
 1 

Maj 2015 

Nummer 1 

Tidningen startade 2011, detta är nummer 9 sedan start 

Föreningen Stora Kornö—En förening för alla oss som älskar Kornö 

  

I detta nummer 

Ordföranden har 
ordet 

2,3 

Smögen 45:ans 
dag 

4,5 

Toatankar.. 6 

El clasico 8-9 

Påsk på Kornö 
2015 

10-11 

Några små 
skitsaker.. 

12, 

13 

Båtplats A och O 
Beslut tagna under 
2014 

15 

16-17 

 

Hamnvakter 
 
Datum 2015 

19 

        

20 

Pumpen 

En tidning för alla medlemmar i 
Föreningen Stora Kornö. 

Hamnbergskummeln Foto: Kjell Willhed 

Redaktör: Christer Adielson 

Bilder: Kjell Willhed (om 

annat ej anges)  

 2 

Hej alla kornöbor! 
 

Tillvaron på Kornö upprepar sig i en slags repetitiv playlist i takt med att 
åren går; påsken, kristihimmelsfärdshelgen, sommaren med stämmor, 
hamnfest och arbetsdagar. För att inte tala om alla lata underbara 
dagar! Frågorna för föreningen brukar vara desamma; hamnen ska 
hållas i trim, hamnfesten ska arrangeras, fårhagen, parkenn skall skötas 
och vägen till Sandvik ska hållas ren etc. Sen blir det höst, hummerfiske 
för många och sen är säsongen slut för de flesta. I detta nummer bjuder 
vi dock på en nyhet: Smögen 45:ans dag. Du kan läsa allt om denna 
aktivitet – söndagen den 19 juli - längre fram i tidningen. Några dagar 
därefter är det dags för El Clasico när vi lördagen den 25 juli har 
bortamatch på Lilla Kornö. Denna gång är det dags för en trippel i vår 
favör! 

 

Det finns numera en skyldighet för alla gästhamnar att erbjuda någon 
form av anordning för tömning av båttoaletter. Hur vi på ön gör för att 
leva upp till denna skyldighet kan du också läsa om i detta exemplar av 
Pumpen. 

 

Vid förra stämman togs en del beslut om förändrade avgifter, se sid 16. 
Här kan du också läsa om vår brandskyddspolicy där vi på stämman 
förra året diskuterade frågan om högar med trävirke i Brevik. Beslut 
fattades om att trävirke endast får läggas ut i Brevik för omedelbar 
uppeldning. Jag kan konstatera att det beslutet inte har följts. Jag är en 
vän av ordning och reda och många poliser, men det är tråkigt om vi 
måste vara poliser gentemot varandra. Jag föreslår därför att vi helt 
enkelt följer det beslut som vi i demokratisk ordning fattat. Beslutet 
innebär att den som forslar ut brännbart material till Brevik ansvarar för 
att det omedelbart eldas upp. Eldning får ske närsomhelst under året 
under förutsättning att det råder bra förutsättningar, d.v.s. är 
frånlandsvind. Ganska enkelt, eller hur? 

 

Vår hemsida har uppdaterats med ny information och vackra bilder. 
Besök gärna 

www.storakorno.se 

  

Ordföranden har ordet 

http://www.storakorno.se
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I vår eller möjligen i början av sommaren kommer lastbryggan att byggas om, så att 
två båtar kan lossa/lassa samtidigt. Nedan finner du en skiss på hur detta kommer 
att se ut. Vi kommer samtidigt att se till att lägga ut några nya stenar i hamnen, för 
bättre förtöjningar . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till sist; ni som ännu inte varit på Kornö i år; spana in den vackra containerbryggan 
nedan som nu är helt klar. Den är bredare och stabilare än den förra och kommer 
att skänka oss glädje och lycka inte bara i samband med soppåsepromenader utan 
möjliggör också för oss att ta emot större båtar. 

 

Allt gott till Er alla, vi ses i sommar! 
Mats  
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Boka Smögen 45:ans dag 

Smögen 45:an är den vanligaste båten i hamnen på Stora Kornö.  
I år fyller den 50 år. 
Och det firar vi med Smögen 45:ans dag söndag 19 juli. 
Den karakteristiska blåvita plastekan har använts till makrill- och hummerfiske, 
transport till Grundsund och Lysekil, som badbåt och inte minst som festbåt till 
Lysekil. 
Programmet söndag 19 juli ser ut så här: 
12:00 Samling i hamnen 
12:15 Avfärd i eskader mot Lilla Kornö. Där ansluter Smögen 45:orna som finns på 
Lilla Kornö. 
12:45 Samling på stranden i Bläckhalls sund där vi grillar och pratar Smögen 45-
minnen. 
14:00 Åter i hamnen på Stora Kornö 
 
Arrangörer: Henrik Stranne, Jens Strömberg 

Smögen 45, den robusta åretruntbåten  
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August Strömberg är en av alla kornöbor som lärt sig köra båt i en Smögen 45:a.  

