
FOTÖ SAMHÄLLSFÖRENING, ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2003
(http://byradet.klova.se/foto
)
 
AKTIVITETER I KORTHET;
 
1.Styrelsens sammansättning
o ordf/sekr; Hans Lannefors, vice ordf Göran Albinsson
o av årsmötet invalda representanter; Göran Albinsson, Hans Lannefors, Maria Lindne-Olsson
o Församlingshemmet; Monica Olsson (Kassör)
o Fotö GIF; Bert Corneliusson, suppl Raymond Englund
o Hamnföreningen; Nils Andersson, Janne Gustavsson suppl Berndt Åberg
o Sion församlingen; Sten-Arne Berntsson
o Skolrådet; Lotta Börjesson, Christina Ivarsson och Sophia Jarander kollektivt
 
2. Protokollförda sammanträden
8 ordinarie, plus årsmöte och 2 möten för diskussion av inlägg till översiktsplan samt ett stort antal möten
med skolråd/föräldragrupp för att rädda Fotö skola
 
3. FotöNytt
4 nr utkomna
 
4. Skrivelser och deras resultat
Busstur behövs på måndag förmiddag att stämma med Brattebergsskolans början
Svar; felaktig information ledde till att sådan tur ej kom till, tas upp igen till våren 2004
 
Dålig vägbeläggning på Stora Vägen, permanent förbättring krävd
Svar; kommunen kräver att vi först tar bort de träd vars rötter förstör vägen
Resultat; inget 2003, gemensam genomgång av väg/trädstatus planerad till våren 2004
 
Lekredskap i Krogevi (idrottsplatsen), kostnadsdelning med FGIF och kommunen
Svar; kommunen hade inga pengar att bidra med, nytt försök 2004
 
Motion till Barn och Utbildningsnämnden att riva upp beslut om Fotö skolas omdisposition
Svar; beslutet revs formellt upp
Resultat; skolan finns kvar i nuvarande verksamhet åtminstone innevarande läsår
 
Medborgarmotion angående att Fotö skola EJ skulle omdisponeras till förskola fr.o.m. 2003
Svar; kommunen ändrade beslut i avvaktan på utredning av skolans verksamhet i hela kommunen
 
Medborgarmotion angående omröstning av om skola ska finnas på varje ö med rimligt barnantal
Svar; kommunen avslog motionen
 
Simhall i kommunen, stött upprop från Öckerö Östra byråd under förutsättning att en simhall ”är
till största delen självfinansierande”
Svar; ärendet ännu ej behandlat i kommunen
 
Telefonautomat vid Cafe Boa, inköp av och övertagande av kostnader för att driva denna vidare
Svar; efter samråd med Hamnföreningen avböjde vi detta erbjudande (6000 kr/år i kostnad)
Resultat; Telefonautomaten togs bort under hösten
 
Översiktsplan, inspel/förslag från Fotö
Svar; tas med i kommunens översiktsplan för 2005-2015 som blir klar 2004?



 
5. Aktiviteter;
Affären; annonserat i alla nummer av FotöNytt för affären
Bredband; gjort intresseanmälan och tillsammans med övriga ”småöar” i kommunen försökt påverka
kommunen och Telia att säkerställa s.k. ADSL anslutning för alla som vill  
Busskur vid Söö korset; sådan kommit på plats
Bänkar runt ön; 3 bänkar utsatta vid vattentorn, i parken och i gamla hamnen
Fotöbron 10 år; firades EJ, beslöts att om skolan räddas kvar fira 11 årsjubileum 2004
Fritidskontoret; gjort avtal för att sköta toa/strand vid Vivi och torrdass vid stig mot Hummerskär, fått
stor hjälp med kostnader för ny brygga vid Hummerskär
Hemsida; återskapat hemsida för Fotö Samhällsförening (http://byradet.klova.se/foto)
Ludde, lokal utveckling för dialog och demokrati; deltagit i aktiviteter där vi mött kommunens politiker
och tjänstemän samt möjligen kunnat påverka de ärenden som prioriteras och genomförs 2003 och 2004
Parkstaket söndrigt; togs bort
Parkering vid Posten; 3 platser inrättade med trappa upp till planen utanför Posten
Posten; diskuterat Postens vidareutveckling på Fotö, paketinlämning och inköp av diverse postmatriel ska
göras möjligt
Skolan; deltagit tillsammans med skolråd och föräldrar i arbetet med att först rädda skolan kvar för läsåret
2003/2004 och därefter att permanent få ha skolan kvar på Fotö för årskurs 0-6 plus förskola (dagis)
Städning; vårstäddag genomförd med korvgrillning, fika och presentlotteri
Trafik; diverse skrivelser och aktioner
Värmepump; förfrågan om intresse för installation av sådan gjord, endast ett fåtal svar
Översiktsplan; lämnat förslag på innehåll i kommunens översiktsplan för 2005-2015
                     
6. Ekonomiskt ”stöd” har utgått till;
q       Arrangemang typ städdag, årsmöte med div ätbart
q       Bidrag till Skolrådet för lekredskap till skolan
q       Tårtkalas för att fira at skolan räddades kvar för åtminstone läsåret 2003/2004
q       Tryckning av konsekvensanalys för skolan
q       FotöNytt tryckning
q       Plantor/växter i parken 
q       Simskola, delat underskott med FGIF
q       Vatten och soptömning i parken/lekplatsen
q       Ny, gjuten badbrygga vid Hummerskär
q       3 parkbänkar
q       Medlemskap i Bohusläns Skärgårdsråd
 
7. Medlemsantal;
315 personer betalade medlemsavgiften för 2003, dvs 11 fler än 2002!
 
 
Fotö den 10 januari 2004
 
 
Hans Lannefors/ordförande


