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Äntligen har redaktionen tagit sig tid och ändan ur vagnen för ett nytt nummer. Kylan hjälpte 
till genom att hindra andra åtaganden. Vårt ovanligt vintriga slut på förra och början på det 
nya året kom som en överraskning för mig som endast bor min tredje jul på ön. Men att döma 
av båtarna med utombordarna fastfrusna i hamnens is, så är det fler som blivit överraskade. 
Enligt grannarna är det minst 20 år sedan det var så kallt så länge. På promenad runt ön biter 
kylan i ansiktet och man får akta sig för dolda snöfyllda hål och sprickor i berget. Den lånade 
hunden ramlade ner i en så djup snöfylld spricka att jag fick klättergräva mig ner och lyfta 
upp honom. Underligt att tänka tillbaka på den gångna sommarkvällarna när vattnet var så 
ljummet att man kunde njuta av solnedgången under en lång simtur efter midsommar. 
Simskolan hade tur inte bara med vädret utan också med den mycket uppskattade 
simlärarinnan Emma Larsson. Hoppas både hon och värmen kommer tillbaka kommande 
sommar också.  

     
 

Hösten kom med ostadigt väder precis när hummerfisket började. Men rundfrågning i hamnen 
och Hans Lannefors årliga hummer krönika (som följer nedan) vittnar om att fångsten blev 
ganska bra ändå.   

    
(Undrar hur dom kom in i styrhytten?) 

För övrigt har året varit ganska vanligt på Fotö. FGIF har gjort ett imponerande 
förbättringsarbete runt fotbollsplanen. Hamnföreningen har byggt ett nytt truckgarage med 
mötes/fikalokal oppepå och muddrat i gamla hamnen. 



Ensfyrarna på tån och öns andra sida saknar sedan länge någon funktion för sjöfarten och 
sjöfartsverket planerar att riva. Sjöfartsverket är dock positivt till att låta fyrarna stå kvar om 
någon åtar sig underhållet. 
 
Hummerkrönika 2009 
Årets hummerfiske har varit ganska odramatiskt, inga större lyckor eller olyckor att 
rapportera om. Tjötet  i hamnen inför och under fisket har varit som vanligt. 
Förväntningarna har varit stora och man kan notera att det efterhand investeras i 
finare tinor i stål och de i trä blir alltmer sällsynta! Saltad makrill verkar vara den 
mest använda kubematen!? Dock verkar det för undertecknad som om mindre och 
mindre tid finns till ordentliga förberedelser, både vad gäller båt och redskap. ”Förut” 
startas fortfarande med löshängande kabel mellan tutknappen och startmotorn som 
Ragnar hjälpte oss med som en nödlösning för ca 3 år sedan! Flertalet instrument 
funkar ej heller då saltvatten och elkablar/kontakter i det långa loppet ej går bra ihop!
  
Som resultat av de knapphändiga förberedelserna hanns endast tuschtextning av namn 
och telenr på välena med. Efter ganska få veckor började texten erodera bort. Vi har 
med rätta därför fått ett antal gula lappar med hälsning från fisketillsyningsmannen. 
Vid samtal med vederbörande tror jag han kallade dessa gula lappar för något i still 
med ”dialoglappar”? Jag förstod varför då vi hade just en dialog kring detta problem 
och vi har sen försökt förbättra oss. Om någon har en bra ”färg” som fäster på välena 
och ej slits av tar jag gärna emot ett tips på detta!     
     Skörden i år har blivit något sämre än i fjol men 
fullt OK och vi har kunnat glädja (muta?) många individer med hummer men också 
njutit av många själva! I år har vi hittat lika många tinor som vi tappat, detta då 
fiskarkompisen Berndt envist ”stryger” tills antingen egen tina hittas eller i vissa fall 
då annan förlorad tina hittas. Vi har inte heller i år haft tinor som drivit in i 
förbudsområdena – tack och lov!         På 
tal om förbudsområdena så har Fiskeriverket fått i uppdrag av regeringen att skapa 6 
sådana. Förslaget som presenterades på ett samrådsmöte gick ut på att slå samman de 
befintliga 2 söder om Tanneskär till ett som då blir väsentligt större. Argumentationen 
för detta förslag var svag och gjordes fullständigt ner på mötet. Dock kunde jag inte 
låta bli att på något sätt koppla ihop de argument som vi hummerfiskare gav med hur 
den legendariske Österlen radio reportern Walde Bengtsson rapporterade från 
ålafiskarnas och böndernas problem på Österlen. Om ålafisket slog fel eller 
betskörden hämmats så var det mycket nära att Sverige skulle gå under! Så kanske det 
också är/blir om de båda förbudsområdena slås samman till ett!? 
  Fritidshummerfiskaren/hans lannefors 
 
