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Datum—Bra att ha koll på! 
 

19 maj 2012   Arbetsdag hamn, parken och utmarker 

2 juni 2012     Arbetsdag i hamnen 

14 juli 2012    Arbetsdag hamn, parken och utmarker samt hamnfest 

15 juli 2012        10.00  Årsmöte Föreningen Stora Kornö 

21 juli 2012    Visafton 

28 juli 2012    Arbetsdag parken , utmarker och Sandvik 

 

 

Det kyliga vädret under påskhelgen i år gjorde att inte lika många, som förra årets 
påsk, kom till Kornö denna långhelg. För dem som var där var det dock sedvanlig 
påskbrasa – och liksom förra året förlade vi den till slätta. Påskaftonens förmiddag 
samlades vi, sågade upp och drog ihop de träd som inte riktigt hade orkat med 
höstens och vinterns stormar. Det blev dessutom en hel del virke till brasan från de 
som renoverar sina hus på ön. När elden tändes klockan 20.00 på påskaftonens kväll 
var vi omkring 60 personer som stod runt brasan och språkade och värmde oss tills 
det var helt mörkt. 

 

SAMLING VID PÅSKBRASAN. 

Vilgot Stanne var en av de cirka 

60 kormöbor som samlades vid 

påskbrasan. 

 

 

Text:: Annika H Eriksson 

Bild: Ellen Eriksson 

 

Kylig påsk gav färre vid påskbrasan 

Redaktör: Christer Adielson 
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När du läser det här har vi lyckats med vår ambition; att ge ut två nr av 
Pumpen per år, ett höstnummer och ett vårexemplar, dvs detta 
nummer, tillsammans med inbetalningskort för medlemsavgifter, 
båtplatser och annat. Av bifogade avi framgår vad man ska betala för; 
medlemsavgift för Föreningen Stora Korno och/eller Hamnföreningen, 
arrendeavgift för sjöbod, båtplatsavgift etc. Ännu en säsong är på gång 
och det finns mycket att informera om som du kan läsa om i denna lilla 
tidning.  

Vahällebryggan 

Det viktigaste som hänt i föreningen under året är det synligaste; 
Vahällebryggan står klar!  

1993 ansökte föreningen hos länsstyrelsen om rensningsmuddring i 
hamnen samt om tillstånd för muddring för en planerad brygga till 
Vahälla. Efter 19 år och kontakt med minst 19 myndigheter är nu 
bryggan äntligen, äntligen färdig. Det har tärt hårt på ekonomin, 
föreningens kassa är nu minst sagt skral, men nu står den där, bryggan, 
och väntar på den ståtliga invigning som kommer att äga rum i samband 
med hamnfesten den 14 juli.  

Denna säsong kommer inte båtplatserna att stuvas om i någon större 
utsträckning, det sker först nästa år. I år kommer den nya bryggan att 
användas för tillfälliga akuta behov av platser och, kanske, också som en 
tillfällig lösning för friluftsfrämjandets båtar. Rixöbryggan kommer att 
anlägga en permanent flytbrygga i Vaklöva, alltså från Vahälla mot 
Smalsund, och har förklarat för oss och lägret att det krävs bygglov för 
en sådan. I skrivande stund är varken ritning eller bygglov klart, och det 
är därför kanske inte ens troligt att flytbryggan ligger i tills lägrets 
säsong börjar. Styrelsen har därför beslutat att lägret ska få låna platser 
på den nya bryggan denna säsong, om det behövs. 

Naturreservat? 

Styrelsen har varit i kontakt med länsstyrelsens naturvårdsenhet för att 
bringa klarhet i den fråga som det ryktats om ett tag; hur är det med 
planerna på att göra naturreservat på Kornö. Tord Wennerblom, en 
trevlig man på denna enhet, har därför inbjudits att skriva en artikel om 
planerna, som du hittar längre fram i tidningen. Där redogör jag också 
för min egen syn på frågan. 

Ordföranden har ordet 
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Återväxt —Bryggoljare! 

Vi i föreningens styrelse vill visa vårt stora Tack till er alla som under åren på vårarna 

hjälpt till att olja våra bryggor i hamnen.  

Listan kan bli lång och vi vill inte missa någon så till alla er som hjälpt vår Ö att 

bibehålla våra bryggor. STORT TACK! 

