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Ordförande har ordet
Kornö El Clássico

Verksamhetsberättelse  
Ett år i bilder

Rosé afton
varje torsdag

– hela sommaren
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Ett sopigt beslut
En kollega till mig berättade en gång om sin pap-
pa, som mitt i vintern ringde till sitt sommarhus i  
Fiskebäckskil bara för att höra signalerna gå fram 
och tänka in hur samma signaler ringde i det kalla, 
öde och utfrysta huset. Så att han riktigt kunde 
känna hur han längtade dit. ”Fattar ni hur knäpp 
man kan vara”, sa min kollega, om sin pappa, vid 
fikabordet och folk skrattade. Utom jag. För jag har 
gjort samma sak (på den tiden vi hade fast telefon.)

Det finns de som gillar Kornö. Kul för dem. 
Själv älskar jag ön, oförbehållsamt, gränslöst och 
innerligt, och jag vet att vi är många som gör det. 
Som längtar dit, egentligen hela tiden när vi inte 
är där. Däremot längtar jag inte till den 1 januari 
2018, för då upphör sophämtningen på ön och vi 
får frakta våra soppåsar till en ännu okänd plats på 
land. Förmodligen till samma eller högre kostnad. 
Detta har Lysekils kommuns fullmäktige i sin själv-
upplevda visdom beslutat i höst. De argument som 
vi framförde i vårt svar på Rambos förslag till ”nya 
avfallsföreskrifter” beaktades överhuvudtaget inte. 
Eftersom ett sådant beslut av en kommun måste 
motiveras, så har vi tillsammans med Lilla Kornö 
nu överklagat lagligheten av detta (s.k. kommunal-
besvär). Dessutom har vi överklagat lämpligheten 
(förvaltningsbesvär). Lite krångligt, jag vet, men vi 
ska göra vad vi kan för att stoppa detta, i mångas 
tycke, vansinniga beslut. Om vi lyckas? Ja det be-
ror på oss alla. Kanske ska vi vända oss till media i 
sommar, och berätta om beslutet och vad det kan 
komma att innebära? 

Lysekils kommun köpte Kalven för ett par år 
sedan och betalade en kvarts miljon för det, för att 
som det motiverades, göra Kornö tillgängligt för 

det rörliga friluftslivet. Mig veterligen har inte en 
själ ännu vistats i Kalven på grund av det förvärvet. 
Nu beslutar man istället att sluta hämta sopor och i 
ett beslut ser man till att 8 000 personer som gästar 
kornöarna i båtar, inte längre får göra det. Hur tänker 
de där? Har de verkligen tänkt överhuvudtaget? 
Och om de har tänkt, är det då så illa att de helt 
enkelt inte gillar oss? Om ni tycker att jag låter som 
en grinig gubbe, så vill jag tydliggöra att jag närmar 
mig gubbåldern (jag är redan där, säger mina barn) 
och att jag är osedvanligt grinig över detta sopiga 
beslut. Men vi ger inte upp.

Pumpen är död – länge leve Pumpen!
Härom året låg ett exemplar av Pumpen på mitt 
skrivbord på jobbet, när en kollega kom in, fick syn 
på tidningen och utbrast: Inte visste jag att du var 
frireligiös Mats!

Jag grymtade något lätt förnärmat, inte för det 
där med att vara frireligiös, utan för anspelningen 
på tidningens utseende. Desto bättre då att du nu 
håller en tidning i din hand, som vare sig till innehåll 
eller utseende går åt det religiösa hållet, utan enligt 
vår uppfattning är en upphottad designkaramell 
av den gamla Pumpen. Det ska dock sägas att den 
gamla Pumpen tjänade sitt syfte väl och att vi då 
var glada för det vi gjorde, men allting förändras 
och ibland till det bättre. Som nu, tycker vi. Det 
finns många att tacka, men först och främst är det 
vår nye redaktör Pierre Olofsson som ligger bakom 
förändringen. Tack för det Pierre och tack för att du 
tagit dig an detta uppdrag. Tidningen är nu otroligt 
vacker och proffsig. Vi är mycket stolta. Man blir 
nästan religiös.

