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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, Bengt Börjesson, Hans Lannefors,
Maria Lindne-Olsson
o Församlingshemmet; Monica Olsson
o Fotö GIF; Bert Corneliusson, suppl Raymond Englund
o Hamnföreningen; Elis Gustafsson, 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
 
7 ordinarie styrelsemöten med i snitt 7,6 deltagare, plus årsmöte och ett informationsmöte för att
informera om tankar/planer på att göra ett marint naturreservat av Ving/Fotö skärgård! Vidare har
styrelserepresentanter deltagit i kommunens info möten, i politikermöten, i örådsmöten samt i arbete för
att skapa ett ”hållbarare samhälle”. I anslutning till styrelsemötena har situationen vid Kilen diskuterats
vid 1 möte, ”renovering” av den gamla lekplatsen (Rutan) vid skolan vid 2 möten samt info från
kommunen angående skötsel av lekplatser givits vid ett möte.
 
3. FotöNytt
 
4 nr utkomna
 
4. Skrivelser, förhandlingar m.m. och deras resultat
 
Årlig förhandling med Kultur och Fritids;
Resultat; ommålning av simhytt, material till renovering av Vivi trampolin
 
Möte mellan öråden och kommunens politiker;
Resultat; möte den 11 maj på Fotö som inleddes med ett anförande av Eric Dutt om Hållbart
samhälle/hållbar utveckling, därefter diskuterades hur detta kunde appliceras i Öckerö kommun och hur
öråden kunde bidraga
Möte den 9 september på Grötö då det beslöts att arbete mot ett Hållbart samhälle går vidare inom
följande tre områden; kommunikation, bostäder och social omsorg, sammankallande utsågs och
respektive öråd har anmält kontaktpersoner
 
Påskefyren – kommunen bett att någon individ på Fotö söker om tillstånd
Resultat 2006 var samma som 2005 dvs; ingen velat ta detta ansvar, påskefyr genomfördes som vanligt
– i stort utan farligt ”innehåll”.
 
Avtal mellan kommunen och Samhällsföreningen tecknat för lekplatsen i Krögen
Inhyrd konsult har gjort en besiktning av alla allmänna lekplatser i kommunen, Samhällsföreningen har
att tillse att påtalade punkter åtgärdas så att lekplatsen i Krögen håller EU standard. Under
förutsättningarna ovan har kommunen tecknat en ansvarsförsäkring för eventuella olyckor som skyddar
både den som drabbas och den som är ansvarig för lekplatsen dvs Samhällsföreningen. Vidare är
kommunen behjälplig med påfyllnad av sand och om budgeten tillåter, materiel för reparation av



lekutrustningen.
 
Relaxbyggnad på holmen vid Gamla Ångbåtsbryggan på Fotö, förhandsbesked önskat av Hönö
hotell
Samhällsföreningen avstyrkt i skrivelse till kommunen, Hönö hotell återtagit förfrågan.
Skrivelse till Göteborgsregionens styrelse
Påtalat att färja är det av Öö kommuns befolkning önskade trafikalternativet som därtill är det mest
miljövänliga. Därtill påtalat att då Göteborgs kommun nu kraftigt bygger ut bostäder mm längs
Hjuviksvägen är det också rimligt att man förbättrar både vägnät och kollektivtrafik!
 
Skrivelser till kommunen ang. utfart från Vivi och farten på Stora Vägen fram till bussvändplatsen
Skylt kommer att sättas upp vid Vivi utfarten, på Stora Vägen har trafikmätning genomförts men ingen
åtgärd hittills!
 
Remiss ang avvikelser från detaljplan för lägenhetsbygge i Nya Hamnen
Avvikelserna innefattade att minsta taklutning underskreds och höjd till takfot (obs ej takås) överskreds
samt att medgiven byggnadsyta överskreds. Samhällsföreningen hade inget att erinra mot avvikelserna
men påtalade vikten av att byggnaden arkitektoniskt/estetiskt passar in i kringliggande naturmiljö!
 
5. Aktiviteter;
 
Affären; annonser i de två första numren av FotöNytt för affären. Affärsinnehavaren är nu uppsagd.
Fritidskontoret; gjort avtal för att sköta toa/strand vid Vivi.
Gamla lekplatsen vid skolan; frivilliga Fotöbor gjorde ett stort jobb med att rensa, bereda marken (med
viss maskinhjälp), lägga nytt gräs och vattna, Sara Arfwidsson koordinerade arbetet och såg till att arbetet
utfördes i överensstämmelse med tidplan och budget  
Hemsida; besök gärna vår hemsida med kalender, protokoll, skrivelser, FotöNytt med mera.
Hummerskär; stege åter reparerad, ny minitrampolin hopspikad och fastsatt
Kilen, uppställningsplatser; uthyrningen nu uppstyrd så att husvagnar endast står längs berget.
Arbetsgrupp i Kilen inkommit med förslag på hur området ska förskönas. Delar av förslaget kommer att
genomföras under våren 2007. Fått Astes tillstånd att riva plåtgaraget.
Ludde, lokal utveckling för dialog och demokrati; deltagit i aktiviteter där vi mött kommunens politiker
och tjänstemän vilket syftar till att känna till och möjligen kunna påverka de ärenden som prioriteras och
genomförs framöver.
Parken i Krögen; rosor grävts upp och fundament för staket har gjutits av frivilliga, C Möller planerade
arbetet
Reparationer i lekplatsen; utbyte av 1 gunga samt påfyllnad av sand och injustering av gungor till
föreskriven höjd. Rutschkana stabiliserad och tumlare reparerad.
Städning; vårstäddag genomförd med korvgrillning, fika och presentlotteri.
Vivi; trampolin genomgripande renoverad, belagd med antiglid material och med förbättrad fastsättning
 
6. Ekonomiskt ”stöd” har utgått till;
 
q       Arrangemang typ städdag, årsmöte med div ätbart
q       Betalt material och maskinkostnader till markarbeten och gräsbeläggning på gamla lekplatsen vid

skolan
q       Betalt material till grundmur runt parken i Krögen
q       FotöNytt tryckning
q       Plantor/växter, vatten och soptömning i parken och lekplats
q       Städning av Vivi via bidrag från kommunen
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;
 
297 personer betalade medlemsavgiften om 50 kr för 2006, dvs 20 färre än 2005!
 
Fotö den 25 januari 2007
Hans Lannefors/ordförande


