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Foto Kjell Willhed 
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När Vahällebryggan nu står färdig – i vacker majestät, lyckönskad av 
hovet – har vi i styrelsen nu gått vidare med nya, mer eller mindre 
brådskande byggen. 

 

 Containerbryggan 

Containerbryggan måste fixas, precis som bestämdes på årsmötet. 
Styrelsen har fått in offerter och vi kommer i början av året att välja en 
av dessa och ansökan om bygglov. Det är oklart när en ny brygga kan 
stå färdig 

 

 Reparation av mittenbryggan och utbyggnad av lastbryggan 

Kommer att göras i samband med att containerbryggan byggs 

 

 Flytbrygga från Vahälla 

Tillstånd från länsstyrelse och kommun finns nu (se under 
verksamhetsberättelse). Ett trädäck kommer också att byggas på 
Vahälla. Vad som återstår är bland annat att komma överens med 
Friluftsfrämjandet om de närmare formerna för bygget och 
användandet av bryggan, men det gör vi säkert i god anda. 

 

 Nya  sjösbodar 

Styrelsen har i föreningens regi ansökt om bygglov för de resterande tre 
bodar, som vi tidigare haft bygglov för. Detta arbete sker och bekostas 
av dem som ska bygga. 

 

Ordföranden har ordet  23 

Datum—Bra att ha koll på! 

 

 1 Juni— Båtarna skall vara sjösatta 

 Från och med i år tänkte vi försöka ta in hamnavgift under vårens helger. Ni 
 som vill vara hamnvakter under någon eller några av dessa helger, anmäl Er 
 till Gunnar Bertén eller Johan Kylbrink. 

Redaktör: Christer Adielson 

Foto Jenny Dijkstra 
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Presentation av styrelsen  

Namn:   Svante Holmdahl   Christer Adielson  

Funktion i styrelsen:  Ledamot    Ledamot 

Övrig funktion:  Utskottsansvarig Sandvik  Redaktör   

Ålder:   33 år    32 år 

Hus på Kornö:  Nummer 3    Nummer  14 

Favoritplats på Kornö: Korsvik    Smörstycket 

Styrelsemöte i Lars Sundqvists trädgård 

Foto Pauline Willhed Sinclair 
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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 

 

 Föreningens ekonomi 

Föreningen drar in rejält pengar varje år men i och med de stora investeringar vi 
gjort och de reparationer vi har framför oss är vår ekonomi nu mycket ansträngd. 
Vahällabryggan kostade totalt 1.700.000 kronor inklusive tillstånd mm och för det 
har vi tagit upp lån på 800.000. I kassan finns just nu 212.000 kronor och framför oss 
har vi reparationer av både containerbryggan och ”mittbryggan” som kan kosta upp 
mot 600.000 kronor enligt preliminära offerter. Dessutom skall föreningen betala 
sju andelar i avloppet, även om vi kan få lite anstånd med det från samfälligheten. 
Under våren kommer vi att sända ut årets båtplatsavgifter och medlemsavgifter som 
kommer att dra in cirka 50.000 och får vi en fin sommar kan kanske gästbåtar dra in 
ytterligare 100.000 netto, men det är bara hälften av de utbetalningar vi har framför 
oss, och sedan måste vi amortera också. Vi kommer att kunna hantera detta, men vi 
måste vara varsamma med våra pengar och vi kommer att återkomma om det på 
årsmötet i sommar. 

 

 Inget naturreservat på Kornö (mer än på Kalven) 

På stämman i somras bjöd vi in Tord Wennblom från Länsstyrelsen som informerade 
om planerna på ett naturreservat på Kalven (fastighet Stora Kornö 1:22) samt öarna 
väster om Stora Kornö. Han informerade också om möjligheten att låta ytterligare 
delar av Stora Kornös utmarker ingå i naturreservatet. Efter diskussion beslutade ju 
stämman att avstyrka naturreservat på annan del av Stora Kornö än på Kalven. Vi 
har nu infomerat länsstyrelsen om medlemmarnas åsikt och fått beskedet; 
länsstyrelsen släpper helt tanken på naturreservat förutom för Kalven! Tord 
Wennblom har berättat för mig att det inte lär hända något med reservat på Kalven 
på ett bra tag, men att han, när det är dags, kommer att ta kontakt med föreningen 
för synpunkter och råd. 