 
 

Fotö samhällsförening 
Samhällsföreningen inbjuder till årsmöte2010-01-16  kl 15.00 i församlingshuset (Huset som 
också inrymmer postboxarna). Alla är hjärtligt välkomna. 
Vi bjuder på kaffe och tårta. 
 
En rad saker ligger nu på vårt arbetsbord, några i repris från tidigare år.  Skolan är åter hotad 
av nedläggning och samhällsföreningen försöker här inhämta och sprida information. Flera 
styrelsemedlemmar är starkt engagerade i skolan och kan ge mera information och berätta hur 
vi kan agera för att försöka rädda skolan.  



Större renoveringar av badplatsen Vivi är på gång i samverkan med kommunen. En ny 
dränering ska på plats. Hopptornet måste repareras om det inte ska bli farligt för våra barn. På 
samma sätt samverkar vi med kommunen för att hålla lekplatser säkra och förbättra dom. 
Trafiken och antalet bilar ökar på Fotö. Kan det göras något för att förbättra trafikmiljön? 
Samhällsföreningen planerar att under året diskutera saken för att försöka hitta förslag till 
förbättringar. Detta, och flera andra projekt med syfte att göra Fotö till en bättre och trevligare 
ö att bo på är också på gång. Alla som är intresserade av att medverka är välkomna att ta 
kontakt med någon i styrelsen!  
Att mera passivt stödja samhällsföreningen kostar lite: Du är väl medlem i Fotö 
Samhällsförening? Medlem kan boende på Fotö bli som är 18 år eller äldre till en årsavgift av 
50 kronor per person. Inbetalning sker på postgiro 730359-7 Medlemsavgiften går oavkortat 
till aktiviteter som gynnar dig och Fotö.  
 
 
 

Fotö horisont 
Jag träffade för några veckor sedan en indisk vän som jag inte sett på flera decennier.  Vi fick 
en trevlig stund med många gamla minnen. Han hade med sig en mediaspelare och kunde visa 
bilder och videofilmer från sin hemstad som jag också en gång bodde i. Jag blev väldigt 
förvånad. Staden har bytt både namn och skepnad på de snart 30 år som gått sedan jag bodde 
där. Då hette staden Calcutta och levde ett sävligt liv på illa stensatta gator täckta av ett tjockt 
lager damm som dolde stenläggningen.  Spring-rikshaws dragna av magerlagda män körde 
om långsamma oxdragna vagnar och en eller annan hästdroska skramlade förbi. Heliga kor 
masade sig fram mellan de ytterligt få och skrotiga taxibilarna. På kvällarna hade de många 
fötterna rivit upp så mycket damm att det var svårt att andas.  
Nu visade min vän bilder från ett modernt samhälle med floder av bilar som med råmande 
tutor strömmar fram på breda gator med ny stensättning.  Men in i kvarteren är det fortfarande 
de gamla trånga gränderna som proppas igen av en osannolik fauna av fordon. 
Trafikproblemet är lika gigantiskt som antalet invånare och bilar. De flesta människor går 
med mobiltelefon vid örat och staden heter numera Kolkata. Ännu är det ganska få som 
hitintills haft råd att köpa bil. Förändringen har bara börjat…. 

