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Ordförande har ordet

Sopfrågan – hur är läget?

Koll på läget?
Ingen ursäkt att  

missa varken arbetsdag 
eller hamnfest.  

Se Kalendarium sid 8.

Loppis



Ordförande har ordet

Våren är här, men jag är inte där! Ni vet var, vår gemensamma sten utanför Lysekil. Eller som 
någon formulerat det; mellersta Bohusläns mest genuina fiskeläge. Alltid denna längtan, men 
snart, äntligen är den mer intensiva kornösäsongen igång för oss alla.

Den viktigaste informationen till Er alla denna 
gång, gäller sopfrågan. Den är så viktig att den har 
fått en egen artikel längre fram i tidningen. 

Kalven blir naturreservat
I sommar blir Kalven ett naturreservat. Lysekils 
kommun är ägare och Västkuststiftelsen är förval-
tare. Vi har haft möjlighet att tycka till om skötsel-
plan och annat och det har vi gjort. Vi har också fått 
gehör för många åsikter, exempelvis att naturreser-
vatet heter Kalven på Kornö och inte Naturreservat 
Stora Kornö, vilket hade lett till förvirring eftersom 
det ju endast är en liten del av ön som omfattas.
Beslut, skötselplan, vårt remissvar etc. ligger på vår 
hemsida, för den som är intresserad av att läsa mer. 

Jag tycker att den lösning som nu blir, är en 
mycket bra lösning. Det är dock en sak som oroar; 
enligt länsstyrelsen så görs naturreservatet för att 
”främja friluftsliv och besöksnäring”. Ändå står det 
inget i skötselplanen om hur man ska ta hand om 
den ökande nedskräpningen. Jag har varit i kontakt 
med länsstyrelsen i just denna fråga och påtalat att 
många turister medför ökad nedskräpning och att 

det inte rimligen kan vara vårt ansvar att ta hand 
om det. Svaret från dem är att det är västkuststif-
telsen som är förvaltare och att vi får bevaka frågan 
gentemot dem. Det måste vi tillsammans göra!

Hur som haver; totalt sätt tycker jag att vi ska 
vara nöjda med den lösning som blev, som innebär 
att Kalven inte exploateras utan får vara kvar som 
det är nu, låt gå för att några trappor ska byggas 
och att militärhamnen ska upprustas, men det 
tycker jag personligen bara är trevligt.

Bryggor igen
Jag vet att vi tjatar om bryggor i denna tidning, 
men jag kan inte låta bli. Nu har vi byggt en brygga 
till, nämligen en förlängd lastbrygga samtidigt som 
vi renoverat den gamla. 

Dyrt var det, ca 70 000 kr (tillsammans med 
lite jobb med akterfästen), men vi tycker att det var 
värt pengarna, för det blev bra också. För Er som 
inte varit på ön ännu bifogas en bild på bryggan.

Nu kan vi säga en sak helt säkert; det kommer 
inte byggas mer bryggor i hamnen på mycket 
länge.

På annan plats i tidningen kan du alltså läsa om 
sopfrågan men också om viktiga datum och 
mycket annat. 

Vi ses därute!
 
Mats Eriksson, 
ordförande
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Kjell Willhed  
om inte annat anges

Vill du jobba som hamnvakt i sommar?
Nu är det hög tid 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.

OBS! Sista anmälningsdatum är 31/5
Kjell Willhed, sekreterare

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 gästbåt-

plats betalar ordinarie gästplatsavgift 240 kr/natt. 
• Gäster till Kornöbor som kommer med båt och 

får anvisad låneplats men övernattar i hus på Kor-
nö betalar 500 kr/vecka. Gäller ej enstaka natt.

• Skutor betalar 500 kr/natt och förutsätter att 
passa gerare använder toalett ombord på skuta.

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

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

För styrelsen:  
Kjell Willhed, sekreterare 

(Denna text fanns med 
även i förra nummret.)

Ekonomisk status
Bokslutet är inte helt klart och heller inte reviderat, 
men vi börjar få en bild i alla fall hur det ser ut efter 
2015 som var ett ganska bra år ekonomiskt även 
om det är lite sämre än 2014.

Vi hade bara 585 gästbåtar under sommaren 
att jämföra med 2014 då vi hade långt över 700. 
Vår höjning av avgift kompenserar dock för mycket 
det lägre antal gästbåtar vi haft, men inte allt. Totalt 
hamnade alla intäkter på lite över 250 000 kronor 
vilket är ungefär 10 000 mindre än 2014.

Resultatet före avskrivningar blev ungefär 150 
000 för 2015 att jämföra med 175 000 för 2014. Det 

är pengar vi behöver för vi har investeringar på 
långt över miljonen och lika mycket i skulder som 
skall amorteras. 

Ungefär samtidigt med denna tidning kom-
mer räkningarna för båtplatser mm i föreningen. 
Även om alla har 30 dagar på sig att betala faktu-
rorna så skulle vi uppskatta om ni betalar så snart 
som möjligt eftersom vi har en stor faktura för om-
byggnaden av lastbryggan att hantera.

En mer utförlig rapportering kommer till års-
mötet i sommar.  