För att nämna några vid namn: 

”Kalle” , Karl—Gustav Karlsson 

Carl—Hugo Dahlberg 

 

Och förra årets förste bryggoljare Nils Otto, som under 

våren och försommaren spenderade ett par-tre månader 

på vår ö och samtidigt tog sig an uppdraget att olja våra 

bryggor. 

Bild: Kjell Willhed 



 14 

Namnförslag på nya stigen mellan Klingkyrka och Brevik 

I förra numret av Pumpen utlyste vi en namntävling om den nya stigen från 
Klingkyrka till Brevik. Intresset var stort, vi har fått in 19 olika förslag!!! 

Styrelsen tycker därför att alla Kornöbor ska få vara med och rösta om vilket namn 
stigen ska få. Nedan finner du en förteckning över de 19 olika förslagen. 

Röstningen kommer att äga rum på Stora Kornö. Röstsedlar kommer att finnas på 
anslagstavlan i hamnen under tiden 19 maj tom 24 juni. 

Röstberättigade är alla personer med anknytning till ett hus på Stora Kornö som 
fyllt 12 år.  

På röstsedeln ifylles namn, hus samt ålder och vilket namnförslag man lägger sin 
röst på. Blanketten lägges på för ändamålet särskild brevlåda. 

Vinnande namnförslag kommer att presenteras på Föreningen Stora Kornös 
årsstämma i juli. Samtidigt dras en vinnare som röstat på vinnande namn som 
kommer att få ett fint pris. Även upphovspersonen bakom vinnande namnförslag 
kommer att uppmärksammas. Styrelsens medlemmar får inte delta i omröstningen. 

Passa nu på och var med och påverka, lägg din röst på det bästa förslaget! 

För de som inte har möjlighet att rösta på plats på Stora Kornö kan bifogade 
röstsedel användas. Skicka blanketten till undertecknad senast 24 juni 2012. 

Kjell Willhed  

Kullegärdet 76 

433 68 SÄVEDALEN                  Representant för styrelsen 

Namnförslag Min röst Namnförslag Min röst 

Karstens stig   Pipsvängen   

Kyrkogången   Kor-vändan   

Klinghälla   Fyr-stråket   

Snårstigen   Grottestigen   

Motklinga   Rotesnåret   

Smalstigen   Gånggongen   

Berghällen   Smultronstigen   

Kyrkgången   Arnes allé   

Skutebacken   Vitsippstigen   

Skutstigen     
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målsättningen är i vart fall att det i varje nummer av Pumpen – utöver grundläggande info om 
föreningens verksamhet – ska finnas ett reportage om intressanta saker som händer eller har hänt 
på ön. I detta nummer har vi ett reportage om biodlarna på ön! 

Vi hoppas att ni alla som varit medlemmar i Bevarandeförening eller Hamnföreningen eller båda 
föreningarna, nu vill vara medlemmar i Föreningen Stora Kornö.  

I år minskar vi på antalet mötesdagar för alla möteströtta kornöbor; en helg med arbetsdag,  och 
hamfest och en dag för årsmöte i den nya föreningen. Samtidigt redovisar vi utfallet i både 
Bevarandeföreningen och Hamnföreningen för 2010 och hanterar de formella frågor som behöver 
hanteras där, exempelvis besluta om en ministyrelse i den vilande Hamnföreningen. Samma dag på 
eftermiddagen har  Husägarföreningen sitt årsmöte. Sedan blir det som vanligt nöjen, Visafton den 
23 juli och preliminärt fotboll mot Lilla Kornö, dag ej ännu fastställd. 

Vi i den nya styrelsen hoppas på en stunds trevlig läsning och på en fantastisk Kornösäsong! 
Mats Eriksson 

 

Elkabel 

Ny elkabel kommer att dras till Kornö. Som de flesta av Er redan vet havererade ju 
kabeln i vintras. Leva i Lysekil, som nätföretaget märkligt nog kallar sig, har vid 
förrättning den 10 april ansökt om att lägga en ny kabel. Vi var i kontakt med dem 
redan i vintras om saken och fick dem att ändra sträckning för den tänkta kablen. Nu 
kommer den att gå norr och inte  söder om Hamnholmen vidare mot Lilla Kornö. En 
kabel mellan Håskär och Hamnholmen hade inte varit bra, vare sig för de större 
båtar som brukar ankra utanför hamnen varje år eller för oss hummerfiskare som 
gillar Håskärsbojen 

Nya sjöbodar 

Efter ansökningsförfarande, som framgick i förra numret av Pumpen, har styrelsen 
beslutat att tilldela fyra personer rätten att för Hamnföreningens räkning ansöka om 
bygglov för nya  bodar. Bygglovsansökan kommer att baseras på det bygglov 
hamnen fick senast och som nu gått ut, där högsta beslutande organ slog fast att 
också dessa bodar får byggas men inte några fler. 