Jämfört med Kolkata är det få människor på Fotö.  Ändå liknar vår ö Kolkata på det 
viset att det inte alls var länge sedan det nästan inte körde bilar alls på ön. Bron byggdes och 
våra bilar välde över den, in på smala vägar som inte var planerade för trafiken. Det har väl 
ändå fungerat ganska bra. Men bilantalet och trafiken ökar och eftersom det är enkelriktat, 
smalt och inga alternativa vägar att välja blir det på vissa platser mycket trafik som passerar. 
En sådan plats är korsningen mitt på ön alldeles intill en av de mest populära lekplatserna för 
mindre barn. På promenaden från postrummet brukar jag stanna till för att ge mig själv en 
glädje injektion av att se de många barn som leker där. Men jag blir ofta också förfärad av att 
många bilar kör fort nedför den väldigt smala skiftesvägen med minimal sikt runt backkrön 
och i svängen. Nästan omöjligt att se om ett litet barn springer ut…   
Ett annat problem är parkeringsplatser. Några Fotö bor blev i somras bestörta över att få p-
böter på de mest oväntade ställen här på Fotö. Kommunens chef för parkeringsfrågor, Stig 
Odlöw, berättade att en ny lag trätt i kraft som förbjuder parkering av fordon i terräng, dvs, på 
alla platser som inte är planerade/avseddda för bilparkering. Hårddraget skulle det enligt 
Odlöw t.om vara förbjudet att parkera på sin egen gräsmatta om den inte fyller kriterierna för 
parkeringsplats!! Än så länge har dock ingen blivit bötfälld för detta och fler P-böter har mig 
veterligen heller inte dömts ut på Fotö.  Än så länge är det svårt för oss Fotöbor att se 
parkeringsproblematik på Fotö av den dimensionen att man måste kalla in P-vakter. 
I vilket fall kan det vara bra att fundera/diskutera om man kunde förbättra trafikmiljön på vår 
lilla ö. Kom gärna med synpunkter till Samhällsföreningen så kan vi tillsammans hitta 
förbättrande förslag att jobba på. 
       Pierre Åman 
 



 
 

Snötäcke 
Ett Gott Nytt År! Hur än året börjat så är det i alla fall riktig vinter med minusgrader 
och marken täckt av snö. Hos oss här i kustbandet är det lite speciellt och extra, 
eftersom det oftast är milda vintrar med mycket regn och blåst. Snön gör mer nytta än 
vi kanske tänker på. Det vita täcket isolerar marken och ger större möjlighet för både 
växter och djur att återhämta sig. Mellan snön och marken kan många djur klara sig 
som annars tvingats gömma sig i någon håla under jorden eller liknande.  
Snön ger också den bästa tillförseln av vatten till jorden, eftersom den smälter gradvis 
och fördelar nederbörden över hela marken under en längre tid men i lagom mängd. 
För växtligheten är det mycket bättre med snö än med regn för när våren kommer 
finns vattnet där det behövs och dränker inte jorden som ett skyfall skulle göra.  
Men snön är också till glädje för alla barn, små som stora! Tänk vad mycket skoj man 
kan hitta på i snön och ha roligt tillsammans, inte bara i vattnet utan även ovanpå det i 
fryst form! 
Till sist är ju den vita snön så vacker att se på! Den gnistrar och lyser upp, ja nästan 
bländar oss. Den mörka årstiden blir ju så mycket ljusare och vackrare. Vitt är 
renhetens färg och snön påminner oss om både himlen, änglar och Gud. (Daniels bok, 
kap.7 vers 9) 
Tänk att snön som är så bra på så många sätt också har något att säga oss om hur Gud 
är och ser på oss! Vi läser om den uppståndne Jesus att Han strålade som ljuset och 
”Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö” (Upp.1:14-). Alla åldringar som 
vitnat kanske skulle vara lite stolta över vem de liknar?! Denne Jesus som var så 
enkel, fattig och ödmjuk och gick här nere, Han är nu upphöjd högt över himlarna och 
bor i ett evigt ljus där strålglansen är så stark att ingen av oss skulle kunna se in i den! 
Han ser inte ner på någon, men låter oss se hur saker och ting verkligen ligger till. 
Våra liv är som en öppen bok för honom, ändå ger han nåd. Till en orolig Johannes sa 
han ”Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död, 
och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket.” 
(Upp.1:17-18) 
 Snötäcket som lade sig strax innan jul gav hopp om en vit jul. (samtidigt hoppades 
många barn på en vit jul hemma: alltså utan fulla föräldrar. Men det är en annan 
historia). Nu kanske det smälte bort på julafton, men så kom det igen och täckte 
marken. Det finns ett ordspråk som säger: Det som göms i snö kommer fram i tö. Så 
sant att man inte kan dölja något i tidens längd. Visst kan det verka skrämmande när 
vissa saker inte går att få ogjorda och hela tiden finns kvar under ytan, under snön, för 
att hotande komma fram en dag? DÅ är det helt underbart att kunna tro på förlåtelsen! 
Att den fungerar som snön, som täcker över allt det som varit, sagts och gjort. MEN 
med den stora skillnaden att synden, det onda vi gjort, inte kommer fram igen på 
våren utan är helt borta: det som var smutsigt har blivit rent och vitt som nyfallen snö! 
Det otroliga händer hos Gud att han tar bort det onda och smutsiga under ytan så 
själva ”marken” – vår själ, blir som vit snö! Vilket snötäcke att be om och tacka för!  
Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om era synder än är 