I detta nummer kan ni läsa om årets som varit 

(verksamhetsberättelsen), om nya avgifter i hamnen, 
om fotbollsdrabbningen med Lilla Kornö och om 
en ny kvinnlig företeelse på ön; roséafton. Som 
vanligt levereras ett antal vackra bilder, i huvudsak 
av vår mästerfotograf Kjell Willhed.

Vi ses därute på Kornö; ”En vild klippa af den 
mest spöklika formation, hvilken utgör sista vär-
net mot den rasande Nordsjön” som Wilhelm von 
Braun så vackert formulerade en gång, för länge sen.

Eller, som en vän till von Braun beskrev vår ö, 
efter ett besök hos honom på Håskär en sensom-
mardag år 1860:

”Stundom sjunger stormen i djupa toner, stun-
dom klinga vågorna elegier emot stranden, medan 
en ljummare vind susar kring de nakna klipporna och 
fiskmåsarna doppa sina vingar i det salta skummet.

Det är ett friskt, ett härligt liv, ett fängslande 
panorama, fastän det saknar paradisiska trädgår-
dar, frukttyngda grenar och blommande ängar. 
Men naturen uppträder här i osmyckad gestalt, vi-
sande sina nakna, fruktansvärda jättelemmar, im-
ponerande genom storhet och kraft. Och härdade 
och kraftiga är de söner, dem han har fostrat vid sin 
obetäckta barm.”

Allt gott önskar  
jag Er alla.
 
Mats Eriksson, 
ordförande
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Vill du jobba som hamnvakt i sommar?
Redan nu går det att anmäla sitt intresse för att vara 
hamnvakt under säsongen 2016. Det behövs hamn-
vakter 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 bonus 
på 10 kr/båt för båtarna 81 och uppåt. Hamnvak-
terna skall heslt ha fyllt 15 år men vi kan tänka oss 
undantag om det finns sökande och naturligtvis 
både pojkar och flickor.

Skriv namn, ålder samt vilken/vilka veckor du 
är intresserad av och skicka din intresseanmälan till 
Kjell Willhed: kjell.willhed@gmail.com. 

Vem som får vilken vecka kommer bestämmas 
och meddelas när vi närmar oss sommaren.

Kjell Willhed, sekreterare

Vi välkomnar Lovisa och Fredric till styrelsen

Namn: Lovisa Kylbrink.  
Ålder: 25.
Uppdrag: Styrelseledamot. 
Föreningens representant  
gentemot Friluftsfrämjandet  
då hon sitter i Friluftsfrämjandets  
styrelse. 
Bor: Göteborg.
Gör: Studerar redovisning på Handelshögskolan i 
Göteborg.  
Gör helst: Allt som har med vatten att göra; åka 
skidor, segla, åka skridskor och surfa.
Favortitplats på Kornö: Sandvik en solig morgon.
 

Namn: Fredric Söderberg  
Ålder: 23.
Uppdrag:  
Styrelsesuppleant.  
Bokföring & fakturabetalningar.  
Bor: Strängnäs.
Gör: Arbetar på Handelsbanken i Stockholm. 
Gör helst: Är på Kornö! Fiskar.
Favortitplats på Kornö: Hamnen.

Liten revansch i Kornö El Clássico

Stora Kornö utjämnade Lilla Kornös traditionella 
dominans i el classico tack vare vårt minsta lag, 
som fullkomligt krossade Lilla Kornö med 1-9!

Trots ihärdigt regn, önskan från Lilla Kornö om att 
ställa in och ett besked om walk over, blev det tre 
El Clássico-matcher mellan Lilla och Stora Kornö  
lördagen den 25 juli.

Det var från Lilla Kornös minstalag som 
först inte lyckades få ihop ett helt lag 
som beskedet om walk over kom, men 
de återkom efter en stund och kunde 
trots allt skrapa ihop ett lag. Och tur 
var det, för det var den vinst vi fick från 
Stora Kornös sida. Under regnuppehåll 
spelade vårt lag ut Lilla Kornös minstalag 
totalt och vann med siffrorna 1-9. Målgörare 
var Lina Amandusson (3 mål), Valter Eriksson (3 
mål), Tom Strannegård (2 mål) och Alfred Amandu-
sson (1 mål). Samtliga i laget gjorde dock att vin-

sten kammades hem med fina passningar och gott 
lagspel. Grattis till er!

