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KALENDERN 
Torsdagen den 9/10 kl 17.30 i skolan, arbetsgruppen för att rädda skolan möter biträdande rektor
Torsdagen den 16/10 kl 19.30 i skolan, arbetsgruppen för att rädda skolan träffas
Lördagen den 18/10 kl 14.00 i Församlingshemmet, Fotös förslag till kommunens översiktsplan börjar
arbetas fram 
Torsdagen den 23/10 kl 19.30 i skolan, arbetsgruppen för att rädda skolan träffas
Söndagen den 26/10 kl 15.00 i Församlingshemmet, Familjegudstjänst med Karolina Sandros
Torsdagen den 30/10 kl 19.30 i skolan, arbetsgruppen för att rädda skolan träffas
Söndagen den 2/11 kl 17.00 i Sions nya festvåning spelar/sjunger countrysångarna Alf Lax och Svenna
Lysgård
 

Styrelsens arbete under sommaren 2003
OBSERVERA att mötesprotokoll, skrivelser och dess svar samt övrig information anslås på
Samhällsföreningens anslagstavla utanför Posten!
 
Styrelsen har haft tre sammanträden sedan förra FotöNytt kom ut. Följande kan rapporteras från
Samhällsföreningens arbete under sommaren/hösten 2003;
o Bredbandsanslutning; ärendet avslutades i tron att alla fått erbjudande om anslutning inder sommaren.
Detta visade sig fel. Ärendet öppnas därför igen. Se separat artikel härom!
o Bänkar runt ön; bänk placerades i parken, Gamla Fiskehamnen och vid vattentornet.
o Brygga vid Hummerskär; ny brygga gjöts och trampolin/stege bultades fast.



o Busstur för Brattebergselever; bussturer saknas på måndag f.m., utlovad ny tur infördes ej, kan ej ändras
förrän till nästa år
o Lekredskap vid Krogevi; medel har beviljats till en sk kompisgunga
 
o Interaktion med kommunen.
Kommunen har under sommaren 2003 kontaktats, tagit beslut eller agerat i följande ärenden som berör oss
på Fotö;
a.       ”Bättre vägbeläggning på speciellt Stora Vägen”; Kommunen ej villig asfaltera förrän träd ”vars rötter

förstör vägbanan” tagits bort!
b.      ”Kommunens nya översiktsplan”; Projektledaren Joanna Mikulska presenterade arbetssätt för att ta

fram en ny översiktsplan. Förslag ska vara inlämnade senast den 15 november. Se separat artikel!
 

Information från öns “föreningar”;
Församlingshemmet
Familjegudstjänst den 26 oktober kl 15.00 med Karolina Sandros. Tema ”Änglar finns dom?” Välkomna!
 
Postgaveln nu ommålad och klar!
 
Fotö GIF
Simskolan
Simskolan genomfördes även i år under bra förhållanden med fint väder och varmt vatten. Erik Börjesson
och Viktoria Johansson ledde cirka 15 barn i ”nybörjarekurs”, 15 i ”fortsättningskurs” och 15
märkesttagare. Totalt 45 vilket var ovanligt många deltagare då nu även Hönöbor upptäckt vilken fin
simskola vi har på Fotö. Stort tack till Erik och Viktoria för ett bra jobb från FGIF, Samhällsföreningen och
föräldrar!
 
Fotödag
Lördagen 2 augusti försiggick boule och fotbollsspel med mera på Krogevi. Resultatbörsen;
Boule;             öppna boule mästarskap seniorer; 25 lag totalt, Fredrik Sohlman och Håkan Hörnberg,
Hönöbor tävlande för Kalvsund vann vandringspokalen i finalen över ett lag från Rörö. Bästa Fotö placering
var tredje platsen av Birgitta Möller och Gunnel Larsson. Perfekt bouleväder rådde (fråga Raymond vad det
är). Våran ”fröken Gudrun” såg till att det var ordning och reda i resultat och matchplanering.
Fotboll; A-laget spelade mot B-laget där A vann en jämn match på bättre ork i slutet av matchen.
 
Luciafest
Fotöbor vill ni ha en Luciafest i år? Då behöver vi er hjälp! Festkommiten är på väg att dö ut! Vi behöver
din hjälp!!! Ring Maria L-Olsson 969956!
 
Övrigt
Läktare ska byggas till våren väster om planen för 92 stående ej för kraftiga Fotöbor.
 