blodröda,  
skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull. 

Jes.1:18 
 

Varma vinterhälsningar om ett Gott År! Andreas Reinhard 
 



Det händer i Sion & Boa: 
Varje vecka är det olika samlingar: 

- Morgonbön: måndag - torsdag 06.15-07.00 
- Bön: onsdagar 19.00 
- Gobbeträffen: onsdagar 10.00 i Café Boa (för alla gobbar…) 
- Ungdomskväll: Fredagar 17.30 samling Krögen, 18.00 Sport på Bratte, 19.30 

samling i hem eller i Café Boa (från åk 7 och uppåt) 
- Cafékväll för ungdom, Lördagar 19.00- Öppet Hus i Café Boa 
- Söndagsskola: söndagar kl 09.45 (start 31/1, för alla barn från 3 år) 
- Gudstjänst: söndagar kl 11.00  

Söndag 17/1 11.00 Johannes Holm talar, Ungdomar sjunger, nattvard, dop (?) 
Söndag 24/1 11.00 Andreas Reinhard, sång Åke & Andreas 
Söndag 31/1 11.00 Kenneth Roobert, sång av Gryning 

Vecka 3 Ekumeniska bönveckan: on 19.00 Cafékväll i Betel, Torgny Wirén m fl 
                                                      sö 18.00 Nattvardsgudstjänst i Öckerö Kyrka 
GOSPELHELG med Håkan Fransson för alla sångintresserade! 5-6 februari. 
- Fredag 5/2 övning 19-21, lördag 6/2 övning 13.30-19.30. Konsert kl 20.00! 
- Se hemsidan och affischer för övrig info och tider: sionforsamlingen.se 
 
Information från Hamnföreningen 
Det är kö till båtplatser så ni som inte använder sin bör snarast säga upp den ring 
Hamnkaptenen Holger Josefsson. 0707-432730 
MuddringsarbetenÄr färdigt i gamla hamnen och båtplatserna återställda.
 
Till sist: 

      
OCH    

 
Ros åt alla som nu tar med sig skräpposten från postrummet. Men några glömmer 
fortfarande och behöver kanske en väckarklocka! Väckarklocka behövs också till den 
eller de som upprepade gånger lossat förankringarna till badstegen på hummerskär i 
sommar. 
 
    ÅRSAVGIFT 50 KR 
 


