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KALENDERN 
 
Torsdagen den 11/12 kl 17.30 i Nimbus; Kommunfullmäktige där skolfrågor kommer att behandlas
Fredagen den 12/12 kl 08.20 i skolans gymnastiksal; Luciafirande
Fredagen den 12/12 kl 19.00 i Församlingshemmet; Luciafest med fika, tombola och Luciakröning
Lördagen den 13/12 kl 15.00 i Församlingshemmet; Barnjulfest med fika, tombola och dans kring
granen
Söndagen den 14/12 kl 15.00 i Sion; Söndagsskolans Julfest för alla!
Måndagen den 15/12 kl 19.30 på Trålvägen 7; arbetsgruppen för Fotö skolas framtid träffas
Torsdagen den 18/12 kl 18.00 i Sion kyrkan; Fotö Skolas julavslutning
Lördagen den 20/12 kl 20.00 Ungdomarnas Julfest
Söndagen den 21/12 kl 11.00 Gudstjänst i Sion kyrkan; Kenneth Roobert pred., Sångarna
Torsdagen den 25/12 kl 07.00 JULOTTA i Sion kyrkan; Gryning sjunger, Andreas pred, kaffe
Fredagen den 26/12 kl 18.00 ”Minns Du Julsången” i Sion: Stort sång- och musikmöte med olika
grupper 



Söndagen den 28/12 kl 11.00 i Sion kyrkan; Vittnesbördsmöte, Sångarbröderna
Onsdagen den 31/12 kl 16.00 Gemensam Nyårsbön i församlingshemmet; Karolina S, Andreas, sång
Söndagen den 4/1 kl 14.00 Årshögtid med administrationsmöte i Sion; Sångarna, Andreas
Onsdagen den 7/1; vårterminen inleds i skolan
Torsdagen den 8/1 kl 19.30 i skolan; arbetsgruppen för Fotö skolas framtid träffas
Lördagen den 24/1 kl 14.00 i Församlingshemmet; Samhällsföreningens årsmöte

Styrelsens arbete under hösten 2003
OBSERVERA att mötesprotokoll, skrivelser och dess svar samt övrig information anslås på
Samhällsföreningens anslagstavla utanför Posten!
 
Styrelsen har haft två sammanträden och två allmänna möten för att ta fram ett yttrande till den nya
översiktsplanen sedan förra FotöNytt kom ut. Följande kan rapporteras från Samhällsföreningens arbete
under hösten 2003;
 
o Bredbandsanslutning; vi har fått besked att utbyggnad av telestation ska ge fler anslutningar under
december månad 2003. Provring 90200 för att kolla din möjlighet.
o Fotöbron 10 år; inget intresse från Fotöborna, beslöts att fira 10+1 år nästa år om/när skolan räddats
kvar.
o Lekredskap i Krogevi; medel har tidigare beviljats till en sk kompisgunga, tyvärr har kommunen inga
medel för att medfinansiera, ärendet läggs därför på is av FGIF
o Simhall i kommunen; Samhällsföreningen beslutade stödja detta förslag från andra ö-råd under
förutsättning att en simhall i huvudsak är självfinansierande dvs utan betydande driftskostnadsbidrag från
kommunen.
 
o Interaktion med kommunen.
Kommunen har under hösten 2003 kontaktats, tagit beslut eller agerat i följande ärenden som berör oss på
Fotö;
a.       ”Kommunens nya översiktsplan”; Ett förslag till yttrande togs fram vid två allmänna möten.

Förslaget gicks igenom av Samhällsföreningens styrelse som med vissa modifikationer och tillägg
antog detta. Förslaget har nu skickats in till kommunen. För den som är intresserad är det utlagt på vår
hemsida.

 
Information från öns “föreningar”;

Församlingshemmet
Gemensam ”Ekumenisk” Nyårsbön i församlingshemmet; Karolina Sandros och Andreas Reinhard, sång
mm Onsdagen den 31/12 kl 16.00. Alla hälsas mycket välkomna till Församlingshemmet!
 