Bosse Björk lägger ner mycket arbete som tränare för FGIFs fotboll. Uppemot 25 ungdomar från 16 år till
oldboys har deltagit i varje träningstillfälle. Truppen totalt rymmer ca 35 aktiva seniorer. Detta har resulterat
i följande;
A-laget hamnade på övre halvan i division 1 i Skärgårdsserien
B-laget kom på nedre halvan av division 2 med spel och resultat som var en stor uppryckning jämfört med
tidigare år
 
Midsommarevenemangen var välbesökta med fint väder och en västanvind som skötte städning automatiskt.
Lotter, kaffe och kakor gick åt i rekordfart. Kommer det inte lite mer folk för varje år!?
 
Hamnföreningen
Upptagningsplats för båtar samt uppställningsplats görs nu i ordning på Ussholmen för att tas i bruk i höst.



Den gamla trucken flyttas hit och här kommer även att finnas en högtrycksspruta.Ytterliggare kajplatser
söder om upptagningsplatsen kommer också att färdigställas så småningom. Den senaste EU ansökan
avslogs innan sommaren. En ny ansökan är inlämnad innefattande bla en serviceanläggning på Ussholmen
med bla toa och dusch. Beslut väntas till årsskiftet, man ska aldrig ge upp!
 
Elcentraler byts ut och elsystemet ska ses över i Gamla Fiskehamnen. Kabel är nu dragen till Ussholmen och
en elcentral uppsatt.
 
Före detta fiskebåten ”Väderö” som tjänat som bostad under en följd av år är nu slutligen bortbogserad av
sin ägare. Båten var kraftigt förfallen och sjönk för något år sen i hamnen med oljeutsläpp som följd.
Hamnföreningen är härmed kvitt ett möjligt problem! Vill du höra den osannolika historien om alla turer
kring bortbogseringen så kontakta någon i Hamnföreningen!
 

Aktuellt i Sion och Boa…
I höst inbjuder vi till samlingar i Sions nya festvåning med mycket sång och musik. Första tillfället var den 5
oktober med välkända ”Ukulele pöjkarna” från Fotö. Den 2 november kl 17.00 har vi besök av
countrysångarna Alf Lax och Svenna Lysgård. Vi serverar kaffe med dopp och tar upp kollekt till den nya
kyrkan. Cafe Boa har stängt för säsongen.  Se vidare programblad och affischer. Det händer en hel del…
 
”På gång”
Våra ungdomar behöver en meningsfull fritid. Se ”intresseanmälan” sista sidan för att hjälpa till att skapa
detta.
 

Skolrådet
Barn och Utbildningsnämnden har på sitt senaste möte rivit upp beslutet att Fotö skola ska stängas!
 
Fotö skolas klasstruktur och ”bemanning” för höstterminen 2003 är enligt nedan;
Rektor; Eva Karlsson (från den 1/10-03) Bitr. rektor Pär Röjfors
Klasslärare för årskurs 0-1 är Anna-Lenah Norberg
Klasslärare för årskurs 2-3 är Pernilla Jansson och Anna Gustafsson - resurslärare
Klasslärare för årskurs 5-6 är Helen Rehammar och Maud Hansson - resurslärare
 
På fritids finns Anna Gustafsson och Maud Hansson. Slöjdlärare är Elon Svenninghed.
I Bamba och för lokalvård ansvarar Kerstin Bernhardsson och Kristina Andersson.
I förskolan ”Tumlaren” jobbar Lilian Falck och Britt-Marie Ivarsson.
 
Skolrådet existerar tills vidare i form av den arbetsgrupp som bildats i syfte att säkra Fotö skolas framtid.
Arbetsgruppen består av skolrådet, engagerade föräldrar och representanter från Fotö Samhällsförening, med
Anette Zälter som sammankallande. Fler intresserade och föräldrar är välkomna att deltaga. I nuläget jobbar
arbetsgruppen med att följa upp det politiska arbetet i frågan genom att deltaga i resp partiers gruppmöten.
Vidare görs en uppdatering och färdigställande av den konsekvensanalys som påbörjades i våras.
Arbetsgruppen kommer också att tillsammans med personal/barn och Fotö Samhällsförening att vara
involverade i den utredning om skolans framtida organisation som nu påbörjas. Hittills har två möten hållts.
Kommande möten (i Bamba) är planerade till; 9/10 kl 17.30 med deltagande av biträdande rektor Pär
Röjfors. Därefter 16, 23 och 30 oktober kl 19.30.
 