 

Det finns mängder med andra saker som har hänt på ön; inte minst är avloppsfrågan 
högaktuell, men det sköter ju vår samfällighetsförening och inte vi. Läs mer, längre 
fram i tidningen, om vad som hänt under verksamhetsåret. Det finns många att 
tacka för mycket, men idag väljer vi att tacka Johan Svanberg för en eminent 
räkkokare som skänkts till föreningen. Tack Johan!  
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Styrelsen för Föreningen Stora Kornö avger härmed följande 
verksamhetsberättelse för år 2012 (Resultat- och balansräkning 
kommer att redovisas på nästa årsmötet) 

 

Förutom årsmötet den 15 juli 2012  har styrelsen haft fem 
protokollförda sammanträden under året; den 1 mars, den 18 maj, 
den 23 juni, 15 juli samt den 23 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 andra 
verksamhetsår i denna nya föreningsform, och verksamhet har så 
smått börjat sätta sig. 

 

Styrelsen har vid två tillfällen gett ut en ny tidning; i våras samt den 
utgåva du just nu läser.  Redaktör för denna tidning är Christer 
Adielsson. Styrelsen uppmanar samtliga medlemmar att skriva 
insändare/artiklar, bidra med gamla bilder etc. Det är styrelsens 
målsättning att fortsätta ge ut tidningen två gånger per år.  

Föreningens verksamhet är uppdelad i olika utskott/
verksamhetsområden. 

 

Sandvik 

Svante Holmdahl är utskottansvarig. Badbryggan har lyfts i och ur 
liksom flotten. Sandviks backe har slagits med röjsåg under 
arbetsdagarna. Aspskogen mellan Sandviks backe och Stutanes kaj 
är under avverkning och arbetet kommer att fortsätta. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2012 
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Presentation av styrelsen  

Namn:   Johan Kylbrink        Björn Wettergren  

Funktion i styrelsen:  Ledamot         Ledamot 

Övrig funtion:  Vice Hamnkapten        Utskottsansvarig utmarker  

Ålder:   50 år         67 år 

Hus på Kornö:  Nummer  41        Nummer  24 

Favoritplats på Kornö: Kallsen         Smörstycket 

Namn:   Barbro Bergendahl         Jenny Dijkstra  

Funktion i styrelsen:  Ledamot                 Suppleant 

Övrig funtion:  Vice utmarksansvarig  

Ålder:   75 år          42 år    

Hus på Kornö:  Nummer  47         Nummer  19 

Favoritplats på Kornö: Rävbergets topp         Hemligt ;-) 
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Presentation av styrelsen  

Namn:   Kjell Willhed   Gunnar Bertén  

Position i styrelsen:  Sekreterare   Hamnkapten 

Övrig funktion:       

Ålder:   49 år    60 år 

Hus på Kornö:  Nummer 12   Nummer 31 

Favoritplats på Kornö: Ottersten    Korsvik 

Namn:   Mats Eriksson   Lars Sundqvist  

Funktion i styrelsen:  Ordförande   Kassör 

Övrig funktion:        

Ålder:   45 år    49 år 

Hus på Kornö:  Nummer  43   Nummer  33 

Favoritplats på Kornö: Jögarn på österöa   Hamnen 
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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 

 

Utmarken inklusive parken 

Björn Wettergren och Barbro Bergendahl är utskottsansvariga. 

Under arbetsdagen den 14 juli fortsatte parken att underhållas enligt den plan 
som redogjorts för i Pumpen. Den nya gångstig från Bredvik till Klingkyrka har 
fått ett namn, som presenterades på årsmötet; Arnes Allé. En namnskylt 
kommer att sättas ut. 

 

Fåren har såväl anlänt som lämnat ön under verksamhetsåret. Denna gång var 
det fler får än vanligt. 