Fotö GIF
LUCIA FEST (vuxna);        Fredagen den 12 december klockan 19.00
 
Årets luciafest vill du väl inte missa. Servering, lotteri och tombola. Utdelning ur Christoffers
minnesfond. Kvällen avslutas förhoppningsvis med auktion och kröning av Fotös lucia. Med din närvaro
kan traditionen leva vidare.

                            VARMT VÄLKOMNA!
 
Kom gärna och hjälp till att duka och fixa iordning på torsdag (11/12) kväll kl 18 i Församlingshemmet.
Gåvor till lotteriet mottages tacksamt! Kan lämnas till Maria Lindne eller direkt i
Församlingshemmet på torsdag kväll.

 

BARNJULFEST;      Lördagen den 13 december klockan 15.00



Tombola, Fiskdamm, Göttepöse, Servering och Dans kring granen med våra nissar.
VÄLKOMNA ALLA BARN

ÅRETS LUCIA KANDIDATER:
Åsa Börjesson, Emelie Ernebark, Marika Jansson, Cornelia Johansson, Caroline Jörnestrand,
Sandra Ivarsson, Karin Schiller och Sara Schiller
 
Glöm inte att lägga din röst. Alla boende på Fotö från 7 år och uppåt kan rösta. Din röst, med ditt eget
namn påskrivet, lägges på Samhällsföreningens låda utanför posten, senast fredag 12/12 klockan 17.00.
 
 
Ungdomsledare
FGIF är en ideell förening, där föräldrar ställer upp som ledare. Vem som helst är välkommen att träna dom små
man behöver inte själv ha spelat fotboll. Bara man tycker det är roligt att handskas med barn.
Janne Bäck hade aldrig spelat fotboll men tog sig an barnen i hop med Pejja och det fungerade bra.
 
Vi behöver din hjälp för att kunna bilda nya lag för de yngre!
 
Intresserad??  Hör av dig till Stefan Möller 968676 eller Pejja 965293
 
Lekparken:
Idrottsföreningen söker några som kan ansvara för lekparken vid fotbollsplanen. Annars överväger vi att lägga ner
verksamheten i lekparken.
 
Hör av er till Bert 965573 eller Pejja 965293
 
Mössor:
Den som är intresserad av att köpa en Fotömössa - kontakta Janne Bäck 969295
  
Hamnföreningen
Upptagningsplats för båtar på Ussholmen är nu klar och har använts för att ta upp de båtar som nu står
vinterförvarade här. Även en tryckspruta har köpts in med placering på Ussholmen.
 
Den senaste EU ansökan beviljades för bara någon dag sedan, fjärde gången gillt. Det innebär att
kajplatser för gästbåtar kan byggas söder om upptagningsplatsen på Ussholmen, toa/dusch anläggning kan
byggas om/till. Bodar kan nu också byggas på Ussholmen (på upprop i förra FotöNytt ang nya bodar fick
Hamnföreningen 7 intressenter). Enligt EU ansökan ska hamnen uppnå ”Blå Flagg” standard vilket ställer
krav på dess service, miljö och säkerhet. Vi får finna ut vad detta innebär i praktiken.
 
Aktuellt i Sion och Boa…
14/12 sön 15.00 Söndagsskolans Julfest för alla! Gåva till missionen
18/12 tors 18.00 Fotö-Skolans julavslutning
20/12 lör   20.00 Ungdomarnas Julfest
21/12 sön  11.00 Gudstjänst, Kenneth Roobert pred., Sångarna, Gåva t församlingsarbetet
25/12 tors 07.00 JULOTTA, Gryning sjunger, Andreas pred, kaffe
26/12 fre  18.00 ”Minns Du Julsången”: Stort sång- och musikmöte med olika grupper och
                             julsångerna, Gåva till kyrkbygget

28/12 sön 11.00 Vittnesbördsmöte, Sångarbröderna, Gåva till församlingsarbetet
31/12 ons 16.00 Gemensam Nyårsbön i församlingshemmet, Karolina S, Andreas, sång
 4/1    sön 14.00 Årshögtid med administrationsmöte, Sångarna, Andreas, Gåva t förs.arbetet

DU är välkommen!
 
