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Aktuellt från Strömstad akademi Nr 2017-08 
News from Strömstad Academy No. 2017-08 

31 augusti 2017 
 

Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor´s corner 
 
Augusti månads vetenskapliga krönika i Strömstads tidning publicerades den 19 augusti och 
är skriven av professor Bodil Jönsson. Hon diskuterar betydelsen av att vara “här” och hur 
det påverkas av teknikens enorma utveckling I vår tid. 
 Barnläkare Gudmund Bergqvist redovisar Koster folkbildningsinstituts 
remissvar gällande framtida vattenförsörjning, avloppsfrågor och ett Hållbart Koster 2025. Ett 
annat remissvar har inlämnats av Strömstad akademi. 
 Ledamöter inom Strömstad akademi håller föreläsningar en gång i månaden 
antingen på museet eller biblioteket i Strömstad. Lördag den 30 september kl. 11.00 
föreläser professor Jens Allwood på museet om “Språk och tanke”.  
 Rektor och fysiker Lars Broman rapporterar om de enkätsvar som inkommit 
från deltagarna i det internationella symposiet ISREE 2017 gällande utbildning i användning 
av förnybar energi som hölls i Strömstad den 19-22 juni. Han har även utvärderat svaren från 
deltagare i Strömstad akademis årshögtid som ägde rum vid samma tillfälle som ISREE 
2017. 
 Ryggkirurg och styrelseordförande Peter Fritzell rapporterar om planering 
av akademins tioårsjubileum vid årshögtiden den 18-21 juni 2018. Fyra seminarier med det 
övergripande temat “Hållbarhet och utveckling” planeras under en av dagarna. Ordförande 
Fritzell presenterar även de olika arbetsgrupper som är aktiva inom akademin. 
 Religionshistoriker Carl Olivestam har huvudansvar för en kommande 
antologi som diskuterar frågeställningar i anslutning till globala värdekartor från 
industrialiserade länder som utgivits under senare år. Ett tiotal akademiledamöter deltar i 
arbetet med denna antologi. Ytterligare några kan anmäla sitt intresse till Carl Olivestam: 
carl.olivestam@stromstadakademi.  
 En viktig nyhet är att det anrika societetshuset Skagerack i Strömstad från 
slutet av 1800-talet skall stå färdigt som stadens kulturhus våren 2018. Strömstad akademi 
har ingått ett avtal med Strömstadsbyggen om möjlighet för akademiledamöter att utan 
kostnad få utnyttja ett övernattningsrum. Akademin har dessutom tillgång till ett arbetsrum 
med namnet “Hos Kilqvist” i stadshuset. 
 Jag vill inskärpa en tidigare uppmaning till alla ledamöter att kontrollera och 
komplettera uppgifterna om er på hemsidan. Försök också värva nya medlemmar till 
akademin, inte minst kvinnor. Skicka in förslag till rektor Lars Broman: 
lars.broman@stromstadakademi.se.   
 Jag önskar nya bidrag till septembernumret av Nyhetsbrevet med deadline den 
28 september 2017 under adressen anders.gustavsson@ikos.uio.no. Sänd kortare artiklar, 
debattinlägg och/eller recensioner av ny vetenskaplig litteratur. Svenska bidrag skall ha ett 
abstract på engelska.  
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 Sänd också bidrag till Akademins skriftserie Acta Academiae Stromstadiensis, 
AAS, under adressen: gudmundbergqvist@hotmail.com.    
 
August's scientific chronicle in Strömstad's newspaper was published on August 19, and was 
written by professor Bodil Jönsson. She discusses the importance of being "here" and how 
it is influenced by the enormous development of technology in our time. 
 Pediatrician Gudmund Bergqvist reports on the response  from the Koster Adult 
Education Institute on the plans for future water supply, sewage issues and reaching 
sustainable Koster Islands in 2025. Another response has been submitted by Strömstad 
Academy. 
 Members of Strömstad Academy give lectures once a month either at the museum 
or the library in Strömstad. Thursday, Saturday 30 September at 11.00 lectures professor 
Jens Allwood at the museum on "Language and Thought". 
 Rector and physicist Lars Broman reports on the questionnaire responses 
received from participants in the International Symposium ISREE 2017 concerning education 
in the use of renewable energy held in Strömstad on 19-22 June. He has also evaluated the 
responses from participants in Strömstad Academy's annual festival that took place on the 
same time as ISREE 2017. 
 Surgeon and chairman Peter Fritzell reports on the planning of the 
Academy's ten-year anniversary at the annual festival, 18-21 June 2018. Four seminars with 
the overall theme "Sustainability and Development" are planned for one of the days. Fritzell 
also presents the various working groups now active in the academy. 
 Religion historian Carl Olivestam has the main responsibility for an upcoming 
anthology that discusses issues related to global value maps from industrialized countries 
published in recent years. Around ten academy members participate in the work of this 
anthology. A few others can report their interest to Carl Olivestam: 
carl.olivestam@stromstadakademi.se.   
 Important news is that the enriched Skagerack Society in Strömstad from the end of 
the 19th century will be completed as the city's cultural center in the spring of 2018. 
Strömstad Academy has signed an agreement with Strömstadsbyggen on the opportunity for 
academy members to make use of an overnight accommodation free of charge. The 
Academy also has access to a workplace named “With Kilqvist” in the town hall. 
 I want to urge a previous call for all members to verify and complete information 
on your websites. Also try to recruit new members to the academy, not least women. Send 
suggestions to Rector Lars Broman: lars.broman@stromstadakademi.se.   
 I wish new contributions to the September issue of the Newsletter sent to my 
address with deadline 28 September 2017: anders.gustavsson@ikos.uio.no  Send short 
articles, opinion articles and/or reviews of new scientific literature. Swedish contributions 
shall have an abstract in English.  
 Please, send also contributions to the Academy's publication series Acta 
Academiae Stromstadiensis, AAS, to the address: gudmundbergqvist@hotmail.com.   
 
