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Kornösäsongen är över. Hamnen är öde, och på hamnplan ligger 
båtarna som strandade valar och inväntar våren. Husen är stängda och 
mörkret och kylan härskar över ön. Byn har intagits av det vilt som finns 
(sorkar, räv och rådjur) som nu kan härja fritt bland husens trädgårdar . 
Allt är tyst och stilla. Eller? 

Jag beger mig ut till ön en torsdag efter jobbet i slutet av november. 
Kampen mot mörkret förlorar jag i jullen, strax efter fyra vid Bläckhall. 
Jag rundar ett nattsvart Håskär och ser fyren lysa upp hamnen.  Jag 
noterar att det ligger flera hummertinor kvar kring Håskärsbojen. Jag 
har just fått veta att familjerna Strömberg lämnat ön för någon timme 
sedan, och i hamnen ser jag spår av människor som varit där alldeles 
nyligen.  På Facebook noterar jag att Jorunn och Eva alltjämt fiskar 
hummer, liksom flera andra. Jag konstaterar det jag egentligen redan 
visste; Kornö lever året runt. Snart är det jul och nyår som flera av oss 
brukar fira här ute.  Om än på sparlåga några veckor i januari-februari, 
men ön är aldrig öde, vi vakar över den tillsammans. 

Ny containerbrygga 

Ö-föreningen tittar nu på tre anbud för ny containerbrygga och 
kostnaderna ligger på mellan 700 000 och 900 000 kr, sedan tillkommer 
tilläggsarbeten, i form av stabilisering av mittenbryggan och en större 
lastbrygga. När vi i styrelsen bestämt oss för vilken entreprenör vi 
väljer, ett mandat som vi tydligt fick på årets stämma, återstår bygglov 
och byggstart, men vi jobbar så fort vi bara kan. VI kommer att ha ett 
extra styrelsemöte om detta i december. Vi måste helt enkelt ha en ny 
brygga på plats så snart det bara går. 

Brandskydd 

Räddningstjänsten har inventerat brandsäkerheten på ön och meddelat 
att de vill hålla brandövningar. Keith Blinkfyr har utsetts till 
kontaktperson gentemot Räddningstjänsten och 
brandsäkerhetsinformation kommer framöver att vid behov lämnas i 
denna tidning. 

Styrelsen arbetar med att skriva en brandpolicy och vi återkommer till 
årsmötet med ett förslag på en sådan. Redan nu vill vi dock uppmana 
alla husägare att köpa minst en ordentlig pulverbrandsläckare och att 
tillse att den finns brandvarnare på varje våningsplan! 

 

Ordföranden har ordet 
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Arrende för stor och liten sjöbod 

Som bestämdes på årsmötet kommer arrende att tas ut beroende på om man har 
en stor eller liten sjöbod; gränsen går vid 15 kvm yttermått. Styrelsen har gjort en 
mätning av alla sjöbodar och detta gäller från och med nästa år.  

Planer 

Som vi berättat om tidigare är föreningens ekonomi mycket ansträngd, men 
stämman har ändå enhälligt beslutat om en ny brygga, vilket applåderas också av 
oss i styrelsen. Vi har tidigare redovisat en långsiktig plan för hur vi ska kunna 
finansiera och med god marginal överleva med den byggda Vahällebryggan och den 
nya containerbryggan. Längre fram i denna lilla tidning finns ett stycke om 
ekonomin. Allt kommer att bli bra. Inte minst kommer det ekonomiska underlaget 
att bli bättre när vi får möjlighet att uppbära hamnavgift på Kastet, dvs. för båtar 
som lägger sig längs med berget bortanför lägrets nya flytbrygga. Om vi bygger ett 
par-tre spångar över några mindre klyftor samt monterar ringar i berget, som vi 
märker ut, samt sätter upp informationsanslag så kan vi uppbringa hamnavgift där 
nästa år och målsättningen är att vi ska fixa det, bara vi hinner med. 

Förutom vackra bilder kan du i denna tidning njuta av ett reportage om årets 
fotbollsmatcher mellan Lilla och Stora Kornö, läsa om Facebook-succén 
”Kornöbilder”, få information om nya styrelseledamöter och från hamnen. Vi har 
också lämnat utrymme för samfälligheten att bidra med viktig information om hur 
avloppsarbetet fortskrider.   

Trevlig läsning; dröm Er tillbaka till Kornö en stund, och må ni alla ha en riktigt god 
jul och ett gott nytt år så ses vi till våren. 

