
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I samband med byggnationen kommer hamnområdet
Vettnet få en välbehövd uppgradering. Passagerarbryggan
kommer att flyttas ut till Gåseskär. Nya båtplatser,
bryggor och upplysta promenadstråk kommer att få
Vettnet att bli en vacker liten sommarhamn. Se mer :
www.kosterbaden.se
Driftansvarig för båda anläggningar är Christer Sjöö. Sjöö
har mycket lång och gedigen erfarenhet av större
anläggningar inom turistnäringen och det var under hans
befäl ,Hotel Ekenäs under perioden 2010-2014, växte till
ett stilfullt skärgårdshotell med mycket livemusik med
kända artister.

Ny på Posten och ny på dagis!
text: Torbjörn Stjernberg

Koster har under vintern fått en ny "postis". Mien de
Voeght (med rötter i Belgien) har flyttat till västkusten
tillsammans med Douwe v.d.Woude (med rötter i
Holland), och med dottern Maude och sonen Thure.
Douwe arbetar för Kosterhavets nationalpark.. Tyvärr
lyckades vi inte få fram en boendemöjlighet på Koster när
familjen kom till våra trakter – de har etablerat sig och
blir nog kvar på Tjärnö ett tag men pendlar till Koster.
Maude har kommit väl in i sin skola på Tjärnö.

Att lära sig förstå vilka brev som skall till vilken brevlåda
på Koster är inte helt lätt – många lådor är dåligt märkta.
Men Mien säger att vi kompenserar detta genom att vara
hjälpsamma. Och Thure älskar dagis och har blivit
speciellt tjänis med kocken (älskar maten!). Härligt att så
många åldrar blandas.

Sydkosters nya vägförening för Koster Ga:1
text: Torbjörn Stjernberg

Sedan hösten 2015 har ansvaret för Sydkosters
”huvudvägar” lämnats över till oss fastighetsägare och
näringsidkare på Sydkoster. Det skedde trots våra
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överklaganden, och innebär att Trafikverket lämpat över
inte bara ansvaret utan även kostnaderna för vägarna på
oss. Det ger oss dock rätt att själva fatta beslut om vilka
fordon som får framföras, samt om slitageavgifter när
fordonstrafiken innebär större än "normalt" slitage.

transporter med högre axeltryck än 6 ton eller högre
boggietryck än 10 ton – och dispens kan fås men det
kräver en viss framförhållning. Slitageavgifter kommer att
beslutas av styrelsen men principerna för dessa kommer
att tas upp vid årsstämman i maj och tillämpas därefter.

Tillstånd krävs för att ta fordon till Koster

Första halvåret

Sedan tidigare har det krävts särskilt tillstånd för att
framföra fordon på Koster. Vi har nu tagit över rätten att
ge sådana tillstånd. Innan ett fordon lastas på färjan
måste tillstånd inhämtas av styrelsen för KosterGa:1 – vid
enstaka transport räcker det med ett mail från Göran
Larsson (epost: larsegarden@telia.com) eller Torbjörn
Stjernberg (epost: torbjorn.stjernberg@outlook.com).

Vi har haft en relativt lindrig vinter ur väghållnings–
synpunkt – dock med en oroskälla. Mycket tung trafik har
kört mellan Långegärde och Kostergården. Tillstånd till
detta gavs av Trafikverket redan innan vi tog över
ansvaret. Byggherren (dvs. Kostergården) har ansvar för
att åtgärda skador. Vi har också fått viss hjälp av
byggföretaget under byggtiden med grusning av vägarna
för att inte framkomligheten skall försämras. Kommunen
hade redan när vi tog över ansvaret tecknat ett avtal med
Kosteröarnas bygg, dvs. Kaj Axelsson, vad gäller
snöröjning på alla Kostervägar. Detta är ett ansvar som
kommunen har tagit på sig och vår insats i kontakterna
med kommunen har varit att påverka att snöröjningen tar
hänsyn till att huvudvägarna behöver vara röjda redan
när skolbarnen och andra pendlare skall ta sig till tidiga
färjorna. När det
gäller halkbekämpning har vi i
vägföreningen ansvaret och Lubis har skött denna del.

