
FOTÖ SAmHÄLLSFÖRENING 2008
MÖTE 21/1 2008
Deltagare; Sara Arfwidsson, John Simonsson, Börje Gustavsson, Susanne Tynelius, Holger Josefsson,
Pierre Åman, Maria Uggla och Christina Ivarsson.
 
MÖTESREFERAT
0.1 MÖTESORDFÖRANDE OCH PROTOKOLLJUSTERARE
Sammankallande Christina skriver protokoll, justerar gör Sara Arfwidsson
Under en övergångsperiod kommer vi inte att ha någon ordförande.
Styrelsen består 2008 av följande
Pierre Åman, sekreterare
Maria Lindne-Olsson, kassör
Christina Ivarsson, sammankallande + hemsidan
Sara Arfwidsson
Börje Gustavsson
Maria Uggla
Bengt Börjesson
Föreningsrepresentanter
Holger Josefsson, Elis Gustafsson                                Hamnf.
Susanne Tynelius, Sara Arfwidsson kollektivt             Skolrådet         
John Simonsson, suppl.  Peter Jörnestrand                   Sion                   
Bert Corneliusson, suppl. Raymond Englund               Fotö GIF
Monica Olsson                                                              Församlingshemmet
Uppdelning av ansvarsområden:
Uthyrning av markplatser i Kilen                            Förslag Bengt Börjesson             
Nyckel till Parkbod                                                     Börje Gustavsson
Nyckel till Församlingshem + till post                 Christina Ivarsson
Nyckel till Post + Post ansvarig                               Maria Lindne Olsson
Kommunkontakt + Örådskontakt                          Maria Uggla, Sara Arfwidsson och Pierre Åman 
 
0.2 ALLMÄNN INFO
21/1 Skolrådet; Ny lokalutredning har påbörjats. Förslag finns om 2 stora skolor, 1-9 års klass. En på Öckerö och en på Hönö.
Utredningen skall vara klar under våren ca mars månad. Återstår att se om vi behöver agera i frågan.
 
1. UPPFÖLJNING AV FÖREGÅENDE MÖTES ARBETSUPPGIFTER;
1.1 Otillräcklig parkering vid skola och förskola
Samhällföreningen ska stödja Skolrådet att få till parkeringsplatser rimligt nära skolan/förskolan
1/12; Christina skriver förslag på skrivelse, Hans skickar in i Samhällsföreningens namn!
23/2-07; Förslag inskickat till Öbo/T Karlström med kopia till S Odlöw och Y Barkstedt. De senare stödjer förslaget och kommer
att hjälpa till att få Öbo att verkställa!
30/3; Trafiksektionen ”ritar på lösning” med utfyllnad vid gamla lärarbostaden för lärarparkering. Parkering för att hämta/lämna
på Lars Gunnars utsprängning längs Tumlarestigen.
4/5; Diverse skriftväxling sen förra styrelsemötet där skolchefen driver på för att få till stånd en lösning!
8/6; Skolchefen tillfrågad om händelseutveckling – inget svar/inget att rapportera!
7/9; Skolchefen påmind – ”skulle kolla med sina rektorer” och sen återkomma!
5/10; Rektorerna positiva, Samhällsbyggnadskontoret nu ombett genomföra detta!
9/11; Öbo kostnadsberäknat ny parkeringsplats till 750 000 kr! Detta ska tas ut som merhyra av skolan!
7/12; Styrelsen ifrågasatte kostnadsnivån och var orolig att den ökade hyran skulle kunna drabba den ”pedagogiska
verksamheten”, Hans ifrågasätter både kostnadsnivån och effekten av förhöjd hyra!
Punkten kvarstår till nästa styrelsemöte 18 feb.
 
1.2 Remiss ang ny telemast på Ussholmen
Telenor har ansökt om att få bygga en 20 meters mast på Ussholmen
7/9; Samhällsföreningen har svarat i skrivelse till Samhällsbyggnadsnämnden
5/10; Kommunens Joanna Mikulska tillfrågad om beslutsstatus – inget svar!
9/11; Inget beslutat, Joanna frågat om telemottagningen är dålig på Fotö, hon planerar att träffa oss!
7/12; Samhällsföreningen bett om ett info möte – har ej hittills kunnat anordnas med rätt personer!
Punkten kvarstår till nästa styrelsemöte 18 feb.
1.3 Busstidtabell
Finns koordineringsmöten med Västtrafik där synpunkter på kollektivtrafiken kan diskuteras?