Friskola utvärderas nu också som ett alternativ om Fotö skola skulle stängas. Föräldrar var vänliga och fyll
i den intresseanmälan som finns på sista sidan!
 
Skolan har valt som temaarbete ”År 1954”, dels för att skolan stod färdig det året och dels att de tar upp
andra händelser i världen det året. Barnen kommer sedan att göra någon typ av redovisning. De mindre
barnen har intervjuat personer som gick i skolan på 50-talet och de äldre gör arbeten kring 1954 som t ex
mode, TV.
 

Övrigt av stort intresse
Affärens erbjudanden



Sommaren har varit bra för affärens omsättning. Under hösten och vintern gäller det att vi utnyttjar
affären så att den kan fortleva. Dvs NU upp till DIG att visa att om vi vill ha en affär så måste vi
handla i den för att den ska kunna leva vidare. Passa då gärna på och diskutera med
affärsinnehavaren vilka varor du tycker saknas i deras sortiment. Under denna och följande vecka (41 och
42 dvs tom 19 oktober) har affären följande erbjudanden;
 

o GB glass (2 liter)                             25.90 kr
o Gevalia kaffe (2 paket a 500 g)                49.00 kr
o Krossade tomater (3 burkar)              10.90 kr
o Bal toa eller hushållspapper för          89.90 kr
o Potatis, King Edward (3 kg)                    20.00 kr
o Yoggi, (2 paket a 1 liter)                    28.00 kr        

 
Affärsinnehavaren tackar Cafe Boa, de båtar som handlar och alla övriga kunder för sommarens ”affärer” och
önskar en skön höst! Fiskebåtar som handlar garanteras en bra service och rabatt på affärspriserna, fler båtar är
välkomna!
 

Ris och Ros (mest ris)
Här finns utrymme för förslag som gäller ”någonting” på Fotö som du tycker kan förbättras, kanske är det
känsligt att föra fram direkt??
 
Ibland händer det att posten blir felutdelad, snälla ni kolla att all post du fått verkligen är till dig. Om ej lägg
direkt tillbaks i returfacket i mitten av poslokalen rätt fram från utedörren!
 
Återvinningsmatrial som läggs utanför containrarna i Söö korset har tömningspersonal inget ansvar att
plocka upp och lägga i containrarna. Säkra därför att allt ert återvinningsmatrial kommer i rätt container.
 
Fartgräns på Stora Vägen nedanför Fiskareliden är 30 km/h och inte ett dugg högre.
 
Grilla gärna och ha trevligt i Vivi men snälla ta med er soporna. Tyvärr är det också så att sopor som läggs i
sopbehållare utan säck ej töms,  detta gäller också barnfamiljer som kastar blöjor!
 

Bredband på Fotö
Vi trodde felaktigt i somras att detta hade löst sig då ett antal av de som skrev på intresseanmälan i våras och
som skickades till Telia fick erbjudande om anslutning. Det visade sig att alla ej fått erbjudandet och då man
ringde upp Telia var det fortsatt svårt få svar på vad som gäller. Senaste budet från Telia är att om du ringer
90200 så kan man koppla sig vidare så att din telelinje blir kollad vad gäller möjlighet att få bredband samt
om anslutning finns tillgäng-lig i telefonstationen. Prova gärna det! På detta sätt kan man få besked inom
några minuter, dvs om allt fungerar som lovat! Samhällsföreningen kommer att fortsätta engagera sig
tillsammans med övriga ö-råd i denna fråga!
 

Fotö skolas framtid
Fotöbornas engagemang: Ännu en gång har det bevisats att när ALLA går samman och där gör det
som den är bra på – och vi mobiliserar denna gemensamma KRAFT framåt, mot samma mål – ger det
resultat!
Detta var en fantastisk upplevelse, mitt i allt det mödosamma, i våras då vi AKUT blev tvungna att rädda
vår skola från nedläggning. Frukten av denna arbetsgemenskap har gett nya bekantskaper, relationer ja,
jag vågar nog säga vänner, som jag tror är viktiga för fortsatt ö-gemenskap inom många områden.
Fotöborna är människor som bryr sig och har hjärtat på ”rätta stället”, och ett ärligt engagemang i viktiga
frågor. Detta hoppas vi består!
 
