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Ordföranden 
har ordet 

Hej alla kornövänner. Snart ses vi igen därute, på vår gemensamma 
sten i västerhavet. 

Enligt min uppfattning har Kornö på två sätt utmärkt oss 
negativ när det gäller miljön:

Vi har haft ett läckande avlopp där all skit runnit ut i havet. Det har 
vi snart inte längre.

Vi har slängt allt skräp i sopcontainrar utan sopsortering. Det kan 
vi inte längre (se särskild artikel om detta i tidningen).

Sen har vi sedan en tid tillbaka tagit ansvar för våra skitiga stränder 
mot väster, genom årliga städdagar. Det är också mycket positivt, 
och något vi måste fortsätta med.

Låt oss tillsammans utse år 2018 som det året som Kornö blev miljö-
märkt, då vi tar ett gemensamt ansvar för att ön ska vara ett före-
döme i stort och smått, inte bara när det gäller vår kulturmiljö utan 

också vår förmåga att hålla rent och snyggt på ön. Vi börjar nu och som 
en liten handling är den tidning du nu håller i handen tryckt i fiberrikt, 
oblekt miljöpapper. 

I detta nummer av Pumpen hittar du information om när saker och 
ting händer. Vi kallar till flera arbetsdagar nu i vår för att bygga nytt 
golv och installera öns första fungerande 

vattentoalett i hamnboden. En särskild upp-
maning riktar vi till dig som är bra på att lägga 
golv. Vi uppdaterar dig också kring vatten- 
och avloppsfrågan, om El Clasico, ekonomi, 
visafton, årsmöten, hamnfester. Allt blir som 
vanligt alltså, och det är så det ska vara.

Allt gott till er alla!

Mats Eriksson, 
Ordförande

Vill du jobba som hamnvakt i sommar? Pojkar och flickor –dags att skicka in er ansökan!
Nu är det dags att anmäla intresse för att vara 
hamnvakt på Stora Kornö sommaren 2018. Det  
behövs 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. Hamnvak-
terna ska helst ha fyllt 15 år men vi kan göra undan-
tag om ingen som fyllt 15 år har sökt den aktuella 
veckan, under förutsättning att en förälder finns 
med som ansvarig. 

Vi uppmuntrar både flickar och pojkar att söka, 
alla är välkomna även om man inte varit hamnvakt 
tidigare.

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 bestämmas och meddelas under 
början/mitten av juni. 

Tänk på att om du anger flera veckor så ökar 
sannolikheten för tilldelning.

Sista anmälningsdag är lördagen den 27 maj.
Kjell Willhed, sekreterare

Kjell invald som Stora Kornös representant  
i Norra Grundsunds Hamn- och båtförening
Från och med säsongen 2018 har undertecknad 
blivit invald i styrelsen till Norra Grundsunds Hamn- 
och båtförening som representant för Stora Kornö.

Har du några funderingar eller synpunkter 
kring din båtplats eller Hamnföreningen i Norra 
Grundsund är du välkommen att kontakta mig så 
tar jag med mig frågan till övriga styrelsen. 

E-post: kjell.willhed2@gmail.com
Kjell Willhed

 
Foto: wwww.ngrundsundhamn.se

Allmän information från hamnkaptenen
• Alla uppmanas att se över sina akterfästen.

• Meddela hamnkaptenen om båtplatsen inte används  
alla veckor under högsäsong.

• Meddela Henrik Stranne om du vill vara med i gruppen som arbetar med 
våra bodsvalar. Arbetet mot världens bästa bodsvalar går oförtrutet vidare!



Nu har föreningarna på Stora och Lilla Kornö samt på Gåsö tecknat av-
tal med Rambo och med ett företag som heter Västtransport om en 
ny lösning för sophantering på öarna. 

Västtransport har i sin tur upphandlat båttransporterna av Västkustens 
Sjö- och Bryggtransport på Tjörn, som sedan tidigare sköter alla sjötranspor-
ter för bl.a. Käringön, Hermanö och Gullholmen. 

5 sopfraktioner
Sophämtningen blir kvar, vilket kanske är allra viktigast, men från 
den 1 april gäller också att alla som slänger sopor på någon av 
öarna måste sopsortera. Och det är också mycket bra!

Sopsortering kommer att ske i fem sopfraktioner:
1. Wellpapp och förpackningsmaterial.
2. Brännbart avfall, vilket innebär brännbart hushållsav-

fall, kompost och plast. 
     Dessa två fraktioner kommer att finnas i en delad con-
tainer, som kommer att vara utrustad med små öppnings-
bara luckor.

3. Färgat glas.
4. Ofärgat glas.
5. Metall.

Det kommer finnas fortsatt möjlighet att beställa containrar för grovsopor/
byggavfall och vitvaror. 

