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Ordföranden 
har ordet 

I skrivande stund är ön inte särskilt vacker, utan hårt upp-
grävd i arbetet med att dra vattenledningar kors och tvärs 
enligt en detaljerad plan, som ni säkert alla tagit del av på 

annat sätt. Mer information om detta, från Kornöarnas Sam-
fällighetsförening, hittar ni längre fram i denna lilla tidning. 
Denna förening låter också meddela ett JA till spoltoaletter 
och det kan ni också läsa om i tidningen.

Under vintern har en del annat också hänt på ön. Ett an-
tal entusiaster har enträget röjt sly mitt emot parken, 
nästan alla de lutande tallarna förbi Slätta har sågats 

ned och rishögarna som funnits har eldats upp. I Sandviks 
backe och hästhägnet där, har de gigantiska högarna också 
eldats upp. Jag talade häromdagen med Anders Broman och 
förhoppningen är att vi också i år ska ha hästar som växelvis 
ska beta i våra tre hägn, där vi nu utökar hägnet i Sandvik och 
breddar det ändå till berget till höger. Förhoppningen är att 
hästarna ska komma till ön någon gång i maj.

Sopor, sopsortering och kompostering har fått en allde-
les egen artikel i denna tidning, för den frågan är just nu 
väldigt central.

Årets schema är nu satt och på sista sidan hittar du som 
vanligt tider för arbetsdagar, årsmöten, hamnfesten, 
visafton och mycket mer. Något som inte står där – 

utan här – är att vi också i år kommer 
att ha möjlighet att flyga helikopter. 
För den intresserade så kommer 
denna möjlighet att äga rum på 
kvällen lördagen den 6 juli. Anslag 
kommer att sättas upp i hamnen.

Allt gott önskar jag er alla! 

Mats Eriksson, 
Ordförande
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Pumpen söker ny Redaktör/Layoutare 
Vi söker någon som kan ta över och göra layout. 
Pumpen görs idag i InDesign och det finns mallar 
att jobba efter om man så önskar. Vill du jobba i 
annat program så går det också bra, bara mjukva-
ran kan skapa tryckanpassade PDF:er. Du kommer 
jobba i tätt samarbete med Kjell Willhed som tar 
dom flesta av Pumpens fina bilder.

Är du intresserad är du varmt välkommen att 
kontakta mig så kan jag berätta mer.

Pierre Olofsson  
0733-75 79 72, 

pierreolofolofsson@gmail.com

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 2019. 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 söndag 2 juni.
Kjell Willhed, sekreterare

LOPPIS I SOMMAR? 
Det beror på dig, både du som skänker prylar och 

på dig som köper. 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



När krutröken skingrats och alla fakturor är 
betalda tvingas vi konstatera att sophämt-
ningen dessvärre blev dyrare än vad vi trodde, 

till skillnad mot vad som skrevs i förra numret.
Vi måste därför höja avgiften till 5 000 kr per år, 

vilket inte är så roligt att kommunicera men vi har 
inget annat val. Dessa 5 000 kr ska täcka förra årets 
underskott för sopor och kostnaden för i år. Kan vi på 
sikt minska denna avgift eller i vart fall se till att vi inte 
behöver höja den ytterligare?

Den stora kostnaden för soporna är hämtning-
arna. Varje hämtning kostar 18 000 kr per gång och 
det är därför vi ser till att den sker samtidigt för de 
tre öarna, så att kostnaden för oss blir 6 000 kr per 
gång. Antalet hämtningar förra året var 15 stycken 
och målet i år är att minska med en, så att det blir 
14 hämtningar. Av sopkunnigt folk har vi fått lära oss 
att det som bygger volym i containrarna är matavfall 
och att man inte packar soporna rätt.

Inför denna säsong har vi därför följande 
uppmaningar 
• Kompostera! Vi har planer på att införa en 

differentierad taxa där det ska bli billigare för 
dig som komposterar, och dyrare för dig som 
inte gör det. Köp därför en kompost och ta den 
med dig ut i vår! En del kan ha svårt att få plats 
med en kompost, men det finns goda exempel 
på hus som gått samman och tillsammans kom-
posterar. Vi kommer att återkomma med förslag 
om differentierad taxa på årsmötet i sommar.

• Packa dina sopor! Stampa på ölburkarna, tryck 
ihop juicepaketen, minimera volymen.

• Källsortera! Släng sopor i rätt kärl.

Här kommer några uppmaningar till
• Läs noga skyltningen om var och vad man får 

slänga måste följas.
• Släng inte bara soporna rätt utan plocka också 

upp felslängda sopor och slänga dem där de ska 
slängas. Vi har gästande besökare som kanske 
inte har lika bra koll, och vi måste därför tillsam-
mans hjälpas åt med detta. 

Mats Eriksson

Sopor, återvinning och kompostering 

Kompostera! 
Vi har planer på att införa en 
differentierad taxa där det ska bli billigare  
för dig som komposterar, och dyrare för dig som inte gör det. 



