PUMPEN
FÖRENINGEN STORA KORNÖ – FÖR ALLA OSS SOM ÄLSK AR KORNÖ

NR. 1 MA J 2022

Mot sommaren! sid 2
Missa inte sommarens fester sid 3
Här visste du inte att du får gå sid 4–5
Varning för fortkörning sid 6
Balladen om Stora Kornö sid 7
Ekonomi sid 7
Detta händer i sommar sid 8

Pumpen_nr1_2022_EA_SISTA_X.indd 1

2022-05-12 19:16

Mot sommaren!
visst längtar man till veckor av ledighet ute på
ön? För som som som sommaren kan det aldrig
bli.
I detta nummer av Pumpen berättar vi om
att det äntligen blir fartbegränsning utanför
hamnen, om sommarens aktiviteter och lite om
vår ekonomi. Dessutom har vi skrivit ett reportage
för framtiden där vi försöker peka ut promenadvägar som kanske inte alla vet om, som alltid av
hävd har funnits och som vi hoppas ska gälla i
evinnerlig tid. Läs och begrunda, och skulle någon
mot förmodan ha invändningar går det utmärkt
att höra av sig till mig eller någon annan i styrelsen
för en diskussion.

Inga utvidgade eller nya hägn kommer dock att
sättas upp i år, utan det är mer fråga om att röja för
att möjliggöra för hägn kommande år. Vi har hunnit långt i Maa och kommer fortsätta ytterligare
något upp mot husen, och vi har också påbörjat
röjningsarbete i våra västra beteshagar (Ingebors
ma, Västerma m fl). Att vi ska röja där är bestämt,
men på sikt kanske vi kan ha ytterligare ett hägn
på den sidan ön, det hade varit fantastiskt tycker
jag. Just det är bara en idé och inget är bestämt
ännu. Jag säger som Voltaire ”Jag bejakar en idé
idag, tvivlar på den imorgon och lever med den i
övermorgon, och jag kan alltid ha fel”.
Många engagerar sig i ön, och det är fantastiskt. Det ska bli trevligt att träffa er alla därute!

förutom alla festaktiviteter som du kan läsa

om i vårt kalendarium har vi också tre arbetsdagar
inplanerade, och det är ju också festligt ju. Den
första äger rum på Kristi himmelfärdshelgen och
sedan är det två ytterligare i juli, där den sista
avslutas med den traditionsenliga hamnfesten.
Det finns alltid mycket att göra på ön. Flera projekt
pågår i hamnen, inte minst fortsätter bodsvaleprojektet och röjningsarbetet i våra gamla beteshagar.
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LOPPIS OCH BOKLÅDA I NY REGI
Lena Sundqvist och Lotta Stranne har drivit vår
loppis i ungefär tio år. Nu känner de att det är
dags för nya krafter att ta vid.
Boklåda och loppis har under dessa år dragit in mer än
200 000 kronor inklusive utvalda auktionsutrop på hamnfesten.
Självklart måste vi fortsätta med detta i någon form även
i framtiden både för nöjets skull och för föreningens ekonomi.

VILL DU JOBBA SOM
HAMNVAKT I SOMMAR?
DAGS ATT SKICKA IN ANSÖKAN!
Nu är det dags att anmäla intresse för att
vara hamnvakt på Stora Kornö sommaren
2022. Det behövs hamnvakter veckorna
25–33, dessutom kan man anmäla intresse
för helgerna innan och efter dessa veckor.
Ersättning utgår med 1 500 kr/vecka.
Skulle det vara fler än 80 båtar under veckan utgår en bonus på 20 kr/båt för båtarna
81 och uppåt. Hamnvakterna ska helst ha
fyllt 15 år men vi kan göra undantag om
ingen som fyllt 15 år har sökt den aktuella
veckan, under förutsättning att en förälder
finns med som ansvarig.
Vi uppmuntrar både tjejer och killar att
söka, alla är välkomna även om man inte
varit hamnvakt tidigare.
Skicka din ansökan till:
kjell.willhed2@gmail.com
där du anger namn och ålder samt vilken/
vilka veckor du är intresserad av. Vem som
får vilken vecka kommer att beslutas och
meddelas mitten av juni.
Tänk på att om du anger flera veckor
så ökar sannorlikheten för tilldelning.
Sista anmälningsdag är söndag
5 juni.
Kjell Willhed, sekreterare