Det företag vi anlitar, Västtransport, kommer att fakturera föreningar-
na, som i sin tur med stöd av inhämtade fullmakter kommer att fakturera 
hushållen. (Alla hushåll på ön har lämnat fullmakt till ö-föreningen). Vi är 

inte helt säkra på vad det kommer att kosta, men tror att det inte blir dyrare 
än vad det är idag, utan sopsortering. Detta år blir ett test- och inkörningsår 
där vi i höst kommer ha en utvärdering med Rambo och Västtransport. In-
för 2019 kommer vi således ha bättre kontroll på hämtningsfrekvenser och 
kostnader. 

Kompostera mera
Vi vet redan nu att det viktigaste är att hålla ned antalet hämtningar, för 

det är den kostnaden som är tyngst. Västtransport kommer att 
hämta på onsdagar, och varje vecka under högsäsong. För att 

hålla ned antalet hämtningar måste vi slå ett slag för kompos-
tering, för mer än hälften av ”tyngden” i soporna brukar vara 
just kompost, Kompostera mera alltså (även om det inte är 
ett krav).

Soporna kommer kontrolleras
Det är från och med nu också slut med att slänga allsköns skit 

i containern. Gör vi det så kommer avtalet att sägas upp och det 
är det sista vi vill. De sopor som hämtas kommer att kontrolleras av 

Rambo, så ingen kommer undan längre. Ingen skuld för det som varit, men 
all skuld på den som inte sköter sig alltså.

Sammantaget: Det är fantastiskt att kunna meddela att sophämtningen 
blir kvar, med sopsortering på plats. 

Under våren kommer skyltning att ske vid containerbryggan för att öka 
tydligheten om vad gäller. 

Mats Eriksson

Sopsortering på Kornöarna 
från och med nu!



Året-runt-vatten på Kornö?
I vår kommer lysekilsvattnet till Kornö.
Men inte längre än till två kranar i hamnen och på Västerbroa.
Snart vet vi vad det kostar att dra frostfritt vatten till samtliga hus.

På Lilla Kornö startade man avloppsarbetet 
från noll med nya, isolerade och eluppvärmda 
slangar. ”På köpet” fick man året-runt-vatten 

till varje hus.
På Stora Kornö hade vi redan påbörjat arbetet 

med ett traditionellt avloppsnät med självfall. 
Nu när lysekilsvattnet är på väg till ön är det 

många som undrat om vi inte kan dra ett frostsäk-
rat året-runt-vatten till samtliga hus även på Stora 
Kornö.

Styrelsen har därför beslutat att undersöka 
möjligheterna och en offertförfrågan är på väg ut. 

Redan nu i vår får husägarna information om 
kostnader och förutsättningar för ett frostfritt  
vatten på Stora Kornö.

På årsmötet 14 juli fattar medlemmarna beslu-
tet: nytt vattennät eller inte.

Text: Jens Strömberg



Förra året avgjordes matchen på det som för-
modligen är norra Europas minsta fotbolls-
plan. Den ligger på Lilla Kornö och har ungefär 

ytan av en normalstor lägenhet. Men nackdelen av 
bortaplan till trots så avgick Stora Kornö med se-
gern efter tre rafflande och täta matcher.

Men som Janne Andersson säger: Då är då och 
nu är nu. Gamla segrar är inget värda.

Och reglerna är de gamla vanliga:
• 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
• Inkast (istället för inspark som vi haft tidigare)
• Offsideregeln gäller inte
• Målvakten får inte kasta/skjuta ut bollen längre 

än att den studsar mot marken innan den når 
halva planen.

Vi behöver all hjälp vi kan få för att upprepa 
förra årets seger. Dyk upp på Slätta som publik om 
du inte vill eller kan spela. 

• 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@hexagon.com

Text: Jens Strömberg
Bild: Pierre Olofsson & Jens Strömberg

Matchtröjorna är tvättade och allt är förberett inför sommarens stora fotbollshändelse.
Nej, det är INTE VM i Ryssland.
Utan El Clàsico, den klassiska kraftmätningen mellan Lilla och Stora Kornö.
Boka lördag 28 juli, kl 14:00 på Slätta Stadion.

 Tid:  Lördag 28 juli kl 14:00
 Plan/plats:  Slätta, Stora Kornö

Fotbolls-VM är INTE  
sommarens idrottshändelse

Unga och gamla var lika 
glada efter segern mot Lilla 
Kornö förra året.

Vårt yngsta lag var 
rödkindade, glada och stolta 
efter segern mot Lilla Kornö.

Josefine Wejner bytte från rosa 
foppatofflor till något ljusare rosa 
fotbollsskor och visade takter från 
tidigare spel på elitnivå.

Matchtröjorna är tvättade och spelarna 
finslipar formen på egen hand inför matchen 

mot Lilla Kornö på Slätta lördag 28 juli.

Säga vad man vill 
om Lilla Kornö. En 

korvvagn i världsklass 
har dom i alla fall.

Tillfälligt avbrott i spelet då bollen fastnat 
i ett träd. Efter ett kraftfullt skakande föll 
bollen ner och matchen kunde fortsätta.