Bästa hälsningar 

Mats  

 

 

Foto: Kjell Willhed 

 4 

Omkring 600 bilder –  från både förr och nu. 

Närmare 200 medlemmar. 

Det är facit efter drygt ett år med Facebookgruppen Kornöbilder. 

-Så mycket efter så kort tid. Det trodde jag inte, säger Urban Milton som 
startade Kornöbilder. 

Mitt emellan staketmålning och ett bad i Sandvik en av sommarens varmaste 
dagar  berättar Urban Milton om hur han kom på idén med att starta en grupp 
på Facebook där alla kornöintresserade kan lägga upp bilder från Kornöarna. 

- Det var när jag ville att Kjell Willhed skulle visa en bild på hur nya 
Vahällebryggan såg ut som jag kom på idén med en facebook-grupp. Det var i 
maj 2012. Och det gick snabbt. De första veckorna ökade antalet medlemmar 
med flera nya varje dag.  

-Och för att få igång folk att lägga upp bilder lade jag in en massa själv. Jag 
scannade till exempel in Iris gamla album med flera gamla bilder. 

I början av augusti när intervjun med Urban gjordes var antalet bilder 600. Ett 
hundratal av dem är riktigt gamla, svartvita bilder. Nu i december finns ca 700 
bilder uppladdade. 

- Det är ju en väldig blandning från riktigt gamla till 70-80-tal och nutid. Mina 
egna favoriter är de gamla från hur det såg ut förr i hamnen med gamla skutor 
och sånt, säger Urban. 

De flesta av de omkring 200 medlemmarna har anknytning till Kornöarna, men 
det finns också medlemmar som ”bara” är intresserade av Kornö och bor i 
Lysekil. Urban märker att Kornöbilder engagerar. 

- Folk kommer fram när jag är på Kornö och säger att de tycker det är roligt med 
alla bilder och annat snack på sidan. Tips om krabbburar och makrillfiske till 
exempel. Dessutom hjälper många till när någon har en bild där man kanske 
inte riktigt vet vilka som är med på bilderna. 

-Och så är det kul om Kornöbilder kan bidra till att knyta samman Lilla och Stora 
Kornö lite mer. Även om fotbollsmatchen numer gör det på dett bra sätt, 
avslutar Urban. 

----------------------- 

Fakta  

Namn: Kornöbilder (grupp på Facebook) 

Antal medlemmar: c:a 200 

Antal bilder: c:a 700 

Grundare: Urban Milton (gift med Cecilia 

Milton, barnbarn till Iris och Thomas 

Milton) 

Kornöbilder - växer hela tiden 

Urban Bergkvist Milton. Foto: Kjell Willhed 
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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 

 

 

Det blev ett rafflande slut på fotbollsdagen mot Lilla Kornö. 

Storas juniorlag kämpade bra, atletlaget levererade, men den mest spännande 
matchen stod seniorlaget för. 

Det hela slutade med 2-1 i matcher till Lilla Kornö.  

Lördagen den 20 juli var det återigen dags för fotbollsmatcherna mellan Stora och 
Lilla Kornö – en tradition som återupptagits sedan tre år. I år gick matcherna på Lilla 
Kornös fotbollsplan. Förutsättningarna för dagens tre matcher var perfekta. 
Nästintill vindstilla, sol och 25 grader. 

Strax efter 13.30 började den första matchen. Juniorlaget mellan 8 och 13 år 
kämpade hårt. Tom Strannegård och Valter Eriksson stod för de flesta 
målchanserna, flera gånger framspelade av Wilma, men tyvärr blev det både stolpe 
ut, ribba och strax över mål. Matchen slutade 4-0 till Lilla Kornö, trots klippan Erik 
Lunneryd  i mål. 

Atletlaget mellan 14 och 39 år levererade som vanligt. Tempot var högt och bjöd 
stundtals på riktigt proffsspel av i princip alla i laget. Målgörare var  de ”norska 
ungdomarna” tillhörande Gamla Skolan : Evas son (2), Jorunns dotter, August 
Wejner och Per Wettergren.  

Matchen slutade 5-2 till Stora Kornö! 

Den mest rafflande matchen stod seniorlaget för, det vill säga 40+. Det blev en 
underhållande match med snygga pasningar och många målchanser. Jens Strömberg 
och Jenny Dejkstra briljerade i topposition ackompanjerade av Arvid Svanborg. 
Backarna Pierre Olofsson och Martin Amandusson var svåra att komma förbi. Johan 
i mål var som en mur. Matchen slutade oavgjort 1-1. Efter förlängning med 2x5 
minuter stod det fortfarande 1- 1. Straffar fick avgöra och då tog Lilla Kornö tyvärr 
hem matchen efter bäst av tre straffar. Slutresultat blev 3-2. Målgörare för Stora 
Kornö var Jens Strömberg och Arvid Svanborg på straff.  

