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Ordförande har ordet

Vill du jobba som hamnvakt i sommar?
Nu är det dags att anmäla intresse för att vara 
hamnvakt på Stora Kornö sommaren 2017. Det be-
hövs hamnvakter veckorna 25–33, dessutom kan 
man anmäla intresse för helgerna innan och efter 
dessa veckor.

Ersättning utgår med 1 000 kr/
vecka. Skulle det vara fler än 80 
båtar under veckan utgår en bo-
nus på 10 kr/båt för båtarna 81 
och uppåt. Hamnvakterna ska 
helst ha fyllt 15 år men vi kan 
göra undantag om ingen som 
fyllt 15 år har sökt den aktuella 
veckan, under förutsättning att 
en förälder finns med som ansvarig.  

Vi uppmuntrar både pojkar och flickor samt tidigare 
hamnvakter och de som inte varit hamnvakt tidiga-
re att komma in med ansökan.

Skicka din ansökan till kjell.willhed2@gmail.com 
där du anger namn och ålder samt vilken/

vilka veckor du är intresserad av. Vem 
som får vilken vecka kommer be-

stämmas och meddelas under 
början/mitten av juni. Tänk på 
att om du anger flera veckor så 
ökar sannolikheten för tilldel-
ning.

Sista anmälningsdag är 
lördagen den 3 juni.

Kjell Willhed, sekreterare

Tuff bortamatch på Lilla Kornö
Lördag 22 juli är årets viktigaste dag. Då möts Lilla 
och Stora Kornö i finfotbollens El Clàsico.

Förra sommaren vann Stora Kornö med 2-1 i 
matcher. Då hade vi fördel av att känna till varenda 
sten, håla och uppförsbacke på vår egen hemmap-
lan på Slätta Stadion. I år är det omvända förhållan-
den när Stora Kornö har bortamatch på, förmodli-
gen, världens minsta gräsplan.

 Tid:  Lördag 22 juli kl 14:00
 Plan/plats:  Gamla Gullevi, Lilla Kornö

Och reglerna är de gamla vanliga (nästan):
• Tre lag: 8-13 år, 14-39, 40+
• Fyra utespelare och 1 målvakt på planen 

samtidigt
• En tjej/kvinna måste vara på planen under hela 

matchen
• Fria byten

• Varje match varar 2 x 15 minuter
• Nytt för i år: inkast istället för inspark

Vi behöver både spelare och publik för att 
för-svara triumfen från förra året. Anmäl dig som 
spelare till:
• 8-13 år: Arvid Svanborg, tel 0707-95 12 11, 

e-post: arvid.svanborg@billerudkorsnas.com
• 14-39 år: Johan Kylbrink, tel 0706-78 57 01, 

e-post: johan.kylbrink@grastorp.se
• 40+: Henrik Stranne, tel 0705-59 72 94 e-post: 

henrik.stranne@hexagonmetrology.com
– Förra året var det seniorlaget som fullborda-

de den ärofulla segern. I år hoppas jag att det är 
avgjort innan sista matchen så att vi kan slappna av 
och spela ut hela vårt register, säger Henrik Stranne, 
ledare för det väldigt mogna laget, och som tydligt 
hämtat spelidé och strategi från ett lag som har 
hemmaplan på Camp Nou.

Jens Strömberg
2 ggr Amandusson. En skjuter och en tittar på.

Björn-Jean Kaspersson drar den rätt upp i krysset 
och fullbordade triumfen med 2-1 i matcher till 
Stora Kornös favör.

Nej, bilden är INTE hämtad från musikalen Hair. Det är bara glada, 
gamla gubbar och gummor som vunnit en stor seger.

Blicken. Steget. Koncentrationen. Farten. Kraften. 
En uppvisning i fotbollsmagi av Mattias Adolfsson.

Nån som trodde att El Clàsico handlar om lek och 
förbrödring? Här råder det ingen tvekan om att det 
är blodigt allvar. 

Mycket information har samlats i denna tidning; om båtavgifter, om vår ekonomi, om  
hamnvakter, kalendarium, sopor och mycket annat. Inte minst blir det många vackra bilder.