I förra numret skrev vi att resultatet beräknades att 
bli minst lika bra som det för 2016 som var 156 
tkr. Det var försiktigt i underkant, efter att alla 

swishbetalningar bokats in så blev resultatet hela 
likvida medel om 218 tkr vilket är bättre än planen 
varför vi nu gjort en extra amortering till banken 
för att minska våra räntekostnader. Fortsätter den 
goda utvecklingen 2018 kan vi amortera ytterligare 
utöver plan. Med swishbetalningarna blev antalet 
båtar drygt 700 vilket är riktigt bra. 

En stor del i resultatförbättringen kommer från 
de beslutade höjningarna på våra egna båtplatser 
som ökat med ungefär 40 tkr. Vi har också ökat med-
lemsintäkterna i och med höjningen av medlemsav-
gifterna till 150 kronor per person. 

Kostnaderna har varit i nivå med tidigare år men 
vi har påbörjat ett arbete att renovera bodsvalar vil-
ket kostat cirka 16 tkr under året.

Räntekostnaderna minskar med gjorda amorte-
ringar.

Inför 2018 har vi mer effekter av de beslutade 
prishöjningar men reparationsarbetet på bodsvalar-
na fortsätter. 

Helt avgörande för resultatet 2018 är antalet 
gästande båtar. Vi får lita till vädergudarna. 

Nedan finns resultat och balansräkning i sam-
mandrag.

Lars Sundqvist  
& Fredrik Söderberg

Ekonomiskt utfall 2017 – bättre än väntat
Nu är det inte långt kvar innan pumparna startar och avloppet  
från Kornö hamnar i Lysekil.  
Samtidigt pumpas det drickbara färskvattnet åt andra hållet. 
Allt händer runt månadsskiftet april/maj om tidplanen håller.

Sjöledningarna ligger på botten, pumpen står 
på plats i den tillbyggda ”Hamnbua” och det 
mesta är förberett innan ventilerna kan öppnas. 

Nästan hela avloppsnätet är nylagt under åren 
2011-2017. Detsamma gäller dessvärre inte alla an-
slutningar från närmaste spolbrunn till respektive 
fastighet. 

Samtliga anslutningar på ön ska kontrolleras
– Det har runnit avloppsvatten till pumpen på Stra-
na hela vintern, även när det varit helt tomt på ön. 
Det innebär att dag-/grundvatten måste komma 
in i systemet på flera ställen, säger Keith Blinkfyr i 
arbetsgruppen.

Styrelsen har därför beslutat att samtliga an-
slutningar på ön ska kontrolleras. De som inte är ga-
ranterat täta eller uppenbarligen är mycket gamla, 
t ex golvbrunnar och rör av järn eller keramik, god-
känns inte. En del äldre rör av plast kan komma att 
filmas för att utesluta läckage.

Keith Blinkfyr och Jens Strömberg ansvarar för 
detta arbete.

Kontakta Keith eller Jens
– Hör av er till oss så snart ni kan. Ju tidigare ni får 
besked desto längre tid har ni på er att åtgärda 
eventuella felaktigheter, säger Keith Blinkfyr.

Hittills har 20 fastigheter kontrollerats. Nio av 
dessa har godkänts. Samtliga fastigheter ska ha ett 
kontrollerat och godkänt avlopp senast 31/12 2018.

Text: Jens Strömberg
Bild: Bengt Haverby

Snart startar pumparna

Arbete kvar att göra
Dock återstår en del arbeten på Stora Kornö:
• Anslutning av sjöledningar i land och på 

Lilla/Stora Kornö
• Installation av pump/kvarn i Hamnbua
• Installation av vattenutkast(kran) och 

brandpost vid Hamnbua
• Installation av vattenutkast (kran) och 

brandpost vid Västerbroa
• Anslutning av några fastigheter till avlopp-

snätet
• Installation av avloppspump på Strana
• Bygge av pumphus på Strana
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Lör 28 juli kl 14.00 
El Clásico
Lilla Kornö mot Stora 
Kornö i fotboll, Slätta 

Lör 29 sept
Hamnen stängs för säsongen
Tack för i år!

Lör 21 juli 
•  Arbetsdag
• Hamnfest

Lör 12 maj
•  Arbetsdag

Samma som  
Valborgshelgen  

(se rutan till höger)

Lör 28 jul1 kl 19.00 
Visafton

Mån 24 sept
Premiär Hummerfisket

Sön 8 juli kl 10.00 
• Hamnstämma Kornö  

fiskehamnsförening u.p.a.
• Årsmöte Föreningen Stora Kornö

Lör–Sön 21–22 april 
Valborgshelgen
• Arbetsdagar i hamnen för att fixa 

iordning hamnboden; nytt golv och 
installation av i vart fall en vattentoalett

• Inoljning av bryggorna bör göras 
innan Kristi himmelfärdshelgen

• Uppsättning av bänk framför  
toaletten

Lör 14 juli kl 10.00
Årsmöte Kornöarnas 

Samfällighet 
Skolan Stora Kornö


