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Det har sjungits i husknutarna under vintern. Det har smattrat ihärdigt på rutorna i 
de nerkylda husen och det har susat i tallarna ovanför parken. Kyla, regn och bister 
blåst har hållit de flesta från ön i månader. Nu står syrenen i blom, solen värmer 
graniten och jag konstaterar förnöjsamt att vi går mot ännu en härlig sommar ute 
på Kornö.  

I förra vårnumret skrev vi om den nya bryggan; lägrets brygga från Vahälla mot 
Kastet och konstaterade då att två bryggor kommit på plats på två år. Tredje 
gången gillt, säger vi nu, i god förhoppning om att en ny containerbrygga kommer 
att byggas i höst. Vi har accepterat ett anbud från Allfix men med en tydlig 
reservation; bygglov och tillstånd till vattenverksamhet från länsstyrelsen måste 
finnas på plats. Dessa ansökningar har nu lämnats in och det är oklart hur lång tid 
dessa processer tar. Förhoppningen är dock given; en ny containerbrygga ska 
byggas i höst och den ska bli en meter bredare. Just nu prövar styrelsen frågan om 
bryggan också ska bli tio meter längre. Det skulle innebära att vi också måste söka 
strandskyddsdispens, har kommunen förklarat för oss, och skulle riskera att kraftigt 
försena bygget. Ett alternativ är därför att bygga den nya bryggan nu, med samma 
längd som tidigare, och att fundera vidare på en eventuell förlängning. Frågan 
kommer att avgöras av styrelsen  när vi träffas på Kristi Himmelsfärdshelgen, för 
den kan inte anstå till sommarens årsmöte. Vi måste nämligen ha en ny brygga så 
snart det bara går. Dyrt blir det, låna måste vi, men vi har en långsiktig 
finansieringsplan som håller. Framförallt måste vi ha en brygga som håller. 

 Vi har en skitfråga att ta tag i under verksamhetsåret; skyldigheten för gästhamnar 
att ha en tömningsstation för båttoaletter. Vem passar bättre till att konsulta i 
denna fråga än vår egen  skitgubbe Jens Strömberg? (som helt självmant åtagit sig 
att gräva ned sig i frågan). Han har varit i kontakt med företrädare på 
Transportstyrelsen och vi kan nu konstatera att vi i vart fall måste ha en författad 
handlingsplan i frågan. Vår utgångspunkt är att vi i vår handlingsplan kan skriva att 
vi inte behöver ha någon station för tömning, inte minst eftersom vi inte har någon 
teknisk möjlighet att ha en sådan. Det finns eventuellt lösningar för detta och vi 
återkommer i frågan på årsmötet i sommar, som äger rum söndagen den 13 juli kl. 
11.00. 

Senare i sommar är det dags att ta heder och ära av Lilla Kornö genom den 
traditionella fotbollsmatchen öarna emellan. Förhoppningsvis går vi mot 
förkrossande segrar i alla klasser med hjälp av en entusiastisk och hängiven 
hemmapublik. Läs mer om detta derby på annan plats i tidningen. 

Vi ses på Kornö! 

/Mats 

Ordföranden har ordet  13 
Datum—Bra att ha koll på! 

 

Foto Kjell 

WillhedWillhedFoto 

 

31 maj   Arbetsdag i hamn,  parken, utmarker och Sandvik 

1 Juni   Hamnplan skall vara ren från båtar 

20 juni    Klä Midsommarstången  - se anslagstavla för tid 

   Vi förväntar oss att alla Barnfamiljer är med och hjälper till 

20 juni   15.00 Midsommarfirande 

12 juli   10.00 Årsmöte Stora Kornö samfällighet 

13 juli          11.00  Årsmöte Föreningen Stora Kornö 

19 juli     Arbetsdag hamn, parken, utmarker och Sandvik 

19 juli    Hamnfest 

25  juli     Arbetsdag hamnen, parken, utmarker och Sandvik 

26 juli    Kornö El Clasico 

26 juli    Visafton 

22 Sept    Hummerfiskepremiär 

20-28 Sept   Stänga hamnen för säsongen 

 

Text & Bild: Jens StrömbergWillhed 

Hamntoaletten är nu förberedd för årets ”båtlaster”... 

Redaktör: Christer Adielson 
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Lagledare Henrik Stranne är god sportsman och tackar Lilla Kornö för matchen trots den 

förnedrande förlusten i klassen 40+ 2013. 

 

Stora Kornö huliganer lyckades inte skrämma Lilla Kornö till 

förlust i förra årets matcher. Text & Bild: Jens StrömbergWillhed 
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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 

 

Hej  
Alla Midsommarfirande Kornö-vänner! 