Bästa hälsningar, Best regards, Anders Gustavsson 
 
 

Peter Fritzell: Från er ordförande From your Chair 
 

Akademiarbete pågår inom ramen för ett flertal arbetsgrupper. Dessa presenteras nedan.  
     AU fokuserar bl a på att konstruera den Vetenskapliga Högtiden i Strömstad veckan före 
midsommar 2018. Ledamöterna i AU har tagit på sig att ansvara för ett seminarium var, alla 
med grundtemat ”Hållbarhet och utveckling”. En heldag kommer att ägnas åt dessa 
seminarier, den andra dagen kommer att innehålla separata föredrag som tidigare. Vi 
kommer att försöka få ”publikdragande” ledamöter till vårt 10-årsjubileum. Seminariedagen är 
uppdelad, som tidigare beskrivits, i fyra avsnitt. Jag ger ett exempel på hur arbetet fortgår i 
en grupp;  
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     Seminarium 1, Peter Fritzell ansvarig. Efter förberedelsearbete hade vi igår den första 
telefonkonferensen och diskuterade bl a ingående perspektiv.   
Ekologi/djurhållning/stadsodling/landskapsarkitektur, dvs hur tar vi hand om vårt land så att 
det hålls öppet och ger god avkastning på olika vis. Här spelar också ekonomi och politik en 
avgörande roll. De som tagit på sig att arbeta med detta är; Kjell-Åke Brorsson (Ekolog och 
ekonom), Märta Jansdotter (vd Gröna Gårdar, djurhållning), Dan Melander (Stadsodlare i 
Göteborg) och Helena von Bergen (Landskapsarkitekt). Det första telefonmötet blev kreativt 
och vi har bestämt ett nytt i oktober. Rapport från de övriga Seminariernas verksamheter 
kommer i senare Nyhetsbrev. Seminarium 2, Mariana Back ansvarig. Seminarium 3, Anders 
Gustavsson ansvarig. Seminarium 4, Lars Broman ansvarig.  
     I övrigt går arbetet vidare med schemalagda föreläsningar på Museet/Biblioteket, krönikor 
i Strömstads Tidning och nu också uppstartsfasen med diskussioner med gymnasiet för att få 
igång paneldebatter med lärare och elever. Samt också, på initiativ från Lars Broman, en 
poänggivande kurs för elever i sista gymnasieklassen. Kontakt med Högskolan Väst för att 
undersöka de praktiska/ekonomiska villkoren för detta planeras. Gymnasiets rektor är 
tillfrågad och är mycket intresserad.  
     Nästa Styrelsemöte äger rum i Göteborg den lördagen den 11/11, hos Aadu och Aslaug 
som tidigare. Det finns möjlighet att sova över, också som tidigare – den som vill det ombeds 
kontakta Aadu. OBS, enligt Styrelsebeslut kan ledamöter i Styrelsen få hjälp med 
resekostnader – men inga andra. Det är viktigt att beakta detta så vi slipper ytterligare en 
omgång ekonomisk diskussion.  
     I akademin finns nu ett stort antal arbetsgrupper som engagerar många ledamöter. En 
förteckning av dessa följer här, med ansvarig ledamot. Om någon har intresse av att arbeta 
inom en grupp så tveka inte att kontakta ansvarig. Och om något namn är fel så rätta till det!  
     1. Styrelsen och därmed kopplat arbete. Peter Fritzell 
     2. AU - sköter det löpande, inklusive Nyhetsbrev och den akademiska högtiden 2018. Vi 
jobbar intensivt med att få ihop föreläsare och för att få till fyra seminarier. Peter Fritzell, Lars 
Broman, Mariana Back och Anders Gustavsson 
     3. Strategigruppen för lärande och hållbarhet/och ackreditering. Carl Olivestam 
     4. Diversifierad medlemsavgift. Åsa Morberg 
     5. Excel-boken där akademins arbetsområden finns översiktligt presenterade. John 
Fletcher och Sven Moosberg 
     6. Krönikor i Strömstads Tidning. Mariana Back 
     7. Föreläsningar på Strömstads Museum/Bibliotek. Anders Gustavsson 
     8. Strömstads Gymnasium. Peter Fritzell 
     9. Hemsidan. Urban Waldenström 
1     0. Kosterprojektet. Gudmund Berqvist 
     11. Lokalavdelningarnas mötesverksamheter (exvis Vetenskaplördag i Falun 171209). 
Respektive ledamöter 
     12. Antologin om Värderingar. Carl Olivestam 
     13. Antologin om Hälsa och miljö. Gudmund Bergqvist 
     14. Eventuellt en 30-högskolepoängskurs för gymnasieelever i samarbete med Högskolan 
Väst 
     Vi ser fram mot en spännande höst och gärna löpande rapporter från de olika 
arbetsgrupperna.  
     OBS! Igen - nästa Styrelsemöte äger rum i Göteborg lördagen 171111 klockan 1000-1600 
hos Aadu och Aslug i Göteborg. 
 