Vår ekonomi förresten, är numera riktig usel 
eftersom vi har skulder på ca en halvmiljon 
till samfälligheten. Tack vare ett antal privata 

långivare kommer det dock att ordna upp sig, 
även om det kommer att ta lite tid. På lite längre 
sikt kommer allt att bli bra, men vi har insett att vi 
måste höja vissa avgifter för att få verksamheten att 
gå runt. En del förslag om detta kommer att läggas 
fram på årsmötet söndagen den 9 juli. 

Alla intäkter behövs till föreningen och vi måste 
tillsammans hjälpas åt för att öka intäktssidan. Du 
kan bidra på olika sätt; med att skänka till loppis 
och lotterier etc. Var generös, annars blir det som 
att kasta pil i gummibåt. Tillsammans kommer det 
här att bli mycket bra.

Fina insatser för ön
Det finns andra sätt att hjälpa till än de strikt  
pekuniära (svårt ord, jag vet, kolla SAOL-appen).  
Om detta har Lars Sundqvist skrivit en vacker text 
längre fram i tidningen. Många bidrar till vår vackra 
ö genom fantastiskt arbete, som får dem och oss 
att må bra. Proud people perform!

 Satsa på Musselloppet med SKSK
Musselloppet i Lysekil är en fantastisk tävling, och 
den fjärde största sportklubben är SKSK. Vänd blad 
och läs mer om detta, och ännu bättre; anmäl dig 
till tävlingen! 

Vi ses därute!

 



Förra sommaren bildades Stora Kornö Sportklubb, SKSK.  
En av klubbens talespersoner är Jens Eriksson. Pumpen  
gjorde en ”Fråga & svar” med honom för att få reda på mer.

Stora Kornö Sportklubb, SKSK – vad är det? 
– Det är Stora Kornös ”officiella” klubb för olika 
idrotter. I nuläget fokuserar klubben mest på löp-
ning och att uppmuntra kornöbor att springa det 
årligen återkommande Musselloppet i Lysekil som 
äger rum första helgen i augusti. 

Hur länge har den föreningen funnits? 
– 2017 blir andra året för föreningen.

Varför startades SKSK? 
– Det var lite av en kul idé för att få så många som 
möjligt från Kornö att springa Musselloppet. Varje 
år redovisas i Lysekils-posten vilken förening som 
har haft flest deltagare anmälda till de olika loppen 
inom ramen för Musselloppet och eftersom det 
redan fanns ett antal personer från Kornö som an-
mälde sig individuellt så tyckte vi det var en rolig 
idé att samordna alla under samma paraply så att 
säga

Vad har ni gjort hittills? 
– Vi har förutom att uppmuntra så många som 
möjligt att springa Musselloppet även tagit fram en 
klubbtröja med klubbens logotype som är en special-
designad hummer skapad av Mattias Adolfsson. 

Vad har ni på gång nu närmast framöver? 
– I år tänkte vi även arrangera gemensamma trä-
ningstillfällen för alla löpare som vill träna inför 
Musselloppet. Man får naturligtvis vara med även 
om man inte tänker springa Musselloppet. Första 
träningstillfället äger preliminärt rum på midsom-
mardagen (på förmiddagen). Då tänkte vi köra 
backintervaller inne i Ramsvik. 

Om man vill vara med - hur gör man då? 
– Man kan spana efter anslag på tavlan vid pumpen 

eller ta kontakt med någon av klubbens represen-
tanter som alla heter Jens i nuläget. 

Vad har du själv för förhoppningar på 
kommande aktiviteter? 
– Jag hoppas att så många som möjligt från Kornö 
kommer anmäla sig till Musselloppet som äger rum 
lördagen den 5 augusti och att vi kan arrangera ett 
antal gemensamma träningstillfällen under som-
maren. 

Förra året var det 13 som anmälde sig, 12 
som sprang Musselloppet. Vad är målet i år?
– Jag skulle säga att om vi får ihop 20 personer från 
Kornö som springer något av loppen så får vi vara 
nöjda. 

Intervju av Annika Eriksson 
med Jens Eriksson.

Fotograf gruppbild okänd.