Alla spelare gjorde strålande insater i de tre matcherna. En särskild eloge till 
tränarna Caroline Sinclair, Jens Strömberg, Henrik Stranne och till hejarklacken. 

Strax efter klockan 16 vände båtarna åter till Stora Kornö. Vi tackar Lilla Kornö och 
Mats Brun för ett fantastiskt arrangemang. 

Nästa år klår vi dem i alla matcher - revanch på Stora Kornö! 

 

 

 

Straffar fick Stora Kornö på fall 
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Avloppsarbetet fortlöper bra. Vi har under året jobbat på flera fronter. Röd 
markering är färdigt med rör och anslutningar till fastigheter, bäcken har grävts ur 
och rensats ifrån Barbros hus fram till skolan. Under skolgården har en ny kulvert 
lagts på 250 mm och den gamla kulverten har renoverats, dessa mynnar ut vid 
Gamla skolan. Vi kommer att ha problem med bäckens avrinning ända fram tills att 
vi kan släppa på båda dessa kulvertar i en öppen bäck. Nu mynnar båda dessa 250 
mm rör ut i ett 160 mm rör (gamla avloppet) följden blir att vid mycket nederbörd 
kommer Mats och Henrik få har kvar sin sjö på tomten. Hos Keith är det färdigt men 
har ej anslutits. Vid Straana har arbeten för pumpstationen och anslutningar för 
huvudledningarna grävts ner. I Maa har grävarbeten gjorts och bäcken vid 
Knutssons har grävts ur. 

 

Under 2014 hoppas vi att kunna slutföra arbetet med vårt avloppsnät. Vi kommer 
att kunna jobba på olika fronter under nästa år, men prioriteringen först blir att göra 
huvudledningen från skolan och ner till Straana färdigt, så att även bäcken kommer 
att fungera som det är tänkt. Vi kommer att gå ut med detaljplanering via mail 
under våren. 

För att få kontroll över arbetet vill vi att ni mailar in era arbetsinsatser till 
johan.kylbrink@grastorp.se 
Det skall framgå av mailet vilket hus det avser och hur många timmar ni gjort med 
avloppet. Detta är för att vi skall kunna planera vilka som skall jobba och om det 
finns behov av att öka antalet arbetstimmar för att kunna slutföra projektet. 
 
Hälsningar Avloppsgruppen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information från avloppsgruppen 

mailto:johan.kylbrink@grastorp.se
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Bilder från Kornösäsongen 2013, Foto: Kjell Willhed 

Johan Svanberg och Henrik Stranne ansvarade för att det blev grillat lamm vid årets hamnfest 

Tove Wettergren blev lycklig vinnare av hummertinan i lotteriet där pengarna gick till en slåtterbalk 
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Exempel på arbete som utförts vid arbetsdagar. Ny 
grind ut mpt Brevik tillverkad, lastbryggan har fått ny 

klädsel på kortsidan och  jollebryggan tas upp för 
säsongen. 

Visafton med familjen Lignell och deras vänner 

Bilder från Kornösäsongen 2013, Foto: Kjell Willhed 
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Friluftsfrämjandet har skaffat sig en ny flytbrygga för segelbåtarna 

Bilder från Kornösäsongen 2013, Foto: Kjell Willhed 

Arbetet med den nya avloppsanläggningen går framåt. Här ser vi 
Albin Kylbrink vid spakarna vid grävning på Strana. Handgrävningen 
svarade bl.a Bengt Håskär, Niklas Ahlqvist och Micael Amandusson 
för. 
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På hamnstämman fick 
styrelsen mandat att bygga 
en ny containerbrygga då 
den gamla är i dåligt skick. 
Arbete pågår med att ta in 

offerter från olika 
bryggbyggare. 

Festen i samband med 
årets 

hummerfiskepremiär blev 
som vanligt väldigt lyckad 

Bilder från Kornösäsongen 2013, Foto: Kjell Willhed 
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Nu har ännu en säsong passerat ute på Kornö. Vi tackar våra hamnvakter som har 
gjort ett underbart jobb med att ta hand om våra båtgäster.  

 

Inför nästa säsong så hoppas vi att några vill vara hamnvakter under vårens helger 
med början vid påsk som är vecka 16. 

