
Verksamhetsberättelse för Fotö Samhällsförening 2013 
 
 
1. Styrelsens sammansättning 2013: 
 
Till styrelsen år 2013 omvaldes Pierre Åman, Sonja Josefsson, Maria Uggla, Suzanne 
Thynelius, Bengt Engström, Magdalena Dahlgren, Johan Sellgren samt Annika Jansson, 
Nyvalda ledamöter för 2013 är Emil Beijer och Gunnar Agnesson.  
Styrelsemedlemmar som representerar föreningar: 
SION: Göran Albinsson 
Hamnföreningen: Holger Josefsson, suppl. Elis Gustafsson 
FGIF: Bert Corneliusson, suppl. Raymond Englund 
Fotö skolråd Suzanne Thynelius 
Adjungerad styrelseledamot (på egen begäran): Ingela Karlsson 
 
 
2. Protokollförda sammanträden samt andra möten 
 
Nio ordinarie styrelsemöten, årsmötet samt ett informationsmöte. 
Kommunens Ö-rådsmöten har representerats av Bengt Engström, Bert Corneliusson samt 
delvis av Ingela Karlsson och Gunnar Agnesson. 
 
 
3. Skrivelser och förhandlingar 
 
Årlig förhandling med Kultur och Fritid  
 
 
4. Aktiviteter 
 
Fritidskontoret har avtal med samhällsföreningen för skötsel av toa, badbryggor samt 
strandstädning i Vivi. 
 
Bron till Hummerskär har tagits bort på uppmaning av markägarna. 
 
Räcket runt lekparken har målats samt rutschkanan blästrats och målats 
 
Parken sköts av framför allt L-O och Nisse, på städdagen gjordes en del underhållsarbeten 
av övriga öns medlemmar. 
 
Frivilliga städdagen var det stor uppslutning och det blev en rejäl uppfräschning på många 
håll under trevliga former med korvgrillning som avslutning. Vi får jobba på samt hoppas att 
årets städdag blir lika bra. 
 
Enkelriktningen på Korsviksvägen till G:a hamnen har tagits bort och styrelsen ska diskutera 
med kommunen om möjligheter att ha dubbelriktad trafik till Sundholmen via Korsviksvägen. 
 
Postutdelningen har varit en stor fråga som styrelsen lagt ner mycket tid på diskussioner 
med Posten angående ändringen från boxsystem till lådor. Till slut var dock alla bitar på plats 
och 4 nov. stängdes boxstationen och postlådorna började användas. 
 



Fotö skola har fått en rejäl uppfräschning och kommunens avsikt är att driva den vidare. Som 
en uppskattning skänkte samhällsföreningen ett antal väggur (förslag från lärarna) vid 
återinvigningen av skolan efter renoveringen. 
 
På initiativ av Emil Beijer och Jan-Erik Beck så är det kurs i kinesiska på skolan och det har 
varit uppskattat så en fortsättning planeras. Kursen är för skolungdom från framförallt hela 
kommunen och finansieras med bidrag från företag samt kursavgifter från deltagarna. 
 
”Kör sakta - lekande barn” skyltar uppsatta vid utsatta ställen. 
 
En ny badbrygga lades ut av kommunen i Vivi. 
 
Den dåliga mobiltäckningen på stora delar av Fotö har vi lagt ner mycket kraft på i 
förhandlingar med Telia, kommunen och nu senast även med Telenor. Tyvärr så har vi ingen 
lösning i sikte ännu. 
 
Fiberkabel kommer att grävas ner på Fotö under förhoppningsvis 2015. Info samt 
intresseanmälan från installatörerna kommer så småningom. 
 
Flerbostadshus är planerade vid Tumlaren och kommer snart att byggas. Ingela Karlsson är 
den som bevakar ärendet från föreningen. 
 
Söö-dammen ska vi försöka göra iordning för skridskoåkning. 
 
Plantering och ansning längs vägarna jobbar vi med och närmast ska det planteras en del 
buskage vid sopstationen. 
 
 
5. Medlemsantalet 
 
Under år 2013 har 304 personer betalat årsavgiften på 100 kr per vuxen. En ökning med 44 
personer sedan föregående år.  
 
 
Stort tack till alla! 
 
Fotö 25 januari 2014 
 
Gunnar Agnesson 
 