SOPTÖMNINGAR
i år är planerade enligt följande:
– v20 (mitten av maj)
– v25 (före midsommarafton,
som är på fredagen)
– v26 – v33
– v38 (mitten av september)
– v44 (slutet av oktober)

boklåda 2022 är redan igång med Ewa Blinkfyr som ”bibliotekarie” fast med ett bibliotek där man
köper böcker, läser och skänker tillbaka precis som förut. Nytt för i år är en handmålad trälåda som
skänkts av Elisabeth och Göran Carlberg, uppiffad av Sussi Adielson. Trälådan är tänkt för barnböcker.
Glöm inte ta med böcker att skänka till boklådan, pocket och moderna tidningar är mest populärt.
När du läst, skänk tillbaka till föreningen osv. Prata med Ewa var du lämnar bidrag.
loppis 2022 behöver vi också få till i sommar. Det finns personer som är intresserade att göra det
men gärna att fler personer hjälper till. Den behöver inte utformas och drivas som den gjort de
senaste åren, det är alltid välkommet med förändringar. Kontakta Lars Sundqvist om du vill vara med
och bidra.
Vi behöver dock någon form av förvaring av godset inför eller mellan försäljningsaktiviteterna. Har
ni plats i en sjöbod att förvara ett antal flyttkartonger eller liknande, kontakta Lars även i detta fall.
Alla kan redan nu börja samla hemma i stan eller på Kornö inför någon form av loppis även 2023.
Håll utkik på anslagstavlan när det blir dags att lämna det. 6

Foto: Måns O

Hamnfest 2021.

TRADITIONSENLIGA GEMENSAMMA NÖJEN I SOMMAR
Nöjessäsongen börjar med midsommarfirande mer eller mindre som vanligt, detaljer kommer på
anslagstavlan. Dessutom pågår redan Skärtorsdag men det är inte för alla, bara den kvinnliga delen av
befolkningen.
På midsommardagen återupptas traditionen med tipspromenad och lotterier igen i Christina Grötteruds regi som vanligt. Hon vill gärna ha hjälp att genomföra det den dagen, kontakta gärna
Christina.
Hamnfesten sker i förlängning av arbetsdagen i juli. Tyvärr har tänkta restauranger ont om personal
och någon pop-uprestaurang har vi inte fått till. Hamnfest blir det ändå, tillbaka till det som är både
populärt och inkomstbringande, d v s räkkalas. Vi har haft några initiativ de senaste åren med försäljning
av bakverk med betalning till föreningen. Alla liknande alternativ välkomnas även i år. Kanske kommer Go
i Hövvet ha någon form av aktivitet? Var med och bidra och ta tag i det! Det är roligare att att vara med
och engagera sig än att bara delta! Planen är också att ha en auktion. Har du lite mer speciella eller värdefulla ting, spara dem till auktionen och följ anslag när det närmar sig. Självklart också lotterier – samla
gärna på dig lämpliga priser att skänka. Lisa och Andreas (hus 5) tar tacksamt emot priser till både vuxenoch barnlotterierna.
Visafton är också planerad till slutet av juli precis som vanligt.
Har du andra idéer till roliga aktiviteter, gör det bara, men håll gärna styrelsen informerad och särskilt
festkommittén. Kontakta festkommittén genom Lars Sundqvist. 6
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Känner du till de ”hemliga” genvägarna?

4
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9
8
Studera den unika kartan – här är gångvägarna du
inte tror att du kan gå på, men faktiskt får det:
1. Gamla vägen mot Smalsund och Sadelmansbacken.
Vägen mellan Blinkfyrs (hus 51) på ena sidan och Dirmarks (hus
50) och Jonassons (hus 44) på den andra. Här går den gamla
vägen till Smalsund och Sadelmansbacken och det går utmärkt
att passera här.
2. Detsamma gäller bergknallen mellan Dirmarks och Almskogs,
där det också går utmärkt att promenera.
3. Stockevikarns smätt. Här ska ha legat en ladugård som ägdes
av en man som kom från Stockevik på fastlandet. Det går
utmärkt att promenera den här vägen, mellan Knutssons (hus 4)
och Wettergrens (hus 24) till Svanborgs (hus 17).
4. Kultaue Klôva. Den är visserligen nästan igenväxt nu, men
många minns säkert att detta är en genväg från hamnen till
Sandvik som går utmärkt att ta.
5. Vägen till Korsvik mellan Gamla skolan (hus 9) och Backmans/
Erikssons (hus 27). Här går den gamla vägen till Korsvik och det
går utmärkt att promenera den här vägen
6. Vägen till Palebos (hus 25).
7. ”Smätten”. Vägen från Strömbergs (hus 2) via Schillers (hus 18)/
Erikssons (hus 7) fram till Holmdals (hus 3).
8. Vägen upp i Fiskeberget, från Amandussons (hus 37).
9. Över ”broa” till Håskär och vidare upp i Håskärsberget.

