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                                    Årets städning av Fotö, 16 april 
Fotö Samhällsförening inbjuder till årets gemensamma städ och röj dag den 16 April. Om 
vädrets makter inte gillar det gör vi ett nytt försök den 7 maj.  Precis som tidigare år behöver 
vi ta ett krafttag med att städa och göra vår ö fin till våren. Skräp behöver samlas upp, buskar 
klippas, grusgångar fyllas ut, parken skötas om. M.m, m.m. Vi samlas i parken kl. 9 och 
efteråt grillas korv i Vivi kl. 11.30 precis som tidigare år. Varmt välkomna! 

 
Fotö samhällsförening 

En rad saker ligger nu på vårt arbetsbord, några i repris från tidigare år.  Skolans verksamhet  
är fortsatt ifrågasatt och samhällsföreningen försöker här inhämta och sprida information för 
att bevara den verksamhet som finns kvar. Flera styrelsemedlemmar är starkt engagerade i 
skolan och kan ge mera information och berätta hur vi kan agera för att försöka rädda skolan.  
På samma sätt samverkar vi med kommunen för att förbättra och hålla lek och badplatser 
platser säkra. Samhällsföreningen försöker också verka för att kommunen planerar och 
bygger äldreboende på Fotö. Detta är ett angeläget projekt som startats i år. 
Trafiken ökar på Fotö. Samhällsföreningen har presenterat förslag till ändringar för att minska 
trafiken genom ön. Detta, och flera andra projekt med syfte att göra Fotö till en bättre och 
trevligare ö att bo på är på gång. Alla 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. 
 

                                    Seniorboende på Fotö!? 
På samhällsföreningens årsmöte kom frågan om seniorboende på Fotö upp. Det är ju många 
år sedan det byggdes kommunägda bostäder för äldre på Fotö.   I översiktsplanen för Öckerö 
kommun anges t.ex. Söö som framtida utbyggnadsområde för blandad bebyggelse. 
Samhällsföreningen står bakom planerna på nybyggnation av bostäder för äldreboende men 
behöver underlag och synpunkter för att gå vidare med förslag till kommunen. Inom kort 
kommer vi därför att gå ut med en enkät bland boende på Fotö. Är du intresserad av ett 
seniorboende på Söö? Är du också intresserad av att engagera dig mera i frågan så är du 
välkommen att ta kontakt med Samhällsföreningens styrelse eller Ingela Karlsson på Fotö. 
 

                                        Om de två tornen 
Nej, inte de i sagan men de där två som står höga ute på Tån! För alla yngre och nytillkomna 
öbor är dom en självklar del av Fotös horisont och ett typiskt kännetecken för Fotö på alla 
bilder. Men de är inte särskilt gamla. Våra äldre öbor minns när dom byggdes på sextiotalet 
för att underlätta den trixiga navigationen in till Göteborgs hamn. Som ensfyrar definierar de 
en linje i farleden. Två mycket kortare syskontorn men med samma design står på östra sidan 
om ön. Med alla moderna navigationshjälpmedel har de blivit ganska överflödiga just för 
navigationen. Kvar finns ett kulturhistoriskt värde och det faktum att många av oss tycker 
dom är vackra där dom står ute på tån. 

Förra vintern fick samhällsföreningen förfrågningar från Sjöfartsverket om vi visste 
någon som var intresserad av att ta över deras underhåll. I annat fall skulle de rivas. En 



rundringning till diverse fyr-vårdande sällskap och intresseföreningar visade ett svalt intresse 
varför Samhällsföreningen la saken till handlingarna. 

Förra våren var sjöfartverkets rivningsbåtar på plats men Fotöbon Stefan Thynelius 
m.fl. lyckades i sista stund stoppa rivningen. Faktum är att en del cement hann bilas bort från 
foten av det norra tornet! Stefan fick snabbt gehör och nu har föreningen ”Ensfyrarnas 
Vänner” bildats med en egen webbsida: ”www.ensfyrar.se. Medlemmarna kommer både från 
Fotö och Hönö och intresserade kan höra av sig till föreningen genom de adresser som ges på 
hemsidan. Den senaste informationen om tornen är att Sjöfartsverket kommer att måla upp 
fyrarna innan ansvaret lämnas över till föreningen. 

