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Så har ännu ett år förflutit. Barnen växer, en del byter jobb, somliga går 
i pension, en del gifter sig, andra skiljer sig, men Kornö är sig likt. 
Vågorna slår i Bredvik i skrivande stund och låter sig inte påverkas av 
något så simpelt som en ny utgåva av Pumpen. En sådan har du dock nu 
i din hand och jag hoppas att du får en stunds informativ läsning. 

 

I detta nummer blir det bland annat mycket bilder, en utförlig 
ekonomisk redogörelse liksom en redogörelse för verksamheten under 
året. Det blir också spännande läsning om de äldsta husen på Kornö. 

 

Låt mig berätta lite om bryggor, som vi i styrelsen har snöat in på under 
de senaste åren. 2012 invigdes Vahällebryggan, 2013 byggdes lägrets 
nya brygga på Vahälla och för några veckor sedan stod den nya 
containerbryggan klar; lika lång som förut men en meter bredare. Såvitt 
vi kan bedöma är den välbyggd och lär stå pall för allehanda 
tilläggningar under många år framöver. Inte minst är det nu hög tid för 
att vi åter ska kunna välkomna skolskepp och andra vackra skutor till ön 
(även om vår anala grundsyn alltjämt måste vara att de inte får bajsa på 
toaletterna). 

 

Under hösten har mittenbryggan renoverats, men utbyggnaden av 
lastbryggan som vi talade om på årsmötet, hanns inte med under 
hösten. Det viktiga arbetet, som gör att två båtar kan lassa eller lossa 
samtidigt, kommer att utföras under våren och vara klar till sommaren. 
Samtidigt kommer avbärarna på piren, som renoverades i våras, att 
förlängas något mot den nya containerbryggan. 

 

På årsmötet fick styrelsen mandat att ansökan om tillstånd för att bygga 
tre spångar vid Kastet, mot Smalsund, vilket kräver dispens från 
strandskyddet. En sådan ansökan kommer att lämnas in och 
förhoppningsvis kan detta arbeta förverkligas under 2016. Strandskydd 
medför nämligen mycket byråkrati och pappershandläggning innan 
man, så att säga, kan börja spika. 

 

Ordföranden har ordet 
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Målsättning är alltså att vi fortsätter att bygga bryggor varje år, vilket också kan 
uttryckas på följande sätt: 

 

Det var en ö i Lysekilstrakten 

Med öbor som över bryggorna ville ta makten 

Fast ekonomin blir något svår 

Så tar vi en brygga per år 

I fem år, så vi inte tappar takten 

 

Kornö är dock så oändligt mycket större än några bryggor. Som framgår av 
verksamhetsberättelsen längre fram i tidningen görs också annat viktigt på ön och 
framöver kan vi förhoppningsvis fokusera än mer på annan verksamhet, även om 
hamnen alltid kommer att utgöra en viktig bas i vår förening. 

Allt gott till Er alla. Vi ses, om inte förr, till våren. 

 

Mats 
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Varför firar du midsommar på Kornö? 

 

Anita Hansson: Ja, för att vi alltid varit här den tiden på året. Det är lugnt och skönt—och ingen fylla. 

Magnus Otto: Jag vill komma till Kornö när naturen är som vackrast, alla trevliga midsommartraditioner 

och fin gemenskap. 

Lars Strömberg: 

Martin Lignell: Jag älskar ön och känslan av sommar brukar infinna sig först när jag andas in havets sälta och 

Kornös lugn. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför firar du midsommar på Kornö? 

Björn Wettergren: Det är den finaste midsommar jag kan tänka mig. Spontaniteten och värmen 

från alla, sillen, nubben, leken och skratten inramat av grönska, hav och Inga med musikanter. 

Bengt Hansson: Jag har alltid varit här på midsommar. Det är en tradition. Har firat här i 86 år. 

Text och bild: Annika Eriksson och Kjell Willhed  
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Här ser vi Frida Söderberg som förberett sig inför midsommarfirandet med  
blomsterkrans i håret. 

Midsommarfirande på Stora Kornö 2014 

 

Musikanterna börjar sina musikaliska vandring hos Inga Woldtz för att avsluta på Slätta. 