Skolrådet
Lucia firandet sker i gymnastiksalen den 12 december med början kl 08.20 dit alla är välkomna! Därefter
blir det fika och julpyssel för föräldrar och syskon.



 
Skolavslutning blir det den 18 december kl 18.00 i Sion kyrkan dit alla hälsas välkomna. Skolans elever
samlas
på skolgården där fackeltåg till kyrkan utgår kl 18.00.
 
Vårterminen börjar sen äntligen den 7 januari!
 
 

Övrigt av stort intresse
Affärens erbjudanden
Under hösten och vintern gäller det att vi utnyttjar affären så att den kan fortleva. NU är det 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 (50 och 51 dvs tom 21 december) har affären följande
erbjudanden;
 

o Handla för 200 kr så får du köpa en back läsk för 35 kr + pant
o Gevalia kaffe (2 paket a 500 g)               50.00 kr
    OBS max 2 paket per hushåll
 
o WOK grönsaker 2 paket a ca 500g               39.80 kr
o Vetemjöl, 3 paket a 2kg                       25.00 kr
 
Svensk julskinka (ham eller pigham) kan du beställa och få till samma priser som
i stan!

 

Affärsinnehavaren vill önska alla sina kunder en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
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 till den/de det berör??
 
Lamparmaturer längs med gångvägen från skolan till nya området har slagits sönder. Reparation kostade
kommunen 16 000 kr meddelar Peder Falck från kommunens VA sektion.  Dvs för att finansiera detta
måste någon tjäna ca 80 000 kr och betala de 16 000 kronorna i skatt. Då ingen härute är speciellt förtjust
i att betala mer skatt än absolut nödvändigt måste vi hjälpas åt att stoppa sabbet!
 
Förstörelse på skolan har förekommit ett antal helger – lägg gärna kvällspromenaden här förbi!
 
Det var trist och komma ner till fritidsbåten som står uppställd i Nya Fiskehamnen och finna att den var
genomsökt och alla verktyg mm var borta. Jag har förstått att också andra har haft en sådan påhälsning. Vi
får hjälpas åt att ha koll på att sådant inte händer igen!
 
En stor ros utdelas till alla de som mycket aktivt jobbar med att rädda Fotö skola. Här finns ett otroligt
engagemang av så många duktiga mänskor. Hoppas att alla Fotöbor inser att rädda skolan kvar är inte
bara viktigt för skolan utan det gäller den framtida överlevnaden av vårt Fotö som levande samhälle!
 
Balkan – nära och fjärran
Jag blev ombedd att skriva några rader om det land som jag besökt ca 30 gg och känner ett så stort



engagemang för. Ett stort land, Jugoslavien med 25 olika nationaliteter, blev på kort tid 6 länder då
delrepublikerna Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Montenegro och Serbien
bildades (dit Kosovo och Vojvodina hör) . Åren 1991-1995 förändrades kartan dramatiskt på Balkan.
Krigen rasade och raserade på kort tid landet Jugoslavien, som många av oss besökt med dess underbara
natur och fantastiska mat. De 6 staterna gjorde sig självständiga efter kommunismens fall i öst-europa
och vakuumet efteråt, men också pga nationalistiska krafter. Några utropades utan våld, men flera tyvärr
med kriget som medel. Såren är många och djupa på alla sidor, men förhållandena och relationerna
håller sakta på att normaliseras vilket bl a kan uppfattas i att man nu kan färdas fritt mellan staterna utan
visumtvång.
Min första kontakt med folket, landet och kulturen fick jag 1987 genom en skolresa. En av mina
klasskamrater kom från Jugoslavien. Hon påverkade oss alla så att det blev en självklarhet att göra resan
till hennes land. Resan som kom att förvandla mig. Sedermera blev klasskamraten min fru! Hon kommer
från en multi-etnisk (=många nationaliteter) stad, där jag har sett att man kan leva i fred och harmoni
med varandra.   
 