 
                                        Ytterligare ett torn! 
Ytterligare ett torn var nära att rivas på Fotö förra våren då kommunen dömde ut vårt 
hopptorn i Vivik. Den hårda vintern hade gått alltför hårt åt det redan söndervittrade 
fundamentet och tornet vinglade betänkligt när man klättrade upp. Bert Corneliusson och Sara 
Arfwidsson  m.fl. tog tag i saken och samlade en arbetsgrupp för att försöka reparera tornet. 
Med massor av eget arbete och benägen hjälp från andra fotöbor lyckades de få fram material 
och arbetskraft att utföra detta komplicerade arbete. Hopptornet kommer att stå kvar i många 
år! Stora delar av arbetet gjordes ideellt och material bekostades av kommunen, Fotö GIF, 
Samhällsföreningen samt genom en speciell insamling.  

 
                                          Fotö horisont 
Äntligen slut på en kall vinter med tjock is i den nästan tomma gamla hamnen. Med den förra 
stränga vintern i färskt minne hade de flesta tagit upp sina båtar. Inga fastfrusna utombordare 
denna vinter!  I väntan på riktig värme får vi drömma om den kommande sommarens båtliv. 
För detta med båtar och båtliv handlar väldigt mycket om drömmar! Drömmar om frihet och 
ett annat liv bortom den grå vardagen.  Tillsammans i en båt på glittrande vattenytor, öppna 
ända ut mot horisonten..… Strandhugg, utforskande av små öar och mysiga gästhamnar. Sol, 
vind, saltstänk och bad. Tjusningen med fiffiga tekniska inredningslösningar omramade av 
mässing och mahogny. Fartresurser, bogpropellrar , rullfockar och badstegar. Sjökort, GPS 
plottrar, ekolod, radio och radar! Spöhållare, vinchar, tinor och nät… Den just avslutade 
båtmässan och alla påkostade broschyrer hjälper oss på traven. Tusenlappar rullar snabbt iväg 
mot miljoner. Båtdrömmar blir fort kostsamma!  Drömmar som de flesta av oss bara har 
några veckor på oss att leva ut varje sommar. Dessutom risken för veckor med regn och kyla!  
Ändå räcker en sommarpromenad i gamla hamnen för att förstå hur starkt båtromantiken 
lever! Drömmar i alla storlekar och prisklasser. Värstingen i somras var en toppmodern tysk 
tvåmastad båt vid gästbryggan. Lika bred som många andra gästbåtar var långa! Jag undrade 
hur dom kom in med köl och allt!!? Jo, båten kunde hissa upp kölen!!  

Som gammal landkrabba nyss utflyttad till ön är jag ett lätt offer. Blev bilxtförälskad i 
en underbar gammal träbåt i gamla hamnen. Måste dock inse att hon aldrig kan bli min och att 
jag inte har den kunskap, kraft och tid hon behöver.  
Men båt måste jag ändå ha. Grannars och vänners bekymrade uppsyn över att jag levt tre år 
på Fotö utan att äga en båt tryckte på. Det räckte inte längre med att byta samtalsämne till 
kajakpaddling….. 

Bland alla oss med båtdrömmar är det få som så fullt satsat och levt ut dem som 
Michael Rasmussen.  Vi har alla lagt märke till de två extrema båtarna Mira och Crum som 
för närvarande ligger i gamla hamnen. Båda i rött och aluminium väcker de associationer till 
något James Bond drama i arktisk miljö och mycket riktigt är de byggda för äventyr i sådana 
vatten.  
Michael ritade och lät 2002 bygga Mira bl.a. för att segla runt Svalbard. Mira är knappt 15 
meter lång, marchfart 7,5 knopp och med tank som räcker 7-8000 sjömil!! Isklassat stålskrov 
i 5 vattentäta sektioner med överbyggnad av aluminium, isklassad propeller runt metern i 
diameter, etc, etc. Navigations och kommunikationsutrustningen lämnar inget övrigt att önska 
ens för den mest pryltokige båtdrömmare. Jag och assisterande reporter Margaretha klättrar 