I höstnumret av Pumpen skrev vi att vi hade många gästbåtar i ham-
nen under 2018 men var försiktiga med det ekonomiska utfallet. 
Nu är det klart men revision pågår. Det är dock ingen tvekan om 

bankbehållningen vid slutet av året så resultatet är därmed ganska 
slutligt ändå. 

Vi har idag en förening som omsätter över 400 000 kr per år vilket 
är mer än dubblerat mot för tio år sedan. Det är mycket som hänt un-
der dessa år med alla investeringar vi gjort i bryggor och avlopp mm.

Intäkterna ökade med hela 58 000 kr under året. Gästbåts-
intäkterna ökade med 22 000 kr och våra egna båtplatsavgifter med  
43 000 kr. Bidrag som ett netto från loppis, lotterier och midsommar 
var något mindre kopplat till midsommar. Loppisen är den enskilt 
största bidragskällan – fortsätt med att skänka och köpa. 

Kostnaderna är något högre än förra året beroende på att för-
eningen gjort förlust på sopverksamheten med 17 000 kr men i övrigt 
i nivå med förra året.

Renoveringsarbetet av bodsvalar fortsätter och vi har totalt haft 
reparations och underhållskostnader för 29 000 kr. Trots förlusten på 
sophanteringen och underhållskostnader gör vi ett överskott från vår 
verksamhet med 278 000 kr före räntor avskrivningar vilket är 50 000 kr 
bättre än förra året. 

Vid årsskiftet hade vi 203 000 kr i likvida medel och 847 000 kr i 
skulder varav banklån på 237 000 kr och medlemslån på 610 000 kr. 

Vi har stabilitet i ekonomin och kan både sköta våra amorteringar 
för lånen vi har i båda föreningarna. I inledningen av 2019 gjorde vi 
en extraamortering men vi avvaktar lite med ytterligare extraamorte-
ringar under 2018 för nu kommer reparationerna av bodsvalarna kosta 
mer med trädäcken och att vi behöver slutföra arbetena i med toaletter 
och dusch till nästa nivå som också är frostskyddade. På årsmötet i 
sommar kan vi utveckla detta mer.

Till höger finns resultat och balansräkning i sammandrag.

Lars Sundqvist & Fredrik Söderberg

Ekonomiskt utfall 2018



Lilla Kornö vann på bortaplan 2018.
Nu får vi ladda för att det blir tvärtom i sommar.

Den klassiska fotbollsbataljen mellan Lilla och 
Stora Kornö spelas inför fullsatta läktare på Lilla 

Kornö lördag 27 juli kl 14:00. 
Missa inte El Clásico! 

Korv- & drickavagnen 
är laddad.

El Clásico på bortaplan

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 revanschen 
ska blir verklighet. Ta båten som publik till Lilla Kor-
nö om du inte vill eller kan spela. 

Hör av dig till nedanstående förbundskaptener 
om du vill 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: Jens Strömberg och Pierre Olofsson

 Tid: Lördag 27 juli kl 14:00         Plan/plats: Lilla Kornö         Revanschlust: Ingen tvekan, ja!
En av många tuffa dueller  
på El Clásico förra året

Korvarna är påfyllda, 
ölen och drickan kyld. 
Klart för drabbning på 
Lilla Kornö Arena!

Mungiporna pekade uppåt 
efter matchen för det yngsta 
laget på Lilla Kornö 2017.

Fullsatt på ”snikens kulle”



Frigör och anteckna följande arbetsdagar: 
• Fredag 19 april (långfredagen) 2019 

Arbetsdag 1 
• Lördag 27 april 

Arbetsdag 2
• Torsdag 30 maj (Kristi himmelsfärdsdag) 

Arbetsdag 3 
• Fredag 31 maj 

Arbetsdag 4

Projektet bygger på att alla kornöbor hjälper till 
och gör sina arbetstimmar så att vi får grävt 
för cirka en (1) kilometer stamledning. Gräv-

maskinen gör det mesta av grovjobbet. Men på 
många ställen kan det vara trångt och bökigt. Då 
krävs (din) handkraft.

Arbetstiden är 09:00–17:00 med lunch kl 12–13. 
På den första arbetsdagen 19/4 serveras pytt-i-panna 
i skolan till självkostnadspris. 

Varje fastighet ska göra minst tre av dessa fyra 
arbetsdagar, totalt 21 timmar. Den som inte gjort 
21 arbetstimmar kommer att debiteras 690 kr/icke 
arbetad timma eftersom vi då måste köpa in dessa 
timmar av entreprenören. Närvaron registreras.

Vi gräver naturligtvis inte bara under dessa 
arbetsdagar. Hör av dig till Keith Blinkfyr, mobil:  

0761-41 48 19 om du är arbetssugen och vill göra en 
insats vid sidan av dessa obligatoriska arbetsdagar.