Våren det år vi flyttade hit, 1999, började NATO sina bombningar mot Serbien-Montenegro-Kosovo.
Under 3 månader förvandlades landets materiella tillgångar till ruiner. De humanitära behoven var
gigantiska och i detta skede växte en längtan att få göra något för att lindra nöden. NI från Fotö var med
och gjorde fantastiska insatser under denna tid! Genom basarer i Boa, sponsring mm, bidrog NI med över
50.000:-. Det var en underbar känsla att möta Fotöbors kärlek och engagemang och sedan få förmedla
detta till behövande! Där nere mötte jag tacksamhetens tårar, många munnar som blev mättade och
spruckna fönster som blev lagade i den kalla vintern. Åren sedan dess har jag fortsatt att resa ca 3-4 gg/
år, både privat och i min pastors-tjänst, för att förmedla hopp och bygga broar. I dagarna är Ni med igen
genom söndags-skolans julgåva till bostadslösa familjer i staden Brcko, Bosnien.
Min senaste resa i höstas var jag bl a i Bosnien och staden Mostar (som betyder ”brobyggare”). Under
kriget stred där kroater, muslimer och serber mot varandra i omgångar. Men nu var där en återförenande
konferens för ledare inom kristna kyrkor från de olika länderna (forna Jugoslavien). Att mötas som ledare
efter 12 års gränser innebar reservation hos flera, men murar föll och det blev en SÅ stor glädje för alla!
Gemenskapen och enheten resulterade i vilja till samarbete över gränserna och avslutades med orden:
”Do vidjenja”, vilket betyder: På återseende! Jag vill gärna fortsätta med att bygga broar mellan
människor på Balkan, en del av Europa, fjärran men ändå nära! Människor som Du och jag, med samma
behov och längtan, där en del firar jul samtidigt som vi i väst, medan andra firar den två veckor senare,
som i öst.    

Andreas Reinhard
 
Fotö skolas framtid
Arbetsgruppen för Fotö skolas framtid har mötts ett antal gånger och arbetat färdigt en konsekvensanalys.
I denna har vi argumenterat för skolans framtid, som centrum för Fotös framtid som ett levande samhälle,
men också beräknat merkostnad och miljöeffekt för bussning av skolans elever till Hönö. Vi har visat
barnantalets utveckling som ger att om ca 10 år kommer elevantalet att ha vuxit till ca 80 barn mot 50
idag. Konsekvensanalysen kan du hitta på Samhällsföreningens hemsida (www.byradet.klova.se/foto
). Denna har delats ut till politikerna i Barn och Utbildningsnämnden, till en del av Kommunfullmäktiges
ledamöter samt till alla ö- och byråden.
 
Vidare har föräldrarepresentanter från Fotö tillsammans med representanter från Hönö gjort en gemensam
viljeyttring till skolledningen om hur vi önskar att vår skolstruktur ska vara (denna är publicerad
härunder). Detta är en del av den sk ”demokratiprocessen” i den skolutredning som nu pågår. Tyvärr har
skolutredningen reducerats till en ren lokalutredning. Utredningens förslag innebär att Tumlaren ska
stängas (huset säljas?) och verksamheten flyttas över till skolan. Vidare ska skolans 4-6 klasser bussas till
Hönö! Detta förslag är enbart baserat på ett försök att optimera användningen av skolans lokaler och
stänga alla ”enavdelningsverksamheter” (tex Tumlaren).
 
Ett antal engagerade Fotöbor har deltagit de politiska partiernas gruppmöten och därigenom både kunnat
lyssna av hur diskussionerna förs i de politiska partierna men också haft möjlighet föra fram våra



lyssna av hur diskussionerna förs i de politiska partierna men också haft möjlighet föra fram våra
argument.
 