Övrig verksamhet 

Som vanligt har vi, inte minst tack vare alla i Ingas hus, firat traditionsenligt 
midsommarfirande med efterföljande tipspromenad på midsommardagen. 
Styrelsen vill rikta ett stort tack till Inga och Vigdis som hållit i gång denna 
verksamhet i alla år. Nu tar Christina Grötterud och Anna Olofsson tar över. 

Som vanligt genomfördes en lyckad ärtsoppefest den första måndagen efter 
den 20 september.  

 

Hamnen 

Gunnar Bertén är hamnkapten och Johan Kylbrink är vice hamnkapten. 

Under året invigdes den nya Vahällebryggan med pompa och ståt. Dessutom 
renoverades mittenbryggan och lastbryggan. Vahällebryggan har varit det allt 
annat överskuggande och har tagit mycket tid och energi från styrelsen. Vi kan 
nu lägga detta bakom oss och i stället trampa på den. Vad som återstår är 
omdisponeringar av båtplatser och styrelsen återkommer i frågan under våren. 
Vi får prova oss fram och allt kanske inte blir perfekt från början och byte/
justeringar av platser kanske måste ske för några. Syftet är att alla skall få en 
lämplig plats för sin/sina båtar med hänsyn till storlek och användande mm. 

Friluftsfrämjandet har lånat en stor del av Vahällabryggan under 
verksamhetsåret, men styrelsen har tillsammans med främjandet nu utverkat 
tillstånd från länsstyrelse och kommun att bygga en ny brygga, från Vahälla mot 
Smalsund, med landanslutning över Vaklåvan. Bygglov erhölls i början av 
december. Så långt allt väl, men kommunen har meddelat att bygglovet kostat 
110 088 kr. Styrelsen för en kommunikation med kommunen och 
friluftsfrämjandet i denna del och återkommer också i denna fråga.  
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Hamnen 

Gunnar Bertén är hamnkapten och Johan Kylbrink är vice hamnkapten. 

Under året invigdes den nya Vahällebryggan med pompa och ståt. Dessutom 
renoverades mittenbryggan och lastbryggan. Vahällebryggan har varit det allt 
annat överskuggande och har tagit mycket tid och energi från styrelsen. Vi kan 
nu lägga detta bakom oss och i stället trampa på den. Vad som återstår är 
omdisponeringar av båtplatser och styrelsen återkommer i frågan under våren. 
Vi får prova oss fram och allt kanske inte blir perfekt från början och byte/
justeringar av platser kanske måste ske för några. Syftet är att alla skall få en 
lämplig plats för sin/sina båtar med hänsyn till storlek och användande mm. 

Friluftsfrämjandet har lånat en stor del av Vahällabryggan under 
verksamhetsåret, men styrelsen har tillsammans med främjandet nu utverkat 
tillstånd från länsstyrelse och kommun att bygga en ny brygga, från Vahälla mot 
Smalsund, med landanslutning över Vaklåvan. Bygglov erhölls i början av 
december. Så långt allt väl, men kommunen har meddelat att bygglovet kostat 
110 088 kr. Styrelsen för en kommunikation med kommunen och 
friluftsfrämjandet i denna del och återkommer också i denna fråga.  
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Får du julklappar som passar någon annan bättre, byter du ut något gammalt mot 
din fina nya julklapp eller börjar du rensa och vårstäda? Tänk då på att spara bra 
grejer och ta med dig till Kornö i vår – nya saker kan bli lotterivinster och gamla 
saker kan passa fint på vår loppis! I somras fick vi in drygt 15.000 kr bara på loppis, 
shoppingsuget är stort 

 

Lotterisektionen 

Lena Sundqvist och Lotta Stranne 

 

 

              

Börja redan nu planera för sommarens lotterier och 

loppis! 
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 Vi jagar det som blänker  

glänser  

ingen tanke  

bara jakt  

öppnar gapen  

för att sluka  

hinna upp  

och få tag i  

det river och sliter  

för oss upp till ytan  

till måsar  

människor  

jag ser  

blod  

hängande munnar  

och ögon som stelnat  

men spritter till  

innan du når mig  

simmar nedåt  

hem  

någon annan  

försvann  

upp över ytan  

och kom aldrig tillbaka  

 

      Dikt av Lena Hansson  

 

Olunn—Dikt 
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Arbetsdagar har ägt rum i hamnen; bland annat den 14 juli. Mycket blev gjort, 
bland annat fixades en brygga och en smäcker gång till barnens småbåtar, 
hamnboden målades, akterförtöjningar förlängdes, mittenbrygga lagades etc. 
Inte minst fixades lunch till alla som arbetade. 