Deltagare från Stora Kornö  
i Musselloppet 2016

1 mil:
• Jens Eriksson, 36.29
• Ellen Eriksson, 51.10
• Jens Strömberg, 52.15
• Svante Palebo, 52.38
• Mats Eriksson, 53.07
• Christina Grötterud, 54.00
• August Wejner, 55.09
• Annika H Eriksson, 55.57
• Alice Strannegård, 1.06.59
• Maja Palebo, 1.06.59

5 km:
• Björn Wettergren, 31.10
• Anna Wibring 33.21
(Ytterligare en anmäld som inte sprang.)

Störst förening i kommunen 2016,  
det vill säga flest antal anmälda

 1. FUB Lysekil 52
 2. Lysekil SLF 37 
 3. Lysekil HK 27
 4. Stora Kornö Sportklubb, SKSK 13 
 5. Stångenäs AIS 11 
 6. Lysekils AIK 10 
 7. Preem 5
 8. Dona Dykarklubb 5 
 9 .Lysekils Hockey Viking 3 
 10. LSS Gullmar 1 

Eftersom Folkhälsorådet delar ut 5 000 kr till 
den förening (inom Lysekils kommun) som 
anmäler flest deltagare till Musselloppet – och 
2 500 kronor till den näst största finns det väl 
inget att tveka på?! 

Håll dig i form med SKSK

Tack för alla dessa 
fantastiska insatser!

Vad vore vår stenhög i havet utan alla engagerade personer? Vår fantastiska miljö  
bygger på att vi vårdar den och är engagerade i stort som smått med engagemang 
och lust. Visst vi har våra föreningar och förtroendevalda som gör en massa jobb, 
men det är också vi som individer som är ideellt engagerade i dessa. En väldigt liten 
andel av föreningsarbetet är arvoderat och långt ifrån arbetsinsats och ansvar. 
 

Det mesta jobbet sker av individuella insatser i olika former. Vi 
har ett flertal familjer eller individer som åtagit sig någon del 
av Stora Kornö som sitt ”vårdområde” eller insatsområde. Famil-

jen Otto sköter Kattebacken både från sly och med slåttermaskinen. 
Barbro Bergendahl har i alla år varit engagerad och drivande kring par-
ken. Willheds har tagit sig an Buttevik och bastugänget Smalsund med 
att hålla rent från skräp. Vad vore midsommar utan Inga och alla i det 
huset som dessutom håller i visafton och ibland allsång i Parken. Eller 
Anna och Christina som är generösa med lotterier till tipspromenaden. 
Loppisen och boklåda är också något Lena och Lotta driver. Lägergår-
den sköter Korsvik. Mats brinner (bokstavligt talat) för att öppna upp 
Sandviks Backe. Arne Jonsson har gjort fantastiska insatser i och kring 
fårhängnen och rensat stora arealer av sly. Familjen Broman hanterar 
våra återkommande fyrbenta gäster. Ärtsoppan på hummerfisket han-
teras av Hummertenevälepecketauföreningen med Kylbrink och Bertén 
i spetsen. Slutligen och inte minst alla de som är engagerade i olika 

utskott inom våra föreningar, ja listan kan göras ännu längre. Några in-
divider och familjer är engagerade i många aktiviteter. 

Det finns många fler som jag säkert missat i denna uppräkning, 
men den viktiga frågan är vad gör du? Man kan också göra som Yngve 
Nyberg sa vid loppisen ”Jag hann aldrig köpa något men här har ni en 
sedel i alla fall” (med flera nollor på). Det är också ett bidrag till vår ö.

Alla kan vi bidra på något sätt, vi har olika förmågor och förutsätt-
ningar men rannsakar vi oss så hittar vi alltid något som vi kan bidra 
med. Behöver du en hjälp på vägen kom med på våra arbetsdagar, 
alltid finns det något, eller gör som Kjell &  Elleonor gjorde ett år ”vi 
vill röja i Vändstenevika – vilka vill med?” Helt plötsligt var den många 
personer engagerade på en plats och arbetet blev gjort. Att jobba i 
grupp blir också roligare.

Rannsaka dig själv och fundera på vilket sätt du kan bidra?
 

Lars Sundqvist

Det är många som gör fina insatser  
för ön som vi vill tacka, t.ex. Gunilla och 

Magnus Otto som jobbat mycket med att 
hålla Kattebacken ren från sly. 