Skolans betydelse för en levande ö: Skolan på Fotö har i snart 50 år legat där, högst uppe på vår lilla
ö. Vi tror på och jobbar för att den så skall få fortsätta att vara: ett samlingscentrum med god
utbildningskvalitet och en fin gemenskap för våra barn. Utan en skola blir Fotö en tyst och öde ö, största
delen av veckan. Idag går barnen gärna upp till skolgården även efter skoldagens slut för att leka och
spela lagsporter. Efter en kortare skoldag kan barnen röra sig relativt fritt runt på ön i lek och spring.



Alltså liv och rörelse på dagarna. Detta ger en härlig, positiv atmosfär och framtidshopp. En levande ö,
året runt!
                                Anette Zälter, Christina Ivarsson mfl /arbetsgruppen för att rädda skolan
 
Postens tankar och ambitioner för Fotö
Utveckling av postverksamheten på Fotö diskuterades vid ett möte med representanter från posten i slutet av
augusti. Här en summering av vad som framkom och som ska försöka att realiseras;

·        paketåterlämning och returskickning ska kunna ske direkt genom posten
·        paket ska kunna lämnas in och skickas i postens förköpta box
·        paketbox ska kunna beställas genom posten
·        en tanke är att medan sortering sker (på fastställd tid) skulle man kunna köpa frimärken och lämna in

paket
·        utlämning av apoteksvaror, posten kollar vad som gäller
·        böcker från biblioteket, posten kollar om man skulle kunna beställa, få levererat och återlämna

böcker
 
Redan genomförda förbättringar är att fler paketboxar kommit på plats samt att dessa fått kod i stället för
nyckel. För riktigt stora paket används också ett speciellt rum! Den prislista på varor som tidigare utlovats är
nu under fram-tagning. Posten vädjar också till alla sina kunder att ändra sina adresser till box numret,
ej gata och gatunr.
 
Översiktsplan för kommunens framtid dvs de kommande 10-15 åren
Kommunens nuvarande översiktplan som fastställdes 1990 förnyas nu. Kommunen har anställt en
projektledare, Joanna Mikulska som arbetar med alla intressenter så att planen verkligen är skapad genom
inverkan och samverkan av kommunens invånare. I våras valde Samhällsföreningen och Skolrådet att
fokusera på att rädda skolan på Fotö. Nu är det dags att säkerställa att vi påverkar vår egen framtid. Vill du
vara med och påverka din egen och dina barns framtid på Fotö så kom till vårt första möte den 18
oktober kl 14.00 i Församlingshemmet.
 

Ordföranden har ordet
 
Hummerfisket har i år börjat mycket bra för de flesta. Både antalet och storleken rapportertas vara bättre än
på länge. Några har fått ge upp fiske med nät och ruskor och konvertera till kuber. Fisket har som alltid gett
upphov till många gemytliga diskussioner i hamnen. Undrar hur mycket som är sanning av alla utsagor om
fångster, vindar och vågor som glatt görs. Endast vid en fråga brukar det bli tyst och det är när man frågar
efter bra fångstplatser. Möjligen får man svaret att hummer fångar man bäst ”i havet”! Det påminner om i
somras när vi var i Dalarna och frågade en mas efter var man kunde hitta en bra blåbärsplats. Efter att ha
tittat konstigt på oss blev svaret ”i skogen”. 
 
Skolans framtid fortsätter att bry Fotöborna och speciellt de som har eller kommer att ha skolbarn. Tänk så
mycket engagerat och duktigt folk det finns på Fotö. När, jag säger när och inte om, skolan är räddad
hoppas jag att en del av dessa engagerade är villiga att jobba med frågor inom Samhällsföreningen. Vi
får inte glömma att förutom att ha hindrat genomförande av det beslut som fattades i april att skolan skulle
”omdisponeras” till förskola är nu också fått detta beslut ”upprivet”. Detta betyder att den utredning om
skolans framtid som nu inletts kan göras förutsättningslöst. Arbetsgruppen, dit du också är välkommen att
deltaga och bidraga, kommer nu att jobba på tre fronter; i) deltaga och påverka den utredning som sker inom
skolan, ii) delta i och påverka våra politiker i deras beslutsprocess och iii) förbereda för en friskola om trots
allt skolan läggs ner. För de två första fronterna tar vi fram ett faktaunderlag som vi kallar
”Konsekvensanalys”och som ger argument för att behålla skolan samt beskriver konsekvenser av att lägga
ner skolan. Vidare försöker vi vara i dialog med både politiker och tjänstemän så att vi kan hjälpa dem att
förstå och acceptera våra argument.
 