 



 7 

Midsommarstången har klätts och nu återstår bara att resa den så dansen kan börja. 

Det blev en rafflande dragkamp där utgången var oviss in i det längsta. 

Text och bild: Annika Eriksson och Kjell Willhed  

Midsommarfirande på Stora Kornö 2014  8 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder från Kornösäsongen 2014, Foto: Kjell Willhed 

Svante Palebo, Martin Norrman och Lars Sundqvist lastar grus  som ska användas vid avloppsarbetet i hamnen. 

Johan Kylbrink sitter vid spakarna när det grävs avlopp i hamnen på arbetsdagen. 
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 Anders Angberg och Olof Mossfeldt  sågar brädor för att reparera lastbryggan. 

Efter arbetsdagen var det hamnfest där det bjöds på räkor. Här ser vi Maja Palebo och  
hennes franska vän som serverar räkor. 

Bilder från Kornösäsongen 2014, Foto: Kjell Willhed 

Text och bild: Annika Eriksson och Kjell Willhed  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2014 

Styrelsen för Föreningen Stora Kornö avger härmed följande 
verksamhetsberättelse för år 2014. 

Förutom årsmötet den 13 juli 2014 har styrelsen haft fem protokollförda 
sammanträden under året; den 7 januari, den 31 maj, den 13 juli, den 7 augusti 
och den 21 september. 

Föreningen Stora Kornö är en förening för alla och i denna bedrivs all 
verksamhet på ön förutom den som avloppssamfälligheten och Giljevattnet 
svarar för. Vi har nu genomfört vårt fjärde verksamhetsår. 

Styrelsen har vid två tillfällen gett ut tidningen Pumpen; ett höstnummer och 
det exemplar du nu håller i din hand. Redaktör för denna tidning är Christer 
Adielsson.  

Föreningens verksamhet är uppdelad i olika utskott/verksamhetsområden. 
Varje utskottsansvarig ingår i styrelsen, men utskotten samlar många 
människor på ön som bidrar till vår viktiga verksamhet. Det har varit tre 
arbetsdagar under verksamhetsåret. 

Sandvik 

Jens Eriksson är utskottansvarig. Som vanligt har vi med gemensamma krafter 
lyckats att få såväl i som ur badbryggan och flotten. Gångstigen röjdes under 
våren.   

Sandviks backe har slagits med röjsåg under arbetsdagarna och i år har vi 
dessutom röjt en meter bakom gärdesgården och fått till det riktigt vackert.  

Utmarken inklusive parken 

Thomas Lunneryd (utmarken) Barbro Bergendahl (parken) är utskottsansvariga. 

I år har vi verkligen fått användning av vår slåtterbalk; som används för att slå 
gräset i parken och Bredviks hage. På årsmötet redogjordes för en långsiktig 
plan med utmarkerna där målsättningen bland annat är att vi på tio års sikt ska 
ha en slåtteräng i maden mot Sandvik, 
eventuellt med betande djur. Vissa 
växtarter kommer att sparas såsom 
solitära björkar, kaprifol och malört. I 
detta syfte gick Thomas loss 
fullständigt med slåtterbalken och slog 
större delen av maden mot Sandvik 
under sommaren. 

 

Vändsteneviga en fin sensommarkväll.  
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Hamnen 

 

Gunnar Berthén är hamnkapten och Johan Kylbrink har varit vice hamnkapten 
fram till årsmötet, då han avtackades efter troget och idogt arbete i föreningen. 

En av avbärarna på piren lossnade i våras och avbärarna renoverades under 
våren. 

Ett stort arbete har lagts ned på byggandet av en ny containerbrygga. Under 
verksamhetsåret har bygglovsansökan och en ansökan om tillstånd för 
vattenverksamhet inlämnats, prövats och godkänts, arbetet har upphandlats 
och Allfix har anlitats. Arbetet med ny brygga påbörjades i höstas och bryggan 
är nu klar; lika lång som den gamla men en meter bredare. 

Mittenbryggan har förstärkts med pålar och ”svajet” är i princip borta. 
Förhoppningsvis håller den nu i ett antal år till. 