Hamnens andelstal i samfälligheten 

Jag har nyss nåtts av informationen att hamnföreningens andelstal i det nya 
avloppet föreslås bli 8, dvs åtta hushåll. Jag har tagit del av handlingar där detta 
motiveras med antalet gästbåtar per år. Enligt min bestämda uppfattning har 
länsstyrelsen helt enkelt inte satt sig in i just denna fråga; hamnen har två handfat, 
två toaletter och en dusch. Antalet duschande per säsong går att mäta, eftersom 
man får betala per tillfälle och det är sannerligen inte fråga om åtta hushåll, som 
dessutom lagar frukost, lunch och middag. Jag avser att kontakta länsstyrelsen i 
frågan för att diskutera en mer rimlig nivå på hamnens andelstal. Om detta inte är 
framgångsrikt, så är det hur som helst på det sättet att föreningen (just nu och en 
tid framöver p g a bryggbygge) saknar pengar att betala åtta andelar och den enda 
lösningen i sådant fall är att debitera ut kostnaden på alla husägare som har båt i 
hamnen, dvs till alla. Man kan tycka vad man vill om det, men det finns inga pengar. 
En lösning skulle kunna gå ut på att varje hus får betala sin andel (dvs ca en 
femtiodel av 8 andelar av den totala kostnaden för avloppet) för sin rätt att ha båtar 
i hamnen. Styrelsen återkommer i frågan när vi vet mer, förhoppningsvis på 
årsmötet. 

 

Mats Eriksson 

ordförande 
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Länsstyrelsen planerar att bilda naturreservat vid Stora Kornö. Det är då 
viktigt att alla berörda får information och möjlighet att lämna 
synpunkter. Ju förr desto bättre. Jag är därför glad för att på detta sätt 
informera ”Pumpens” läsare, och räknar med att så småningom få 
möjlighet att fördjupa samarbetet. 

 

Det hela började med fastigheten Stora Kornö 1:22 på den sydligaste 
delen av ön. Den ägs av staten genom Fortifikationsverket (FortV) och 
har använts av Försvarsmakten. År 2005 fick Fortifikationsverket i 
uppdrag av regeringen att utreda hur man ska förfara med de 
fastigheter vid Svenska kusten som Försvarsmakten inte längre 
behöver, däribland Stora Kornö 1:22. I den slutrapport som 
överlämnades till regeringen år 2006 kom man fram till att fastigheten 
inte bör säljas på öppna marknaden utan kvarstå i statlig ägo och att 
naturreservat bör utredas.  

 

Parallellt med detta har regeringen höjt ambitionerna för att skydda 
den marina miljön. Länsstyrelsen har därför inrättat några marina 
naturreservat (bl.a. Havstensfjorden och Väderöarna) och fler är på 
gång. Området väster om Stora Kornö har stora marina naturvärden 
vilka dokumenteras genom undersökningar de senaste åren. Det 
naturreservat som nu är i åtanke vid Stora Kornö ska alltså ta tillvara 
såväl marina naturvärden som de som finns på landbacken. Även 
friluftslivets långsiktiga behov av oexploaterad skärgårdsmiljö är en 
viktig aspekt.  

Naturreservat på gång 
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I ”Mangroveträsket” utmed Kärleksstigen ner till Brevik måste röjningen fortsättas. 

 

Växtligheten längs promenadvägarna mot Brevik och Sandvik hålls efter.  

 

Barbro Bergendahl 

Björn Wettergren 

Bilder: Kjell Willhed 
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                                                         Bild: Barbro Bergendahl                                 

Planer för Parken och utmarkerna under 2012 
 

Vi hoppas att vintern har varit skonsam mot växtligheten ute på Stora Kornö 

och att inte rådjur och harar har farit för våldsamt fram i Parken. 

