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SOPORNA – EN NY LÖSNING PÅ GÅNG

Vad kommer att hända i sopfrågan?
Vi har suttit i bra förhandlingar mellan å ena sidan 
kommunen å andra sidan representanter för Lilla 
Kornö, Stora Kornö och Gåsö. Vi har nu kommit 
överens om en ny lösning där sophämtningen bi-
behålls på öarna men kraftigt förändrad.

Vad är det för överenskommelse vi har träffat?
En ny lösning av sopfrågan kommer att gälla från 
och med den 1 april.

Sophämtningen bibehålls på öarna, men det 
är sopsortering som gäller nu, och den ska ske en-
ligt följande: 
• en container för hushållsavfall + kompost och 

plast (brännbart avfall)
• en container för wellpapp och förpacknings-

papper 
• två glasigloos (färgat och ofärgat)
• ett kärl på 750 liter för plåt. 

Det blir alltså fem s k fraktioner. Vi kommer inte 
att sopsortera tidningar, utan den fraktionen utgår. 

Alla gästande båtar kommer att få information 
om vad som gäller, dels på anslag, dels i samband 
med upptagande av hamnavgift. 

Sopsorteringen måste skötas, detta kommer 
att kontrolleras under året av Rambo. 

Vad kommer det att kosta?
För att minska alla kostnader kommer Rambo att 
skicka en faktura till respektive ö (dvs ö-förening), 
men alla hushåll måste skriva under på att man vill 
ha den lösning som jag redogjort för ovan. Däref-
ter kommer vi (dvs vår ö-förening) att fakturera ut 
sopavgiften på hushållen (inklusive grundavgift 
som alla i Lysekils kommun måste betala).

Det troliga är att kostnaden hamnar på mel-
lan 3 500 – 4 000 kr per år och hushåll, och detta 
inklusive båttransporterna. Den slutliga kostnaden 
återstår dock att förhandla om med Rambo. Det 
återstår också att bestämma ”andelstal” för Frilufts-
främjandet. Vår utgångspunkt är att ö-föreningen 
endast ska ha en andel, eftersom ö-föreningen be-
kostat en kostsam containerbrygga för 900 000 kr 
med det huvudsakliga målet att ha någonstans att 
ställa sopcontainrarna (med en avskrivningsperiod 
om 30 år blir det en årlig kostnad om ca 20 000 kr). 
Vår avsikt är att fakturera hushållen en gång per år i 
samband med båtplats- och elavgift.

För att få ett avtal till stånd med Rambo måste 
vi få in fullmakter från alla hushåll. Annars blir det 
inget avtal, och då upphör sophämtningen och vi 
får åka in till land med våra soppåsar. Vi hoppas och 
tror att alla hushåll är med på denna lösning. Det 
brinner lite i knutarna och därför skickar vi med full-
makten i Pumpen. Tacksam för om ni som berörs 
skyndsamt skriver under densamma och antingen 
skickar den till Mats Eriksson, Torsvägen 22, 433 61 
SÄVEDALEN eller scannar in och mailar den till 
erikssonmatsingvar@gmail.com

Mats Eriksson, 
Ordförande

SOPORNA – TIDSPLAN

December–Januari 2018:
• Stora Kornö upprättar och sänder lista 

över ägare (namn och adress)
•  till samtliga fastigheter/hus på ofri 

grund till Rambo.
• Fullmakterna skrivs under och samlas in.
• Avtalet mellan ö-föreningarna och  

”transportören” arbetas fram.
• ”Transportören” förbereder för det 

fysiska övertagandet av insamling och 
transport fr o m 1 april 2018.

Början på februari:
• Överenskommelsen mellan  

ö-föreningarna och Rambo skrivs under

Slutet av februari:
• Rambo sänder sista fakturan till fastig-

hetsägare/husägare på öarna.
• Skriftlig information om förändringen  

fr o m 1 april medföljer fakturan.

1 april:
• Överenskommelsen om insamling och 

transport mm träder i kraft.

April – augusti:
• Rambo kontrollerar inleveransernas 

kvalitet.

September:
• Gemensamt uppföljningsmöte för att 

summera första säsongen. 

