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AKTIVITETER I KORTHET;
 
1. Styrelsens sammansättning
 
o funktioner; ordf Hans Lannefors, vice ordf Christina , kassör Maria Lindne-Olsson
o av årsmötet invalda representanter; Olof Bergstedt, Bengt Börjesson, Janne Gustafsson, Christina
Ivarsson, 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; 1a halvåret; Lotta Börjesson, Christina Ivarsson och Sophia Jarander kollektivt, 2a halvåret
Sara Arfwidsson
 
2. Protokollförda sammanträden och andra möten
 
8 ordinarie styrelsemöten med i snitt 6 deltagare, plus årsmöte. Vidare har styrelserepresentanter deltagit i
kommunens info möten och i politikermöten. Ingen styrelseledamot har haft tid att delta i möten med de
andra ö- och by-råden. I anslutning till styrelsemötena har situationen vid Kilen diskuterats vid 1 möte,
”renovering” av den gamla lekplatsen (Rutan) vid skolan vid 1 möte.
 
3. FotöNytt
 
2 nr utkomna
 
4. Skrivelser, förhandlingar m.m. och deras resultat
 
Årlig förhandling med Kultur och Fritids
Resultat; ny bord/bänk, material för rep av hopptorn, kommunen klipper ner buskar och förbättrar stig
ner till Vivi, material till ny trampolin samt stege till Hummerskär
 
Påskefyren – kommunen bett att någon individ på Fotö söker om tillstånd
Resultat 2007 var samma som 2005 och 2006 dvs; ingen velat ta detta ansvar, påskefyr genomfördes
som vanligt – i stort utan farligt ”innehåll”.
 
Avtal mellan kommunen och Samhällsföreningen fortsätter för lekplatsen i Krögen
Resultat; Avtalet fortsatte under 2007, ny besiktning gjord av konsult. Samhällsföreningen har att tillse
att påtalade punkter åtgärdas så att lekplatsen i Krögen håller EU standard. Kommunen betalt ny gunga
och diverse rep material.
 
Påtalat att farten är för hög på Stora Vägen mellan Söö korset och bussvändplatsen
Resultat; Kommunen utfört hastighetsmätning som visar att 90% kört under 42 km/h vilket var ”bra” och
ingen åtgärd därmed påkallad!
 
Otillräcklig parkering vid skolan och förskolan
Föreslagit att ny parkering skapas vid gamla lärarbostaden. Kommunen projekterar nu till en beräknad
kostnad om 750 000 kr! Samhällsföreningen ifrågasatt kostnaden samt frågat om detta kan påverka de
medel som går till den pedagogiska delen av skolans verksamhet!
 



Varningsskyltar vid utfart från Vivi
Resultat; Sådana skyltar är nu på plats i båda trafikriktningarna!
Posten – all pakethantering genom Statoil på Hönö – ingen paketutdelning till Fotö
Resultat; Posten erbjuder att ta med paket till Fotö om man telefonledes så begär i varje enskilt fall!
 
Basradiostation för mobiltelefoni på Ussholmen
Samhällsföreningen uppmanade kommunen/Telenor att använda befintliga master. Info möte vad gäller
behov och eventuella effekter avses hållas under tidigt 2008!
 
5. Aktiviteter;
 
Fritidskontoret; gjort avtal för att sköta toa/strand vid Vivi.
Gamla lekplatsen vid skolan; arbetet avslutades under våren med bl.a. ett vindskydd och lite planteringar.
Välvilliga individer på Fotö ställde upp med arbetet och vissa utemöbler allt under Sara Arfwidssons
entusiastiska ledning. Platsen gavs namnet Rutan och invigdes under trevliga former med litet ”tilltugg”!
  
Hemsida; besök gärna vår hemsida med kalender, protokoll, skrivelser, FotöNytt med mera.
Hummerskär; återigen ny minitrampolin byggd och fastskruvad, ny stege från Kultur och Fritids
Kilen, uppställningsplatser; Arbetsgrupp i Kilen inkommit med förslag på steg 1 i hur området ska
förskönas. Äskade pengar beviljades, material har under hösten köpts in! Astes plåtgarage revs.
Ludde, lokal utveckling för dialog och demokrati; deltagit i informationsmöten där vi mött kommunens
politiker och tjänstemän som redogjort för aktiviteter (och budget) i kommunens regi.
Reparationer i lekplatsen; en säkerhetsinspektion pekade på 5 allvarliga fel bl.a. felplacerade bänkar och
gungdjur, trasiga babykorgar till gungan, springa i golv ovanför rutschkana. Dessa fel och även fel med
lägre riskgrad är nu i huvudsak åtgärdade!
Smala sund; brygga reparerad och återmonterad på plats
Städning; traditionell vårstäddag genomförd med korvgrillning, fika och presentlotteri för de deltagande.
Vivi; lilla trappan reparerad och hopptorn stabiliserat.
 
6. Ekonomiskt ”stöd” har utgått till;
 
q  Arrangemang typ städdag, årsmöte med div ätbart
q  Bidrag för att färdigställa lekplatsen ”Rutan”
q  FotöNytt tryckning
q  Plantor/växter, vatten och soptömning i parken och lekplats
q  Städning av Vivi via bidrag från kommunen
q  Gett bidrag till skolan
q  Bidrag till försköning av Kilen
q  Hyra för möteslokal
q  Medlemskap i Bohusläns Skärgårdsråd
q  Övriga poster finns i revisionsrapporten
 
För en del av kostnadsposterna ovan har stöd utgått från kommunen – det tackar vi för!
 
7. Medlemsantal;
 
292 personer betalade medlemsavgiften om 50 kr för 2007, dvs ungefär samma antal som 2006!
 
 
Fotö den 13 januari 2008
 
 
 
Hans Lannefors/ordförande