Det var många som firade Påsk ute på Kornö i år.
Traditionsenligt tändes en brasa i Bredvik som gav ett 
vackert sken och värmde skönt i den kyliga luften. 



I sommar kommer Stora Kornö att få nya sommargäster - hästar! sex shetlandsponnyer kommer 
att anlända till ön någon gång i slutet av maj. Hästarna, som kommer från en gård i Tävelsås i 
Småland, kommer att gå i hagen ut mot Bredvik och på Sandviks backe. 

Varför hästar?
Som många vet har vi haft problem med fåren 
de senaste åren. Några av lammen har råkat ut för 
parasit angrepp, som i vissa fall varit dödliga. För att 
råda bot på detta bekymmer måste vi växla betes-
djur för att utrota parasiterna. Därför har vi beslutat 
oss för att ta ut hästar till Kornö i sommar. Man kan 
fråga sig varför inte hästarna blir angripna av dessa 
parasiter? Saken är den att naturen är ganska finurlig, 
och hästar angrips inte av samma parasiter och 
sjukdomar som får. Genom att låta hästar beta på 
ön några år är vår förhoppning att fåren sedan kan 
komma tillbaka och klara somrarna utan sjukdomar. 

Shetlandsponny
Med styrelsens mandat har jag varit i kontakt med en 
uppfödare av shetlandsponny i Tävelsås i Småland. 
Hon är mycket positiv till att låta sina hästar vistas 

på Kornö i sommar. Shetlandsponnyn är en av värl-
dens minsta hästraser och har ett lugnt och tryggt 
temperament. Vi kommer främst att ha 1-åriga föl 
på ön. Som det ser ut i skrivande stund kommer det 
även ett gotlandsruss för att skapa ännu mer lugn 
och stabilitet i den lilla flocken. Alla hästar kommer 
från Småland, så det blir en lång resa för dem att ta 
sig ut till ön. 

Hagar i Bredvik och Sandviks backe
Anders Broman och hans elever på Naturbruks-
programmet på Gullmarsgymnasiet i Lysekil har 
iordningställt hagarna så att de skall vara anpassade 
för hästar. De har bl a förstärkt fårstängslet med el-
tråd. Det har skapats en ”korridor” ner till Bredvik, så 
att man inte skall behöva gå in i hästhagen om man 
inte vill. Stigen upp till Klingkyrka kommer dock att 
gå igenom hagen. 

Det har även skapats en ny hage på Sandviks 
backe. Man kommer att kunna promenera ner till 
Sandvik som vanligt då stigen närmast gärdsgården 
ligger utanför hagen. Den lilla stigen över Sandviks 
backe bort mot klipporna kommer däremot att gå 
igenom hagen. 

Precis som fåren kommer hästarna att behöva 
viss tillsyn vad gäller vatten och mineralstenar. Vi 
hoppas att vi alla kan hjälpas åt med detta.

Vår förhoppning är att alla är positivt inställda 
till de nya ö-borna, och att hästarna skall ge oss 
möjlighet att få tillbaka fåren till Stora Kornö inom 
några år. 

Väl mött i hagarna i sommar!

Text och bilder  på hästar, 
Tomas Lunneryd  

Hästar på Stora Kornö i sommar



DIFFERENTIERADE BÅTPLATSAVGIFTER
Styrelsen presenterade redan på årsstämman 2016 
en vision om att målbilden för en båtplats på Stora 
Kornö ska vara halva priset mot fastlandet. Med 
anledning av detta kommer styrelsen att lägga 
fram ett förslag på hamnstämman 2017 om diffe-
rentierade båtplatsavgifter. Förslaget går ut på att 
styrelsen delat in hamnens samtliga båtplatser i 
”stor båtplats” eller ”liten båtplats”. Båtplatser som 
definieras som stor båtplats är:
• Norra delen av Vahällebryggan
• Hela piren
• Östra bryggan tom Lars Sundqvists båtplats
• Västra sidan av Erlands brygga
• De 4 nordligaste platserna på östra sidan av 

Erlands brygga
• Nockplatser

Alla övriga båtplatser i hamnen räknas som 
liten båtplats.