Två nya hamnkärror har införskaffats. 

Avgiften har höjts till 100 kr/säsong för förvaring av båtar på hamnplan.  

Elarbete har utförts i hamnen under året; ytterligare en elstolpe med uttag har 
tillkommit på piren, en ny elcentral har byggts vid pumpen och en 
belysningspunkt (elstolpe) har placerats på östra delen av hamnplanen.  

Latrintömning för fritidsbåtar ska varje gästhamn kunna erbjuda och styrelsen 
kommer med hjälp av Jens Strömberg att författa en handlingsplan för 
avfallshantering. Styrelsen återkommer i frågan på årsmötet i sommar. 

Den traditionsenliga hamnfesten ägde rum den 19 juli, denna gång med färska 
havskräftor. Stort tack till Gunilla Hansson, Lena Sundqvist och Lotta Stranne 
som höll i lotterier och loppmarknad. 

Sen ett par år tillbaka råder det totalt ankringsförbud i hamnen, vilket milt 
uttryckt, inte alltid respekteras av våra båtgäster. Styrelse kommer därför att 
ordna fram skyltar på kanten av gästdelen av bryggan innanför piren med 
texten ”Ankring förbjuden”. 

 

Vändsteneviga en fin sensommarkväll.  
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Enligt tidigare beslut ansvarar numera föreningen för skötseln av bodsvalarna 

efter att arrendeavgiften höjdes förra året. Styrelsen kommer att använda 

dessa pengar till renovering och underhåll av bodsvalarna. På arbetsdagen och 

senare under hösten har delar av dessa spolats med högtryckstvätt och det 

arbetet kommer att fortsätta nästa år. 

 

Under hösten släcktes verksamheten i hamnen ned och hamnen avrustades  

Övrig verksamhet 

Web-master Sophie Rönnertz har uppdaterat föreningens hemsida 
(www.storakorno.se) med nya foton och ny information. Här finner ni viktiga 
datum, tidningen Pumpen och, inte minst, vackra foton på ön och öborna. 

 

Midsommarfirande med efterföljande tipspromenad på midsommardagen har 
vi klarat av ännu ett år och styrelsen tackar återigen Inga och alla i hennes hus 
för arrangemanget, liksom Christina Grötterud och Anna Olofsson som 
arrangerade tipspromenaden. 

 

Ärtsoppefesten ägde rum den första måndagen efter den 20 september, i 
samverkan med den s k ”hummertenepickeväletauföreningen” som denna 
gång också bjudit in Lilla Kornö. Det blev som alltid en mycket trevlig kväll, med 
besök också från Kustbevakningen.  

 

Det spelades traditionsenlig fotboll mellan Stora och Lilla Kornö under 
sommaren, denna gång på vår ö, och om denna trevliga aktivitet ska egentligen 
endast nämnas att korv- och drickaförsäljningen gick utmärkt. 

 

Brandskyddspolicy togs fram till stämman och antogs efter en stundom livlig 
debatt. Det finns skäl att närmare redogöra för innehållet i denna policy och 
styrelsen återkommer i frågan, förhoppningsvis i vårnumret av Pumpen.  

 

 

http://www.storakorno.se
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Kalendarium med viktiga datum för ön har satts upp på anslagstavlan på 
bryggan, en ordning vi kommer att fortsätta med. 

Styrelsen har i särskilt beslut bestämt det är förbjudet att tippa avfall på 
Strana 

De två elabonnemang som funnits, ett för hamnen och ett för övriga 
samhället, har slagits ihop till ett gemensamt abonnemang. Kostnaden för 
belysningen kommer även fortsättningsvis att debiteras ut på husägarna.  

När det gäller det ekonomiska utfallet för föreningen så hänvisas till en 

artikel om detta på annan plats i tidningen. Vi återkommer givetvis också i 

frågan på årsmötet nästa sommar.  

Slutligen; tack till Er alla som engagerar sig i vår gemensamma förening.  

 

För styrelsen 

Mats Eriksson 

Allfix från Skaflö har påbörjat arbetet med att riva den gamla containerbryggan för 
att ge plats åt den nya. 
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Uppslutningen var som vanligt stor både på arbetsdagen och hamnfesten. 

