
Året 2001
FOTÖ SAMHÄLLSFÖRENINGS ÅRSMÖTE 020126

Årsmötet öppnades inför 17 deltagare av Samhällsföreningens ordförande Hans Lannefors

1. Till mötesfunktionärer valdes; 
Ordförande; Hans Lannefors 
Sekreterare; Håkan Karlsson 
Justerare; Bernt Åberg, Janne Bäck

2. Kallelsen till mötet godkändes

3. Verksamhetsberättelse (bilaga 1) och Revisionsberättelse (bilaga 2) godkändes

4. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2001

5. Inga arvoden utgår till styrelse eller revisorer

6. Till styrelse för år 2002 omvaldes Maria Uggla, Maria Linde-Olsson, Göran Albinsson, och Hans
Lannefors, härtill kommer representanter för öns föreningar

7. Till revisorer omvaldes Mona Börjesson och Håkan Karlsson

8. Styrelsen är tillika valberedningskommitté

9. Övriga frågor;

a. Information om att avd: 49 inte finns längre, förslag om att utöka med ytterliggare 1 representant från
Hamnföreningen, Mötet antog förslaget. 
b. Vägräcke vid Stora Vägen där sådant behövs, Samhällsföreningen agera 
c. Posten, info från ordföranden krig frågan om ändrade rutiner. Ordföranden ställde i samband med detta
en fråga till årsmötet om styrelse och ordförande agerat partiskt i någon form i denna fråga? Årsmötet
finner enhälligt att styrelse och ordförande ej handlat partiskt i frågan. 
d. Årsmötet vill att ny välkoms skylt sätts upp igen 
e. Skärpning kring nedskräpning i samband med stora helger 
f. Staket kring parken, Samhällsföreningen agera 
g. Snöröjning på de mindre vägarna, Samhällsföreningen agera 
h. Ljugarbod eller liknande nere i Gamla Hamnen ska Samhällsföreningen jobba vidare med.

10. Ordföranden tackar för sig, bjuder på kaffe och tårta

Fotö 2002-01-28

Håkan Karlsson Bernt Åberg Janne Bäck 
Mötessekreterare Justeras Justeras

FOTÖ SAMHÄLLSFÖRENING, ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2001 
(http://byradet.klova.se/foto)

AKTIVITETER I KORTHET;

1.Styrelsens sammansättning 



o ordf/sekr; Hans Lannefors, vice ordf Göran Albinsson 
o av årsmötet invalda representanter; Göran Albinsson, Hans Lannefors, Maria Lindne-Olsson, Maria
Uggla 
o Fiskeavd 49; Andreas Gustafsson, suppl. Robert Ivarsson, Berndt Åberg 
o Församlingshemmet; Monica Olsson (Kassör) 
o Fotö GIF; Bert Corneliusson, suppl Raymond Englund 
o Hamnföreningen; Nils Andersson, suppl Janne Gustavsson 
o Sion församlingen; Sten-Arne Berntsson, suppl Pernilla Jansson 
o Skolrådet; Kerstin Frankfeldt-Borg första halvåret, Lotta Börjesson, Christina Ivarsson och Sophia
Jarander andra halvåret 2001

2. Protokollförda sammanträden 
9 ordinarie, plus årsmöte och möte för diskussion av strandskyddsförslag

3. FotöNytt 
4 nr utkomna

4. Skrivelser och deras resultat 
Detaljplan för Fotö 1:6, avstyckning av tomt (från kommunen) 
Svar; Samhällsföreningen har inget att erinra mot avstyckning så länge tillgång till Tån ej förhindras 
Resultat; Avstyckning genomförd

Dålig vägbeläggning på Stora Vägen mfl platser, efterlyser varaktig förbättring (till kommunen) 
Svar; Kommunen har ej råd till annat än potthålslagning 
Resultat; viss potthålslagning utförd

Inrättande av parkeringsplatser vid Posten (till kommunen som markägare) 
Svar; kommunen beredda upplåta mark men hänvisar i övrigt till Posten 
Resultat; Posten avvaktar beslut om framtida utbärningssystem

Kajkant rasar och vägräcke vid Korsviksvägen (fd Olofs hus) söndrigt (till kommunen) 
Svar; Inget så långt

Kilen, förslag om att rusta upp området samt inrätta bryggor, bodar etc (från A Sannmark) 
Svar; Samhällsföreningen tveksamt positiv men projektet förutsätter ägande av marken. Går i nuläget
vidare med nyttjanderätt, upprensning och uthyrning av uppmärkta platser (se nedan under
"Nyttjanderätt….)