GRÄSMATTAN I PARKEN BEHÖVER KLIPPAS

Just nu är det inte aktuellt men snart kommer vär-
men och då händer det grejer i naturen. I vårens 
nummer av Pumpen uppmanade vi till att flera 
personer eller hus tar på sig någon form av arbets-
område. Många har gjort någon aktivitet till ”sin” där 
man fixar och sköter olika sysslor på ön Stort tack för 
det. Vi vet samtidigt att det är många familjer eller 
hus som inte har ”sin” aktivitet.

En sådan som vi gärna skulle se till kommande 
säsong är att sköta gräsmattan i parken. Gör man 
det regelbundet så blir det mycket enklare och 
gräsklipparen har faktiskt drivning även om den 
slirar lite. 

Kanske kan det vara ett par familjer som delar 
på det eller ett hus med flera delägare? Då blir bör-
dan mycket mindre. Ni behöver inte anmäla er att 
ni tar ansvaret, bara gör det så blir pressen mindre 
men vi kommer uppskatta det lika mycket. 

Lars Sundqvist, Styrelsen

Vänligen fyll i  
bifogad fullmakt.
Se anvsiningar  
här ovan.
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Ordföranden tänker till 

Om bara några veckor, den 26 februari, är 
det exakt 360 år sedan Bohuslän blev 
svenskt, genom freden i Roskilde. Vi pratar 

alltså om 1658 och jag tänker på Lars. Så hette 
han, den förste av kornöbor som vi kan härleda 
till dagens många ättlingar. Troligtvis bodde han 
i ”Backen”, där Knutssons och Jakobssons hus 
nu ligger, men ingen vet säkert. Troligen skriver 
jag, för vi vet säkert att hans barn Jakob bodde i 
hus nr 1, som låg i Dans trädgård. Inte heller vet 
vi hur många andra som bodde på ön då, med 
undantag för en annan filur som hette Swen. Hur 
hade han det, denne danskfödde Lars (född ca 
1650), och vad gjorde han? En sak vet jag vad han 
gjorde, och det var barn. Han fick sammanlagt 
tre barn med en för oss okänd kvinna, och en av 
dem hette Jakob. Det var denne Jakob Larsson, 
född år 1683, som senare (1743) köpte loss halva 
ön tillsammans med sin son och två andra. Var 
fick de pengarna ifrån, dessa strandsittare (egen-
domslösa)? De lär ju inte ha vunnit storvinsten på 
Lotto, så finansieringen måste ha skett på annat 
sätt. Ägnade de sig åt sjöröveri? Hittade de en 
guldskatt? Kom de över pengar i samband med de 
krig som rådde? Vem vet, inte jag, vem vet inte du. 

Ibland tänker jag mycket på Lars, senast i helgen 
när jag promenerade vägen förbi där jag tror att 
han bodde. Hur såg det ut här för 370 år sedan, 

tänkte jag. Kanske ett par fiskarstugor och en 
lång backe ned till Strana? Kanske var här istället 
en grönskande skog istället för dagens by, innan 
sillperioden några år senare gjorde att alla träd 
togs ned för att användas vid trankokerierna? Ingen 
vet, och inte heller jag. Vi vet ingenting idag, vi 
vet ingenting nu. 

Ibland tänker jag istället på sopor. Och nu ser det 
ut att lösa sig på allra bästa sätt. Läs om detta i 
på nästa sida. För att vi ska få till ett avtal krävs 

det en fullmakt från alla fastigheter, mer om detta 
längre fram alltså.

Rätt ofta tänker jag också på Kornö och hur 
vi ofta och gärna talar om hur vackert det är 
här ute och hur mycket vi trivs att vara här. 

Ett skäl, som vi kanske inte pratar om så ofta, är alla 
trevliga människor som vistas på ön och hur kul 
det är med alla spontana möten när vi ses igen om 
vårarna. Den gemenskap som finns har vi byggt 
själva, genom grannsamverkan, av loppsarbete, 
föreningsbildande, hamnfester, midsommarfirande, 
arbetsdagar och badbryggor. Det kommer sig 
inte av sig självt utan det gör vi tillsammans. Och 
det är lite fint, tycker jag. Verksamhetsberättelsen 
för 2017 hittar ni på mittuppslaget.

