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Styrelsens sammansättning år 2014: 

Omval: Pierre Åman, Sonja Josefsson, Emil Beijer, Gunnar Agnesson, Bengt Engström 
Johan Sellgren och Annica Jansson. Nyval: Bert Corneliusson. 
 
Styrelsemedlemmar som representerar föreningar: 
SION Johan Jörnestrand. 
Hamnföreningen Holger Josefsson, suppl Elis Gustafsson. 
Fotö GIF Bosse Johansson, suppl Raymond Englund. 
Fotö Skolråd Sofia Josefsson. 
Adjungerad styrelseledamot Ingela Karlsson. 
 
Revisor: Magnus Jonasson. 
 
Föreningen har haft sex ordinarie styrelsemöten under året samt årsmötet. 
Kommunens Örådsmöten har representerats av Bengt Engström, Bert Corneliusson samt 
delvis Ingela Karlsson och Gunnar Agnesson. 
 

Skrivelser och förhandlingar 

Årlig förhandling med Kultur och Fritid. 

Skrivelse till kommunen om dubbelriktad trafik från Café Boa. 

Skrivelse till sjöfartsverket angående fyrarna på Tån. 

 

Aktiviteter under året  

Årligt Avtal mellan samhällsföreningen och Fritidskontoret om skötsel av Toa, bryggor och 
strandstäd. Arbetet utförs av ungdomar mot överenskommen ersättning. För detta uppbär 
föreningen kommunalt bidrag. 

Skötsel av parken görs mestadels av L-O och Nils Andersson förutom på städdagen då vi 
gör en gemensam satsning med rensning, påfyllnad av jord samt täckbark där det behövs. 
Det var stor uppslutning även i år denna dag och den avslutades i vanlig ordning med 
korvgrillning i Vivi. 

Föreningen avsatte 2 000 kr till uppfräschning av plantering i Kilen. 

Några ungdomar har deltagit i en kurs i Kinesiska under vår-höst på Fotö Skola. Kursen 
ligger utanför schema och sponsras och finansieras av företag och kursavgift från 
deltagarna. Fortsättningskurs planeras. 

Kontakter har pågått med Telia, kommunen och nu med Telenor om vår dåliga 
mobiltäckning. Förhoppningsvis kan vi finna en lösning på problemet om man kan sätta upp 
en mast på Ussholmen. Tanken är att den skall se ut som den som står på Varholmen. 

Fiber planeras för Fotö. Intresseanmälan genom hembesök av Ö-net har genomförts och 
intresset var relativt stort. Under våren 2015 kommer ett prisförslag att lämnas till oss.   



Flerbostadshus är planerat vid Tumlaren. Ingen detaljplan klar ännu. Ingela Karlsson 
bevakar ärendet. 

Söö-dammen skulle varit rensad under år 2014 för att kunna användas till skridskoåkning, 
men p g a stor arbetsbelastning hos den firma vi anlitat har arbetet ännu ej utförts. 

Plantering och ansning längs våra vägar görs fortlöpande. Ny informationstavla kommer 
inom kort att sättas upp vid återvinningsstationen vid Söö-krysset.  

Rutorna i Kilen kommer att prishöjas för att på sikt nå samma taxa som Hamnen tar ut för 
sina P-rutor. Platserna skall i första hand förbehållas Fotöbor. 

Kommunen har i samråd med samhällsföreningen satt upp åtta papperskorgar runt vår ö.  

Ny översiktsplan är under process i kommunen. Här har privatpersoner inbjudits från 
samtliga öar för att få komma med förslag. Från Fotö har fem personer deltagit. 

Fartminskande åtgärder diskuteras på vissa av våra trånga vägar. Hastigheten är stundtals 
alldeles för hög. 

 

Medlemsantalet 

Under år 2014 hade 301 personer betalat medlemsavgiften på 100 kr/ vuxen 

Stort tack till alla 
 
 
 
Fotö 14 februari 2015 
 
Gunnar Agnesson 