 

Nyplanteringarna i Parken från i höstas skall skötas om och få mer jord. 

Det är dags för allmän gödsling. 

Beskärning av buskar görs efter blomningen. 

Träden behöver också beskäras. Den bästa tiden för det är under ”JAS-månaderna”, 

d.v.s. under juli, augusti och september. 

Gångarna hålls fria från nytt ogräs, och kanterna ansas. 

Gräsmattan klipps helst varje vecka. 

Komposterna väntar på att vändas. 

Parkbänkarna är i behov av omlackning. 

 

Framför allt skall vi unna oss att koppla av och ha trevligt i Parken. 

 

I utmarkerna har vi ett rejält jobb framför oss med att dränera den nya gångstigen/ 

motionsslingan i hagen mot Klingkyrka (bilden). Där behöver vi lägga ner rör på 
några ställen. 
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målsättningen är i vart fall att det i varje nummer av Pumpen – utöver grundläggande info om 
föreningens verksamhet – ska finnas ett reportage om intressanta saker som händer eller har hänt 
på ön. I detta nummer har vi ett reportage om biodlarna på ön! 

Vi hoppas att ni alla som varit medlemmar i Bevarandeförening eller Hamnföreningen eller båda 
föreningarna, nu vill vara medlemmar i Föreningen Stora Kornö.  

I år minskar vi på antalet mötesdagar för alla möteströtta kornöbor; en helg med arbetsdag,  och 
hamfest och en dag för årsmöte i den nya föreningen. Samtidigt redovisar vi utfallet i både 
Bevarandeföreningen och Hamnföreningen för 2010 och hanterar de formella frågor som behöver 
hanteras där, exempelvis besluta om en ministyrelse i den vilande Hamnföreningen. Samma dag på 
eftermiddagen har  Husägarföreningen sitt årsmöte. Sedan blir det som vanligt nöjen, Visafton den 
23 juli och preliminärt fotboll mot Lilla Kornö, dag ej ännu fastställd. 

Vi i den nya styrelsen hoppas på en stunds trevlig läsning och på en fantastisk Kornösäsong! 
Mats Eriksson 

 

 

Karta som på ett ungefär visar ett tänkbart område för naturreservat. På Stora 
Kornö ska fastigheten 1:22 ingå. En fråga att, i dialog med berörda markägare, ta 
ställning till senare är om ett större område av ön ska ingå i naturreservatet.  

Bild: Kjell Willhed 
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De allra största naturvärdena på ön Stora Kornö ligger inte på statlig mark, utan på 
privat eller samfälld mark. Jag tänker då främst på ängs- och betesmarkerna med sin 
fina flora. Det vet inte minst ni som, om jag förstått rätt, ser till att områdena inte 
växer igen utan hålls öppna genom betesdjur m.m. En fråga att ta ställning till är om 
även dessa marker ska ingå i naturreservatet eller ej. Det är nog framför allt den 
frågan som jag vid tillfälle vill diskutera med er som verkar på ön. 

 

Eftersom jag av erfarenhet vet att det ofta råder en ”mytbildning” om naturreservat 
vill jag passa på att klargöra några saker: 

Privatpersoner/samfälligheter fortsätter att äga marken. Det är alltså inte fråga om 
en försäljning till staten om man inte vill. 

Restriktionerna ”skräddarsys” efter syftet med naturreservatet. I detta fall torde 
syftet bli att området ska förbli oexploaterat. De viktigaste restriktionerna blir 
följaktligen i så fall att nya byggnader eller anläggningar (t.ex. vindkraftverk) inte får 
uppföras. 

Fisket brukar inte regleras i naturreservatens föreskrifter. 

Många naturreservat kräver skötsel för att naturvärdena ska bestå. Det gäller inte 
minst ängs- och betesmarker. Om det redan finns djurhållare på plats är det givetvis 
en enorm fördel. Då kan Länsstyrelsen och Västkuststiftelsen stötta upp med pengar 
till en drift som är optimal för naturvärdena. 

Många naturreservat blir populära besöksmål för allmänheten. Min bedömning är 
dock att ett naturreservat vid Stora Kornö inte kommer att öka besökstrycket i 
någon nämnvärd grad. Öarna är ju redan idag populära besöksmål sommartid. 