Alltför ofta har jag tänkt på föreningens usla 
ekonomi, men jag känner mig trygg med 
den ekonomiska plan som vi arbetat fram, 

och som ni också kan läsa om i detta nummer.

Ibland tänker jag inte  
alls, och det är ganska  
skönt det också.  

Ha en bra vinter så ses  
vi till våren! 

Mats Eriksson, 
Ordförande



Stora Kornö – ekonomiska läget 2017-2025

På årets föreningsstämma framställdes önskan 
om en fördjupad beskrivning över det eko-
nomiska läget i Hamnens båda föreningar till 

detta nummer av pumpen 2-2017.
Sammanfattningsvis kan konstateras att läget är 

ansträngt men under kontroll och att vi har många 
år framför oss med åtstramningar och intäktsmaxi-
mering för att klara läget. 

Bakgrund och förutsättningar
Formellt sett har vi två föreningar som denna be-
skrivning berör; Kornö Fiskahamnförening upa, den 
”gamla Hamnföreningen” samt Stora Kornö Hamn 
och Kulturförening ek. för. ”Ö-föreningen” vilken 
bildades 2011. Den Gamla Hamnföreningen bedriver 
ingen egentlig verksamhet bortsett från att vara 
ägare till hamnområdet samt de gamla bryggorna, 
Hamnbua och den nya Vahällebryggan vilken slut-
fördes år 2012 och som finansierades med lån från 
Swedbank/Orust Sparbank.

Därefter har all verksamhet inklusive nya inve-
steringar i bryggor skett i Ö-föreningen som också 
bedriver all verksamhet på ön undantaget Samfäl-
lighet för avlopp och Giljevattnet. 

Att ekonomin är ansträngd beror till största 
delen på de stora investeringarna föreningen har 
i avloppsanläggningen. När de första kalkylerna 
presenterades för många år sedan var det mer i 
storleksordningen 30 000 kronor per andel och 
nu har vi investeringar närmare 90 000 per andel 
och hamnen har dessutom sju andelar. Därtill kom 
ombyggnaden av containerbryggan något tidigare 
och i större omfattning än vad som var planerat för.

Driftsöverskott
Verksamheten på Stora Kornö visar årliga överskott 
före avskrivningar på investeringar. 

Historiskt har merparten av intäkterna i fören-
ingen kommit från gästbåtar. Antalet har varierat ge-
nom åren med ett medelvärde om cirka 700 båtar 
per år, dock med en fallande trend. De senaste två 
åren har intäkterna varit cirka 140 000 per år i snitt. 

Även nu 2017 gick det ner med ett 50-tal båtar. Vi 
ser ett mycket tydligt samband med vädret och att 
det blir mer komprimerat under ett fåtal veckor. 

Efter höjningarna av båtplatsavgifterna förra 
året uppgår båtplatsavgifterna till cirka 100 000 per 
år. Mer än dubbelt så mycket jämfört med ett par år 
sedan. Därefter har ytterligare höjningar beslutats 
i år, som ni kan läsa om i verksamhetsberättelsen. 

Medlemsavgifterna är stabila på cirka 30 000 
kronor per år. 

Med normalt underhåll på drygt 20 000 kronor 
per år och andra kostnader inklusive ersättningar 
till hamnvakter är driftkostnaderna för föreningen 
cirka 80 000 kronor per år innan de framtida drift-
kostnaderna på avlopp och landanslutning kom-
mer igång vilket bedöms bli närmare 15 000 per år 
för våra föreningar.

En prognos baserad på nuvarande läge sett 
som ett genomsnitt över flera år blir driftöverskot-
tet cirka 180 000 kronor. Antalet gästbåtar är något 
konservativt räknat liksom att det finns buffert om 
oförutsedda utgifter på 20 000 per år som buffert.

Investeringar
Sedan 2011 har vi investerat närmare 2 500 000 kro-
nor på Stora Kornö och vi har ytterligare närmare 
400 000 kronor för landanslutningen av avloppet 
framför oss.