Bilder från Kornösäsongen 2014, Foto: Kjell Willhed 

Här ser vi paret Blikfyr som hade eget bord. 
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Det hölls även traditionsenlig auktion i samband med hamnfesten. Här ser 
vi auktionsförrättaren Mats Eriksson med en av dyrgriparna. 

Till årets Kornösäsong har Föreningen Stora Kornö inköpt två nya kärror till hamnen. 

Bilder från Kornösäsongen 2014, Foto: Kjell Willhed 

Text och bild: Annika Eriksson och Kjell Willhed  
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År 1610 är ”åbon” Christopher Hansson mantalsskriven på Stora Kornö. (Åbo: en 
person med ärftlig besittningsrätt till annans, i regel Kronans, jord mot 
fullgörande av vissa skyldigheter.)     

1617 nämns i skattemantalslängden att det finns en stuga på ön. 

1645 finns två familjer på Stora Kornö: åbon Christopher, hans hustru Lifwa och 
sonen Christen, samt åbon Per och dennes hustru. 

1669 är Jon på Kornö mantalsskriven på ön. 

1720 finns fem fiskare här, omnämnda som mycket fattiga. 

 År 1743 friköps halva Stora Kornö av fyra ”strandsittare” (egendomslösa, som 
arrenderat eller bosatt sig på en bit strand). Köpeskillingen är ”Trehundrade Tolf 
Riksdaler Silvermynt”. De fyra köparna är ”Strandsittarne Jacob Larsson, Hans 
Arfwidsson, Lars Johnson och Hans Jacobsson på Kornö”. Säljare är ”Capitainen 
Wälborne herr Erick H. Gyllenberg och dess Fru Sabina Vergin” (Virgin), Ingalsröd 
i Bro Socken. Resten av ön tillhör Kronan. 

De två äldsta här beskrivna husen på Stora Kornö är byggda år 1745, då de fyra 
första ägarna erhöll fastebrev (lagfartsbevis) på köpet av Stora Kornö.  

Från början var husen byggda som enkelstugor. De bestod av ett rum och kök 
med eldstad och bakugn, samt ett oinrett vindsrum. Ofta byggde man till extra 
smårum på en långvägg och förlängde taket ned över dem. En sådan tillbyggnad 
kallas skjöddja eller snedtäcka. 

På Stora Kornö finns tre enkelstugor kvar:  nr.7 från 1759, nr.8 från 1776 och 
nr.13 från 1839. 

Enkelstugor som har rivits är Hus nr.1 från 1745 och hus som legat på platsen för 
nuvarande Hus nr.2, också från 1745, nr.3, nr.5 från 1757 och nr.28. Det 
sistnämnda, från 1790, återuppfördes och ingår i Gamla Skolan nr.9. 

Om några av de äldsta husen på Stora Kornö 



 17 

Hus nr.1 byggdes omkring 1745 av Jacob Larsson, som var en av de fyra 
strandsittare som 1745 fick fastebrev (lagfartsbevis) på Stora Kornö. Han var 
född här 1683 som son till Lars Jonsson, bosatt på ön redan 1675. Hus nr.1 var 
ett lågt, långt hus och liknade nr.7 ”Fridolfs hus” tvärsöver vägen. Huset kallades 
”Maja på backen” eller ”Paulinas” efter de två sista ägarna som bodde där. 
Paulina Backman avled 1941 och grannen David Danielsson i hus nr.26 köpte 
tomten med huset 1944. Det revs samma år. Edvin Karlsson köpte virket och 
använde det till ombyggnaden av hus nr.12 tillsammans med virket från ett 
tidigare hus på denna plats ”Kaspers hus”. Delar av grunden från hus nr.1 finns 
fortfarande kvar.  