 

Under sommaren 2012 kommer en naturinventering att göras på Stora Kornö. 
Inventeringen utförs av Magnus Stenmark, Faunistica AB. 

Tord Wennerblom 

Naturvårdsenheten 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

462 82 Vänersborg 

0521-60 54 64 

0705-79 04 98 

tord.wennerblom@lansstyrelsen.se 

 
Vårblommor, Trift. Bild: Kjell Willhed 

 11 

Hamnvakter, båtplatsinfo och hamninfo 

Vi är i behov av hamnvakter veckorna 25 
– 33. Ersättning för hamnvakt är 800 kr/ 
vecka. Är det mer än 100 båtar under 
veckan tillkommer 10 kr/ båt över 100. 
Gästbåtsavgiften är 200 kr för 2012. 

Urvalsmetoder för att tillsätta 
hamnvakter är 15 års åldersgräns. Får vi 
inte täckning kan vi ta in yngre med 
förälders ansvar. Målet är att dela upp 

veckorna så att så många som möjligt kan vara hamnvakt. Ni som är intresserade 
kontakta Johan Kylbrink via mail johan.kylbrink@grastorp.se senast 10 juni 

 
 

Båtplatser 

Vi håller som alla år på att se över båtplatserna eftersom en del nya båtar har 
tillkommit. Inga direkta omplaceringar kommer att ske innan säsongen 2012 även 
om vår nya brygga nu är på plats. Det är viktigt att förstå att man kan behöva att 
byta båtplats under sommaren. Styrelsen kommer att kontakta eventuellt berörda.  

För båtar som används som ”husrum” under sommaren och där el, dusch och 
toaletter används i hamnen kommer en avgift på 500 kr per påbörjad vecka att tas 
ut. Vänligen kontakta Johan Kylbrink eller Gunnar om så är fallet. 

*Tänk på att ha en kort förtamp 

*Att akterfästen hänger ned bakom båten. 

*Utombordsmotorer skall vara nedfällda i hamnen 

Notera att alla Gästbåtar på insidan nu har tillgång till fasta akterfästen och 
således är det TOTALT ANKRINGSFÖRBUD i hamnen. 

 

Som beskrivs på annan plats i tidningen kan det tänkas att Seglarlägret kan komma 
att hyra några av våra platser på den nya bryggan under säsongen 2012. 

Hamnkärror 

Våra  fina, kära hamnkärror utgör en fantastisk hjälp när de finns på plats och när de 
är hela. De är till för oss att köra från hamnen upp till huset och sedan tillbaka igen. 
Om man skulle få punktering får man själv hjälpa till och få de lagade, ställ inte bara 
tillbaka dem trasiga. Lagningsutrustning finns i hamnboa, om ni inte kan komma in 
vänligen kontakta någon i styrelsen som kan hjälpa er in. 

mailto:tord.wennerblom@lansstyrelsen.se
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målsättningen är i vart fall att det i varje nummer av Pumpen – utöver grundläggande info om 
föreningens verksamhet – ska finnas ett reportage om intressanta saker som händer eller har hänt 
på ön. I detta nummer har vi ett reportage om biodlarna på ön! 

Vi hoppas att ni alla som varit medlemmar i Bevarandeförening eller Hamnföreningen eller båda 
föreningarna, nu vill vara medlemmar i Föreningen Stora Kornö.  

I år minskar vi på antalet mötesdagar för alla möteströtta kornöbor; en helg med arbetsdag,  och 
hamfest och en dag för årsmöte i den nya föreningen. Samtidigt redovisar vi utfallet i både 
Bevarandeföreningen och Hamnföreningen för 2010 och hanterar de formella frågor som behöver 
hanteras där, exempelvis besluta om en ministyrelse i den vilande Hamnföreningen. Samma dag på 
eftermiddagen har  Husägarföreningen sitt årsmöte. Sedan blir det som vanligt nöjen, Visafton den 
23 juli och preliminärt fotboll mot Lilla Kornö, dag ej ännu fastställd. 