Vahällebryggan färdigställdes 2012. Utöver 
investeringen i tabellen nedan kostade olika ut-
redningar och tillstånd ytterligare 200 000 innan 
bygget påbörjades vilket betalades löpande fram 
till 2011. Vahällebryggan finansierades med lån på 1 

000 000 och resten egna medel.
Lägerbrygga avser den plattform som finns 

på Vahälleberget och landgångarna till flytbryggan. 
Kornöföreningen äger den plattformen medan läg-
ret äger själva flytbryggan och bommarna. Lägret 
betalar båtplatsavgift för 15 platser motsvarande 
”liten båtplats” och inkluderar nyttjandet av 
hamnen, angöring av Harry och bodarrendet. 

Containerbryggan investerades i 
under 2014 som en nödvändighet. För 
containerbryggan togs ett nytt lån om 
500 000 hos Swedbank. 

Avloppet hittills som presenteras nedan om 
224 000 avser 32 000 för 7 andelar för det som gjort 
på ön till dags dato. 

Därtill kommer landanslutningen på 57 000 
per andel vilket blir knappt 400 000 kronor. För-
eningen beräknas få en intrångsersättning från 
Samfälligheten som i den långsiktiga planen har 
antagits vara 100 000 kronor men det är nu upp till 
Lantmäteriet att fastställa. 

Sammantaget kommer avloppet att netto kos-
ta mer än 500 000 kronor och årliga driftkostnader 
på cirka 15 000 kronor i relation till intäkter på drygt 
100 000 per år från gästbåtar.

Låneskulder
Som framkommer ovan har vi lånat av Swedbank 
total 1 500 000 till investeringar i bryggor vilka 
amorteras till och med 2023. Föreningen har dess-
utom en skuld till Samfälligheten på 123 000 för 

den första etappen vilken måste 
betalas i närtid. 
Investeringen i lägerbryggan lånades 

av lägret och betalas med årlig avbetalning 
om 13 000 per år och blir slutbetald 2018.

En privatperson har lånat ut totalt 150 000 kro-
nor räntefritt till föreningarna för att dels finansiera 
de nödvändiga reparationerna av avbärare och 
lastbryggan men också för att ge föreningarna en 
likviditetsbuffert som vid årsskiftet 2016/2017 var 
drygt 100 000 kronor.

För att lösa de framtida åtagandena och för att 
klara amorteringar till Swedbank har ytterligare fem 
privatpersoner givit ett lånelöfte till föreningen om 
100 000 kronor vardera som tillsammans med 100 
000 från den tidigare långivaren gör räntefria med-
lemslån på 600 000 kronor. Dessa kommer kunna 
amorteras med mindre belopp de först åren för att 
vara slutbetalda år 2025, åtta år från nu. Utan dessa 
medlemslån hade föreningen haft stora problem.

Andra framtida finansiella åtaganden
Nedan finns exempel på andra finansiella åtaganden 
som rimligen bör kunna hanteras inom driftsbud-
geten men som kan påkalla ytterligare höjningar 
av avgifter kommande år. Vi har heller inte sett 
slutavräkning på avloppet om prognoserna håller 
eller om det blir mer eller mindre. Vi är beroende av 

medlemmarnas fortsatta generositet och engage-
mang i många år framåt. 
• Anpassningar i Hamnbua för vattentoalett – 

spoltoalett med kvarn, isolering mm.
• Ombyggnader av landanslutningar till läger-

brygga om den flyttas.
• Landgångar/spångar längs med ”Kastet ”mot 

Smalsund
• Eftersatt underhåll under flera år av Bodsvalar. 

Slutsats
Ekonomin bygger på generösa medlemmar som 
dels lånar ut pengar räntefritt, dels deltar och köper 
på loppis, lotterier eller med andra bidrag. Dessa in-
täkter motsvarar knappt 20 % av våra totala intäkter. 

Lars Sundqvist & Fredrik Söderberg

ÅRETS PRELIMINÄRA EKONOMISKA UTFALL

Det var en lite kylig sommar, det märktes på antalet 
gästbåtar. I och med att man kan betala på många 
olika sätt har vi inte lika exakt statistik som tidigare, 
men självklart ser vi summan pengar som kommit in. 