När sedan mellanlaget, även kallat elitlaget, 
klev på planen började regnet strila igen. Matchen 
blev mycket jämn, men Lilla Kornös lag lyckades 
peta in ett mål i denna match som hade kunnat 
sluta med vinst för Stora Kornö. Så tyvärr fick detta 
lag se sig besegrat igen av de adrenalinstinna spe-
larna i Lilla Kornös elitlag. Vi kan skylla på att planen 
är för liten för våra elitspelare. Det var många lång- 

och tjongbollar fram och tillbaka över planen 
som gjorde att våra spelare inte riktigt 

kom till sin rätt. Slutresultat 1-0.
Störstalaget, eller veteranlaget, 

stod emot ståndaktigt när Lilla Kornös 
veteraner spelade mycket bra fotboll. 

Talangen Jens Strömberg satte ett mål, 
men eftersom det gjordes via indirekt fris-

park räknades det inte. Slutresultatet blev 2-0.
Nästa år försöker vi igen – och ser till att följa 

vårt minstalag – och vinna! Då blir matchen hem-
ma på Slätta.    



Styrelsen för Föreningen Stora Kornö avger 
härmed följande verksamhetsberättelse för 
år 2015.

Förutom årsmötet den 12 juli 2015 har styrelsen 
haft fyra protokollförda sammanträden under 
året; den 16 maj, den 12 juli, den 4 augusti och 
20 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 
femte verksamhetsår.

Styrelsen har vid två tillfällen under verksamhets-
året gett ut tidningen Pumpen. Redaktör för denna 
tidning har varit Christer Adielsson, som nu dock har 
lämnat styrelsen efter lång och trogen tjänst.

Föreningens verksamhet är uppdelad i olika 
utskott/verksamhetsområden. Varje utskotts-
ansvarig ingår i styrelsen, men utskotten samlar  
många människor på ön som bidrar till vår vik-
tiga verksamhet. Just nu har vi behov av flera 
människor som engagerar sig i utskotten, inte 
minst hamnutskottet är i behov av fler engagera-
de personer. Anmäl ditt intresse och gå med i ett 
utskott, ditt bidrag behövs!

Det har varit tre arbetsdagar under verksam-
hetsåret, den 16 maj i hamnen, den 18 juli på hela 
ön och den 26-27 september.

Sandvik
Jens Eriksson är utskottansvarig. Som vanligt har  
vi med gemensamma krafter lyckats att få såväl 
i som ur badbryggan och flotten. I år lagades 

spången till badbryggan, som var i mycket dåligt 
skick. Gångstigen röjdes under våren. Sandviks 
backe har slagits med röjsåg. Dessutom har 
mycket sly och ett antal träd kapats för att öppna 
upp ännu mer.

Utmarken inklusive parken
Thomas Lunneryd (utmarken) är utskottsansvarig. 
Barbro Bergendahl som avtackades på årsmötet 
i somras är alltjämt ansvarig under styrelsen för 
parken.

I år har vi återigen fått användning för vår 
slåtterbalk; som används för att slå gräset i parken 
och Bredviks hage. På arbetsdagen den 18 juli 
rensades dessutom ogräs på stigarna

Fåren har såväl anlänt som lämnat ön under 
verksamhetsåret. Tyvärr dog ett par lamm under 
året, sannolikt därför att vi haft får i Bredvik varje 
år och hagen därför har drabbats av parasiter. 
Styrelsen har nu beslutat om ytterligare en fårhage, 
i Sandvik. Stolpar och stängsel kommer att in-
handlas för detta ändamål. 

Hamnen
Gunnar Bertén är hamnkapten.

Två hamnkärror införskaffades förra året. 
Dessa gröna kärror får endast användas till bagage.

Styrelsen har fått mandat för att verka för en 
fartbegränsning till 5 knop utanför hamnområdet 
och har samverkat med Lilla Kornö i frågan. Det 
krävs tillstånd och styrelsen avser att ansöka om 
ett sådant under nästa verksamhetsår.

Den 18 juli genomfördes den stora arbets-
dagen och avslutades med hamnfest, allt precis 

som traditionen bjuder. Som vanligt hade vi tur 
med vädret (hyggligt väder i alla fall) och menyn 
för andra året i rad bestod av färska smögen-
räkor. Stort tack till alla som höll i lotterier och 
loppmarknad.