Styrelsen kommer föreslå att kostnaden blir 
2 000 kr/år för stor båtplats respektive 1 000 kr/år 
för liten båtplats (samma som för alla båtplatser 
idag).  Exempel; har man en mindre båt som ligger 
på stor båtplats kommer avgiften bli 2 000 kr/år 
men om man flyttar båten till liten båtplats (under 
förutsättning att den får rum på avsedd båtplats) 
blir avgiften 1 000 kr/år. Hamnkaptenen/styrelsen 
kommer avgöra vilka båtar som får plats på respek-
tive båtplats, precis som idag.  

Styrelsen

PRELIMINÄRT BOKSLUT 2016
Bokslutet är i princip klart men inte reviderat ännu. 
Även 2016 blev ett bra år sett till själva driften men 
vi har en tung finansiell situation efter både inve-
steringar bryggförbättringar men inte minst ökad 
betalningstakt för avloppet. Såväl föregående år 
som årets debiteringar för avlopp har vi löst med fi-
nansiering från medlemmar. Med dessa medel har 
vi kunnat amortera och betala räntor på banklånen 
som är prioriterat. 

Antalet gästbåtar ökade något till 620 mot 585 
året innan. Totalt hamnade alla intäkter på lite över 
264 000 kronor vilket är ungefär i nivå 2015.

Resultatet före avskrivningar blev ungefär 180 000. 

Med de beslutade höjningarna på årsstämman före-
gående sommar kommer intäkterna att öka betyd-
ligt och förhoppningsvis också vinsten under 2017. 

Styrelsen har upprättat en långsiktig ekono-
misk plan med fokus på att skapa likviditet för våra 
åtaganden i form banklån och avlopp där vi fått er-
bjudande från flera medlemmar att bidra med att 
låna ut pengar till föreningen för att kunna hantera 
just avloppsinvesteringarna. En mer utförlig rap-
portering kommer till årsmötet i sommar.

Lars Sundqvist & Fredrik Söderberg

Vad gäller nu?
Det finns ett beslut om att sophämtningen på öar-
na ska upphöra. Det beslutet har rullats fram ett år, 
vilket betyder att det inte blir någon förändring alls 
denna säsong, utan allt är som vanligt. Det betyder 
att det går att slänga sopor på containerbryggan 
utan att först sopsortera, precis som vi gjort nu un-
der åtskilliga år. Jag vill dock passa på att säga, att 
mycket som slängs i containern inte ska slängas där 
utan tas med in till Sivik. Nästa år är det dock stopp 
på sophämtningen och det enda beslut som hittills 
finns är att sophämtningen upphör och att vi mås-
te åka in till land med våra soppåsar. Detta sopiga 
beslut jobbar vi nu på att förändra.

Vad kommer att hända i sopfrågan?
Bra förhandlingar pågår nu mellan å ena sidan 
kommunen å andra sidan representanter för Lilla 
Kornö, Stora Kornö och Gåsö. Vi har preliminärt 
kommit överens om en ny lösning där sophämt-
ningen bibehålls på öarna men kraftigt förändrad. 
Denna överenskommelse är inte klar, men vi jobbar 
på saken.

Vad är det för lösning på gång?
Tanken är att öarna (dvs ö-föreningarna) upphand-
lar transporten av sopor. Det krävs en trestegslös-
ning; först att komma överens med själva trans-
portören av soporna från öarna till Södra hamnen; 

därefter att komma överens med kommunen om 
var i Södra hamnen transportören kan omlasta 
containrana (”Gubbens brygga”) , och det tredje 
steget är att komma överens med transportören 
från Södra hamnen till Sivik. Vi eftersträvar ett hu-
vudmannaskap för alla dessa tre frågor och arbetar 
just nu med det. Den knepiga biten just nu är själva 
”sopbåten”, men vi har en del lösningar på lut och 
tror att allt kommer att gå bra.

Mer sopsortering
Enkelt uttryckt kan man säga att det som kostar är 
transporterna och ju mer vi minimerar dem, desto 
billigare blir det. Därför måste vi sopsortera, och vi 
måste bli bra på det. Därför måste vi också fortsätta 
att ha containrar och inte ”sopkärl”. Vi kommer att 
köpa in containrar, till en kostnad av ca 120 000 kr 
per ö, och sopsortering ska ske enligt följande:
• En container för hushållsavfall + kompost
• En container för plast + wellpapp/förp. papper 
• Två glasigloos 
• Ett kärl på 750 liter för plåt

Vi kommer inte att sopsortera tidningar, utan den 
fraktionen utgår. Vi spår papperstidningens död, 
och den som inte håller med kan använda pappret 
till att tända i kaminen.