Finns koordineringsmöten med Västtrafik där synpunkter på kollektivtrafiken kan diskuteras?
7/9; Christina efterfrågar och anmäler intresse från Fotö att delta!
5/10; Samhällsföreningen kommer att bli inbjuden ”om sådant möte ska äga rum i höst”. Fotös synpunkter ställs samman vid vårt
nästa styrelsemöte! 9/11; Buss väntar ej alltid på färjan på Lilla Varholmen!
7/12; Buss finns ej för de som har sovmorgon och ej heller för de som slutar tidigare (14-15 tiden) vid Brattebergsskolan!
Punkten kvarstår till nästa styrelsemöte 18 feb.
 
1.4 Tumlaren på lekplatsen sönder
Gunglekredskap på lekplats i ”Krögen” lossbrutet från bottenplatta
5/10; Beslöts att vi köper ersättningsdelar, Hans beställer!
9/11; Hans bett Maria söka upp leverantör och beställa bottendel!
7/12; Maria hittills ej identifierat tidigare leverantör – jobbar vidare på det!
Punkten kvarstår till nästa styrelsemöte 18 feb.
 
1.5 Parken förfaller
Parken utnyttjas hårt av lekande barn och ingen/få vill sköta den
5/10; Beskriv parkens tillkomst i nästa FotöNytt och efterfråga förslag till framtida användning!
9/11; Avvakta näst nr av FotöNytt
7/12; Nils beskrivit parkens tillkomst. Ideer om framtida användning efterfrågade!
21/1 Sara sammanställer en förfrågan om vad vi vill ha parken till. Sätts upp på posten med förslagsformulär.
Punkten kvarstår
 
1.6 Ingen taxi på kväll och helger
Öckerö taxi har ställt in körningar på alla kvällar pga våld mot chaufförer
7/12; John påtalar för kommunen och ber om deras hjälp för att höja servicegraden hos taxi i Öckerö kommun
Punkten kvarstår till nästa styrelsemöte 18 feb.
 
1.7 Styrelse för 2008 och årsmöte för 2007
Samhällsföreningens styrelse är tillika valberedning
7/12; Av de av årsmötet invalda ledamöterna ställer Maria, Bengt och Christina upp för omval. Olof avböjer omval. Om Hans
arbetssituation ej ändras så avböjer han också omval (efter styrelsemötet har detta bekräftats så Hans ställer alltså ej upp för
omval)! Årsmötet förläggs till den 19/1, 2008 kl 14.00 i Församlingshemmet!
21/1 Styrelsen 2008, se överst i protokollet.
Punkten utgår
 
2.  NYA FRÅGOR OCH ARBETSUPPGIFTER
 
2.1 Städdag
Städdag planeras lördagen den 26 april, reservdag 3 maj.
 
2.2 Fotö Nytt
FotöNytt – Någon intresserad som skulle vilja prova på att vara redaktör?
Kan Hans ev ställa upp som mentor? Christina hör med några yngre förmågor och kollar med Hans.
 
2.3 Städpersonal samt Kultur och Fritid
Städpersonal, sommarjobb, till sommarens städning av toaletterna i Vivi och hamnen samt  gräsklippning på lekplatsen
Rutan. Pierre kollar med Hans.
 
2.4 Förvaring av pärmar samt ny brevlåda till Samhällsföreningen
Christina kollar med Monica om vi kan få sätta ett låsbart skåp i församlingshemmet.
Pierre fixar en ny låsbar brevlåda att sättas på utsidan vid posten.
 
2.5 Frågor från Årsmötet att ta upp på nästa styrelsemöte 18 feb.
Telemast Ussholmen – Info möte skall planeras in, se punkt 1.2
Säkrare trafik – Stopplikt vi utfarterna Dörjevägen, Trålvägen, Fiskarliden – ta kontakt med kommunen.
Namnfåga – Backelia eller Backerlia – fråga kommunen om rätt stavning, två olika stavningar på skyltar.
Medlemsfråga – Hur får vi med oss nya/inflyttade till att bli medlemmar i Samhällsföreningen?
Nedskräpning – Hudbajs kring våra vägkanter – Hur jobbar vi vidare?
Cykel – Gångbana vid brofästet – Mycket grus vid och omkring infarten till nya området på Söö. Påtala till ansv.!
 
3. BORDLAGDA FRÅGOR OCH FRÅGOR SOM RAPPORTERAS NÄR NÅGOT HÄNT

·    Gräsklippning längs de större vägarna på Fotö, speciellt i Kilen och nedanför Fiskarliden



·    Gräsklippning längs de större vägarna på Fotö, speciellt i Kilen och nedanför Fiskarliden
·    Staket vid lekplatsen
·    Förskönande åtgärder i Kilen – material har inhandlats
·    Gamla vattentornets framtida användning – kommunen beslutar till våren om ev. avyttring

4. KOMMANDE STYRELSEMÖTEN
Måndagar kl 18.30;  18 februari, 31 mars samt 5 maj
 
21 januari, 2008                            Vid protokollet                               Justeras
 
 
                                                          Christina Ivarsson                         Sara Arfwidsson