Med hälsningar, Peter Fritzell  
 
 

Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor 
 

New Fellow 
Fredrik Christensson, MP, was welcomed as Supporting Fellow on 10 August. 
I wish you most welcome in Strömstad Academy! 
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Utvärdering Strömstad akademis akademiska högtid 19-22/6 2017 
Sammanställning av synpunkter (t o m 31/8). 
 

(1) Akademiska högtiden som helhet.  
Mycket omväxlande program och särskilt värdefullt är de många och faktaspäckade 

kortföreläsningarna.  
Det märktes att ett noggrant förarbete gjorts.  
Särskilt trevligt att träffa gamla och nya kolleger. 
Välorganiserat och mycket fin stämning. 
Trevligt och bra. 
Blev litet mycket spring mellan de olika lokalerna (med tight om tid) - det kändes litet stressigt 

och osammanhängande. Sedan borde nog balkongminglet ligga i början av mötet. Denna 
gång hade många redan lämnat Strömstad eller kom iallafall inte till minglet i den 
omfattning som man brukar se. 

 
 (2)  I år betalade man ett pris för hela högtiden i förväg i st f för att betala efterhand, 

oftast med kontanter.  
Detta sätt är det mest praktiska för arrangörerna. Priset kanske blev för högt för vissa som 

skulle vilja deltaga. 
Bra idé med reducerat pris för tidig inbetalning. Utan detta arrangemang kan man kanske lika 

gärna betala efteråt, så att man slipper riskera att förlora hela beloppet om man plötsligt 
skulle få något förhinder.  

Kan bidraga till att någon avhåller sig ifrån att boka delar av högtiden på grund av att man 
måste åka i förtid eller passa en kommunikation. 

Jag kunde inte vara med på onsdag eftermiddag och torsdag. Jag vill fira midsommar 
hemma. Gäller även nästa år. Jag tycker att man kan betala för det man deltar i men i 
förväg på lämpligt sätt! 

Man vill betala för avsett deltagande; OK med förskott. 
Enda problemet om man inte i förväg vet om man kan delta (p g a exempelvis sjukdom). 
Mycket bra. 
Finns för- och nackdelar med detta. Nackdelar är väl t ex att många har svårt att i förväg 

bedöma vad man har tid att delta i, samt att det blir en ganska stor summa att betala då 
den görs ur egen ficka (och om det sen dessutom visar sig att man kanske inte kan delta i 
allt man betalat för, så måste man ha rutiner för hur man hanterar detta). Vanligen har 
man ju forskningsanslag som täcker utgifter vid kongresser och möten. Fördelar är väl att 
man från Akademins sida får bättre överblick över antal deltagare (alltså hur stort mötet 
blir) och inkomna pengar. Det behövs om man t ex tänker dela ut 'goodie-bags' samt för 
namn på badger, och för planering av utrymme i lokalerna. 

 
(3) Högtiden genomfördes tillsammans med ett internationellt symposium och 

experimentverksamhet med barn.  
Var extra trevligt vid våra gemensamma sittningar, splittrande vid de separata. Middagen 

tillsammans var en fullträff. Larrys presentation. Finns den på SA webben snart?  
Att ha ett så stort internationellt symposium som ISREE borde vara publikdragande. Kanske 

Strömstadsborna inte insåg vilket stort tillfälle detta var. Hade vi bara nått ut i de stora 
medierna hade genomslaget säkert blivit större.   

Kändes lite splittrat ibland. 
Det innebar att vi var en större församling som träffades under bra former. 
Med barn? det missade jag. ISREE bekantade jag mig med, och imponerades av. Mycket 

exklusivt!  
Känner inte igen detta! 
Gjorde för min del ingen större skillnad. Det blev dock några trevliga samtal med utländska 

gäster. 
Berikande. 
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(4)   Måndagens seminarium och årsmöte.  
Seminariet kring SA framtid gav mer än jag trodde av livligt engagemang och resulterade i 

den utvecklingsgrupp jag leder och vi har kommit en bra bit redan. 
Årsmötet var väl förberett.   
Svårt med formalia syns det som. 
Kändes lite internt, men det var väl också nödvändigt. 
Lite segt årsmöte. Går väl inte att undvika. 
litet långa sittningar - tror man behöver lägga in litet längre pauser. 
 