Möjlighet för framtida lägenhetsbyggande på ön (till kommunen) 
Svar; Kommunen ska ha vårt förslag i "åtanke" men att det ej nu finns planer för lägenhetsbyggande på
Fotö

Nyttjanderätt för kommunens mark vid Kilen (till kommunen) 
Svar; nyttjanderätt överenskommen för 5 år 
Resultat; Plan vid Kilen rensad och delvis uppmärkt och uthyrd

Trafikplan Öckerö, Koncept 2: Funktion och Kvalitet (remissvar till kommunen) 
Svar; Kommunen bör uppgradera genomfartsleder på/mellan öarna så att en fart om 70 km/h medges,
vägen från Fotö genom Bustaden till Öckerövägen bör klassas och inrättas till genomfartsled 
Resultat; Inget

Utfyllnad och beläggning av p-platser vid Söö korset (till kommunen) 
Svar; Kommunen har ej avsatt medel därför 
Resultat; Ingen åtgärd



5. Aktiviteter; 
Affären; annonserat i de alla nummer av FotöNytt för affären, tillsammans med Hamnföreningen
medverkat till att hyran lades på en nivå som medger att affären kan överleva 
Fastighetsskatt; tagit initiativ och drivit en gemensam aktion med övriga ö-råd i syfte att sänka fastighets-
skatten och förhindra utarmning och omdanande av Öckerö till en kommun som endast lever på
sommaren 
Fritidskontoret; gjort avtal för att sköta toa/strand vid Vivi och torrdass vid stig mot Hummerskär, fått fast
bord/bänkar till idrottsplatsen, fått stor hjälp med centrala lekplatsens utrustning 
Hemsida; skapat en hemsida för Fotö Samhällsförening (http://byradet.klova.se/foto) 
Kilen; tillsammans med Hamnföreningen utverkat ett nyttjanderättsavtal från kommunen och dödsbo för
1:123, röjt och hyrt ut platser (genom Hamnföreningen) 
Ludde, lokal utveckling för dialog och demokrati; deltagit i aktiviteter där vi mött kommunens politiker
och tjänstemän samt kunnat påverka de ärenden som prioriteras och genomförs 2001 och 2002 
Postutbärning; genomfört en enkät för att fastställa önskemål om vårt framtida postutbärningssystem,
78% av de svarande 134 hushållen ville behålla postboxarna och den service vi nu har vid
församlingshemmet 
Remiss 1; lämnat förslag på strandskyddets utformning så att halva Sundholmen och Ussholmen utom
längs dess östra kant strandskyddas, kommunen i stort gått på vårt förslag 
Remiss 2; lämnat svar på förslag om vägnätets utformning inom kommunen, påtalat behov av högre
vägstandard på Fotö samt säkra och snabba förbindelsevägar mellan de broförbundna öarna 
Skylt; "Välkommen till Fotö" skylt inköpt och uppsatt men tyvärr stulen kort därefter 
Städning; vårstäddag genomförd 
Trafik; diverse skrivelser och aktioner

6. Ekonomiskt "stöd" har utgått till; 
q Arrangemang typ städdag, årsmöte med div ätbart 
q Bidrag till Skolrådet för lekredskap till skolan 
q FotöNytt tryckning 
q Plantor/växter i park 
q Simskola, delat underskott med FGIF 
q Vatten till parken 
q Hyresstöd till affären 
q Fotö skylt 
q Badbrygga

7. Medlemsantal; 
281 personer betalade medlemsavgiften för 2001, 2 fler än 2000!

Fotö den 20 januari 2002

Hans Lannefors/ordförande