För de fordon som mer regelbundet trafikerar våra vägar
görs en ansökan och en tillståndslapp skall klistras på
fordonet. Där skall också motiveras varför fordonet
behövs – vi kommer att vara restriktiva med tillstånd för
fyrhjulingar som inte behövs för yrkesutövning. Även
elbilar som i huvudsak kommer att användas på
sommaren är vi tveksamma till för personer som istället
skulle kunna cykla. De fordonsägare som nu har sina
fordon på ön får dock med viss automatik tillstånd för
dessa. Men det är viktigt att först inhämta tillstånd innan
ett fordon tas till ön och innan ett fordon som finns på ön
byter ägare.
Tillståndskravet gäller alla fordon med fler än tre hjul,
liksom alla fordon med legal möjlighet att köra fortare än
30 km per timme. Just 30 km per timme är den
maxhastighet som numera gäller för vägarna. Om ett
fordon framförs fortare eller på annat sätt bryter mot de
regler som gäller för Sydkosters vägar dras tillståndet in.
Det gäller oavsett vem som framför det. Och självklart är
det fordonsägaren som har ansvaret för att fordonet är
försäkrat och i övrigt hanteras enligt de regler som gäller
för vägar i Sverige. Notera att samma regler gäller för vår
enskilda väg som för allmänna vägar. Vårt omstridda
hjälmtvång och förbud att skjutsa på våra mopeder kan vi
i vägföreningen inte göra så mycket åt!
Slitageavgifter
När detta skrivs har vi ännu inte utformat rutiner och
fattat beslut om slitageavgifter. Vad gäller exempelvis
fastlandshantverkare som tar hit sina bilar och vad gäller
byggprojekt kommer slitageavgifter att tas ut av de
fastighetsägare som anlitar dessa men hur detta skall
administreras är just nu inte klart. Viktigt är att
fastighetsägare anmäler att de avser påbörja bygget av ett
hus.
Principen är att ju större byggprojekt och ju tyngre och
fler tunga transporter, desto högre slitageavgifter. På
vägarna gäller ju sedan gammalt ett förbud för

Arbetet det första året har inneburit att styrelsen i
samarbete med bl.a redovisningsföretaget BakerTilly
skapat register och principer för att fakturera alla
fastighetsägare och verksamheter på Koster. Det har
krävt en rad beslut för att få både enkelt administrerbara
och samtidigt rättvisa andelstal. Varje fastghet med hus
(oavsett om detta bebos eller ej) har 1 andel och
verksamheter har minst 2 andelar, vartill för de flesta
kommer ytterligare 1 andel för bostaden. Hotellen,
Strömstadbyggen, bostadrättsföreningarna har 1 andel
per lägenhet. Vi den första stämman sista oktober 2015
beslöts att inte fakturera för obebyggda tomter eller för
extra uthyrningsstugor och rum. Vi såg även över
andelstalen för att få dessa att stämma med de principer
som låg till grund för lantmäteriets beslut – men där
lantmäteriets beslut i många delar byggde på felaktig
information.
En invändning som framfördes mot att vi skall behöva
bekosta vägarna är att dessa till stor del nyttjas av
turister. Det kan därför vara på sin plats att nämna att
nationalparken
(via
länsstyrelsen)
accepterat
förhållandevis stort ansvar för vägkostnaderna, genom
sina 80 andelar av de totalt ca 760.
Försiktig och mjuk trafik och regler som stödjer detta!
Vid första stämman sas att det är viktigt att alla tar ansvar
för en god trafikkultur skapas och att vi lär oss acceptera
råd och synpunkter som hjälper oss när vi uppfattas
brista i den hänsyn som vi bör visa.
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Kosterhavets nationalpark
text: Andes Tysklind, chef för nationalparken

Ursholmen
Vi har fått anslag att reparera husen på Ursholmen och
det blir prioritet att åtgärda ett antal byggnaders tak till
att börja med. Målsättningen är också att vi ska kunna
hyra ut minst ett av husen i sommar. Vi fortsätter också
med stugvärdskonceptet vilket innebär att man kan vara
stugvärd på fyrplatsen en vecka och då är man värd för de
som besöker Ursholmen, både båtfolk, turbåtsfolk och de
som eventuellt kommer att hyra någon natt. Vidare har
man enklare skötsel- och tillsynsuppdrag. Är du
intresserad? Hör av dig till Anders Tysklind.
anders.tysklind@lansstyrelsen.se eller 010-22 44 741.
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Gränserna är markerade antingen med en blåvit
plastbricka som sitter fast på en ekstolpe eller med ett
målat vitt band och en målad snöstjärna på ett träd.
Ny vandringsbro vid Nästången
Nu finns en ny bro byggd mellan Nästången
Bergdalen som kommer att underlätta för alla
vandrar ut i naturen för att njuta skiftande miljöer,
orkideäng till mötet med hav, skog, betesmarker
strand i naturreservatet och i nationalparken.

och
som
från
och

Tack vare extra resurser från Naturvårdsverket kunde
bron bli verklighet och leden kan nu även vara öppen året
runt till skillnad från den gamla mycket undermåliga
spången över sundet. Det var företaget Hamn&Sjö som
utförde arbetet.

Ny brygga på Saltholmen

Gränsmarkering av gränserna till både nationalpark och
naturreservat
I år har gränserna till Kosteröarnas naturreservat och
Kosterhavets nationalpark på Kosteröarna markerats i
terrängen. Gränserna har sedan tidigare inmätts av
Lantmäteriet. Eftersom inte all mark utanför tomtmark på
öarna ingår i de skyddade områdena är det viktigt för
markägare, allmänhet och för markanvändningens skull
att kunna se var gränserna går.