 

Vi har infört ankringsförbud innanför piren, men det händer ändå att någon kastar 
ett ankare ändå. Några ankare har bärgats upp. 

 

I år var det väldigt torrt så vi fick vattenbrist i hamnen, under den tiden var vi 
tvungna att stänga av duschen.  

 
På den nya bryggan så har vi breddat en del båtplatser och ändrat några 
akterfästen. Man skall använda styrbordssidans akterfäste. Ni som nyttjar dessa 
akterfästen kan behöva förlänga dem lite. Sätt även på en tyngd på linan så sjunker 
den fortare. 

 

Det kommer att ske en viss förändring av båtplatserna till nästa säsong.  

Övrigt i hamnen så flyter mer och mer akterfästen upp allt eftersom de beväxts, så 
tänk på att ha en liten tyngd inne vid bryggan. 

 

Vi har gjort om eldningsplatsen, höjde upp med sten längre ut så att man kommer 
bort från betongkanten när man eldar. Det är inte någon upplagringsplats av virke 
som skall eldas. Kan man inte elda det när man är där föreslår vi att det 
transporteras till Brevik, som bidrag till påskbrasan. 

 

Vi har sopcontainrar för att slänga våra hushållsopor i, det gäller att paketera ihop 
dem väl så att allt får plats. Övrigt skräp som emballage, byggrester m.m skall INTE 
kastas i sopcontainern utan skall transporteras till återvinningsstationen. Att ställa 
något utanför är helt oacceptabelt, fåglarna kommer direkt. 

Hamninformation 
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Tänk på  

 Båtarna på hamnplan skall vara borta senast 1 juni 2014 

 Hålla max 5 knop utanför piren 

 Kort förtamp 

 Förtampen skall bestå av två tampar en som går till varje ring, detta gör att 
båten ligger rätt iförhållande till numreringarna. 

 Kort akterfäste bakom båten 

 Nedfälld motor i den ”gamla” hamnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Foto: Kjell Willhed 
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Nya styrelseledamöter 
 

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 

 

 
Föreningen Stora Kornö har 
fått 3 nya styrelseledamöter. 

Tomas Lunneryd, Sophie 
Rönnertz och Jens Eriksson.  

 
Tomas är ordinarie ledamot 

och ansvarig för 
utmarksutskottet. 

 
Sophie är suppleant och 

kommer att ta över rollen som 
webansvarig för hemsidan 

”www.storakorno.se”. 
 

Jens är suppleant och 
ansvarar för utskottet 

Sandvik. 
 

I samband med årsstämman 
avtackades Jenny Dijkstra, 

Björn Wettergren och Svante 
Holmdahl för deras insatser i 

föreningen och styrelsen. 
 

Text och bild: Kjell Willhed 
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Vädret styr tydligt hur mycket gästbåtar vi får till Stora Kornö. I somras blev det 771 
stycken vilket är 20 färre än förra året, med en klar tyngd i de fina juliveckorna men 
färre före och efter. Detta tillsammans med att vi haft lite kostnader under året gör 
att det blir ett stort överskott, ett överskott vi behöver ha för att finansiera 
kommande bygge av ny containerbrygga. Netto har vi genererat ungefär 100 000 kr 
under året och vi har cirka 300 000 kr i kassan/banken. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomiskt utfall 2013 

Foto: Kjell Willhed 
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"Förberedelser inför hummerfiskepremiären 23 september 2013". Foto: Kjell Willhed 

          Redaktör: Christer Adielson 

Vi behöver fler medlemmar! 

Föreningen Stora Kornö (Föreningen Stora Kornö Han och Kultur ek för) 
är  föreningen för alla som älskar Stora Kornö (eller bara gillar ön). Här bedrivs 
numera all verksamhet förutom vatten och avlopp. Vi har många medlemmar och 
många aktiva och verksamheten är indelade i olika utskott; hamnen, Sandvik, Park 
och utmark.  Hamnfester, tipspromenad vid midsommar, arbetsdagar, utgivande av 
denna tidning; allt sköts av Ö-föreningen. 

Hamnen arrenderas av den gamla Hamnföreningen (Kornö hamnförening u.p.a) 
som inte bedriver annan verksamhet än rena ägandefrågor. I denna förening kan i 
princip endast ättlingar till de som bildade föreningen på 1930-talet bli medlemmar. 

Vill du bli medlem i båda eller någon av föreningarna. (Medlemsavgiften är 
100 kr per förening). Maila till : larssundqvist@telia.com   

mailto:larssundqvist@telia.com