Vi i den nya styrelsen hoppas på en stunds trevlig läsning och på en fantastisk Kornösäsong! 
Mats Eriksson 

 

Jag vill framföra tre argument för att inte göra större delen av Kornö till 
naturreservat 

 

 Det finns redan ett kulturprogram som – utöver oss själva – garanterar att 
Kornö inte exploateras utan förblir opåverkat av kommersiella krafter eller 
andra vindar som kan blåsa 

 Det finns en sammanhållning på ön tack vare att det är vi som tar hand om 
den. Arbetsdagar, hamnfester, fårskötsel, allt vi gör och allt vi vårdar håller 
oss samman. Skötsel av ön kan vi klara själva, det har vi visat genom 
århundraden och inte minst de senaste åren. Det finns inte behov av de 
pengar som Länsstyrelsen och Västkuststiftelsen lockar med, och som vi 
dessutom kan ansöka om ändå. Framförallt kommer det inte finnas det 
ekonomiska behovet. Tack vare vår gemensamma förening, där vi på sikt 
alltid kommer att få intäkter från hamnen, finns de pengar som behövs för 
att driva hela ön och för att hålla kulturlandskapet öppet. 

 Om Stora Kornö blir ett naturreservat så är det per definition för att göra det 
mer tillgängligt för andra, det är ju bland annat därför naturreservat bildas.  
Med över 700 gästbåtar per år tar Föreningen Stora Kornö sitt ansvar för 
allmänheten och för ”det rörliga friluftslivet”.  Vi utesluter ingen. Vi 
välkomnar de som besöker oss, det är ju en del av charmen med ön, men 
enligt min uppfattning  är nuvarande besökstryck lagom. Att vårda Stora 
Kornö är också att inte exploatera ön. Den risken kan inte uteslutas om hela 
eller större delen av ön blir naturreservat. 

 

Mitt förslag är därför att bidra och hjälpa länsstyrelsen i arbetet med att bilda 
naturreservat av Kalven och öarna utanför men att säga nej till andra eventuella 
planer. Vad tycker du?  Styrelsen har inte tagit ställning, utan åsikterna du just läst 
är mina egna. Fundera igen på frågan så tar vi en ordentlig diskussion på årsmötet i 
sommar. 

 

Mats Eriksson 

ordförande 

 

 

Bild: Kjell Willhed 
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På annan plats i denna tidning redogör Tord Wennerblom från 
länsstyrelsen på ett, i mitt tycke, sakligt sätt för planerna på 
naturreservat på Stora Kornö. För att säga det med en gång; jag håller 
med Tord Wennerblom om att det är en bra idé att göra naturreservat 
av Kalven och öarna utanför, men jag är i grunden övertygad om att det 
vore ett allvarligt misstag att göra naturreservat av hela Stora Kornö.  

 

Tord Wennerblom skriver att det hela började med Stora Kornö 1:22 på 
den sydligaste delen av ön, dvs. Kalven, men det var statens planer som 
började där. I själva verket började det redan på 1600-talet och därefter 
1734 när fyra strandsittare köpte loss halva ön, och drygt hundra år 
senare resten av ön. I samband med att staten tvångsköpte Kalven på 
60-talet var också frågan uppe om att göra naturreservat av Kornö. Så 
blev inte fallet, eftersom det ansågs att Kornö var tillräckligt skyddat 
genom de bestämmelser om byggnadsförbud som fanns och den 
handlingsplan för kulturmiljön som planerades (och som nu finns).  

Miljön på Stora Kornö ÄR unik. Att komma till Kornö, är som att resa 
tillbaka i tiden.  Tiden har nästan stått stilla. Bebyggelsen är bevarad och 
är i sann mening genuin. 

 

Varför är det så? Det finns ett kulturprogram från Kornöarna, som utgör 
ett stöd för att bevara det som ska bevaras, men det är också på det 
sättet att Kornö står fritt från kommersiell exploatering eftersom vi som 
vistas på ön vill ha det på det sättet, och har velat ha det på det sättet. I 
hur många kustsamhällen finns exempelvis en hamn där sjöbodar är 
sjöbodar och inte förtäckta fritidshus? 

 

Än idag är det faktiskt på det sättet att majoriteten av husägarna är 
ättlingar till de fyra strandsittarna på 1700-talet. Det är ett faktum. Ett 
annat faktum är att de nytillkomna husägarna (från 40-talet och framåt 
alltså) är lika mycket eller litet kornöbor som vi andra och att vi odlar ett 
gemensamt arv som består i att bevara Kornö och dess unika miljö. Det 
är ju därför vi älskar ön. 

JA OCH NEJ TILL NATURRESERVAT PÅ KORNÖ! 
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