Här är det fritt fram att gå!
Du klampar säkert inte in på grannens tomt hur
som helst. Men på vissa ställen på Kornö är det
faktiskt helt ok. Där har man gått i alla tider. Och
kan fortsätta att göra så. Kolla kartan och upptäck
nya gångvägar som du kanske aldrig prövat.

sedan sändes ett program i radions P1 om Fiskebäckskil där
det under de senaste decennierna satts upp staket på många ställen
där man av hävd alltid kunnat gå.
Med tiden skapas en ny hävd och plötsligt har allmän väg blivit
förbjudet område. Många Fiskebäckskilsbor har beklagat den olyckliga
utvecklingen.
På Kornö finns det flera vägar där kornöborna av hävd kunnat ta
sig fram. Styrelsen för Föreningen Stora Kornö har inventerat dessa
ställen för att förhindra att det händer samma sak här som i Fiskebäckskil. Där man av hävd alltid har kunnat strosa fritt, ska vi fortsätta
att promenera!

för en tid
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15/6 – 15/8:
MAX  5 KNOP

Fartbegränsning utanför hamnen
Efter en lång process står det nu klart att det
kommer att införas fartbegränsning utanför
hamninloppet under perioden 15:e juni till
15:e augusti årligen, då den högsta tillåtna
hastigheten kommer att vara 5 knop.
Om begränsningen kommer hinna börja
gälla redan i år är dock aningen osäkert i
skrivande stund.
arbetet med att få till stånd en fartbegränsning
utanför hamnen påbörjades av Föreningen Stora
Kornö redan 2018. Argumenten för att införa en
fartbegränsning har bland annat varit att båtar
och vattenskotrar passerar i hög fart igenom ett
område som är hårt trafikerat sommartid med båtar som ligger ankrade på redden och båtar som
ligger förtöjda på utsidan piren och som därmed
är utsatta för svallvågor från båtar som passerar

utanför hamnen. Syftet med en fartbegränsning
har även varit att skydda personer som badar i
Smalsund och säkerställa att inga båtar ska passera
igenom den smala östra delen av sundet i hög
fart.
Det är Länsstyrelsen som beslutar om fartbegränsningar till havs och en ansökan skickades in
av föreningen våren 2021, detta efter att ha haft
ett samråd med företrädare på Lilla Kornö gällande fartbegränsningsområdets omfattning. Från
början var tanken att området skulle börja i höjd
med ”Snuhälla” (mellan containerbryggan och
Håskär) och gå i en rät linje i nordvästlig riktning
upp till Lilla Kornös östra sida där det idag redan
sitter en skylt och sedan sträcka sig nästan ända
bort till slipern i Smalsund.
Efter att ansökan skickats in till Länsstyrelsen
fick vi ett aningen byråkratiskt svar där de tackade
för våra synpunkter och samtidigt klargjorde att

de som myndighet helt på egen hand beslutar
om huruvida ett ärende om sjötrafikföreskrifter
ska inledas eller inte.
Länsstyrelsen valde dock att inleda ett ärende
och vårt förslag skickades under hösten 2021 ut
på remiss till ett antal instanser där Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Transportstyrelsen i
huvudsak ställde sig positiva till förslaget. Enda
synpunkten var att man borde överväga att låta
fartbegränsningsområdet vid den östra delen
börja vid Lilla Kornös östra sida, gå via sydvästra
udden på Hamnholmen och sedan vidare söderut
till ”Snuhälla”.
Den 31:e januari 2022 fattade sedan Länsstyrelsen beslut att införa fartbegränsning om fem
knop i det beskrivna området under perioden
15:e juni till 15:e augusti årligen. Man gav Lysekils
kommun uppdraget att sätta upp sjövägmärken,
inklusive att underhålla dessa.
Föreningen har efter att beslutet från Länsstyrelsen blivit officiellt varit i kontakt med ansvariga
inom Lysekils kommun för att ta reda på när de
planerar att sätta upp sjövägmärkena. Beskedet vi
fått från kommunen är att de ”känner till ärendet”
och att planen är att skyltarna ska sättas upp
under året, dock inte säkert att det blir av innan
sommaren.
Jens Eriksson
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Ekonomiskt
utfall 2021
som vi skrev i höstnumret av Pumpen var 2021 ytterligare ett bra Kornöår. Gästbåtarna har återvänt till vår
fina ö, totalt blev det ungefär 850 övernattande båtar.
Generösa kornöbor har handlat på loppis, köpt böcker,
lotter och även budat på auktion vilket har gett ett tillskott på ca 50 000 kr. Årets stora investering i ombyggnationen av gästtoaletter summerades till 159 000 efter
erhållet bidrag från Thordénstiftelsen. Samtliga banklån
har betalats av under året, kvarstår gör nu endast lånen
från medlemmarna om 600 000 kr. Driftöverskottet
2021 blev 189 744 kr.
Nedan finns en förenklad resultat och balansräkning
i sammandrag. Kompletta räkenskaper kommer presenteras på årsmötet som vanligt.