Den traditionsenliga hamnfesten ägde rum den 14 juli efter arbetsdagen, 
denna gång med invigning av bryggan (se bildar på annan plats i tidningen). 
Aldrig har väl så många människor befunnit sig på Vahälla samtidigt! 

 

 Totalt ankringsförbud har införts inom hamnområdet då vi numera har fasta              
akterfästen även till gästbåtar. 

Under hösten släcktes verksamheten i hamnen ned och hamnen avrustades.  

 

Slutligen; tack till alla som bidrar till att hålla ön så underbart vacker som den 
är! 
Det är roligt att vara en del av en styrelse där så många bidrar på olika sätt. 

 

För styrelsen 

Mats Eriksson 
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Kornösäsongen 2012 i Bilder. Foto Kjell Willhed 

Patrik Nordberg och Arvid Svanborg flyttar tunga träreglar bort 
från hamnplanen efter arbetet med nya Vahällabryggan. 

19 maj var det kombinerad arbetsdag i hamnen och utmarkerna. Här ser vi 

Lena Hansson rensa upp på Strana. 

Foto Kjell Willhed 

Foto Kjell Willhed 
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Hon befinner sig bara några meter från den lilla stigen. Den ligger innesluten av träd 
vars rötter funnit sin väg upp. Hela stigen är full av rötter.  

Hon hör ett ljud och kilar in mellan träden. Löven prasslar till av hennes beröring. 
Står stilla, lyssnar. Ljuden kommer närmare. Hon kan höra ett klapprande ljud inte 
långt från den plats hon står. Helt stilla nu, får inte bli upptäckt.  

Skyddad av lövverket iakttar hon den tvåbente som med sina kängor kliver rakt ut i 
sanden. Han har något hängande över axeln, hon vet att det kan smälla till om 
detta, få hennes öron att värka, hjärtat att bulta och hennes kropp att skaka, hon 
måste bort. Hem till de andra.  

I skydd av träden smyger hon längs berget, hoppar lätt från bergskant till bergskant. 
De tvåbenta har svårare att ta sig fram så. Högre upp i berget hittar hon en liten 
platå, stannar där, lyssnar, vädrar. Ser sig omkring. Tre svarta seglar förbi, deras 
ögon blänker, de slår sig ner längre bort. Tror kanske hon ska lämna kvar något till 
dem som hon brukar. Ljuden och lukten efter den tvåbente är borta, hon ser 
horisonten och ett vatten utan slut.  

Lägger sig tillrätta innesluten av berget, blundar en stund, vilar, innan hon sedan 
sakta lunkar hem till de sina.  

Lena Hansson  
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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 

 

 Hennes tassar rör sig snabbt och effektivt i den karga terrängen, hon stannar upp 
och vädrar. Drar in lukterna och låter dem dröja kvar, smakar på dem. Det rör sig 
inte någonstans, inte heller någon obekant doft så hon lunkar sakta vidare. De andra 
ligger tryggt i grytet.  

Tystnaden och stillheten upphör när ett par änder landar på den blanka ytan. Deras 
glidande landning lämnar spår i det blanka. Hon känner vittringen av dem men de är 
långt där ute och svåra att fånga.  

Hon vill själv göra så, glida ut dit, låta detta blanka, blåa bära henne. Hon rör sig 
smidigt ut på klippkanten och låter blicken falla nedåt, mot botten. Därnere finns de 
små som smakar så gott. Det lyser därnere, stenar, tång, och så något som rör sig.  