(5)   Måndagskvällens buffé.  
Underbar otvungen samvaro och med en utsökt buffé =den skulle jag benämna galamiddag!  
Fint att kommunledningen var närvarande och hälsade oss välkomna.  
Trevligt arrangemang!  
Bra. 
Bra att mötas, Maten var OK men lite fantasilös.  
Trevligt och bra käk. 
Vet ej. 
Kaffe saknades. 
Utmärkt. 

 
(6)   Tisdagens gemensamma session med ISREE 2017.  
Mycket intressanta inlägg. Särskilt fastnade jag för Ingvar Lindgrens föredrag med jämförelse 

mellan Bohr och Einstein.   
Somliga talare tillåts breda ut sig utanför den givna tidsramen, medan andra får se sin tid 

reducerad av samma skäl. En sak som också kan reducera tiden för resp. inlägg är i och 
för sig trevligt småprat från ordförandens sida. De sessioner som fick klara sig utan 
ordförande fungerade smidigast, tycker jag. 

Lite synd med parallella seminarier, men svårt att göra på annat vis kanske? 
Mycket statistik, men saknade utvecklingsaspekter - teknik, framtida inriktning. 
Utmärkt. 
Intressanta synpunkter, men ojämn akademisk nivå. 
Borde ha framgått i programmet. 
Intressant. 

 
(7)   Tisdagens utflykt till Koster inkl. galamiddag.  
Den middagen skulle jag inte benämna galamiddag. Finns det ingen restaurang i hela 

Strömstadområdet som kan laga mat i galaklass, då är det bättre med buffé i 
fortsättningen. Frånsett den galna benämningen på middagen var Kosterbesöket 
förnämligt upplagt, omväxlande och intressant.  

Värdefullt att komma till de intressanta resmålen på Koster.   
Det var inte glasklara instruktioner vad avsåg Solenergihuset. Bussförarna kände inte till var 

det låg. Tiden var knapp och flera fick bli påskyndade på grund av att någon i en buss 
skulle åka hem innan middagen. Alla dessa skulle färdats i samma buss men så blev inte 
fallet. 

Mycket trevligt och givande på alla sätt o vis!  
Jättefint toppen. 
Utflykten mycket trevlig och välorganiserad. (Middagen deltog jag inte i.) 
Var för opasslig för att resa till Koster. Festmiddagen bör vara i Strömstad. 
Mycket bra även om guidningen besvärades av språksvårigheter. Fin galamiddag med 

slipskungen i storform. 
Vimsig chaufför! 
Bra val denna gång med så många deltagare från andra länder. Annars har väl vi andra som 

brukar komma till högtiden varit där ett antal gånger nu. Det är alltid fint men blir ju en 
upprepning. Personligen är jag inte särskilt traditionsbunden, så min åsikt kan avvika från 
andras. 
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(8)   Tisdagens och onsdagens sessioner med korta inlägg. 
särskilt värdefullt är de många och faktaspäckade kortföreläsningarna.  
Antalet inlägg kunde gärna vara färre och varje föredragshållare både fick mer tid men 

samtidigt också höll tiden.  
Föreläsarna (korta sessioner) hade svårt att klara tiden - skulle behövas mer tid mellan 

föreläsarna, för frågor och byte av föreläsare, men också mer tid för presentationerna (det 
verkar som de flesta inte har för vana att fatta sig kort, kanske är det enbart inom medicin 
som detta format är standard?). Man får också ta med i planeringen att våra 
underbara seniorer inte alltid är så snabba i benen. I den bästa av världar kan vi samla 
varje session kring teman i större utsträckning, med utrymme för efterföljande diskussion. 

Förvånad att så få talare drev påverkansaspekter  
Lång session. 
En bra form som ger utrymme åt många aspekter. Spretigt men det är också charmen. 
Borde ha varit fylligare presenterat i programmet. 
Intressanta och variationsrika dragningar. 
Riktigt intressanta bidrag en del av dem men åhörarna var få i den stora salen. 
Bra. 
 
9)   Onsdagens installationshögtid och balkongmingel.  
Icke närvarande pga tidsknappheten till Midsommarfirandet i Dalom, Skattungbyn och 

Vikarbyn. 
Installationen kunde gärna ha varit i Stadshuset liksom tidigare. Det var konstigt att ha 

mingel fristående från installationen. 
En höjdpunkt på årshögtiden! 
Installationen hör hemma i Fars Sal i Stadshuset. Det blev inte den intima stämningen i 

aulan. Balkongmingel är alltid bra. 
Mycket trevlig ritual, fint med kommunens representanter som värdar! 
Själva installationen är ju ett kul inslag, och föredraget informativt. Sedan reste jag hem. 
Förflyttningen från skolan till stadshuset innebar att balkongminglet blev ovanligt glest 

besökt. 
Missade installationerna, och se ovan om minglet. 
 
(10) Torsdagens studieresa till Oslo     
Besöket på stortinget var mycket givande. 
Kunde ha varit en 5 men på grund av att vi tog ett billigt alternativ blev trafikkunskapen om 

Oslo ett dilemma och vi missade Vikingamuséet på grund av detta. 
(Deltog inte.) Var för mycket av sightseing för mig som arbetat 3 år i Oslo. 
 
