
Årsberättelse för Fotö Samhällsförening 2016 
	

Styrelsens sammansättning 2016: 

Till styrelsen år 2016 omvaldes Pierre Åman, Sonja Josefsson, Emil Beijer, Gunnar 
Agnesson, Bengt Engström, Johan Sellgren Annika Jansson samt Bert Corneliusson  
Nya styrelsemedlemmar: Sigbritt Oscarsson 
Styrelsemedlemmar som representerar föreningar: 
Sion: Johan Jörnestrand 
Hamnföreningen: Holger Josefsson, suppl. Elis Gustafsson 
Fotö GIF: Bosse Johansson, suppl. Raymond Englund 
Fotö skolråd: Håkan Karmbäck 
Adjungerad styrelseledamot: Christina Ivarsson som anslöt under våren 
 
Revisorer: Magnus Jonasson och Holger Karlsson 
 

Protokollförda sammanträden samt andra möten 

Sju ordinarie styrelsemöten samt årsmötet. 
Kommunens Ö-rådsmöten har representerats av Bengt Engström, Bert Corneliusson.  
Sigbritt Oscarsson representerar Öckerö kommun i Bohusläns skärgårdsråd  
 

Skrivelser och förhandlingar: 

Årlig förhandling med Kultur och Fritid. 
 
Ansökan till Kommunen om att göra väg från ”Krögen” förbi park/ lekpark till gångfartsområde 
fick vi avslag på och idag finns inga planer på några förändringar av parkområdet. 
 
Skrivelse till kommunen att ompröva beslut om strandskydd på mark på Söö. Detta i 
samband med att ett formellt fel begåtts vid första beslutet. 
 

Aktiviteter och möten 

Fritidskontoret har avtal med samhällsföreningen för skötsel av toa, badbryggor samt 
strandstädning i Vivi. 
 
Frivilliga städdagen var vädret strålande. Det kom mellan tjugo och trettio personer och det 
blev en rejäl uppfräschning på många håll under trevliga former med korvgrillning som 
avslutning. Vi får hoppas på lika fint väder 2017 samt ännu fler deltagare. 
 
En ny badbrygga sattes upp vid ångbåtsbryggan samt vägbanken grusades lagom till 
sommaren. 
 
Hopptorn reparerades samt fräschades upp av kommunen. 
 
Städning av toaletter samt daglig städning av badplats i Vivi sköttes av ungdomar genom 
samhällsföreningens försorg. 
 



Förra årsmötet togs frågan om bildande av en hembygdsgrupp upp och intresse fanns. 
Tyvärr har vi inte kommit igång ännu men förhoppningen är att det ska komma igång under 
2017. 
 
Teatersällskapet Stora Mööt framförde andra helgen i augusti en föreställning som sträckte 
sig från vikingatiden till nutid om händelser som utspelat sig i vårt närområde. Framförandet 
gjordes utomhus på hamnplanen på Ussholmen med utsikt ut mot Vinga som 
bakgrundsvinjett. Det var planerat föreställningar fredag och lördag och skådespelarna är 
amatörer från kommunens öar. Vädret satte tyvärr stopp för fredagens föreställning så en 
extraföreställning bestämdes till söndag istället. Evenemanget blev mycket uppskattat och 
ca. 300 personer kom till föreställningarna. 
 
Ett stort tack till alla som medverkade till att vi kunde genomföra detta och ett alldeles 
speciellt tack till Monica Nytröm som är initiativtagare. Vi hoppas på en uppsättning i år 
också men i skrivande stund är inget bestämt. 
  
Den dåliga mobiltäckningen på framförallt den sydvästra halvan av Fotö har vi i samarbete 
med hamnföreningen lagt mycket kraft på i kontakter med kommun och teleoperatörer. 
Det är därför mycket glädjande att Telenor nu satt upp en mast på Ussholmen. De har även 
tillmötesgått oss i vår önskan att få en mast som smälter in i den marina miljön till både form 
och färg.  
 
Fiberkabel har som alla säkert noterat lagts ner under 2016 och de första abonnemangen är 
igång sen några veckor. 
 
Flerbostadshus som är planerade vid Tumlaren. Inget nytt framkommit. 
 
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.  
 
Bänkar har inköpts för utplacering på ön (4st). Dessa kommer att sättas ut på städdagen och 
de kommer att gjutas fast i marken. Förslag på var de ska placeras mottas tacksamt. 
 
FGIF genomför en större uppfräschning av lekplatsen vid fotbollsplan och 
samhällsföreningen går in med 20000 kr för inköp av lekredskap till densamma. 
 
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 kan man få information om 
av i första hand Sonja Josefsson. 
 

Medlemsantalet 

Under år 2016 har samhällsföreningen fått in 28400 kronor i medlemsavgifter. Vi har sen 
tidigare räknat 100 kronor/vuxen medlem och har på detta sätt 284 medlemmar. Detta är en 
ökning med 44 medlemmar sen föregående år. 
 
Stort tack till alla! 
 
Fotö 25:e februari 2017 
    Gunnar Agnesson 
          Ordförande 


