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AKTIVITETER I KORTHET;
 
1.Styrelsens sammansättning
o funktioner; Hans Lannefors, vice ordf Göran Albinsson, kassör Maria Lindne-Olsson
o av årsmötet invalda representanter; Göran Albinsson, Olof Bergstedt, Hans Lannefors, Maria Lindne-
Olsson
o Församlingshemmet; Monica Olsson
o Fotö GIF; Bert Corneliusson, suppl Raymond Englund
o Hamnföreningen; Nils Andersson, Janne Gustavsson/Holger Josefsson suppl Berndt Åberg
o Sion församlingen; Sten-Arne Berntsson, suppl Peter Jörnestrand
o Skolrådet; Lotta Börjesson, Christina Ivarsson och Sophia Jarander kollektivt
 
2. Protokollförda sammanträden
8 ordinarie möten med i snitt 9 deltagare, plus årsmöte och ett stort antal möten med
skolråd/föräldragrupp för att rädda Fotö skola
 
3. FotöNytt
4 nr utkomna
 
4. Skrivelser och deras resultat
Skolans fortlevnad på Fotö;
”Skolans lokalutredning”; Fotö Öråd, tillsammans med 8 andra ö och byråd, gav kommentarer till de
förslag som kom ur den lokalutredning som genomförts. Kommentarerna fastställde kort att
Lokalutredningen inte på något sätt innehållit de krav, mål och förslagsalternativ som uppdraget
specificerat. Kort sagt total sågning.
”Skrivelse ang Fotö skolas fortlevnad från Fotös företagare; representanter för Fotös 39 företag (som
sysselsätter 84 bofasta på Fotö) kräver att skolan ska vara kvar som viktig del av ett livskraftigt samhälle
med mycket egenföretagsamhet
”Konsekvensanalys”; analysen beskrev konsekvenser vid en eventuell nedläggning av Fotö skola
Resultat; Fotö skola får finnas kvar i sin nuvarande form samt blev utbyggd med en förskoleavdelning
 
Busstur behövs på måndag förmiddag att stämma med Brattebergsskolans början
Resultat; Ny tur 9.04 med ankomst Öö hamn 9.40 införd på vardagar
 
Årlig förhandling med Kultur och Fritids;
Resultat; ny soptunna, nytt grillgaller, reparation av toaletter och förbättring av väg till Vivi, ny stege till
Hummerskär samt ny bänk/bord till Krogevi
 
Möte mellan öråden och kommunens politiker;
Resultat; möte den 28 april då politikerna frågades ut om översiktsplanearbetet och skolans framtid
                möte den 27 oktober då framtida behov av bostäder och kommunikationer diskuterades
 
Lekredskap i Krogevi (idrottsplatsen), kostnadsdelning med FGIF och kommunen
Resultat; kommunen, FGIF och Örådet delade kostnaderna
 
Fartdämpande åtgärder på Bustadvägen samt rondell vid dess anslutning till Öckerövägen
föreslagen av Hönö Klåva Byråd – remissvar”; Fotö Öråd ansåg att de nu uppsatta plaststolparna
fungerar både som skydd för de på GC vägen samt verkar fartdämpande, Örådet positivt till rondell där
även Sandlyckevägens och Tulpanvägens samt GC vägens anslutningar till Öckerövägen arrangeras på ett
säkert sätt.



Resultat; kommunen utför försök med ”pollare” på Bustadvägen, ingen rondell finns med i budget
 
 
Kommun/polis ombedda göra insats för att förbättra respekt för stopplikt i korsning vid
parken/lekplatsen (”Krögen”)
Resultat; insats utlovad.
 
Kommunen ombeds ”bygga in” och snygga upp återvinningsstationen i Söö korset;,
Resultat; inget svar än.
 
”Synpunkter på strandskydd på Söö till Länsstyrelsen”; Örådet ansåg, i enlighet med inspel till
kommunens översiktsplan i december 2003, att ” Söö bör kunna bebyggas varsamt med hänsyn till Nya
Fiskehamnens behov och bevarande av damm”.
Resultat; inget beslut ännu.
 
5. Aktiviteter;
Affären; annonserat i alla nummer av FotöNytt för affären
Arbetsdag i lekplatsen; reparationer och säkring av utrustning gjord, mycket dåligt deltagande
Elavtal, gemensamt; frågan lades ner pga för få intresserade
Fotökalas där skolans fortlevnad och Fotöbron 10+1 år firades; brolopp, tal, musik, loppis, auktion,
cafe och mycket annat genomfördes med deltagande av Arne Lernhag och många andra av kommunens
politiker
Fritidskontoret; gjort avtal för att sköta toa/strand vid Vivi och torrdass vid stig mot Hummerskär
Hemsida; vi har nu en levande hemsida med kalender, protokoll, skrivelser, FotöNytt med mera
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 2004 och 2005
Pontus 100 år; örådet uppvaktat och bidragit till fyrverkeri
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
Vägvandring med Bo Hultskär och Stig Odlöw; rundvandring genomförd 3/6 med följande resultat;
mötesplats S Cafe Boa skapad, brunn ska sättas utanför Franses, ny beläggning Trålvägen prövas inom
kommunens prioriteringar, inga pengar finns till fartdämpande åtgärd mellan Söö och bussvändplats nu,
ljudstörningar  i ny bebyggelse på Söö eliminers med 4 glasfönster,  erosion av vägbank Söö korset
hindrad mha stenfylln, Villavägen asfalterad, Tumlarestigen privat – försök via Öbo
Välen och lina utlagd vid Vivi; förhindrar att båtar kan köra in till flytbryggan
Värmepump, intresseanmälan för; pga dåligt intresse drevs denna fråga ej vidare.   
 
6. Ekonomiskt ”stöd” har utgått till;
q       Arrangemang typ städdag, årsmöte med div ätbart
q       Bidrag till Skolrådet för skoltröjor
q       Tryckning av konsekvensanalys för skolan
q       FotöNytt tryckning
q       Plantor/växter, vatten och soptömning i parken och lekplats
q       Ny lekutrustning vid idrottsplatsen
q       Vatten och soptömning i parken/lekplatsen
q       Färdigställande av badbrygga vid Hummerskär
q       Uppvaktning Pontus 100
q       Medlemskap i Bohusläns Skärgårdsråd
 
7. Medlemsantal;
319 personer betalade medlemsavgiften för 2004, dvs 4 fler än 2003!



 
Fotö den 19 januari 2005
 
Hans Lannefors/ordförande