Arbetet fortsätter och kommer att bli ännu intensivare i början av nästa år inför de politiska besluten om
skolans framtid. Kom och delta i vårt arbete – nästa möte blir den 15 december kl 19.30 på
Trålvägen 7!
                                                                                   
                                                                                   
 
 
Viljeyttring från föräldraråden i södra rektorsområdet.       Hönö 16/11-03
Inlämnad till skolledningen som en del i det pågående utredningsarbetet om skolor i kommunen
1.Intergration skola/förskola
Grundprincipen är att det ej är lämpligt vid de större skolorna. Intergraton skola/förskola förutsätter att
skolan är anpassad på så sätt att de små barnens behov tillfredställs på ett för dem betryggande sätt. Vi
föreslår att man anställer dagbarnvårdare för att lösa behovet av förskoleplatser,alternativt upprättar
paviljonger.
2.Närhetsprincipen
Närhetsprincipen skall alltid gälla för alla barn upp till trafikmogen ålder, alltså 12 år.
3.Enavdelningar
Inga kommentarer då vi inte har enavdelningar i område syd.
4. Fördela 7-9
Vi är positiva till två  7-9-enheter under förutsättning att skolorna är kompletta med lokaler för
teknik,fysik,hemkunskap,slöjd,gymnastik mm.och med kompetent och utbildad personal.
5. Intergration särskola
Intergrationen ska inte ske i klasserna utan i en verksamhet där det finns en samlad kompetens.Bra på det
sätt det ser ut idag.
6. Intergration kulturskola
Vi vill att det ska finnas tillgängligt på alla skolor, går bla.att lösa med flexibla och mobila lärare.
7. Kommunikationer
Trafiksäkra/cykelsäkra vägar måste finnas på alla tillfarter till de olika skolorna.
8. Eventuella externa förskolor/friskolor
Vi förväntar oss att kommunen skall erbjuda en fungerande och fullgod skola på alla våra öar.
 
Vi förväntar oss även att få ta del av uppkomna förslag innan beslut fattas, och att beslutsfattandet måste
ske januari 2004. Vi förutsätter att beslutsfattare tar stor hänsyn till våra yttringar i frågan då det finns en
stor enighet bland föräldrar och kommuninnevånare då det gäller vår skola i Öckerö kommun.
 

Med Vänlig Hälsning Föräldraråden i område Syd
 

En skola ska verka på Fotö! (intresse för Friskola på Fotö om nuvarande skola stängs)
Det har arbetats aktivt och koncentrerat för ett bevarande av Fotö skola alltsedan i våras och det arbetas
fortfarande. Vi är fast beslutna om det enda rätta är att en skola ska verka på ön.
 
Utöver konsekvensanalys, diskussioner, bevakning samt deltagande på diverse möten har nu även en
förundersökning satts igång, för att se hur en eventuell friskola på ön skulle kunna se ut. Detta skulle
kunna bli aktuellt om nuvarande skola stängs av beslutsfattarna. Vi vill alla att nuvarande skola ska få
leva vidare, men vi känner att vi ska också vara väl insatta i alternativa skolformer, om vår kommunala
skola stängs. Vi är många som inte kommer att stå handfallna och rätta in oss i ledet om skolan stängs. Vi
är många som är förberedda för en fortsatt kamp för att en skola ska verka på Fotö!

Fotö skolas arbetsgrupp genom Sara Arfwidsson
När det gäller
Vad glad jag är som har förmånen att få bo på Fotö. Alla som har möjlighet ställer verkligen upp. Det har och är
extra påtagligt nu när vi har något som hotar oss utifrån. Kampen om skolan är verkligen ett stort gemensamt
projekt som vi alla har kastat oss in i utan att tänka efter. Det är så otroligt viktigt att skolan får leva vidare här på



Fotö och inte låta den sakta försvinna över till vår grannö. Att skolan finns här vet vi ju alla att det ger en levande
ö både sommar och vinter. Och en trygghet för våra barn.
Snart är det dags att avsluta denna termins arbetsmöten och samla oss inför den nya och utmanande terminen.
Kommunen har tagit del av våra förslag och delger informationen till våra politiker som ska fatta beslut någon
gång i vår.
 