Det första Hus nr.2 var byggt 1745 av strandsittaren och fiskaren Hans 
Jacobsson (1720-1771), son till Jacob Larsson, som byggde hus nr.1. Hans 
Jacobsson och hans far var två av de fyra strandsittare som 1745 fick 
lagfartsbevis på Stora Kornö. 1934 revs det gamla huset av Viktor Börjesson, 
som ärvt det efter sina föräldrar. Hans mor, Olivia Backman, var född i hus nr.1 
och syster till Paulina Backman. Hus nr.2 låg med gaveln mot vägen, men det 
nya huset, som uppfördes 1934, fick ligga långsides. 
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På platsen för Hus nr.3  låg en enkelstuga, ”Albertinas hus”, Karl, Olof och Axel 
Backmans barndomshem. 1938 rev Karl den gamla stugan och byggde det 
nuvarande hus nr.3.  

Hus nr.5 har ersatt en första stuga, som byggdes 1757 av strandsittaren Hans 
Olufsson (född i Lysekil 1738). Han gifte sig med pigan Kirsti (Kerstin) 
Larsdotter (född på Stora Kornö 1736). Stugan revs i slutet av 1800-talet och 
ett nytt, större hus, det nuvarande, byggdes längre ut på tomten av fiskaren 
Conrad Christiansson (1852-1933). 

 

                                                                                                      Hus nr.7   Foto: Harry Algotson 1997 

Hus nr.7 ”Fridolfs hus” byggdes troligen 1759. Den förste ägaren var Hans 
Andersson (1728-1801), enrolleringskarl (enrollera, värva) och senare fiskare. 
Huset var från början en enkelstuga med neddraget tak, en snedtäcka. Senare 
har det förlängts med ett rum. 
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                                                                                                      Hus nr. 8    Foto: Bohusläns Museum 1980 

Hus nr.8 ”Idas” byggdes 1776 av Olof Engelbrektsson (född 1740 i Linnevik, 
Bräcke i Brastads socken). Han flyttade till Stora Kornö och blev fiskare. 1777 
gifte han sig med Anna Hansdotter (1755-1843, dotter till Hans Davidsson, 
Stora Kornö). Hus nr.8 är en enkelstuga, men har byggts på med entré och 
tvättrum mot söder och på 1960-talet med en takkupa mot norr.  

Bostadsdelen i Hus nr.9  ”Gamla skolan” låg urprungligen på tomten för hus 
nr.28. Det var en liten timrad enkelstuga, byggd 1790 efter ett tidigare 
nedbrunnet hus, som varit en tunnbindares hem och verkstad. Den nya stugan 
byggdes av fiskaren Anders Johansson (1756-1840). Sonen Mathias Andersson 

(1805-1889) ärvde huset. Han var gift med Catharina Andersdotter (1813-
1900), född i Skalhamn. Efter makens bortgång ville hon sälja huset. Denna 
enkelstuga såldes 1891 och flyttades för att ingå i det skolhus, ”Gamla Skolan” 
hus nr.9, som uppfördes detta år. Enligt uppgift var villkoret att Catharina fick 
flytta med sitt hus. Hon bodde kvar där till sin död år 1900. 
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Hus nr.13   Foto: Bohusläns Museum 1980  

Hus nr.13 ”Bösens”, ”Moster Emmas hus” byggdes 1839 för Hans Andersson. 
Det är en enkelstuga, byggd i liggtimmer med brädklädsel. Det har en 
förstuga mot vägen och mot ostsidan ett neddraget tak, en skjöddja eller 
snedtäcka. Huset ägs fortfarande av Hans Anderssons ättlingar. 

 

Mer detaljerade uppgifter om husens invånare finns i skriften ”Stora Kornö – 
Husens historia”.  

Barbro L. Bergendahl 
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”Lelle” Sandvik en fin sommardag. 

Ny musselodling planeras vid Högholmen  

Länsstyrelsen har beslutat om tillstånd för s k blötdjursodling mellan Grundsund 
och  Stora Kornö.  Inför beslutet yttrade vi oss och påtalade att den tänkta 
placeringen avsevärt skulle försvåra för oss att ta oss till och från ön. Länsstyrelsen 
lyssnade på oss och har öppnat en 220 meter bred korridor i musselodlingen som 
gör det enklare för att ta sig förbi. 