Inför nästa års akademiska högtid:    
 
(11) Årsmötet beslutade förlägga akademiska högtiden till 18-21 juni 2018:         
Om sista dagen det är nån utflyktsdag så får man som långresenär tid att stanna 

programmet ut utan tidskollision med midsommar i Dalom. 
Det är bra att ligga före semestrarna. Samtidigt åker många deltagare hem på torsdag som 

är dagen före midsommarafton. Heldagsexkursionen skall nog inte ligga på torsdagen 
utan på onsdagen.  

Bra. 
Jag vill fira midsommar hemma, men jag åker hem tidigare om det är bra för alla andra. 
Ingen egen synpunkt på detta. 
Bra. 
Helt OK. 
Bra. 
Helt OK. 
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(12) Är det något du saknade i år som du skulle vilja ha med 2018?         
Jag skulle gärna se en särskild inbjudan till dem som tidigare varit med men som inte var 

med i år. Hur ska jubileet firas? Kan drabanterna medverka? Och att anfallet på 
Strömstad 1717 antyddes under båtresan men borde kunna gestaltas bättre och ges mer 
utrymme! 

Bra om en dag avser seminarier med längre inlägg. Den andra dagen kan ha kortare inlägg 
som gärna får vara knutna till pågående arbeten med antologier eller det som publiceras i 
AAS. 

Bred översikt över forskningens villkor och inriktning. Frågor som: Forskarens roll i samhället. 
Styrning av forskning genom statliga anslag. Eventuella teman för Akademien: Skulle alla 
olika inriktningar kunna inriktas mot en bred samhällsfråga? 

Ja, mera av akademins framtid och utveckling! Vi behöver få tid att planera projekt!!! Nu sitter 
vi och försöker få ihop en kurs via e-post! 

Kanske något mer om vad Akademin kan göra för och i Strömstad under höst och vår? 
Det mest värdefulla med Akademin anser jag vara de korta föredragen. Kanske 20 min är 

bättre? Förslag till dessa bör framläggas till Styrelsen före utgången av 2017. Styrelsen 
beslutar om vilka som skall antas i Januari 2018. Dag 1 och 2 bör domineras av dessa! 

Saknade ingenting. 
Just för att det nästa år är 10års jubileum kanske man skulle ha mer publikfriande föredrag 

eller symposier. Sådant som förekommit på biblioteket, gymnasiet och som artiklar i 
tidningen t ex. 

Tror att fler än jag skulle uppskatta någon längre paus varje dag. Fick indikationer på detta bl 
a från Åsa M. 

 

ISREE 2017 Symposium Grading and Comments 

Evaluation using the grades A-E, where A means very good, B means good, C means 
acceptable, D means less acceptable, E means unacceptable, and – means no opinion. 
Additional comments are most welcome. 

(1) The ISREE 2017 symposium (program, venue, hotel, symposium package/bag, meals 
etc.); general judgement (A-E): 7A, 2- 

(2)  The pre-symposium information (flyer, web site, registration procedure, email response, 
etc.). Grade (A-E): 7A, 1B, 2- 

(3) The symposium was organized together with Strömstad Academic Festival. Grade (A-E): 
4A, 4B, 1- 

(4) Monday pre-symposium study visit in Göteborg. Grade (A-E): 1A, 1D, 7- 

(5) Monday evening Reception. Grade (A-E): 6A, 2B,1- 

(6) Tuesday opening session, jointly with the Academic Festival. Grade (A-E): 5A, 3B, 1- 

(7) Tuesday excursion to Koster archipelago incl. gala dinner. Grade (A-E): 7A, 2- 

(8) Tuesday and Wednesday sessions (keynote, oral and poster presentations). Grade (A-E): 
3A, 4B, 2- 

(9) Wednesday concluding session with panel discussion. Grade (A-E): 4A, 3B, 2- 

(10) Thursday post-symposium tour to Oslo. Grade (A-E): 2A, 1B, 6- 

(11) Interest in organizing an ISREE symposium for 2019 or 2021 was expressed by 
delegates from Cairo, New Delhi, Oldenburg, and Orlando.  

 (12) ISREE 2017 Proceedings will be published open-access by Strömstad Academy. 
Would you who gave a presentation, but didn’t submit a 6-page paper, like to contribute? If 
YES, how soon can you send your paper to lars.broman@stromstadakademi.se? (Please, 
not later than 15 August.) 

 

mailto:lars.broman@stromstadakademi.se
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Comments: 

(1) 

However, depending on the size of the event change(s) may be required in a couple of 
things. For example, the poster session(s) would perhaps need more pointed and specific 
planning. 
I much enjoyed being with you, other colleagues, and friends in Strömstad and I hope to 
meet you soon. 
Wonderful setting. 
(2) 

I spent some time previous to the trip, when I was trying to buy online tickets from Oslo to 
Halden and even from Halden to Strömstad, realizing that was not easily possible. Maybe 
some hints saying that the tickets can only be purchased at the airport and that you would 
have to buy the bus ticket on the bus, using your credit/debit card, would be much helpful for 
the preparation for the trip. 

Very prompt and informative.  