ombord, närgånget granskade och nosade av den portugisiska vattenvakthunden Klara. Väl 
ombord kliver vi in på den trivsamma bryggan som i hamn också fungerar som TV-rum och 
filmsalong.  Utsikten är fantastisk och man kan förstå att Mira trots sin storlek med sin stora 
bogpropeller lätt kan manövreras i trånga och grunda vatten. Paneler med ekolod, radar och 
navigations och kommunikationsutrustning väcker nyfikenheten.  
Nere på huvuddäck ryms ett större vardagsrum/bibliotek/kabyss som för tankarna till Jules 
Vernes och Kapten Nemos hytt i Nautilus. Bara orgeln och skatterna som saknas! Allt oerhört 
väl genomtänkt, finurligt och med samma spännande designlinje som på bryggan. Michael 
bjuder på kaffe och vi får veta att Mira ännu inte gjort sin drömresa till Spetsbergen, men väl 
en rad andra spännande turer. Nu fungerar hon som trivsam bostad med isolering som räcker 
för att hålla vinterkyla ute väl under -20Co!  
Spetsbergsdrömmen fick stå åt sidan för ett ännu häftigare projekt, Nordvästpassagen!!! och 
en expedition för att hitta Nordenskiölds expeditionsfartyg Vega!!!  Efter sin framgångsrika 
färd genom nordostpassagen 1879-1880 frös Vega på en senare expedition fast i isen utanför 
Grönland och sjönk på 150 meters djup.  För att hitta henne krävdes en ännu mera extrem båt. 
Michael ritade och lät bygga Crum , helt i aluminium, med motorer, propellrar och alla andra 
vitala system dubblerade. Med en tank som räcker för 4000 sjömil vid 9 knop och isolering 
som håller värmen under -40Co. Det extremt förstärkta skrovet har 5 vertikala och tre 
horisontala vattentäta skott. Radar, ekolod, kommunikationsradio och navigationsutrustning, 
allt är dubblerat! Navigationsutrustningen tillåter säker navigering även långt norrut där 
kompass, GPS etc. inte ger precision. Trots alla tekniska finesser har Crum fortfarande alla 
bekvämligheter man kan önska ombord med två rymliga tvåmanskojer och generös kabyss.  
Som så många av våra båtdrömmar är resan genom Nordvästpassagen och sökandet efter 
Vega än så länge en dröm som inte gått i uppfyllelse. Men, Michel Rasmussen har 
förverkligat det mesta av drömmen om det riktiga båtlivet och bor sedan många år på sina 
egenkonstruerade båtar! 

Själv blev jag till sist båtägare sommaren 2010.  Hade aldrig förut tagit mig fram på 
sjön i något större än en kajak så det fick bli det minsta enklaste, en 5 meters plasteka med 
utombordare. Det visade sig vara ett klokt val! På första turen gick vi rejält på grund! Jag fick 
kavla upp byxbenen, kliva ner på grundet och lyfta av båten för att sedan stiga ombord och 
fortsätta färden. Det hade aldrig gått att göra med Mira! P.Åman 
 

                             Information från Hamnföreningen 
Alla båtplatser och sjöbodar är uthyrda och det är kö. OBS! de som inte har behov av båtplats 
mera, glöm ej att säga upp den genom att kontakta Hamnkaptenen Holger Josefsson telefonnr. 
0707-432730.  Genom schaktning  i den inre delen av den gamla hamnen skapas nu rum för 
ny kaj med ytterligare båtplatser. 
 

                                      Information från skolan 
Skolans verksamhet är åter ifrågasatt 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. Ta gärna kontakt med 
de som jobbar för skolrådet. Vi har ju så många barn som växer upp här på Fotö att en bra 
skola på ön borde vara ganska självklart. Medan antalet barn minskar  i många övriga 
kommundelar, ökar underlaget på Fotö och vi har i dag en väl fungerande skola. Utan en 
skola blir Fotö en tyst ö! Med skola lever ön året runt. 

                                                     Fotö GIF 
Hej på er alla! Jag vill börja med att tacka alla sponsorer, medlemmar och övriga för 
ett år där föreningen har dragit in en hel del pengar till våra olika verksamheter, tack 
vare olika evenemang som Gustavs cup, Midsommar o Luciafesten, Fotödagen och 
den gemensamma bazaren för LP-stiftelsen (Risö projektet). Klubbhusets kafe`har 
också varit en bidragande orsak där ni har handlat mycke godis under Fotö matcherna. 