Under 2017 var det lite mer än 550 gästbåtar. 
Det är ungefär 50 färre än 2016. Bidragen och re-

sultaten från fester, loppis mm är fortsatt höga. 
Resultatet är inte helt klart ännu men preliminärt 
blir det bättre än 2016 då resultatet var 183 tkr före 
räntekostnader. 

Enligt vår ekonomiska plan skall vi ha cirka 150 
tkr i likvida medel vid årets slut. Just nu i skrivande 

stund är det något mer än det har vi mer än 250 tkr 
men det kvarstår både amortering men vi kommer 
ligga något bättre än planen vid årets slut. Vi har 
fått in de lån som ett antal individer utlovat och vi 
har betalt allt utestående till Samfälligheten. 

Lars Sundqvist & Fredrik Söderberg



Styrelsen för Föreningen Stora Kornö avger 
härmed följande verksamhetsberättelse för 
år 2017.

Årets första styrelsemöte ägde rum den 5 april 
och då, liksom nu, stod föreningens ekonomi i fokus. 
Dessutom diskuterades och beslutades att lämna 
samtycke till att en pumpstation byggdes i hamnen. 

Vad gäller ekonomin beslutade styrelsen att till 
stämman föreslå:
• Att begära intrångsersättning med 100 000 kr 

från samfälligheten för pumpstationen
• Att finansiera hamnens andel av avlopp och 

landanslutning genom ett antal privata lån
• Att höja båtplatsavgiften för stora båtar till  

2 000 kr och att låta den vara oförändrad  
(1 000 kr) för små båtar

• Att till säsongen höga gästplatsavgiften  
från 240 till 260 kr/natt.

Efter det första mötet har styrelsen haft ytterligare 
fyra protokollförda sammanträden under året; den 
27 maj, den 9 juli, den 16 juli och den 20 september.

Den 9 juli var det årsmöte och då antogs försla-
gen från styrelsen vad gäller ekonomin

Vid styrelsemötet den 16 juli antogs en likvidi-
tetsplan som innebär att föreningen kommer att 
vara skuldfri till år 2025.

Föreningen Stora Kornö har nu genomfört sitt 
sjunde verksamhetsår. Vi är en förening för alla och 
bedriver all verksamhet på ön förutom den som 
avloppssamfälligheten och Giljevattnet svarar för. 

Styrelsen har vid två tillfällen under verksam-
hetsåret gett ut tidningen Pumpen, och det andra 
numret är tidningen du håller i din hand. Detta 
hade inte kunnat ske utan starkt stöd och bidrag av 
vår eminente redaktör Pierre Olofsson.

Föreningens verksamhet är uppdelad i olika 
utskott/verksamhetsområden. Varje utskottsansvarig  
ingår i styrelsen, men utskotten samlar många 
människor på ön som bidrar till vår viktiga verksamhet. 

Det har varit tre arbetsdagar under verksamhets-
året, den 27 maj, den 8 juli och den 27 september.

 

Sandvik
Jens Eriksson är utskottansvarig. Badbryggan och 
flotten har tagits i och upp. Bryggorna är ganska 
slitna och vi har en viss förhoppning om att gratis 
få överta några begagnade badbryggor nästa sä-
song, men vi får se hur det går med den saken.

Utmarken inklusive parken
Thomas Lunneryd (utmarken) är utskottsansvarig. 
Barbro Bergendahl är ansvarig under styrelsen för 
parken.

Under våren inträffade något närmaste ma-
giskt; vi fick fem hästar till ön. Tack vare goda insat-
ser av Thomas Lunneryd, Anders Broman och elev-
er från Gullmarsgymnasiet, och av många andra, 
har tre hagar gjorts i ordning och betats av i tur och 
ordning av de vackra hästarna. Hagarna jag tänker 
på är Bredviks backe (eller Hästebacken), ”Bredvigs 
ma” mot Klingkyrkan samt Sandviks hage. Kan man 
tänka sig ett bättre sätt att hålla hagarna öppna? 
Försöket gav mersmak tycker vi, som väldigt gärna 
ser hästar hos oss igen nästa år. 