Vi fick dessutom gjort en del på arbetsda-
gen. Exempelvis så lagades ett antal bodsvalar 
och fyren skrapades och målades.

Styrelsen har beslutat om nya avgifter; se 
annan plats i tidningen. Styrelsen kommer att 
till stämman nästa år föreslå en höjning av båt-
platsavgiften, allt för att verksamheten ska bära 
sig över tid. 

Sen ett par år tillbaka råder det totalt ank-
ringsförbud i hamnen, vilket inte alltid respekteras 
av våra båtgäster. 

Under hösten stängdes verksamheten i hamnen 
ned och hamnen avrustades.

Övrig verksamhet
Web-master för www.storakorno.se är Sophie 
Rönnertz. Här finner ni viktiga datum, tidningen 
Pumpen och fina foton på ön och på de vackra 
öborna.

En av styrelsens nya medlemmar, Lovisa 
Kylbrink, är numera föreningens kontaktperson 
gentemot Friluftsfrämjandet.

Under hösten uppstod ett elfel och gatlyk-
torna slutade att fungera. Föreningen har anlitat 
en elfirma som nu åtgärdat felet. Det är sedan ti-
digare beslutat att elavgifter debiteras husägar-
na och kostnaden för reparationen (ca 7 000 kr) 
kommer därför att finnas med på vårens faktura, 
utslaget på alla husägare så klart.

Midsommarfirande med efterföljande tips-
promenad på midsommardagen har vi haft 
förmånen att få uppleva i år igen och styrelsen 
tackar återigen Inga och alla i hennes hus för 
arrangemanget, liksom Christina Grötterud och 
Anna Olofsson som arrangerade tipspromenaden.

Det spelades traditionsenlig fotboll mellan 

Stora och Lilla Kornö under sommaren, denna 
gång på Lilla Kornö, se reportage på annat plats 
i tidningen.

Styrelsen har avgett ett remissvar, förankrat 
på årsmötet, på Rambos förslag, att sophämt-
ningen på ön skulle upphöra. Trots detta beslu-
tade Lysekils kommun, att sophämtningen ska 

upphöra den 1 januari 2018. Detta beslut har vi 
nu överklagat, men det krävs starka gemensamma 
krafter för att få till en förändring, läs mer om 
detta i ”Ordförande har ordet”.

För styrelsen
Mats Eriksson, ordförande

SAMMANDRAG FRÅN  
HAMNSTÄMMAN 2015

Brandskyddspolicyn 
Mats Eriksson läser upp beslutet som togs på förra 
årets stämma om att vi inte får bygga högar i 
Brevik för att elda vid senare tillfälle utan eld-
ning måste ske vid samma tillfälle som man kör 
ut brännbart material. Mats uppmanar stämman 
att efterleva detta beslut.

Fartbegränsning utanför piren                                          
Mats informerar att styrelsen har undersökt frå-
gan om fartbegränsning till 5 knop utanför piren 
samt rådgjort med Lilla Kornö. Lilla Kornö har en 
önskan om fartbegränsning i Smalsund till 3 knop. 
Mats visar på en karta vilket område som berörs 
och var fartbegränsningsskyltarna ska placeras. 
Stämman beviljar styrelsen mandat att tillsam-
mans med Lilla Kornö ansöka hos Länsstyrelsen 
om tidsbegränsad fartbegränsning till 5 knop i 
området utanför piren samt fartbegränsning till 
3 knop inom badområdet i Smalsund. 

Utökning av antalet betande djur
Anders Broman önskar på sikt att vi har fler be-
tande djur för att hålla utmarkerna öppna. Stäm-
man är positiv till detta och uppmanas att höra 
av sig till Anders Broman eller Tomas Lunneryd om 
man önskar engagera sig i frågan.

Ambulansbår
Keith Blinkfyr informerar att vi har fått en ambu-
lansbår av Räddningstjänsten. Båren finns place-
rad i Brandboden och stämman uppmanas att 
använda den vid olyckor eller sjukdom.