Fotöbron invigdes den 23 oktober 1993 och jag hörde när vi flyttade hit 1995 att man i folkmun kallade den
för ”gen-vägen”. Om man med detta menade att inflyttningen till Fotö skulle öka så har väl detta lyckats



över förväntan. Dock har tyvärr mycket ”vandrat till huvudöarna över bron” tex banker, affärer, post,
bibliotek, sjukvård mm. Jag kommer inte på exempel på ”något” som kommit till Fotö, mer än inflyttade
mänskor, genom brons tillkomst. Detta kanske har bidragit till att det inte tycks finnas någon lust eller
engagemang för att fira brojubileet. Jag förslår därför att bron firas tillsammans med skolan när den räddats
kvar på Fotö!

Hans Lannefors / andra veckan efter
hummerpremiären

 
PS Samhällsföreningen har nu drygt 300 betalande medlemmar, för dig som missat att betala in tidigare är
vårt postgironummer 730359-7. Avgiften är 50 kr per vuxen. Inbetalda pengar går oavkortat tillbaks till
Fotöborna!
 
Intressenanmälan för att hjälpa våra barn till en meningsfull fritid
Våra ungdomar behöver en meningsfull fritid. Vi vill från Sion erbjuda en positiv mötesplats, ”ett öppet hus”
i Cafe Boa, en kväll i veckan där man bara kan umgås, lyssna på musik mm. Vi behöver föräldrar som
ansvarar för detta (2 personer per kväll) och finns med i Cafe Boa 1-2 gånger per termin. Visa ditt
intresse till Tomas Börjesson  på 968642 snarast!
 
Intressenanmälan för sjöbod i Gamla Fiskehamnen
Hamnföreningen planerar att uppföra ca 10 nya sjöbodar på Ussholmen intill de nya båtplatserna. Då inga
EU bidrag erhållits för markberedning och bryggor har Hamnföreningen en ansträngd ekonomi. Olika
alternativ till finansiering diskuteras. Dessa kommer att innebära att de som önskar sjöbod kommer att få
medverka med en kapitalinsats av storleksordningen 25 000 kr. I nuvarande skede tänkes denna summa
utgöra 10 års förskottshyra för bod och mark.
 
Om du är intresserad av en ny sjöbod på Ussholmen med ovanstående kapitalinsats ombeds du
kontakta hamnkapten Mats Börjesson på 969933 senast den 20 oktober!
 
Intressenanmälan för barn i friskola på Fotö          Det handlar om våra barn,
Fotö skola finns bara med säkerhet kvar under innevarande läsår. Därefter vet vi idag inte hur skolgången för
våra barn kommer att se ut på ön. En arbetsgrupp arbetar aktivt för ett bevarande av befintlig skola. Parallellt
med detta arbetas det med möjligheten att öppna en friskola, om tankarna på att stänga Fotö skola skulle
verkställas. Hur denna eventuella friskola på ön skulle se ut vet vi inte idag. Men vad vi vet är att friskolan
skulle bli kostnadsfri för den enskilde. Dock ingår obligatoriskt en viss tid per termin och familj där man
utför sysslor anknutna till skolan. Inriktning, upplägg, placering mm är saker vi tillsammans får diskutera oss
fram till.
 
Vad vi ber er ta ställning till är, huruvida iden känns intressant eller ej, för er. Finns inget intresse läggs
tanken ner, finns intresse ser vi däremot att fortsatt arbete är motiverat. Det handlar om våra barn, lämna ert
svar senast den 15 oktober i Samhällsföreningens vita brevlåda på posten eller till Sofia Jarander eller
Sara Arfwidsson.
 
Svar: för er som har barn 0-12 år gamla. Tack på förhand!                                                         
                       
 
Namn;…………………………………………    Adress  ….………………………………  Tel nr ……..
………
 
……   Nej, en friskola är inte av intresse för oss
 
……   Ja, en friskola skulle vara av intresse för oss
 
……   Jag är gärna med i fortsatt eventuellt arbete med friskolan
 



Övriga tankar och förslag; 
……………………………………………………………………………………….
 
…………………………………………………………………………………………………………………….