Utöver detta måste du gräva för servisledningen, 
från stamledning till din fastighet, om du inte köper 
den tjänsten.

I början av mars fick samtliga fastighetsägare 
information om projektet och vad som krävs av 
dem. Läs igenom ordentligt. Där står allt du behöver 
veta. Där fanns även ett antal frågor som vi behöver 
svar på för att kunna installera servisledningar i just 
din fastighet. De ska vara besvarade per e-post till 
stromberg.jens@gmail.com senast 23/4.
• Var finns elcentralen (inte mätarplatsen) i huset?
• Vill du ha hjälp med håltagning i grunden/

källaren? 
• Meddela om du vill ha grävhjälp för din  

servisledning. 
All information om priser och annat finns i 

informationen som samtliga fastighetsägare fått.
Glöm inte att ge en husnyckel till Keith Blinkfyr  

senast 23/4. Eller skicka den per post till:
Keith Blinkfyr
Föreningsgatan 25
453 30 Lysekil

Frågor eller synpunkter? Hör av dig till
Jens Strömberg,  
e-post: stromberg.jens@gmail.com  
eller mobil: 0708-17 28 81.

Text och bild: Jens Strömberg

Avloppet pumpas sedan ett år till fastlandet 
och om några månader finns kommunalt 
vatten i nästan alla hus på ön. Många har 

därför frågat om vi inte kan få installera spoltoa-
letter. Styrelsen har med stöd av en inhyrd konsult 
fattat följande beslut:

I enlighet med den inhyrda VA-konsultens rekom-
mendationer beslutar styrelsen att spoltoaletter 
får installeras i fastigheterna på Stora Kornö under 
följande förutsättningar:
• Att fastigheten fått anslutningen till stam-

ledningen godkänd av Keith Blinkfyr/Jens 
Strömberg

• Att en s k tugger pump (skärande pump) instal-
leras. Exempel på sådana pumpstationer är 
Flygt Compit Mini, SKT LPS 2000 EIV och BAGA 
Kompis 61/81.

• Toalettstol med inbyggd kvarn godkänns inte.
• Installation och anslutning av pumpstation till 

avloppsnätet ska utföras av fackman (fackman-
namässigt räcker inte).

• Den som ska installera spoltoalett ska anmäla 
det till samfälligheten och få vald pumpstation 
godkänd innan installationen påbörjas.

• Installation av spoltoaletter enligt detta beslut 
kan ske omgående.

• Samfälligheten ska godkänna installationen 
innan användning.

Så länge ovanstående förutsättningar är uppfyllda 
är det alltså fritt fram att planera för och installera 
spoltoaletter i enlighet med beslutet. Det är helt 
och hållet fastighetsägarnas ansvar. Kornöarnas 
Samfällighetsförening kommer inte engagera sig i 
något som helst arbete med spoltoaletter. 

En grupp intresserade har redan bildats för att 
kunna upphandla gemensamt och därmed få bätt-
re pris på material och arbete. Anmäl dig till Keith 
Blinkfyr om du inte redan gjort det.

Text : Jens Strömberg

Här rinner snart vattnet

Ja till spol- 
toaletter

De första grävtagen är gjorda. Och om några månader rinner det kommunala lysekilsvattnet 
till husen på Stora Kornö. Men först är det en del jobb som ska göras. Inte minst av dig.

Nu är det fritt fram att 
installera spoltoaletter 
i husen på Stora Kornö. 
Men bara om ett antal 
förutsättningar är upp-
fyllda. Det beslutet har 
styrelsen för Kornöarnas 
Samfällighetsförening 
fattat.

Stamledningen är cirka en kilometer 
lång. När du läser detta är kanske 400 
meter grävda. Men en hel del återstår. 
Och då behövs din arbetskraft. Se till 
att boka arbetsdagarna redan nu.



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

Kalendarium 2019
SOMMAR

HÖST

GOD 
JUL!

Lör 13 juli 
• Arbetsdag
• Hamnfest

Lör 27 juli 
• El Clásico kl 14.00 

Fotboll mot Lilla Kornö   
på Lilla Kornö

• Visafton kl 19.00

Fre 31 maj 
Arbetsdag 4
Vattnet

Lör 27 april 
Arbetsdag 2
Vattnet

Lör 28 sept
Hamnen stängs 
för säsongen
Tack för i år!

Fre 19 april
Arbetsdag 1 

Vattnet (Långfredagen)

Tor 30 maj
Arbetsdag 3 

Vattnet  
(Kristi himmelsfärdsdag)

Lör 20 juli
Årsmöte Kornöarnas  

Samfällighet 
Tid och plats meddelas senare

Mån 23 sept
Premiär Hummerfisket

Klockan 07:00

Lör 6 juli kl 10.30
Årsmöte för Kornöföreningen 

och gamla hamnföreningen 

Hej!
Förhoppningsvis 

kommer jag och dom 
andra hästarna till 
Stora Kornö någon 

gång i maj.