Vi vet att det finns många dolda talanger så vi vill gärna ha förstärkning på 
midsommarafton 

Låtarna vi spelar blir följande för enkelhetens skull alla i C-dur 

 

l Karusellen, 

2 Prästens lilla kråka, 

3 Små grodorna, 

4 Viljen i veta och viljen i förstå, 

5 Räven raskar över isen : flickorna / gossarna / grin-olle / skratt-olle 

6 Så går vi runt kring ett enrise-snår, .- 

7 Små fåglarna i skogen de sjunga var dag, 

8 Vi äro musikanter, 

9 Dansa en och en, 

10 Sju vackra flickor / gossar i en ring 

11 Tre små gummor, 

12 Björnen sover 

 

Vi har också en massa rytm-instrument 

Googla på Kalasguiden - lekar - danslekar 

Vi ses i Ingas trädgård Midsommarafton kl. 10.30 eller hör av dig till mig (Inga) tel 
031-273860 

E-mail: kurt.3@telia.com 

Midsommar på Stora Kornö! 
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Som påtalades på hamnstämman 2013 skulle en översyn av alla 
hamnbodar göras och kostnad per bod skulle bli på storlek av bod. 

Se utfallet nedan, samt Kart på sidan 6. 

15 kvm eller mer = stor bod, 

<15 kvm = liten bod.  

Hamnbodsinventering 

Sjöbod   

Bodstorlek 

uttryckt i m² 

Definition bodstorlek:   
(<15 m² = liten bod,   

≥15 m² = stor bod) 

1 Hamnboden     

2 Familjen Hansson 19 Stor bod 

3 Friluftsfrämjandet  29 Stor bod 

4 Familjen Olosson 26 Stor bod 

5 Familjen Bertén mfl. 36 Stor bod 

6 Sundqvist/Bengtsson 13 Liten bod 

7 Axelsson/Engström 13 Liten bod 

8 Bo Arvidsson 13 Liten bod 

9 Nils-Olof Olofsson 13 Liten bod 

10 Per Göran Andersson 13 Liten bod 

11 Familjen Flodin mfl 32 Stor bod 

12 Familjen Dahlberg 16 Stor bod 

13 Familjen Jonsson mfl. 26 Stor bod 

14 Nils-Olof Olofsson 33 Stor bod 

15 Ronny Dirmark 11 Liten bod 

16 Familjen Mattsson 11 Liten bod 

17 Söderberg/Kylbrink 22 Stor bod 

18 Familjen Knutsson 20 Stor bod 

19 Familjen Jonsson mfl. 15 Stor bod 

20 Familjen Grötterud 15 Stor bod 

21 Familjen Amandusson 14 Liten bod 

22 Schiller/Eriksson 14 Liten bod 

23 Åke Eriksson 10 Liten bod 

24 Gunnel Svensson 13 Liten bod 

25 Familjen Jonasson 13 Liten bod 

26 Familjen Adofsson 26 Stor bod 

27 Familjen Hansson 35 Stor bod 
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Kornö El Clàsico  

 

Nu är det dags att toppa formen inför "Kornö El Clàsico 2014". 

Och Stora Kornö har revansch att kräva. 

 

Förra årets jättedrabbning avgjordes i strålande sommarsol på Lilla Kornö Arena 
och vanns av hemmalaget med 2-1 i matcher efter ett dramatiskt straffavgörande 
mellan pensionärslagen. 

I år spelas matcherna på Slätta Stadium lördag 26 juli kl 14:00. Kornö El Clàsico 
avgörs i bäst av tre matcher i åldersgrupperna 8-13 år, 14-39 år och 40+. Speltiden 
är 2x15 minuter, lagen är mixade och minst en flicka/tjej/kvinna måste vara på 
planen hela tiden. 

Förra årets resultat (Lilla Kornös siffror först): 

8-13 år 4-0 

14-39 år 2-5 

40+ 3-2 

 

Är du intresserad av att vara med? Anmäl dig till respektive lagledare: 

8-13 år Joel Strömberg, mobil: 0708-77 33 41, e-post: joel.stromberg1@gmail.com 

14-39 år, Jens Strömberg, mobil: 0708-17 28 81, e-post: 
stromberg.jens@gmail.com 

40+, Henrik Stranne, mobil: 0705-59 72 94, e-post: 
henrik.stranne@hexagonmetrology.com 

Korv, öl och dricka finns till försäljning för den som nöjer sig med att titta på. 

 

mailto:joel.stromberg1@gmail.com
mailto:stromberg.jens@gmail.com
mailto:henrik.stranne@hexagonmetrology.com
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Hej igen! 

I förra pumpen skickade vi en uppmaning på att alla skulle skicka in hur mycket tid 
varje hus har gjort på avloppet. Tyvärr har vi fått in en mycket liten del av 
husägarna. För att kunna planera det framtida arbetet måste vi ha koll på detta och 
vi vill gärna ha  aktuella mailadresser. MED ANDRA ORD ALLA MÅSTE MAILA IN 
ÄVEN OM MAN INTE HAR GJORT NÅGOT!. Detta mailar ni till: 
johan.kylbrink@grastorp.se 

Planeringen ser ut som följande: 

Alla frilägger sina avlopp där det går ut från husen. Detta för att vi skall ha koll på 
ledningsdragningen. 