(3) 

Except the first session, it was not possible to participate in the sessions of both. Thus, one 
of the motivations to organize the two together - fusion amongst the two groups was perhaps 
not as successful. 
(4)  

I happened to be staying in Goteborg on day. For those that were staying in Strömstad the 
timing of the event was bad. 

The pre-symposium content was good. However I was already in Strömstad and it was not 
possible for me to get to the meeting point in time, due to the train schedule. Unfortunately, 
previously to my trip to Strömstad, I did not know the schedule of the trains, until I get to the 
city, when it was impossible to shift the beginning of the visit.  Of course I reached to 
Göteborg late, and it was only possible for me to be present at the end of the visit, ending up 
with the feeling that it was a waste of time and money to go, since I could not participate in 
most of the presentations. For next time, I kindly suggest to schedule the visit taking into 
account the normal train schedule.  

Not Applicable.  Did not attend. 

(5) 

Very nice. 

Very nice to be able to visit the special venue.  Like the casual nature of the reception. 

(6) 

Perhaps more time was needed for some of the speakers. 
Some of the talks seemed a bit long. Otherwise wonderful! :) 
(7) 

If possible, it would be nice to link the objective(s) of the event with such excursions. 
Our friend from the museum Ulf Hansson very good as usual. 
A++++++   - This was spectacular. 
(8) 

There were not many posters and their quality meant that they would have made good oral 
presentations. 

Perhaps more time (at least five minutes more for each presentation) would have 
substantially enhanced the impact. 
Very diverse and informative. 
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(9) 

Paucity of time as usual and lack of clarity on what needs to be done in renewable energy 
education - accordingly who should be the participants of ISREE in future, moreover, the 
need for financial resources and potential sources for the same could also not be discussed. 
Nice wrap up. 

(10) 

What we saw was very good but because of traffic and the driver not being very conversant 
with the area we had to curtail the program. 

(11) 

A template of what is required by ISREE in holding the next symposium should be prepared 
that also includes costs and ability to fund event. The submissions should be sent to the 
Board and a vote taken based on submissions. If any of Board members have put in a 
proposal they should not be eligible to vote. 

It should perhaps be linked with clarity about point (9) above (on paucity). 
Interest in organizing an ISREE symposium for 2019 or 2021 was expressed by delegates 
from Cairo, New Delhi, Oldenburg, and Orlando. Will be happy to host in Orlando, if 
participants prefer it. 

Me, I can only travel within continental Europe... 

ISREE-2019 in Cairo/Africa. ISREE-2021 in New Delhi/Asia. 

It would be great to continue with ISREE.  We will have a session on Education at the ISES 
Solar World Congress in October, and ISREE will be one of the key topics. Will keep you 
posted on results of that discussion too. 

(12) 

I apologise but No I do not want to put in a 6 page paper. 

Perhaps it would be better to remind the authors of any copyright violation in this regard. 
Yes, will make sure to send it before end of July. 
Thanks for the offer. My summer has been super busy and I am not able to submit a formal 
paper. 

 
 

Kostervatten. Remissvar från Strömstad akademi 
30/8-17 
 

Synpunkter på alternativ 3 
 
Álternativ 3 kortfattat  beskrives på följande sätt : 
 
Givet Kosters (med Koster avses i fortsättningen Nord- och Sydkoster) naturliga 
förutsättningar, den fördjupade översiktsplanen, att vi är en del av 
en nationalpark, viljan att skapa ett fossilfritt och hållbart Koster och det som hittills redo- 
visats i denna utredning, baseras utformningen av alternativ 3 på fem antaganden: 
(1) att Kosters utveckling inklusive VA-lösningarna ska vara hållbar ur såväl ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt perspektiv; 
(2) att det finns 500 bofasta på Koster år 2030; 
(3) att den enskilda vattenkonsumtionen är 100 l/person och dag; 
(4) att det maximala vattenbehovet en sommardag år 2030 är cirka 400 m 3 /dygn; 
(5) att avloppsfrågorna är mer akuta än vattenfrågorna. 
Med dessa fem utgångspunkter har vi utvecklat ett alternativ som: 
(a) använder verkliga behovssiffror; 
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(b) delar in Koster i fem områden vilkas grundvattenuttag och avloppshantering är 
anpassade till de hydrogeologiska förhållandena; 
(c) har ett grundvattenuttag som på årsbasis väl balanserar grundvattenbildningen; 
(d) löser vattenförsörjningen huvudsakligen med privata brunnar (som idag); 
(e) använder och utvecklar det befintliga avloppsledningsnätet och renar avloppet i en 
kombination av kommunala och enskilda lösningar beroende på område; 
(f) löser de gemensamma vatten- och avloppsfrågorna steg för steg efterhand som 
g) bildar ett mindre verksamhetsområde för avlopp och ger i övrigt fastighetsägarna 
frihet att välja mellan enskilda lösningar och anslutning till det kommunala nätet; 
(h) utvecklar och använder ett lokalt kompetenscentrum för VA-frågor; 
(i) täcker behovet av reservsystem; 
(j) har en annan kostnadsbild; 
(k) kan komma igång med åtgärder snabbt. 
 
