
Protokoll  

Fotö Samhällsförenings årsmöte 2015-02-14 
	  

 
Gunnar Agnesson öppnade mötet, hälsade alla välkomna. 
 

§ 1  Till funktionärer för mötet valdes 

Gunnar Agnesson till ordförande och Sonja Josefsson till sekreterare. 
Justerare av protokollet Bert Corneliusson och Johan Sellgren 
 

§ 2  Kallelsen godkändes 

§ 3  Verksamhetsberättelse år 2014 

Även i år presenterades årsberättelsen med PowerPoint. Ett trevligt och lättsamt sätt att med 
hjälp av bilder ta del av föreningens arbete under året som gått. 
 
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 
 

§ 4  Revisionsberättelse år 2014 

Revisionsberättelsen föredrogs av Sonja Josefsson och lades till handlingarna.  
Magnus Jonasson, revisor i föreningen fr o m år 2014 gav en presentation av sig själv. 
 

§ 5  Andra händelser på Fotö 2014 

Den 10:e maj städades våra stränder av ” Håll Sverige Rent”. Välfyllda gula sopsäckar 
syntes runt våra vägar. 

På skolan hölls en vårfest den 28 april. Mycket trevligt och välbesökt. 

Carl von Linné har gjort ett besök på skolan och förmedlat sina kunskaper till våra elever. 

Vi har en aktiv skola på vår ö och nu finns också snart möjlighet att erbjuda undervisning upp 
t o m sjätte klass. 

Thomas Holmbom slog upp portarna till sitt café Arken i början av juli månad. Här serverades 
goda räkmackor mm. 



Hamnen har byggt nytt servicehus med toaletter, duschar, disk och tvättmöjligheter på 
Ussholmen. 

Midsommarfirande i vanlig ordning på fotbollsplanen med förtäring, lotterier, musik och sång. 
Anders Börjesson stod för musiken. 

Konstvågen hade sex deltagare på Fotö. Vi fick se fina bilder på utställarna och deras konst. 

En namninsamling med önskan om tätare färjetrafik på eftermiddagarna har lämnats till 
vägverket. Ingen åtgärd ännu. På morgonen går man med tätare turer. 

Mark och miljödomstolen har under hösten besökt Fotö. Anledningen var den av Göteborgs 
Energi planerade vindkraftspark i Hakefjorden. Domstolen avslog bygget av densamma. 

Ensfyrarna på Tån är nu stängda och kommer att rivas under år 2015 enligt sjöfartsverket 
som ansvarar för fyrarna. 

 

§ 6  Övriga frågor 

Ingela Karlsson informerar om läget för den planerade byggnationen vid Tumlaren. 
Kommunen har ännu inte gjort detaljplansändring för området. 

Magnus Jonasson upplyste om problem med dörr- och fönsterknackning, nedsmutsning och 
oväsen på kvällar runt fastigheterna runt caféet. 

Även Kängalia har varit hårt ansatta av dessa trakasserier. Här har också äggkastning 
förekommit på dörrar och fönster. Vi vädjar till er föräldrar som vet att era barn är ute på 
kvällarna att gå ett extra varv och kolla läget. I Sköjtverksamheten har detta 
uppmärksammats och pratats om, så vi hoppas att busstrecken avtar. 

Underhåll av vägar. Bustadvägen och Kängalia är i stort behov av asfaltering. Kommunen 
har en plan på detta. 

Hjärtstartare kommer att finnas på en av Michael Rasmussons båtar. Fotö Brygga kommer 
köpa in en hjärtstartare. Dessa skall finnas tillgängliga för allmänheten när behov uppstår. 
Hjärtstartare finns även i FGIF:s klubblokal.  

 

Årets Fotöbo 2014 

I år delades priset till Årets Fotöbo ut postumt till Per-Åke Ivarsson. 
Per-Åkes fru Eva-Britt mottog utmärkelsen. Hon förmedlade också några tankar och 
berättade om Per-Åkes levnadsfilosofi. Hur han brann för barn, ungdomar och äldre. Han var 
initiativtagare till SKÖJT som är en pysselgrupp för barn i åldrarna 8- 12 år och man samlas i 
Sion varje tisdag kväll kl 18. Per-Åke var en medmänniska i ordets rätta mening. Han 
värnade om alla.  
 
Detta var också styrelsens motivering till att Just Per-Åke skulle axla denna titel om än 
postumt. 
 
 
Mötet avslutades med kaffe och tårtbuffé. 
 
 
Vid pennan justeras justeras 
 
Sonja Josefsson Johan Sellgren  Bert Corneliusson 