  

Länsstyrelsen beslut är bättre än ursprungsförslaget, men inte optimalt. Nu för vi en 
dialog med entreprenören om alternativa lösningar. Vi återkommer med mer 
information i vårnumret av Pumpen. 
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Den av föreningen nyinköpta slåtterbalken kom väl till användning under sommaren.  
Här ser vi hur den använts på Breviks backe. 

Bilder från Kornösäsongen 2014, Foto: Kjell Willhed 

Jens Eriksson, utskottsansvarig för Sandvik arrangerade att badflotten kunde sjösättas lagom till 
badsäsongen. 
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Avgifter i Hamnen 

 
Vår avgift för gästande båtar är som de flesta vet 200 kronor och i det inkluderas 
också el. Det är en avgift vi haft några år och när vi införde den efter en större höjning 
sa vi att nu ligger vi kvar på den några år även om vi vet att vår avgift är en av de lägre 
på kusten. Inför 2016 får vi överväga om skall anpassa den. 

Utöver den avgift vi tar ut för våra egna båtar för vanlig förtöjning har vi något vi 
kallar ”veckoavgift” på 500 Kr. Den syftar till de båtar som tillhör oss ö-bor men som 
bor på båten, nyttjar el och toaletter. De avgiften är alltså i tillägg till vanlig 
båtplatsavgift. Till säsongen 2015 ersätts den av dagstillägg om 100 kronor per dygn 
då definition på ”vecka” tidigare inte alltid var exakt sju dagar. 

Har man båtburna gäster skall de alltid betala båtplatsavgift oavsett om de ligger på 
en gästplats eller lånar en tom plats av granne eller motsvarande. Att nyttja tomma 
platser är bra för då kan vi ta emot fler båtar men avgift skall alltid utgå, både 
hamnvakter, sopor och underhåll kostar pengar i hamnen så vi behöver varje krona vi 
kan få in. Det samma gäller om vi ö-bor har en extra båt modell större som läggs på 
platser vi annars kunde tagit upp avgift för. Alltid samma avgift 200 kronor per natt. 

Gästande båtar modell styrpulpet som inte går att övernatta i utgår det inte avgift för 
om de inte ligger på en gästplats där vi annars kunde haft en betalande ”bo-båt”. Inte 
heller utgår det avgift för gästande dagsbesök. 

Tills vidare kommer vi inte ta upp avgifter på ”Kastet”, dels har vi inte spångar över 

alla småvikar, dels är det en säkerhetsfråga för våra ungdomar, inte minst om det är 

blött. 

Skutor som nu åter kan besöka hamnen tar vi också ut en avgift för men villkoret för 

att angöra är att de inte nyttjar våra toaletter. Toaletterna är till för gästande båtar, 

varken för skutor eller för oss ö-bor. Urinoaren kan dock fritt nyttjas. Arbetsdagar och 

fester är det också OK att nyttja toaletterna även om vi helst ser att man gör sina 

behov hemma. Det är ju faktiskt någon annan ö-bo som får ta hand om toaletterna 

och det räcker bra med det som kommer från gästbåtar.  

På temat avgifter så har styrelsen också beslutat att ändra avgiften för uppläggning av 
båtar på hamnplanen till 100 kronor. Sjösättning senast Kristi Himmelsfärd och 
upptagning tidigast efter hummerpremiären. Alternativ uppläggning är 
”Sadelmansbacken” som är gratis. Dingar för barnen är också självklart gratis men vi 
vill inte ha dem liggande på hamnplanen under säsongen. 

Arrendet för bodar är oförändrat efter höjningen förra året. 

På nästa årsmöte kommer vi ta upp en diskussion om höjning av våra egna 

båtplatsavgifter, mer info om det i vårnumret och inför stämman. Kom dock gärna 

med synpunkter till styrelsen. 
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Loppis 

Hamnen 

Nu har ännu en säsong passerat ute på Kornö . Vi tackar våra hamnvakter som 
har gjort ett underbart jobb med att ta hand om våra båtgäster.  Inför nästa 
säsong så hoppas vi att några även vill vara hamnvakter under vårens helger. 
Våra akterfästen är alltid en  fråga som kommer upp , man måste se över dom 
varje år. De måste vara tillräckligt långa, fästa i nederdelen på motsatta 
bryggan och gå rakt ner till botten  vid bryggan där båten ligger förtöjd. Det 
måste även finnas en del tyngder på linan så att den inte flyter upp. Innanför 
mellanbryggan så finns det en lina liggande på botten som man skall fästa i 
eller lägga sin lina under. 