Hon styr stegen mot stranden. Känner den torra sanden under tassarna och går 
längre ut. Sanden närmare vattnet är inte torr, hon känner det kalla våta mot 
trampdynorna och når så vattnet. Går sakta längre ut, försöker med tassen fånga 
något som rör sig därnere men misslyckas, följer efter det som rör sig tills vattnet 
omsluter henne. De andra tycker inte om detta, men själv tycker hon det är skönt, 
svalkande. Det var så hon kom hit en gång, kastade sig i och så bar det iväg. Den 
gången var hon jagad, och simmade hit, till ön.  

Hon känner hur vattnet bär när tassarna släpper fästet under.  

Tar först snabba simtag. Glider genom detta mörka, svala. Pälsen är gyllene där 
under, solen på väg att gå ner bakom berget. Skuggorna på stranden blir längre men 
det vita ljuset leker fortfarande på vattnet.  

 

 Hon kan dyka ner, det är ovanligt, ingen skulle tro att en sådan som hon kan dyka 
ner under ytan, mot botten, och känna det ännu kallare där nere.  

Hon tar sig tillbaka till stranden och kliver upp ur vattnet. Ruskar av sig. Nu lyser 
löven gula och det är nästan ingen kvar av dem längre, de tvåbenta, som tror att de 
äger allt och kan göra vad de vill, hon måste akta sig för dem. Men de här ute på ön 
verkar vara mer som hon. De rör sig med lätthet i bergen, liksom står och vädrar 
ibland, och de tar för sig av det som går att äta. Men kan de se och höra, 
uppmärksamt, kan de bli ett med stenarna, vattnet och bergen, som ju rör vid dem 
närgånget om de bara lyssnar, kan också de vara i detta. Kanske de här på ön, hon 
har sett att de ibland lystrar uppmärksamt, bryr sig om. Det finns tvåbenta som inte 
bryr sig om, som tar allt i sin väg, inte förstår att de är en del av detta precis som 
hon är, så lika.  

Ön—en kortnovell 
 9 

 

Kornösäsongen 2012 i Bilder. Foto Kjell Willhed 

Här reses midsommarstången på Slätta. 

Traditionellt midsommarfirande med Inga Woldtz och familjen Lignell. 

Foto Kjell Willhed 

Foto Kjell Willhed 
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Kornösäsongen 2012 i Bilder. Foto Kjell Willhed 

På midsommardagen var det poängpromenad med Inga och Vigdis för sista gången. 

Traditionen kommer att föras vidare av Anna Olofsson och Christina Grötterud. 

På midsommardagens kväll var det genomgång av frågorna, prisutdelning samt lotterier. 

Foto Kjell Willhed 

Foto Kjell Willhed 
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Kornösäsongen 2012 i Bilder. Foto Kjell Willhed 

Här ser vi arrangörerna i färd med att koka ärtsoppa och steka pannkakor. 

Arbetet med det nya avloppet 

har satt igång på allvar. Här ser 

vi far och son Kylbrink i full 

fart med att gräva dike för nya 

avloppsrör. 

Nyinköpta avloppsrör i väntan 

på att grävas ned. 

Foto Kjell Willhed 

Foto Kjell Willhed 

Foto Kjell Willhed 
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Kornösäsongen 2012 i Bilder. Foto Kjell Willhed 

I samband med hummerfiskepremiären serverades sedvanligt ärtsoppa och pannkakor på bryggan. 

Foto Kjell Willhed 
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Kornösäsongen 2012 i Bilder. Foto Kjell Willhed 

14 juli var det dags för invigning av den nya Vahällabryggan med efterföljande bryggfest. 

Intresset var stort och många samlades på Vahälla för att höra invigningstalet. 

Foto Kjell Willhed 

Foto Kjell Willhed 
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 Kornösäsongen 2012 i Bilder 

Vahällabryggan invigdes av ordföranden i Föreningen Stora Kornö, Mats Eriksson. 

Foto Kjell Willhed 
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Kornösäsongen 2012 i Bilder 

Loppisen tilldrog sig ett stort intresse och här ser vi några som fyndar bland utbudet. 

Inför bryggfesten var det mycket 

arbete. Här ser vi hur det 

iordningställs 

portionsförpackningar med 

havskräfta. 

Foto Kjell Willhed 

Foto Kjell 