Lars Sundqvist & Fredrik Söderberg

En förlängning har gjorts på lastbryggan.

El Clásico på Slätta Stadion
Glöm Messi! Glöm Ronaldo! Glöm Bernabéu och 
Camp Nou, Det riktiga El Clásico utspelar sig på 
Slätta Stadion med spelare som Tom Strannegård, 
Vilma Andersson, Mattias Adolfsson och Josefine 
Wejner. Fight och förbrödring karaktäriserar denna 
matchernas match.

Tid: Lördag 16 juli kl 14:00
Plan/plats: Slätta Stadion, Stora 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 lagle-
dare så snart du kan.

• 8-13 år: Arvid Svanborg, tel 0707-95 12 11, e-post: 
arvid.svanborg@billerudkorsnas.com

• 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

Med nedförsbacke och medvind kanske vi på allvar 
kan utmana Lilla Kornö i år, hoppas Henrik Stranne, 
ledare för det något mognare laget.

Jens Strömberg



Kornöarna har gemensamt överklagat beslutet 
och den processen pågår. Det är dock mycket 
osäkert hur det går med den saken och det 

allra bästa enligt styrelsen uppfattning vore att få 
igång en konstruktiv dialog.

Särtaxa till öarna?
I slutet av mars besökta jag kommunalrådet i Lysekil 
tillsammans med företrädare för Gåsö och det be-
söket var just ganska konstruktivt. Kanske finns det 

möjlighet till en särtaxa för öarna, som innebär fort-
satt sophämtning men till en högre kostnad (kanske 
5 000 kr per år, om jag gissar vilt). Vi fortsätter att 
jobba på det spåret men slutlig ställning kan vi gi-
vetvis inte ta förrän alla hushåll på ön har sagt sitt. 
Detta blir den enskilt viktigaste frågan på stämman 
i år, förutom den goda äggosten då.

Egen upphandling?
En annan alternativ lösning är att själva ordna trans-

porter, d.v.s. av vi själva upphandlar och organiserar 
gemensam sophämtning från ön till land. Kommu-
nens preliminära bedömning är att det inte skulle 
finnas några hinder för detta ”så länge det inte 
handlar om sådana transporter som kommunen 
själv i sina föreskrifter åtagit sig att utföra.”

Viktigaste frågan på stämman
En av dessa två alternativa lösningar är möjligen 
en framkomlig väg att välja före stupet som väntar 

den 1 januari 2018. Detta blir den enskilt viktigaste 
frågan att diskutera på stämman i år, förutom den 
goda äggosten då (som vi kanske inte diskuterar så 
mycket utan mest avnjuter).

Ordning och reda – även bland soporna
En viktig sak är dock på sin plats att säga; det är 
dags att redan nu sluta slänga ovettiga saker i 
containern. Om vi, mot redan fattade beslut av 
Lysekils kommun och därför mot förmodan, får 

ha containern kvar, låt oss redan nu börja öva på 
att inte slänga gamla skottkärror, uttjänta solstolar, 
plastmöbler och gamla kläder etc. Alla som slängt 
en soppåse i containern fattar vad jag menar; om 
vi skulle sköta den saken skulle vi inte behöva byta 
container alls lika ofta som är fallet idag. 

Mats Eriksson

Sopfrågan – hur är läget?
Beslutet som Lysekils kommun fattade i höstas ligger fast; sophämtningen på 
ön kommer att upphöra, senast i januari 2018.

Vackra vyer som den här är det vi förknippar med 
Stora Kornö. Att vi får en bra lösning på sopfrågan är 

därför ytterst viktigt för att undvika mer nedskräpning 
än det som redan flyter iland i vikarna.



Loppis i 
sommar? 

Det beror på dig, både du som skänker prylar och på dig som köper. 
Trots den regniga sommaren 2015 och tack vare generösa givare och 

köpare fick vi in 12.000 kr till föreningen.

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 (inte kläder).

Lotta Stranne o Lena Sundqvist  
 

Illustration:  
Mattias Adolfsson



Kalendarium 2016

Tor 23 juni. Tid: Se anslagstavlan
Klä Midsommarstången  

Kom alla barnfamiljer och hjälp till
 

Mån 4 juli 
Arbetsdag 

Sön 10 juli kl 11.00
Årsmöte i Ö-föreningen och  

Hamnföreningen med äggost  

Lör 16 juli kl 14.00
Kornö El Clássico 

25 juli
Arbetsdag hamnen, parken, 

utmarker och Sandvik 

Mån 26 sept
Premiär  

Hummerfiske

Fre 24 juni kl 15.00  
Midsommarfirande  

 Sön 5 juni 
Sjösättning av badbryggor  

Lör-Sön 21-22 maj 
Arbetsdagar i hamnen, 
olja bryggor  

Lör 25 juni kl 00.00  
Tipspromenad 

Lör 9 juli kl 11.00
Årsmöte i avloppssamfälligheten  
med kanlebulle  

Tor 14 juli
Arbetsdag  

Lör 16 juli kl 17.0
Hamnfest  

Lör 30 juli 
Visafton

Lör 1 okt 
Hamnen stängs för säsongen
Tack för i år!

VÅR

SOMMAR

HÖST

GOD 
JUL!