Strömstad akademi är involverad i olika projekt för hållbart Koster, bland annat Hållbart 
Fossil Fritt Koster och Kosters Fortbildnings Institut som syftar bland annat att hjälpa till att 
ön får en profil som möjliggör dess funktion som en ö med dels unika naturvärden men också 
med en robust och diversifierad infrastruktur som möjliggör en tillräckligt stor andel 
fastboende.  
     En av förutsättningarna för Kosters fortlevnad som aktiv året runt ö är att vatten- 
avloppsfrågorna löses på ett sådant sätt att det ej ekonomiskt eller ekologiskt är hinder för en 
åretruntbosättning. Tidigare utredningar med storskaliga lösningar för vatten och avlopp 
skulle ha blivit synnerligen kostsamma för fastighetsägarna och hinder för öns fortlevnad.  
Akademin finner det bra att man gjort en allsidig undersökning och i denna använt sig av 
Göteborgs universitet samt att undersökningen av grundvattentillgången-vattenkvaliteten 
görs över ett helt år.  
     Akademin finner det väsentligt att fortsatt geologiska-hydrologiska utredningar fortsätter 
och ett fortsatt samarbete med olika institutioner på Göteborgs Universitet och kanske i 
framtiden andra universitet i Sverige eller utomlands.  
     Akademin finner det värdefullt att den föreslagna modellen är småskalig och utvecklas 
successivt vilket möjliggör adekvata korrigeringar om förutsättningarna på något sätt skulle 
ändras. Det är bra att man har delat upp öarna i olika zoner med olika förutsättningar och 
olika lösningar. 
     Strömstad akademi finner att nya Kostergårdens anläggning för vatten och avlopp 
intressant både med dess nuvarande kapacitet och dess möjlighet till ökande av denna.  
     Det är positivt att permanenta uppföljnings-serviceresurser tillskapas på ön i form av ett 
Kunskapscentrum för bland annat vattenkontroll. Detta bör kunna utökas till att stödja andra 
områden som t.ex. solenergi och andra former av betydelse för en hållbar utveckling. En 
lokalisering till Naturum är naturlig. 
     På sikt kan man tom tänka sig att om många olika institutioner vill arbeta med Koster som 
en modell ö för hållbar utveckling - att man inrättar någon form av permanent laboratorium på 
ön. Det är värdefullt att sådant arbete sker året runt för att få en mera fullständig uppfattning 
av förhållanden under dess olika perioder.  
     Den bör kunna arbeta även med andra former av hållbarhet. Samarbete bör ske med 
olika institutioner vid Göteborgs inkluderande naturligtvis med Lovencenter på Tjärnö men 
kanske även andra universitet. Projekten bör naturligtvis mäta hur man systematiskt kan 
minska användande av fossilföreningar, skapa alternativ energikällor, skapa arbetstillfällen 
och utveckla hela Koster mot en mera cirkulär ekonomi i olika avseeden. 
     Strömstad Akademi vill gärna utveckla samarbete med fortsatta diskussioner kring 
hållbarhet på Koster och dess utveckling till en” grön ” kunskapsö med en tillräckligt stor 
permanent befolkning och att Koster kan verka som en modell för liknande öar.  
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Gudmund Bergqvist:  
Remissvar från Kosters Folkbildningsinstitut 
Koster 28/8-17 
 
Synpunkter på alternativ 3 
Detta har sammanfattats på följande sätt i utredningen: 
 
Givet Kosters naturliga förutsättningar, den fördjupade översiktsplanen, att vi är en del av 
en nationalpark, viljan att skapa ett fossilfritt och hållbart Koster och det som hittills redo- 
visats i denna utredning, baseras utformningen av alternativ 3 på fem antaganden: 
(1) att Kosters utveckling inklusive VA-lösningarna ska vara hållbar ur såväl ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt perspektiv; 
(2) att det finns 500 bofasta på Koster år 2030; 
(3) att den enskilda vattenkonsumtionen är 100 l/person och dag; 
(4) att det maximala vattenbehovet en sommardag år 2030 är cirka 400 m 3 /dygn; 
(5) att avloppsfrågorna är mer akuta än vattenfrågorna. 
Med dessa fem utgångspunkter har vi utvecklat ett alternativ som: 
(a) använder verkliga behovssiffror; 
(b) delar in Koster i fem områden vilkas grundvattenuttag och avloppshantering är 
anpassade till de hydrogeologiska förhållandena; 
(c) har ett grundvattenuttag som på årsbasis väl balanserar grundvattenbildningen; 
(d) löser vattenförsörjningen huvudsakligen med privata brunnar (som idag); 
(e) använder och utvecklar det befintliga avloppsledningsnätet och renar avloppet i en 
kombination av kommunala och enskilda lösningar beroende på område; 
(f) löser de gemensamma vatten- och avloppsfrågorna steg för steg efterhand som 
g) bildar ett mindre verksamhetsområde för avlopp och ger i övrigt fastighetsägarna 
frihet att välja mellan enskilda lösningar och anslutning till det kommunala nätet; 
(h) utvecklar och använder ett lokalt kompetenscentrum för VA-frågor; 
(i) täcker behovet av reservsystem; 
(j) har en annan kostnadsbild; 
(k) kan komma igång med åtgärder snabbt. 
 