På Saltholmen har vi fått bygga en ny brygga som
underlättar för djurhållarna att hantera de betesdjur som
är på ön under säsong. Vi har också en del material på
Saltholmen som vi hanterar över båt, bland annat
vinterupplag för våra ankringsförbudsbojar. Denna
brygga blev delfinansierad via GRACE-projektet som vi
informerat om tidigare. GRACE-projektet har för oss i
Kosterhavet inneburit att områden restaurerats och
förberetts för att sedan kunna hålla betesdjur för att
stödja biologisk mångfald i flora och fauna. GRACEprojektet avslutas nu men skötseln kommer naturligtvis
fortsätta i de restaurerade områdena, exempelvis
Ramsholmen, Filjeholmen och Långagärdesholmen.
Stallet på Brevik hyser nya kullar med naturvårdsarbetare
I stallanläggningen på Brevik kommer i dagarna våra
djurhållares får att lamma en ny kull ”naturvårds–
arbetare”. Stallet har nu funnits ett drygt år och
Kosterlamm AB med Sandra och Helena är nöjda med hur
anläggningen fungerar. Till sommaren kommer det också
bli fler kossor på Sydkoster för att stödja betet ytterligare.
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Det kor vi lånat in tidigare betessäsonger på Sydkoster
har gjort ett bra arbete och nu ökar vi lite till så de kan
hjälpa till att hålla markerna än mer öppna.

möjligheten med Filmklubben eller att se naturum som en
samlingspunkt för allehanda aktiviteter – ett kulturhus i
skärgården.

Kors betydelse i naturvårdsbetet ser vi också tydligt på
Nordkoster, där Pia-Lenas kor gör mycket stor nytta.

Antalet skolklasser som besöker naturum ökade förra
året också vilket är glädjande och det finns plats för
många fler.

Större stängslingar.
Stängslingen mellan Kostergården och Brevik ska bli klar
nu innan betessäsongen. Även hagarna på Kileslätten ska
ses över efter vasslåttern som utfördes ifjol. Detta är stora
satsningar på Sydkoster som följer upp de stora
insatserna som innan gjordes på Nordkoster. Även byte
av gamla stolpar har genomförts i ganska stor omfattning.
Guldkronan
Inget beslut har tagits om när och var vår
nationalparksmarkör, Guldkronan, kommer ut i
nationalparken. Frågan om ytskiktets förmåga att stå
emot åverkan samt val av placering återstår att ta
ställning till. Fortsättning följer!

Välkomna att delta i vårens och sommarens aktiviteter –
allt från barnaktiviteter till föredrag med varierat tema.
Aktuellt finns alltid att söka på "kosterhavet.se" eller på
vår Facebook-sida.
Gamla båtar – igen
Vi upprepar vår önskan om att inte lägga upp båtar i
naturreservatet och absolut inte båtar som aldrig mer
kommer ut på havet. Se till att de kommer med i
kommunens avfallshantering och bort från naturen.
Nu flyttar vi från Långagärde
Strömstads kommun kommer att flytta ÅtervinningsCentralen till Långagärde och vi avvecklar nu vår
verksamhet där och koncentrerar verkstad med mera till
vår anläggning på Kroken. Flytt och överlämnande till
kommunen sker under mars-april. Hallen i Långagärde
tar kommunen också över.
Kosterhavet i SVT
Förutom deckarserien "Springflod", som delvis utspelar
sig på Nordkoster, kommer det i slutet av mars visas
resereportage i Go’kväll två torsdagar, preliminärt med
det första reportaget på Skärtorsdagen. Hål utkik efter
känt folk!
Årets strandstädning

Naturum Kosterhavet
Under 2015 hade vi rekord i antal besökare med runt
50 000 besökare. Sommaren är det naturligtvis flest
besökare men vi vill att det kommer fler och besöker oss
på vintern, gärna fler från Kosteröarna också. Glöm inte

Vi (Länsstyrelsen/Kosterhavet) har även i år skrivit avtal
om strandstädning med firma Lasse Linusson som är en
av entreprenörerna med ramavtal. Lasse och Sofie
återvänder till Koster för strandstädningen och kommer
att ta hjälp av flera Kosterbor för att få stränderna rena.
Strandstädningen drar i gång i mars och ska vara klar till
midsommar.

Dags för 2016 års medlemsavgift för Kosters samhällsförening?
Beloppet, 100 kr, sätts in på bankgiro 744-4631
VÄLKOMMEN TILL SAMHÄLLSFÖRENINGENS ÅRSMÖTE, söndag 3 APRIL KL 14
FISKARGÅRDEN PÅ NORD.
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