Vem har inte åkt på utflykt i en Smögen 45? Här använder fr v August Strömberg, Arvid Eriksson, 
Mats Eriksson, Ellen Eriksson och Joel Strömberg den som badbåt. 
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Från 1 april 2015 är det förbjudet för fritidsbåtsägare att tömma sina toalettankar i 
havet. 
Det innebär samtidigt att alla gästhamnar måste erbjuda någon form av anordning 
för tömning av toaletter. 
Stora Kornö, som inte är anslutet till det kommunala avloppet, har ingen möjlighet 
att ta hand om toalettavfall utan oöverstigliga kostnader och besvär. 
Vår lösning har blivit ett samarbetsavtal med Lysekils Marina, hamnen vid 
Basteviksholmarna/Ramsvik på fastlandet. Vi hänvisar helt enkelt våra gäster i 
hamnen till Lysekils Marina, en sträcka på knappt en nautisk mil. Den möjligheten 
gäller även de som har fasta båtplatser på Stora Kornö. 
Enligt den nya lagen kan man samarbeta med närliggande hamnar om man inte 
själv kan hitta en lösning. 
Gästbåtar kommer att informeras med via ett informationsblad och/eller anslag på 
bryggan. 
Enligt lag är alla Sveriges hamnar skyldiga att upprätta en avfallsplan där det anges 
hur avfall från gästbåtar tas omhand. Stora Kornö hamn har nu en sådan avfallsplan. 
 
Text: Jens Strömberg 
Bild: Kjell Willhed 
 

 

 

Ny lag om tömning av toatankar 
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Det är dags att putsa fotbollsskorna och lägga sig i hårdträning. 
Lördag 25 juli är det dags för den traditionella fotbollsmatchen mellan Lilla Kornö 
och Stora Kornö. 
Och vi har revansch att utkräva. Förra året vann Lilla Kornö samtliga tre matcher. 
Förutsättningarna är följande: 
Tid: Lördag 25 juli kl 14:00 
Plan/plats: Lilla Kornö Arena, Lilla Kornö 
Och reglerna är de gamla vanliga: 
• Tre lag: 8-13 år, 14-39, 40+ 
• Fyra utespelare, 1 målvakt på planen samtidigt 
• En tjej/kvinna måste vara på planen under hela matchen 
• Fria byten 
• Varje match varar 2 x 15 minuter 
Inspark istället för inkast 
 
Boka semester och anmäl dig till respektive lagledare så snart du kan 
8-13 år: Johan Kylbrink, tel 0706-78 57 01, e-post: johan.kylbrink@grastorp.se 
14-39 år: Jens Strömberg, tel 0708-17 28 81, e-post: stromberg.jens@gmail.com 
40+: Henrik Stranne, tel 0705-59 72 94  
e-post: henrik.stranne@hexagonmetrology.com 
 
– Vi räknar med fotbollsfest som vanligt. Och så hoppas vi att spelarna tar det lite 
lugnt och inte spelar fullt så aggressivt som förra året, säger Mats Brune, president 
för LKFA, Lilla Kornö Football Association. 
Text & bild: Jens Strömberg 
 
 

El Clásico på Lilla Kornö 

http://grastorp.se
mailto:stromberg.jens@gmail.com
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Dags för en ny fotbollsfest på Lilla Kornö. Så här såg delar av Stora Kornös hejaklack ut under El 
Clásico 2013.  

Arvid Svanborg laddar kanonen under den dramatiska straffläggningen i matchen 40+ 2013. 
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Det var många som valde att fira påsk på Kornö i år. Vädret var underbart med 
strålande sol dock lite kyligt i vinden. På Påskaftonen samlades vi ute i Brevik för att 
bygga en 
påskbrasa. Det 
fanns mycket 
drivved som 
flutit iland under 
vintern så det 
blev en rejäl hög. 
Påsken gjorde sig 
även påmind i 
samhället där 
man kunde se 
påskekärringar 
och färgade 
fjädrar i buskar 
och träd. Klockan 
20:15 var det 
dags att sätta eld på bålet och det var drygt 70 personer på plats denna vackra 
stjärnklara kväll. Det var kyligt men elden värmde skönt och stämningen var på 
topp. 