Fredric Söderberg & Lars Sundqvist,
Kassör & assistent

FINNS DET FLER KORNÖVISOR?
Nedan finner ni en av de Kornövisor som skrivits under åren.
Har du också skrivit en? Skicka gärna in den till Pumpen så
fler kan få ta del. 6 Sussi Adielson

BALLADEN OM STORA KORNÖ
Melodi: Balladen om Fredrik Åkare (Cecilia Lind)
Text: Monica Murray
Från Norra Grundsund med siktet mot ön
i båten blir slitet och resan väl lön
Vi Kornö så siktar bak Högholmens skär
Vad härligt att känna, vi är åter här

I parken på bänken, man hör måsens skri
Och nysatta träd, tänk vad fint det ska bli
Man känner sig lycklig att få finnas till
Att kunna bestämma precis vad man vill

Vi åker förbi Sandvik, Håskär och sen
i hamnen på Kornö tar resan slut, men
slitet det börjar att kärran sen dra
uppför och uppför, sen framme va bra!

På vägen till Sandvik, björnbärssnår står i prakt
på upptrampad stig man går i givakt
Man nöjd sjunker ned i hav som är salt
Ibland är det varmt, ibland lite kallt

Väl framme vid huset, så lugn blir min själ
Historiska vingslag, det vet man så väl
Kaprifolen den blommar och ljung likaså
Detta kan njutas när till Brevik man gå

Promenad ner till hamnen där fyren ger ljus
Marelden glöder i aftonens sus
Nattpromenad över Västerbros gång
i natt blir du min, jag sjunger min sång!

På Slätta är planen folktom och tyst
Tallarna susar, jag önskar bli kysst
På Kattebacken vi genar mot vyn
Av klippor och havet och fåglar i skyn

En helg i september, Kornö nytändning får
En hoper av karlar som njuter och mår
Bra, för de vill svarta guldet få upp
Den första, den största, di mår som en tupp

Smörstycket vilar i aftonens glans
Sån utsikt från berget det lockar till dans
Att njuta och känna att bergen de ska
För alltid finnas, vad härligt, va bra

De sätter vid Kornö, vid Bläckhall, var som
Ty tiner och flöten, dom flyter och dom
Blir fler och fler, för varje år
Och ärtsoppan, punchen, den leve Gud tår!

Ett ekande ljud, i Klingkyrkas sal
Vid Lelle Sandvik, vi gör så ett val
Mot Lysekils kyrka, vi vilar vår syn
Ska vi till Kalven eller gå emot byn?

Tack Stora Kornö, tack för du finns!
när man dig äntrat man mår som en prins
och en prinsessa, vi alla dig har
en ö mitt i havet, många dar finnes kvar!!!

Hamn & Kulturföreningen

RESULTATRÄKNING
2021
2020
Summa intäkter
483 610
393 957
Summa kostnader
–293 866
–127 003
Driftöverskott
189 744
266 954
		
Arrende
–150 000
–100 000
Avskrivningar
–140 672
–107 608

Ränteintäkter
0
0
Räntekostnader
–447
–2 304
Resultat före skatt
–101 375
57 042
Skatt		0
Årets resultat
–101 375
57 042
		
BALANSRÄKNING
2021-12-31 2020-12-31
Bryggor mm
207 368
148 040
Förutbetalda kostnader
0
0
Kassa och bank
163 655
340 710
Medlemsfordringar
3 100
Momsfordran
6 911
Summa tillgångar
381 034
488 750

Summa eget kapital
–513 356
–411 980
		
Skulder till Hamnföreningen
288 106
138 106
Skulder moms och källskatt mm.		
48 063
Banklån		
43 750
Medlemslån
600 000
660 000
Upplupna kostnader
6 284
10 811
Summa skulder
894 390
900 730
Summa Eget kapital och skulder
Nettoskuld

381 034

488 750

–436 345

–363 040

Ytterligare brandbodar har byggts på ön!
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Returadress: Billes Tryckeri AB, Box 304, 431 24 Mölndal

Kalendarium 2022
SOMMAR

Lör 28 maj

Sön 10 juli

Arbetsdag Kornö
kl 9.00–13.00

ÅRSMÖTE – Kornöarnas
Samfällighetsförening
Skolan, Stora Kornö kl 11:00

Lör 16 juli

Sön 17 juli

Arbetsdag Kornö
kl 9.00–13.00

ÅRSMÖTE – Föreningen Stora
Kornö samt Kornö Fiskehamnsförening u.p.a
Skolan, Stora Kornö kl 11:00

Lör 23 juli

Arbetsdag Kornö – HAMNFEST
kl 9.00–13.00 / 18.00–

Lör 30 juli

Lör 30 juli

El Clàsico – FOTBOLL
Mellan Stora och Lilla Kornö

Visafton med puben
Go i Hövvet

Slätta, Stora Kornö

(preliminärt)

HÖST

Mån 26 september

Hummerfiskepremiär
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