
FOTÖ SAMHÄLLSFÖRENING, ÅREBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET  2008.
(http://byradet.klova.se/foto)
 
AKTIVITETER I KORTHET:
 
1. Styrelsens sammansättning 2008
 
Till styrelse år 2008 omvaldes Maria Lindne – kassör, Christina Ivarsson – sammankallande samt Bengt Börjesson.
Nyval från årsmötet: Sara Arfwidsson, Börje Gustavsson, Maria Uggla samt Pierre Åman. Härtill kommer representanter för öns
föreningar.
Församlingshemmet – Monica Olsson
Fotö GIF – Eva-Stina Björk, suppl. Raymond Englund
Fotö Skolråd – Susanne Tynelius och Sara Arfwidsson kollektivt
Sion – John Simonsson, suppl Peter Jörnestrand
Hamnföreningen – Holger Josefsson / Elis Gustafsson, suppl. Berndt Åberg.
 
Styrelsen har detta år fördelat olika ansvarsområden såsom badplatser, lekplatser, kontakt med kommun samt nycklar till diverse
skåp, bodar.
 
2. Protokollförda sammanträden och andra möten
 
8 ordinarie styrelsemöten + 1 extra med snitt 8 deltagare samt årsmöte.
Styrelsen har i år koncentrerat sig på Fotö och det behov vi har med aktiviteter. Därför har vi endast deltagit på ett fåtal möte som
ordnats av kommunen.
 
3. FotöNytt
2 nummer utkomna
 
4. Skrivelser, förhandlingar mm och resultat
 
Årlig förhandling med Kultur och Fritids
Resultat: Taket lagat på simboden, nytt material till badplatserna, grus till Ångbåtsbryggan samt Hummerskär.
 
Påskefyren – kommunen bett att någon skall ta på sig ansvaret för tillstånd på Fotö.
Resultat: 2008 var samma som det varit de tidigare åren, dvs ingen har velat ta på sig personligt ansvar för påskfyren. Men även
detta år genomfördes påskfirandet utan farligt innehåll i fyren.
 
Avtal mellan kommunen och Samhällsföreningen fortsätter för lekplatsen i Krögen.
Resultat: Ny sand samt punkter åtgärdade under städdagen.
 
Otillräcklig parkering vid skolan och förskolan.
Förslag: är att 16-17 platser skall ställas iordning i skolans närhet.
 
Påtalat att stoppliktslinjer saknas i Krögen samt stoppskylt borde finnas från Dörjevägen, Trålvägen samt Fiskarliden ut på stora
vägen.
Resultat: Ännu inga linjer målade och stoppskyltar inte aktuellt för dessa utfarter.
 
Påtalat grus på cykelvägen längs Fotöbron samt Bustadvägen.
Reultat: åtgärdat.
 
Basradiostation för mobiltelefoni på Ussholmen.
Resultat: Telemasten fick avslag i Samhällsbyggnadsnämnden.
 
 
5. Aktiviteter
 
Fritidskontoret: gjort avtal för att sköta toa och strand städning i Vivi.
 
BadplatsernaVivi och Hummerskär:  Reparationer av stegar mm efter hösten och vinterns stormar.
Vivi röjdes från sly och iordningsställdes inför badsäsongen.



Stegar och trampolin ditsatta och borttagna efter badsäsongens slut.
 
Hemsida: Besök gärna hemsidan, där finner du senast info från våra möten, FotöNytt mm.
 
Kilen, uppställningsplatser: Arbete påbörjat med "blomsterbingar". Arbetsgruppen skall inkomma med en plan för fortsatt arbete
samt en budget för 2009.
 
Påtalat att gungställning är dålig lekparken i "krögen".
Resultat: Ny "kompisgunga" + ställning är beställd och kommer att monteras under våren.
 
Städning: Fotö´s städdag genomförd med många deltagare. Efter samlades deltagarna i Vivi för korvgrillning, fika och lotteri.
 
Parken: Då parken förfallit i många år så gjordes det en enkät om vad vi ville ha parken till i framtiden. Det förslag som fick flest
röster var att ha en blomstrande park där även större barnen kunde leka.
Resultatet blev att Fotö Hamnföreningen betalade renoveringen som genomfördes innan sommaren och att Fotö
Samhällsföreningen skall stå för underhållet av denna.
 
Posten: Påtalat för Församlingshemmet om miljön utanför och innanför postboxrummet.
Vill man inte ha reklam måste man säga till så behöver man inte ta med sig reklamhögarna hem.
 
Lägenhetsbygge vid Söö. Fotö Samhällsförening beslöt att ej lämna synpunkter på det "nya" utseendet på lägenheterna.
 
Rekrytering av nya medlemmar till Fotö Samhällsförening via anslag och FotöNytt.
 
6. Ekonomiskt stöd har utgått till följande:
 
Arrangemang typ städdag, årsmöte med div ätbart.   1113 kronor
 
Staket runt parken                                                              1685 kronor
 
Fotö Nytt tryckning                                                             1429 kronor
 
Vatten och soptömning i paken och lekplatsen            5155 kronor
 
Städning i Vivi via bidrag från kommunen                    9000 kronor
 
Bidrag till skolan                                                                  3000 kronor
 
Bidrag till försköning av Kilen                                          4400 kronor
 
Hyra möteslokal                                                                  1500 kronor
 
Övrigt se revisionsrapporten
 
För en del av kostnadsposterna ovan har stöd utgått från kommunen – tack för det!
 
7. Medlemsantal
 
Drygt 108 pers betalat medlemsavgiften hittills i år. Endast 50 kr per vuxen.
 
 
Fotö den 25 dec -08.
 
Christina Ivarsson/sammankallande
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