Det blev även en del arbete uträttat i hamnen. Stormen Egon och högvattnet hade 
lämnat mycket skräp på hamnplanen som städades bort. Den lilla bryggan mellan 
Smalsund och lägrets flytbrygga hade flyttat sig halvvägs ned i vattnet och fick lyftas 
på plats. I övrigt var allt sig likt på ön. 

Text & bild: Kjell Willhed 
 

 

Påsk på Kornö 2015 
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Beslut tagna på årsstämman 2014 
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Några små skitsaker… 

Toaletttömning 

Från 1 april 2015 är det förbjudet för fritidsbåtsägare att tömma toatanken i 
havet. Därför måste gästhamnen på Stora Kornö, som alla hamnar erbjuda en 
möjlighet att tömma toaletttankar. Som du vet, har vi varken vatten eller avlopp 
anslutet till fastlandet, och kan därför inte erbjuda en miljövänlig toatömning 
utan oöverstigliga kostnader. Vår lösning har blivit ett samarbetsavtal med 
Lysekils Marina i Ramsvik/Basteviksholmarna dit våra gäster kan gå och tömma 
sina toaletter utan kostnad. Det gäller även för de få båtar med fast båtplats på 
Stora Kornö som har toalett ombord. 

Illlustration: Sjökort över hamnen Stora Kornö och Ramsvik. 

 

 

 

Gästtoaletter 

De två toaletterna i hamnen får ENDAST ANVÄNDAS AV BÅTGÄSTER. Att 
underhålla och tömmatoaletterna är ett trist och illaluktande arbete som ingen 
på Kornö vill göra mer än absolut nödvändigt. 

Containern 

I sopcontainern får ENDAST HUSHÅLLSSOPOR slängas, inga kartonger, möbler, 
virke eller annatskrymmande eller miljöfarligt avfall. Missbruk kan innebära att 
Lysekils kommun reagerar och försämrar vår sophantering. 
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Grovsopor/vitvaror 

En vecka under sommaren (se anslagstavlan) kommer en extra container för 
grovsopor att finnas på ”sketbrygga”. Inget skräp får lagras på bryggan eller i 
hamnen innan dess. Detsamma gäller för container för uttjänta vitvaror som även 
den står uppställd en vecka under sommaren(se anslagstavlan). 

 

Här kan du slänga miljöfarligt avfall 

Det finns ingen möjlighet att ta hand om miljöfarligt avfall eller grovsopor (utöver 
containern i v ?) på StoraKornö. Du kan själv köra det till Rambos 
avfallsanläggning vid Sivik, Lysekil (se karta). 

Öppettider: 

Mån 7-19 

Tis-fre 7-16 

Lunchstängt 12-13 

Lör jämna veckor 9-13 

Öppettiderna kan ändras under året. Kolla www.rambo.se 

Text: Jens Strömberg 

 

Samla era saker ni inte använder, men som är i gott skick och ta med 
till Kornö i sommar. Passa också på att fynda det andra skänkt, tänk 
på att alla pengar går till vår förening.  

Lotta o Lena  

Loppis 
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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 

 

 

Foto: Kjell Willhed 
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Tänk på  

* att ha en kort förtamp  

*att akterfästet ska hänga ned bakom båten.  

* att utombordsmotorn ska vara nedfälld (såvida du inte har båtplats på insidan 
Vahällebryggan) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Båtplatser 
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Stämmobeslut 13 juli 2014 samt på styrelsemöten  

 

Följande beslut togs på årsstämman 2014: 

Fastställande av avgifter. Styrelsen föreslog följande avgifter: 

 Medlemsavgift 100 kr/år (oförändrat) 

 Båtplats 500 kr/år (oförändrat) 

 Vinterförvaring av båt på hamnplan 40 kr/år (oförändrat) 

 Arrendeavgift stor bod 400 kr (bestämdes 2013) 

 Arrendeavgift liten bod 200 kr (bestämdes 2013) 

Stämman biföll styrelsens förslag. 

 NB: vid styrelsemöte 21 sep 2014 bestämde styrelsen att höja avgiften till 100 kr/
säsong för förvaring av båtar på hamnplanen från tidigare 40 kr/säsong. Beslutet 
gäller med start vintern 2015-2016. 

 

Under våren 2014 har styrelsen tillsammans med Keith Blinkfyr tagit fram ett förslag till 
brandpolicy för Stora Kornö. Efter diskussion framkom två olika förslag att rösta på: 

Förslag A:  

Man får upprätta högar med trävirke i Brevik för att elda vid senare tillfälle. 
Eldningsförbud under sommaren (1 juni – 31 augusti). 