Fastställande av avgifter. 
Styrelsen föreslog följande avgifter:
• Medlemsavgift 100 kr/år (oförändrat)
• Båtplats 500 kr/år (oförändrat)
• Vinterförvaring av båt på hamnplan 100 kr/år 

(höjning från 40 kr/år)
• Arrendeavgift stor bod 400 kr (oförändrat)
• Arrendeavgift liten bod 200 kr (oförändrat)
Stämman biföll styrelsens förslag.

Styrelsen har beslutat om nya  
hamnavgifter vid speciella tillfällen
• Kornöbor som bor i båt vid egen båtplats 

men nyttjar hamnens faciliteter betalar  
100 kr/natt. 

• Kornöbor som bor i båt men ligger på  
gästbåtplats betalar ordinarie gästplatsavgift  
240 kr/natt. 

• Gäster till Kornöbor som kommer med båt 
och får anvisad låneplats men övernattar i 
hus på Kornö betalar 500 kr/vecka.  
Gäller ej enstaka natt.

• Skutor betalar 500 kr/natt och förutsätter att 
passagerare måste använda toalett ombord 
på skuta.

• Båtplatsavgift gäller båtar efter 17.00 (då de 
tar upp en gästplats)

• Under för- och eftersäsong när ingen ham-
navgift tas upp kommer toan hållas stängd 
och båtgäster uppmanas att betala 120 kr/
natt i fisken.

För styrelsen
Kjell Willhed, sekreterare

Verksamhetsberättelse för år 2015



Under hummerfisket var det dags för upptag av badbryggorna i Sandvik. Jens Eriksson ansvarig för 
Sandviksutskottet arrangerade upptaget och Svante Holmdahl bjöd på överraskning efter avslutat arbete.

Björn Wettergren och Ellenor Willhed Sinclair sålde både korv och goda 
drycker under sommarens Visafton.

Årets Hamnfest hölls lördagen den 18 juli och föregicks av arbetsdag. 
Det blev en fin dag för både arbete och fest.

Björn Wettergren använder slåtterbalken på Breviks Backe under  
arbetsdagen den 18 juli.

Leif Jonsson har precis avslutat arbetet med att lägga armeringsjärn  
i botten av pumpreservoaren.

Måndagen den 21 september var det hummerfiskepremiär med  
strålande fint väder, och visst blev det en och annan hummer.

Traditionsenlig auktion hölls som vanligt med Lena Sundqvist (bilden) 
och Lotta Stranne som arrangörer.

Familjen Lignell och Inga Woldtz med gästmusiker bjöd på musikalisk 
underhållning under årets Visafton.

Christina Grötterud och Annika Eriksson serverar korv och bröd under en 
av årets arbetsdagar.

Avloppsarbetet har fortsatt under året. Här ser vi några av våra duktiga 
ungdomar som gräver nedanför Nybergs hus.

Ett  
år i 
bilder Siri Rydén • Foto: Pierre Olofsson



Rosétorsdag har blivit ett stående inslag under några veckor på som-
rarna på Stora Kornö. Öns kvinnor samlas på torsdagarskvällarna 
under ett par timmar för att dricka rosévin och umgås. Platsen för 

träffarna varierar, liksom deltagarna. 
Idén till rosétorsdagarna går tillbaka till 2012, då Anna Olofsson 

förslog att några tjejer med små barn skulle träffas på Slätta, dricka ett 
glas rosé och umgås lite – och det råkade vara en torsdag. ”Man stannar 
så länge som man känner för. Barnen kan spela fotboll så länge.” sa 
Anna. Och så blev det. Inte bara en gång utan även nästa torsdag, och 
nästa, och nästa. Och även nästa sommar, och nästa….

Och träffarna har utvecklats. Barnen får numera oftast vara hemma 
hos sina pappor, ”några tjejer” har blivit ”många kvinnor” och tilltugget 
har gått från lite nötter till både franska ostar, blåbärspaj och snittar. 
Deltagarna sträcker sig numera från 30-årsåldern ända upp till 
 ”gamlingarna”. Oftast träffas vi på Vahällebryggan, men  
träffarna hålls även på andra platser och ibland även  
hemma hos någon om vädret är förfärligt.  

Till sommaren fortsätter traditionen  
– för femte sommaren. 

Skål och välkomna!                      

Rosétorsdag – spontan idé blev ren och skär tradition