 
En liten tanke inför säsongen 2015. 
Bryggorna skall oljas vilket bör göras tidigt på säsongen,  arbetskraft behövs. 
Båtarna på hamnplan skall vara borta senast 1 Juni 2015. 

Hamnkapten 

Sommarens loppis gav en vinst till föreningen på 12255 kr. Vi hoppas att ni haft 
överseende med att saker legat framme under sommaren, men hälften av 
försäljningen sker faktiskt under veckorna efter hamnfesten.  
Samla era saker ni inte använder, men som är i gott skick och ta med till Kornö i 
sommar. Passa också på att fynda det andra skänkt, tänk på att alla pengar går 
till vår förening.  
Lotta o Lena 
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Efter en trög start på gästsommaren så tog det fart i juli som vanligt med ungefär 
750 båtar, vilket är ungefär som normalt. Vi har också haft goda intäkter från våra 
olika aktiviteter där generositeten är stor från såväl gästande båtar som ö-bor. 
Midsommar, hamnfest och loppis mm gav alla ett stort överskott så när vi 
summerat året räknar jag åter med en god vinst. 

Dessa pengar behövs för som många säkert sett har vi nu fått en ny 
containerbrygga. Lika lång som den gamla men en meter bredare. Investeringen i 
den uppgår till drygt 0,5 miljoner kronor och Allfix som byggt den har också 
reparerat mittenbryggan och lastbryggan. Alla räkningar har inte kommit ännu men 
lite över 600 tusen kronor kommer det bli. Det dröjer också innan vi får tillbaka 
momsen på investeringen varför vi har tagit upp ett lån om 500 tusen kronor. I 
september nästa år kommer vi amortera en stor del när vi fått tillbaka momsen, 
tillsammans med den andra skulden för Vahällebryggan så kommer vi ha ungefär en 
dryg miljon kronor i lån vid utgången av 2015, och planen är att ha amorterat alla 
lån till 2023 ungefär. Vi kommer att amortera så mycket vi kan, ”bra” år blir det mer 
än planen om 100 tkr varför slutdatum inte är exakt. 

På sensommaren har vi låtit jobba med våra elanläggningar. Vi har nu slagit 
samman hamnens elabonnemang med gatubelysningen så vi bara har en fast avgift. 
Vi kommer också dela detta med Samfälligheten för avlopp till pumpstationer och 
reningsverk. Dessutom har vi utökat eluttagen på piren och kopplat in den nya 
stolpen vid räkkokaren. Detta och reparation av avbäraren på piren är det som 
kostat mest pengar under säsongen.  
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"Inför hummerfiskepremiären 22 september 2014".    

Hamnvakter 

Redan nu går det att anmäla sitt intresse för att vara hamnvakt under 
sommarsäsongen 2015. Det behövs hamnvakter veckorna 25—33, dessutom kan 
man anmäla intresse för helgerna innan och efter dessa veckor. 
Ersättning utgår med 800 kr/vecka. Skulle det vara fler än 100 båtar under veckan 
utgår en bonus på 10 kr/båt för båtarna 101 och uppåt. 
Hamnvakterna ska helst ha fyllt 15 år men vi kan tänka oss undantag om det finns 
en vuxen som är ansvarig. Vi ser gärna både tidigare hamnvakter samt nya som  
sökande och naturligtvis både pojkar och flickor. 
Enklast anmäler du ditt intresse till Kjell Willhed på mailadress: 
kjell.willhed@gmail.com 
Skriv namn och ålder samt vilken/vilka veckor du är intresserad av. Vem som får 
vilken vecka kommer att bestämmas när vi närmar oss sommaren. 
Välkommen med din ansökan! 
Kjell Willhed 
Sekreterare  
Föreningen Stora Kornö 


