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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, Holger Josefsson suppl Berndt Åberg
o Sion församlingen; John Simonsson, suppl Peter Jörnestrand
o Skolrådet; Lotta Börjesson, Christina Ivarsson och Sophia Jarander kollektivt
 
2. Protokollförda sammanträden och andra möten
 
8 ordinarie styrelsemöten med i snitt 7,4 deltagare, plus årsmöte och ett arbetsgruppsmöte för synpunkter
på översiktsplanen. Vidare deltagande i kommunens info möten, i politikermöten, i örådsmöten samt i
arbete för enkätundersökning angående de mjuka värdena vid eventuell brobyggnad. I anslutning till
styrelsemötena har situationen vid Kilen diskuterats vid 2 möten samt info från Kryssarklubben givits vid
ett möte.
 
3. FotöNytt
 
4 nr utkomna
 
4. Skrivelser, förhandlingar m.m. och deras resultat
 
Årlig förhandling med Kultur och Fritids;
Resultat; ny grillrist, ommålning av toaletter och förbättring av väg till Vivi, samt ny bänk/bord till
skolan
 
Möte mellan öråden och kommunens politiker;
Resultat; möte den 4 april då politikerna frågades ut om örådens roll i den kommunala demokratin,
skolans

neddragningar samt bro
                möte den 10 oktober då följande frågor togs upp bro, situationen på väg 155, samt
översiktsplanen
 
Kommunen ombeds ”bygga in” och snygga upp återvinningsstationen i Söö korset;,
Resultat; svårt göra på Söö korsets parkeringsplats då mer utrymme krävs, mer grus pålagt, ny brunn
kommer
 
Cykelställ vid busshållplatsen i Söö korset
Resultat; fått dit ett ställ för 5-6 cyklar som är förankrat i marken
 
Påskefyren – kommunen bett att någon individ på Fotö söker om tillstånd
Resultat; ingen velat ta detta ansvar, påskefyr genomfördes som vanligt – i stort utan farligt ”innehåll”
 
Belysning längs väg från skolan till nya området sönderslagen



Resultat; VA sektionen fick belysning reparerad/utbytt
 
Översiktsplanen – första utgåvan klar och utskickad från kommunen
Resultat; Samhällsföreningen skrivit kommentarer som förhoppningsvis beaktas av kommunen
 
Kommunservice i nya kommunhuset, enkät till bla öråden
Resultat; kommentarer och förslag inlämnade till kommunen, får se om de anammat förslagen
 
5. Aktiviteter;
 
Affären; annonserat i alla nummer av FotöNytt för affären. Affären bytt ägare 2 gånger och är nu
serviceaffär.
Broomröstning; deltagit i utformande och genomförande av enkät som syftade till att få oss att tänka
igenom vad en eventuell broförbindelse skulle kunna få för påverkan på de s.k. mjuka frågorna/värdena.
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.
Hummerskär; stege reparerad och isatt så att den är fastspänd på plats
Kilen, uppställningsplatser; diskuterat hur området ska utvecklas med de boende och de som hur
uppställningsplats, alla nu uppsagda och kompromiss nådd så att husvagnar endast ska ställas upp mot
berget och ca 5 platser tas bort då nytt kontrakt ska tecknas under våren 2006. Nytt kontrakt framtaget.
Kryssarklubben; informerade om sina tankar för Risö, ska utvecklas till ”uthamn” dvs en samlingsplats
för fritidsbåtar. Kommer att upprusta vissa byggnader, på sikt göra bryggor för 30-40 båtplatser och ha
hamnvärd på plats under sommaren.
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 2005 och 2006.
Reparation i lekplatsen; reparationer och säkring av utrustning gjord.
Stormen; tog brosegment på Hummerskär; styrelsens starka män bar tillbaks och förankrade bättre mot
hängbron. Syllar på Kilen förflyttades, likaså båtar, rättades till mha Holgers truck.
Städning; vårstäddag genomförd med korvgrillning, fika och presentlotteri.
Vägkorsningar igenväxta; boende vidtalade och växtlighet borttagen utom på en plats.
Välen och lina utlagd vid Vivi; förhindrar att båtar kan köra in till flytbryggan, reparerades då lina vart
avkörd.
 
6. Ekonomiskt ”stöd” har utgått till;
 
q       Arrangemang typ städdag, årsmöte med div ätbart
q       Bidrag till Skolrådet för lekredskap
q       FotöNytt tryckning
q       Plantor/växter, vatten och soptömning i parken och lekplats
q       Städning av Vivi
q       Hyra för möteslokal
q       Medlemskap i Bohusläns Skärgårdsråd
 
För många av kostnadsposterna ovan har stöd utgått från kommunen – det tackar vi för!
 
7. Medlemsantal;
 
317 personer betalade medlemsavgiften om 50 kr för 2005, dvs 2 färre än 2004!
 
Fotö den 15 januari 2006
 
Hans Lannefors/ordförande