Koster Folkbildnings Institut (KFI) vill ge följande synpunkter. 
 
     Kosteröarna (Koster) har unika naturvärden men men behöver också en robust och 
diversifierad infrastruktur, som möjliggör en tillräckligt stor andel fastboende.  
     Där finns också Sveriges enda maritima nationalpark. 
     En av förutsättningarna för Kosters fortlevnad som aktiv året runt ö är att vatten- 
avloppsfrågorna löses på ett sådant sätt att det ej ekonomiskt eller ekologiskt är hinder för en 
åretruntbosättning. Tidigare utredningar med storskaliga lösningar för vatten och avlopp 
skulle ha blivit synnerligen kostsamma för fastighetsägarna och hinder för öns fortlevnad. 
”Koster är unikt och den mycket stora sommarturismen till öarna gör det extra intressant att 
se hur man hjälper fastighetsägarna till att skapa en så god miljö som möjligt på Koster.” Den 
medför stor belastning på olika resurser, men kräver för att fungera även en infrastruktur 
med året runt boende. 
     KFI anser att den utredning som gjorts har varit allsidig och av högkvalitet vilket även 
påpekats av granskaren professor Anders Nordström som sammanfattar 
     Kommunen bör vara stolt över att en så gedigen genomgång utförts av projektgruppen 
och fastighetsägarna på Koster. Kommunen bör kunna redovisa arbetssättet som en modell 
för VA-planering för kommuner, kommunförbund eller liknande (VA följer avrinningsområdets 
gränser intekommunens gränser).. 
     Det har varit bra att hydrologiska Institutionen Göteborgs Universitet har utfört 
undersökningar och att det har gjorts under en lång tid. KFI finner det väsentligt att  fortsatt 
geologiska-hydrologiska utredningar fortsätter och ett fortsatt samarbete sker med olika 
institutioner på Göteborgs Universitet och kanske i framtiden andra universitet/vetenskapliga 
Institutioner i Sverige och utomlands.  
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     KFI finner det värdefullt att den föreslagna modellen är småskalig och utvecklas 
successivt vilket möjliggör adekvata korrigeringar om förutsättningarna på något sätt skulle 
ändras. Det är bra att man har delat upp öarna i olika zoner med olika förutsättningar och 
olika lösningar. 
 
KFI vill speciellt utveckla synpunkter på det permanenta servicecenter-kunskapscenter som 
föreslås . 
 
Det är mycket positivt att permanenta uppföljnings-serviceresurser tillskapas på ön i form av 
ett Kunskapscentrum för bland annat vattenkontroll. Detta bör kunna utökas till att stödja 
andra områden som t.ex.enenrgifrågor ( solenergi , fosilfritt etc) av betydelse för en hållbar 
utveckling. En lokalisering till Naturum- Kosterhavets Nationalpark är naturlig. 
     På sikt kan man tom tänka sig att om många olika institutioner vill arbeta 
med Koster som en modellö för hållbar utveckling – genom att man inrättar ett permanent 
laboratorium på ön , som kan göra olika analyser under olika årstider och varierande 
förhållanden . Samarbete bör ske med olika institutioner vid Göteborgs Universitet 
inkluderande naturligtvis Lovencenter på Tjärnö men även andra universitet i Sverige och 
utomlands .På  Nord-Koster finns också en väderstation. Projekten bör naturligtvis mäta hur 
man systematiskt kan minska användande av fossilföreningar, skapa alternativ energikällor, 
tillväxt av skog , landskapsförändringar  och skapa arbetstillfällen och annat samt hur öarna 
utvecklas mot en mera cirkulär ekonomi i olika avseenden Vid de olika Institutioner som 
skulle medverka -utnyttja laboratoriet bör en viss del av deras undervisning kunna förläggas 
till detta kunskapscenter.-laboratorium. Bra föreläsningssal finns ju på Naturum och goda 
möjligheter finns ju på icke sommartid i form av god tillgång på lediga sängplatser. 
     Koster är på många sätt unikt men samtidigt har det mycket gemensamt med andra 
mindre skärgårdsöar. Grundliga studier av olika slag på Koster skulle kunna ge resultat som 
vore av värde för dessas utveckling.  
     KFI, en nybildad ideell förening , sidoordnad till Strömstads Akademi kommer arbeta på 
liknade sätt med olika föreläsningar-kurser av ospecificerat slag och ser fram emot ett gott 
samarbete med ett kommande kunskaps center liksom mot övriga kursgivare och föreningar 
på Kosteröarna.  
     Målet skall var att hjälpa till att förvandla öarna till ”gröna kunskapsöar ” med bra 
infrastruktur inklusive en tillräckligt stor permanent befolkning för en hållbar utveckling. 
Koster skulle kunna bli en användbar modell för liknade öar i Sverige och utomlands.  
 
KFI vill gärna utveckla samarbete med fortsatta diskussioner kring dessa frågor. 
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TILLÄGG: Märta Rosenlind pratar om munhälsanågon dag i v 47.
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