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Styrelsens sammansättning 2015: 

Till styrelsen år 2015 omvaldes Pierre Åman, Sonja Josefsson, Emil Beijer, Gunnar 
Agnesson,  Bengt Engström, Johan Sellgren Annika Jansson samt Berth 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 
Adjungerade styrelseledamöter : Ingela Karlsson samt Sigbritt Oskarsson som anslöt under 
våren 
 
Revisor: Magnus Jonasson 
 

Protokollförda sammanträden samt andra möten 

Sju ordinarie styrelsemöten samt årsmötet. 
Kommunens Ö-rådsmöten har representerats av Bengt Engström, Bert Corneliusson samt 
Ingela Karlsson. 
 

Skrivelser och förhandlingar 

Årlig förhandling med Kultur och Fritid. 
 
Skrivelse till kommunen om dubbelriktad trafik från Café Boa. Denna   
ligger kvar sen förra året och frågan kvarstår.   
 

Aktiviteter, förhandlingar och möten 

Fritidskontoret har avtal med samhällsföreningen för skötsel av toa, badbryggor samt 
strandstädning i Vivi. 
 
Parken sköts av framför allt L-O och Nisse, på städdagen gjordes en del underhållsarbeten 
av övriga öns medlemmar. 
 
Frivilliga städdagen var vädret inte det bästa och uppslutningen blev inte så stor som tidigare 
år.  Dock så blev det en rejäl uppfräschning på många håll under trevliga former med 
korvgrillning som avslutning. Vi får jobba på samt hoppas på fler deltagare samt bättre väder 
i år. 
 
20150121: Representanter från Öckerö nät  informerade oss i fiberfrågan på mötet , se 
protokoll. Vi har en fortlöpande dialog i frågan. 
 



20150318: Nya ordföranden i Barn och ungdomsnämnden i Öckerö kommun närvarade på 
mötet och förutom en kort presentation av sig själv så nämnde han att han besökt Fotö skola 
och hans intryck var mycket positivt, se protokoll. 
 
20150902: Ordföranden i Barn och Ungdom meddelar att fr.o.m. läsåret 2016/2017 kommer 
åk 6 att återinföras på Fotö.  
Från starkt nedläggningshotad till komplett F-6-skola!!  
Stort tack till alla som engagerat sig i frågan.  
 
Skolan har sponsrats av Fotö samhällsförening med bidrag efter förfrågningar från skolans 
lärare med 4000 kr till inköp av böcker till biblioteket.  
Vidare så har samhällsföreningen bidraget med 3500 kr till en kurs i programmering under 
hösten. Även detta efter förfrågning från lärare. 
 
Fotö GIF har startat ungdomsaktiviteter med bordtennis i gymnastiksalen. Till detta har 
bordtennisbord inköpts.  
Samhällsföreningen bidrar med 3500 kr till inköp av bordtennisbord. 
 
Pelarna vid parkentrén reparerades av Per-Anders. 
 
Ny infotavla har satts upp vid brofästet samt förskönande av marken runtomkring. 
Hamnföreningen gick in i projektet med 10.000 kr. Ett stort tack för detta. 
 
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. Detta arbetet fortgår 
och Telenor är intresserade av att sätta upp en mast. Den senaste infon som jag fått är att 
masten ska flyttas ett par meter p.g.a. fornlämningar 
 
Fiberkabel planeras för Fotö under förhoppningsvis 2016. Intresseanmälan från 
installatörerna har gjorts och intresset var stort men priset är ännu inte fastställt.   
 
Flerbostadshus är planerade vid Tumlaren. Ingela Karlsson är den som bevakar ärendet från 
föreningen. 
 
Plantering och ansning längs vägarna jobbar vi med fortlöpande och förslag på förskönande 
åtgärder tas tacksamt emot på hemsidan eller direkt till någon i styrelsen.  
 
Vidare förs en dialog med kommunen om hur vi ska kunna göra återvinningsstation och P-
plats fräschare. Kommunen håller på med en övergripande översyn av alla öar så det 
kommer nog att ta lite tid. 
 
Uppställningsplatser som samhällsföreningen ansvarar för i Kilen har prishöjts under ett par 
år för att på sikt överensstämma med hamnens priser. Från och med 2016 är priset lika som 
hamnföreningen och nu kommer vi att följa det. Platserna är i första hand för boende på 
Fotö. 
 
Sommarstäd av toaletter och ”Rutan” sköttes av sommarlediga ungdomar från ön mot 
överenskommen ersättning. 
 
Boende längs Stora vägen mellan ”Krögen” och fotbollsplanen känner oro för att bilar och 
mopeder kör för fort. Vi håller på att ta fram förslag på hastighetsminskande åtgärder. Detta 
är ett problem som funnits länge och tyvärr har vi inte kunnat finna någon lösning som 
fungerar för alla parter. Kom gärna med förslag 
 



Medlemsantalet 

Under år 2015 har ca. 240 personer betalat årsavgiften på 100 kr per vuxen. En minskning 
med 60 personer sedan föregående år. Anledningen till detta har vi inte kunnat finna men 
utskicken om medlemsavgift delades ut ganska sent på våren jämfört med tidigare år. Vi 
hoppas att detta är en del av förklaringen och har förbättrat rutinerna med utskick för 2016  
Stort tack till alla! 
 
 
 
Fotö 6 februari 2015 
 
Gunnar Agnesson 
Ordförande 
 