Förslag B:  

Man får inte upprätta högar med trävirke i Brevik för att elda vid senare 
tillfälle. Trävirke får endast läggas ut i Brevik för omedelbar uppeldning. Den 
som eldar är ansvarig för att elden inte sprider sig. Eldning får dock ske när 
som helst under året under förutsättning att det är frånlandsvind.  

Förslag B vann med 36 röster mot 14. 

 

Stämman kunde godkänna Brandskyddspolicyn med ovanstående justering. Styrelsen 
återkommer med en reviderad Brandskyddspolicy för spridning till föreningens medlemmar. 
Johan Kylbrink utses som samordningsansvarig för Brandskyddspolicyn. 

Mats informerar om nya regler för utökat strandskydd. Detta medför att det blir svårare med 
byggnation av tex bryggor då man måste ansöka om dispens från strandskyddet. Styrelsen 
hade planerat att i samband med sommarens arbetsdag i hamnen bygga tre spångar vid 
Kastet för att kunna gå till Smalsund.  Dessa spångar omfattas dock av de nya 
strandskyddsreglerna så styrelsen föreslår att skicka in en ansökan om dispens med 
motiveringen att det ger ”större tillgänglighet för det rörliga friluftslivet”. Stämman 
godkänner att styrelsen går vidare med dispensansökan för att få bygga spångar till 
Smalsund.   
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Jens Strömberg informerar om en ny lag som förbjuder fritidsbåtar att tömma sina toaletter i 
havet från 1 april 2015. Jens åtar sig att skriva en avfallshanteringsplan för Stora Kornö (gäller 
inte enbart latrintömning utan all avfallshantering). Stämman ger Jens i uppdrag att ta fram en 
avfallshanteringsplan. 

Ernst-Gunnar Schiller föreslog att man inför fartbegränsning utanför hamnen då många båtar kör 
för fort till olägenhet för gästbåtar vid piren. Keith Blinkfyr inflikade att fartbegränsningen bör bli 
säsongsbegränsad (juni – aug). Styrelsen fick till uppdrag att titta närmare på problemet. 

 

 Styrelsen beslutade på styrelsemöte 07 aug 2014 att det ska vara förbjudet att tippa avfall 

på Strana 

 Styrelsen har beslutat att båtar på hamnplan är tillåtet först efter 20 september 
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Nu är det hög tid att anmäla sitt intresse för att vara hamnvakt under 
sommarsäsongen 2015. Det behövs hamnvakter veckorna 25—33, dessutom kan 
man anmäla intresse för helgerna innan och efter dessa veckor. 
Ersättning utgår med 800 kr/vecka. Skulle det vara fler än 100 båtar under veckan 
utgår en bonus på 10 kr/båt för båtarna 101 och uppåt. 
Hamnvakterna ska helst ha fyllt 15 år men vi kan tänka oss undantag om det finns 
en vuxen som är ansvarig. Vi ser gärna både tidigare hamnvakter samt nya som  
sökande och naturligtvis både pojkar och flickor. 
 
Enklast anmäler du ditt intresse till Kjell Willhed på mailadress: 
kjell.willhed@gmail.com 
Skriv namn och ålder samt vilken/vilka veckor och helger du är intresserad av. 
Ange gärna flera veckor då det kan finnas många som vill ha samma vecka. Vem 
som får vilken vecka kommer att bestämmas när vi närmar oss sommaren. 
Välkommen med din ansökan! 
 
Kjell Willhed 
Sekreterare  
Föreningen Stora Kornö 

Ångaren Bohuslän passerar Bläckhall.   

Hamnvakter  20 

 

14-15 maj   Arbetsdagar Avloppsarbete 

1 Juni   Hamnplan skall vara ren från båtar 

19 juni    Klä Midsommarstången  - se anslagstavla för tid 

   Vi förväntar oss att alla Barnfamiljer är med och  

   hjälper till 

19 juni   15.00 Midsommarfirande 

4 juli   Arbetsdag 

11 juli   11.00 Ärsmöte i avloppssamfälligheten med kanlebulle  

12 juli          11.00  Årsmöte i Ö-föreningen och Hamnföreningen med äggost 

18 juli     Arbetsdag med efterföljande hamnfest 

19 juli    Smögen 45:ans dag (ett särskilt event arrangerat av några  

   öbor) 

25  juli     Arbetsdag hamnen, parken, utmarker och Sandvik 

25 juli   14.00 Kornö El Clasico 

25 juli    Visafton 

21 Sept    Hummerfiskepremiär 

20-27 Sept   Stänga hamnen för säsongen 

Datum—Bra att ha koll på! 