En idé som vi nu filar på är att göra hagen vid 
Sandvik ännu större och röja träd och sly ändra 
fram till berget (till höger när man går ned till Sandvik 
och kommer fram till Sandviks backe). För detta 
krävs hårt arbete på många arbetsdagar, men vi 
har visat förut att vi kan när vi vill.

Hamnen
Gunnar Bertén är hamnkapten. Under våren tömdes 
toaletterna och städades inför den nya säsongen. 

Den 8 juli var det hamnfest. För fjärde året i rad 
bestod menyn av dagsfärska smögenräkor. Stort 
tack till alla som höll i lotterier och loppmarknad.

Sedan ett par år tillbaka har hamnen övertagit 
ansvaret för bodsvalarna, och vi har kunnat konsta-
tera att de på många ställen måste bytas ut. Ett om-
fattande arbete har därför påbörjats med gjutning 
av nya fundament. Arbetet är förenat med förhål-
landevis lite kostnader, men det är mycket arbete 
och kommer ta flera år innan det är slutfört. Arbetet 
leds av Henrik Stranne med hjälp av många enga-
gerade kornöbor.

Under hösten har pumpstationen byggts, som 
en förlängning av hamnboden. En av de två mull- 
toaletterna har tagits bort och istället ska installe-
ras en vattentoalet (med kvarn). EN viktig åtgärd 
framöver blir att isolera hamnboden. Dessutom 
måste dusch, handfat och pissoar kopplas till det 
nya avloppet. Vi får nu hjälp av Karin Amandusson 
som tar fram en ritning på hur ”den nya” hamnbo-
den kan se ut. Målsättningen är att iordningsställa 
hamnboden under en arbetsdag i vår. 

Postlådorna har tagits bort från Dan Jakobs-
sons bod. I samband med ombyggnaden av hamn-
boden har vi varit tvungna att ta bort flaggstången. 
Denna kommer i stället att placeras på Vahälla. 

Senare under hösten släcktes verksamheten i 
hamnen ned; hamboden stängdes, borden ställ-
des undan småbåtsbryggan togs upp etc. 

Övrig verksamhet
Webmaster för www.storakorno.se är Sophie 
Rönnertz. Här finner ni viktiga datum, tidningen 
Pumpen och fina foton på ön och på de vackra 
öborna.

I våras blev föreningen kontaktad av en he-
likopterfirma som ville erbjuda kortare turer för 
ö-folk under sommaren. Detta tackade vi givetvis 
ja till och många var vi som fick uppleva Kornöarna 
från ovan i somras.

Midsommarfirande med efterföljande tipspro-
menad på midsommardagen har vi haft förmånen 
att få uppleva i år igen, som vanligt tack vare goda 
insatser från flera på ön. 

Styrelsen har fört en dialog med Rambo om 
sophämtningen. Det finns hopp i frågan, varom 
mer i an annan artikel i denna tidning

För styrelsen Mats Eriksson

Verksamhetsberättelse för år 2017



…Johan kylbrink och Gunnar Bertén ännu ett år 
arrangerade ’ärtsoppa och pannkakor’ på premiärkvällen 
av hummerfisket till allas belåtenhet

…då vi såg flera exempel på privata initiativ för att hålla 
vår ö vacker, tex Bo Olsson som tagit fram kantstenen på 
vägen som förbinder ”Västerbro” med ”Gada”

…påsken inföll i mitten av april och påskbrasan fick 
symbolisera början på en ny Kornösäsong för många

…reglerna för hummerfisket 
ändrades men det blev ett rätt 
skapligt fiske ändå trots färre 
redskap och större carapaxmått.

2017 var året då…
Text och bild Kjell Willhed

…vi fick en ny oas att njuta 
av på vägen ut mot Brevik



…vi fick hästar ut till ön. Vilket var väldigt uppskattat 
båda bland vuxna, ungdomar och barn.

…troligtvis den sista sjöboden inom hamnområdet stod klar…en avloppsledning till fastlandet blev verklighet

…alla rör kom på plats i pumpstationen på Strana. Detta 
firades med bubbel som familjen Dahlberg bistod med.



Returadress: Billes Tryckeri AB, Box 304, 431 24 Mölndal

Tack för i år!