Prio 1:  När vattennivån i marken är låg, går vi man ur huse. Vi skall då gjuta och 

installera pumpanläggningarna på Strana och i Maa. ( Material till detta kommer i 

slutet på maj.) 

För våren och sommaren gäller följande:  

De som bor i hus nummer 3,8,10,12,20,21,22,23,25,34,40,44,50,51 tar kontakt med 
Keith Blinkfyr för vidare uppdrag.  

De som bor i hus nummer: 2,4,7,16,17,18,24,26,27,28,29,33,46, tar kontakt med 
Johan Kylbrink eller Gunnar Berten för vidare uppdrag 

De som bor i hus nummer: 6,11,13 tar kontakt med Kurt för vidare uppdrag 

De som bor i husnummer: 49,5,14,19 tar kontakt med Kurt för vidare uppdrag 

De som bor i husnummer: 37,32,36,42,41,35 tar kontakt med Johan Kylbrink för 
vidare uppdrag 

 

Tänk på att alla pinnar som sätts upp måste vara kvar för att Lantmäteriet skall 

kunna göra en karta över systemet. 

 
 
 
 
 
 

Info från Avloppsgruppen 
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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 

 

 

28 Peter Dirmark 16 Stor bod 

29 Barbro Bergendahl 7,5 Liten bod 

30 Familjen Otto 15 Stor bod 

31 Per Wejner 15 Stor bod 

32 Olof Mossfeldt 7,5 Liten bod 

33 Familjen Holmdahl 7,5 Liten bod 

34 Bo Eriksson 7,5 Liten bod 

35 Per Göran Andersson 7,5 Liten bod 

36 Bengt Håskär 17 Stor bod 

37 Familjen Adolfsson 20 Stor bod 

38 Keith Blinkfyr 21 Stor bod 

39 Jens Strömberg 20 Stor bod 

40 Kurt Andersson 20 Stor bod 

41 Eva Freivold 11 Liten bod 

42 Bengt Almskog 23 Stor bod 

43 Bröderna Eriksson 23 Stor bod 

44 Arnold Backman 20 Stor bod 

45 Dan Jacobsson 32 Stor bod 

46 Jens Strömberg 12 Liten bod 

47 Patrik Olsson 12 Liten bod 

48 Kate Sjösten 13 Liten bod 

49 Patrik Eriksson 13 Liten bod 
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Räddningsstjänsten har efterfrågat en överblick av husen med 
husnummer. Denna bild kommer att informeras till dem för att få en 
överblick av husen på vår Ö. Den kommer även finns inplastad på 
anslagstavlan. 

Överblick av hus med husnummer 
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Tänk på att lägrets flytbrygga är just lägrets och att lediga platser på denna brygga 
inte får användas av några andra. 

 

Tänk på  

* att ha en kort förtamp  

*att akterfästet ska hänga ned bakom båten.  

* att utombordsmotorn ska vara nedfälld (såvida du inte har båtplats på insidan 
Vahällebryggan) 

 

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

 

Sänk farten! 

Vi har en mängd gästbåtar som ligger på utsidan som tycker att det guppar en hel 
del, så sänk ned till 5 knop mellan piren  och Hamnholmen och håll ut ordentligt från 
gästbåtarna. 

 

Hamnkärror  

Det har varit stort slitage på våra kärror så en del fungerar inta alls. 

Våra fina, kära hamnkärror utgör en fantastisk hjälp när de finns på plats och när de 
är hela. De är till för att köra från hamnen upp till huset och sedan tillbaka igen. De 
får inte bli stående vid husen. Om man får punktering får man själv hjälpa till och få 
den lagad. Ställ inte tillbaka en hamnkärra som är trasig.  
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Hamnvakter, båtplatsinfo och hamninfo 

Vi är i behov av hamnvakter under sommar 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 2014.  För att vara hamnvakt ska man 
helst vara 15 år. 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 8 
juni. 

Vi önskar även hamnvakter under vårens helger framför allt långhelgerna. 

Sedan till hösten kan det behövas hamnvakter under helgerna fram till hummer 
fisket. 

Det är bara att anmäla sig. 

 

Båtplatser  

Nu i år har vi breddat platserna på Vahällebryggan. Dom som ligger där vänligen 
använd två förtampar samt styrbords akterfäste.  Platserna på utsidan närmast 
hamnplan kommer vi inte att använda, eftersom vi istället ska ha två i- och 
urlastningsplatser på lastbryggan. 

 

Vi gör inga stora grepp för att flytta runt båtar. Vi skall numrera platserna och sätter 
upp på anslagstavlan där det framgår vilken plats som tillhör vem. Det finns 
akterfästen (som kan vara för korta, och då får var och en förlänga dom och kanske 
sätta dit en tyngd så att tampen sjunker fortare). Akterfästena på några platser 
närmast Vahälla är inte gjorda för några större båtar. På lediga platser på insidan är 
det fritt att lägga sig, där kan man höja upp sin motor. Platserna på insidan kommer 
inte att numreras i år. Om någon har önskemål om att ligga på nya bryggan, hör av 
Er! 

 

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 Bertén om så är fallet.  

Hamninfo 