För att sopsorteringen ska fungera måste alla 
gästande båtar få information om vad som gäller, 

dels på anslag, dels i samband med upptagande av 
hamnavgift. Vi på ön måste dessutom gemensamt 
sköta sorteringen och inte slarva. Här måste vi fak-
tiskt ha koll på varandra. 

Vad kommer det att kosta?
För att minska alla kostnader kommer Rambo att 
skicka en faktura till respektive ö (dvs ö-förening), 
men alla hushåll måste skriva under på att man vill 
ha den lösning som jag redogjort för ovan.

Det troliga är att kostnaden hamnar på mel-
lan 3 500 – 4 000 kr per år och hushåll, och detta 
inklusive båttransporterna. Den slutliga kostnaden 
återstår dock att förhandla om med Rambo

Målet är att den nya ordningen ska börja gälla 
från den 1 april 2018. Håll tummarna!

Mats Eriksson, Ordförande

Sophämtning på Stora Kornö 

Loppis i sommar? 
Det beror på dig, både du som skänker prylar och 
på dig som köper. Trots den kyliga sommaren 2016 
och tack vare generösa givare och köpare fick vi in 
drygt 10.000kr till föreningen.

Nu uppmanar vi alla att inventera era hem 
även i ”stan” och skänka det som är helt och rent 
till oss - glas,porslin, spel, leksaker, smycken mm.
Lotta Stranne & Lena Sundqvist
Illustration: Mattias Adolfsson 

Bakbok från Stora Kornö 
Vi siktar på att ha ”bak-relase” för vår bok under 
Kristi Himmelfärdshelgen, håll utkik på anslags-

tavlan i hamnen för mer information.
Lilla Lena & Stora Lena

      n bok om starka kvinnor, 
underbara gammaldags kakrecept, gediget fi ka, en skvätt 

historia, mycket vatten och natur. 
Detta uppblandat med nutid på Stora 
Kornö och Lenas och Lenas intresse 
för bakning och fotografering.Boken är tillägnad vårt paradis Stora 

Kornö. Framtagen och producerad 
2017 av ”Stora” Lena Sundqvist 
och ”Lilla” Lena Marra. Form och design Anna Sjutti och produktion tryck 

Alltryck + namn på tryckaren

E
Bakbok från Stora Kornö

Kommer snart!

En bakbok med gamla recept och  
anor från Stora Kornö

60x60 bakbok i Pumpen.indd   1 2017-05-15   15:32



Returadress: Billes Tryckeri AB, Box 304, 431 24 Mölndal

Kalendarium 2017

Fre 23 juni  
Tid: Se anslagstavlan

Klä Midsommarstången 
Kom alla barnfamiljer och 

hjälp till
 

Mån 25 sept
Premiär Hummerfiske

Kristi himmelsfärds helg 27-28 Maj 
 Hamnen öppnas 

Fram med livbojar, bord med mera. 
Lilla båtbryggan ska på plats.

Fre 23 juni kl 15.00 
Midsommarfirande  

 Tis 6 juni Nationaldagen 
Sjösättning av badbryggor  

 Lör-Sön 3-4 juni
Arbetsdag i hamnan
Städa efter att alla båtar sjösatts.

Lör 24 juni  
Tid: Se anslagstavlan 
Tipspromenad 

Sön 9 juli kl 11.00
Årsmöte i Ö-föreningen  
och Hamnföreningen  

Lör 29 juli 
Visafton

Lör 30 sep 
Hamnen stängs för säsongen
Tack för i år!

SOMMAR

HÖST

Lör 15 juli kl 11.00
Årsmöte i avloppssamfälligheten  

Lör 22 juli kl 14.00 på Lilla Kornö
Kornö El Clássico 

Lör 8 juli 
Arbetsdag  

och hamnfest 

GOD 
JUL!

Kolla anslagstavlan
Tider kan ändras och 
arbetsdagar kan till-
komma. Så glöm inte 
att kolla anslagstavlan 
när ni går förbi.