Men som alla vet är det inte bara inkomster. Föreningen sponsrade med en ganska 
stor peng på att rusta upp hopptornet i Vivi, eftersom det är uppskattat hos barnen. 
Grusplanen färdigställdes med en lyktstolpe o även bryggan fick ljus, som tänds under 
den mörka tiden på dygnet. Till idrottsplatsens lekplats kommer troligen att köpas in 
ett nytt lekredskap av någon sort och några av Boulens sliperskanter kommer att bytas 
ut. 
Det gångna året var ett år fotbollsmässigt där vi var nära. A-laget en poäng från div 6 
och B-laget var med in i det sista och slogs om första platsen i skärgårdsserien.  
Men när det gäller vårat ungdomslag gick dom från klarhet till klarhet med 
framgångar både i cup och poolspel och detta är ju det allra roligaste. 
Nu närmar det sej för seniorerna att starta utomhusträningen på våran nya grusplan 
och även ett träningsläger i Danmark kommer det att bli. Ungdomslaget fortsätter nog 
med träningen inomhus fram till att gräsplanerna blir spelbara, och det härliga är att 
även detta laget skall på ett träningsläger för pengar man fått från Christoffers 
minnesfond.  
När det gäller den heta frågan om badning nere vid planen är det absolut inte 
badförbud, men att hoppa ifrån båtar och flytbommar är inte tillåtet. Detta beror inte 
bara på att det blir dyrt med reparationskostnader utan det viktigaste av allt är att det 
kan inträffa personskador. 
För att kunna hänga med på var och när de olika aktiviteterna sker under år 2011, kan 
man gå in på klubbens hemsida  
www.fotogif.se 
 Jag önskar alla en härlig vår/sommar vid våra fina badplatser och med många fina 
dagar vid fotbolls/beachvolley och bouleplanerna. 
 Ordf. Raymond Englund  

                                              Risöprojektet 
Projekt ”Vandrarhemmet LP Risö” handlar om att bygga ett enkelt vandrarhem öppet 
för allmänheten på Risö. Det byggs genom frivilliga krafter och ett arbetskollektiv i 
Levi Petri stiftelsens regi. 
Arbetet går framåt. Trotts lång vinter med snö, kyla och is har arbetslaget varit igång i 
stort sett hela vintern.    
Vi fick el inkopplat under senhösten och detta gjorde att vi kunde jobba utan 
generator och dieselrök. En luftvärmepump kunde kopplas in och arbetsklimatet blev 
mycket mer behagligt.  
Hus väster har fått nya fönster (treglasfönster) och trevliga rum har byggts upp.  
Sedan har arbetet handlat om att förbereda första steget ”att starta ett bofast 
arbetskollektiv på ön”.  Vatten och sanitet är då prioriterat. Ett badrum med ordentliga 
våtspärrar och kakel har fixats.  
Det senaste projektet  var att under vecka 12 dra ut vatten och avlopps ledning från 
Kilen till Risö. Vårt arbetslag hade förberett med specialslangar och sänken.  Vi var 
runt 20 personer som slöt upp tisdagen den 22 mars klockan 08.00 för att jobba med 
att bygga ihop ledningen, dra ut den och lägga den på plats. Tack vare så många 
frivilliga både från Fotö och grannöar gick arbetet mycket smidigt.  Med två truckar, 
tre båtar, dykare och erfarna sjöledningsläggare var ledningen på plats klockan 14.00  
(tack alla inblandade). Nu väntar vi på att kommunen skall koppla in oss på V/A 
nätet.  
Att jobba tillsamman ger både glädje och inspiration. Alla involverade i projektet 
känner av denna glädje. 



Grunden till projektet är att vi vill ge människor en ny chans i livet. Arbetskollektivet 
handlar om att i en läkande miljö få en chans till att få komma tillbaka till samhället. 
När vi alla hjälps åt blir det möjligt. Som ringar på vattnet kan vi som Fotöbor utvidga 
våra perspektiv och ytor, Risö som ligger så nära blir en öppen plats med ett av 
kustens bästa lägen för ett vandrarhem. 
Arbetskollektivet har en hög tröskel. Absolut drogfrihet etc. är ingen behandling utan 
steget från behandling in i samhället. I vår tid behövs det platser där man kan få ro att 
komma tillbaka till ett fungerande liv och Risö är en sådan plats. Arbetskollektivet 
skall bygga upp och driva ett Vandrarhem. 
Utan ideella krafter går det inte att göra detta projekt. Har du tid, material eller pengar 
som du vill skänka är du välkommen att höra av dig. Det är närmast en matsal som 
skall sättas upp. Vill du vara med i gemenskapen och jobba, Hör av dig till Göte 
Glennlid 0762 181522 eller Jan Hilding 0708757400. Du är välkommen! 
Jan Hilding 
Ordförande i Vandrarhemmet LP Risö ideellförening 
Följ gärna projektet på hemsidan www.vandrarhemmetriso.se  där finns de senaste 
bilderna information och blogg. 
 

 
Till Sist!  Det är väldigt viktigt för 

samhällsföreningens verksamhet och fortlevnad att 
vi får in medlemsavgiften. Femtio kronor kan 
tyckas lite men tillsammans gör avgifterna en 

viktig del i vår ekonomi och med flera medlemmar 
har vi också lättare att få bidrag från andra håll till 
vår verksamhet. Glöm därför inte att betala denna 

lilla avgift. Den går oavkortat till en god sak! 
 

 