Nu på torsdag (11/12) är det Kommunfullmäktige kl. 17.30 på Nimbus. De ska då besvara ett antal motioner
som gäller skolan. Till dig som har möjlighet att på torsdag lägga ca 1,5 timme på något bra, kom med oss till
Nimbus och lyssna på våra politikers svar.

Fotö skolas arbetsgrupp genom Christina Ivarsson
Halvera din elförbrukning - Intresse för värmepump
Ett antal Fotöbor, och ett stort antal mänskor i övriga Sverige, har installerat värmepump för att sänka sin
energiförbrukning. Speciellt har på senare år luft – luft värmepumpar kommit ner i pris. En sådan
värmepump kostar idag installerad för en normalstor villa 15 – 20 000 kr. Den består av en del som
monteras utanpå huset och en enhet som monteras inomhus för uppvärmning av inomhusluften. En luft –
luft värmepump är speciellt lämplig om du har direktverkande eluppvärmning och kan innebära en
sänkning av elförbrukningen med upp till 50%.
 
De Fotöbor som installerat värmepump har haft problem hitta någon installatör i kommunen. Jag tänker
själv köpa värmepump efter nyår och undrar om andra har liknande tankar. Om så kanske vi kan pressa
pris något men framförallt möjligen övertyga någon i kommunen att installera! Om du har tankar på att
installera en värmepump kontakta Hans Lannefors (965977). Jag tänker starta upphandlingen i början av
januari 2004!
 
En ”liten” men ovanligt god jul !
För många är julen förknippad med många slags förväntningar. Många önskar lugn och ro, fina
julklappar, god mat, gemenskap & glädje samt god hälsa. Och kanske hoppas någon på en drömvit jul
med lagom mycket snö och lugnt väder. OM det nu ”mot vår förmodan” inte skulle inträffa, utan julen
blir något HELT annat, då kanske vi blir överraskade och besvikna. Traditioner kan, som det mesta här i
livet, vara till nytta eller till skada. På gott och på ont. Vi skapar mönster av levnadssätt, metoder och
medel för att nå fram till målet, i detta fall en ”god jul”. Detta är bra, för det är just vad traditioner ska
vara: medel som hjälper oss att nå ett mål, dit vi vill och ska. Så kan det vara på alla områden, och ingen
kan säga att man saknar traditioner helt och hållet. Vi har dem och de bidrar till helheten och resultatet
av vad vi önskar uppnå. MEN traditionen är inte målet och innehållet. Det finns också mycket som vi
INTE kan skapa tradition omkring. T ex kan man inte skapa julstämning med aldrig så många ljus, julmat
eller julsånger om man har sinnet fullt med oro, stress eller osämja inom familjen. För att tillgodogöra
sig det goda kan man behöva göra upp med det onda. Detta kan kosta på och tvingar oss till en ödmjukhet
inför varandra och livet. Tänk vad lätt vi tar för givet många saker som t ex har med julen att göra…Men
om vi släppte på kraven, sänkte ribban, och nöjde oss med det enkla skulle kanske julen få ett nytt och
MER innehållsrikt värde? För vad julen från början handlar om är ju egentligen långt ifrån alla
julklappar, gran, tomte och julmat. Den första julen var verkligen ”liten” i människors mått: en liten
sovande stad, några herdar på en äng, ett litet stall, en liten familj med en liten bebis i en liten krubba…
DÄR började julen! Och även om det blev början till något så stort och fantastiskt att t ex hela vår
tideräkning börjar där, i stallet, så finns ändå det lilla kvar i bilden: det börjar alltid med oss själva och
det lilla fröet av tro i en liten människas liv. Tänk om allting runt omkring skymmer sikten av det lilla,
enkla, men SÅ viktiga? Jag har fått tillfälle att fira jul i andra länder, både i Jugoslavien och i Rwanda,
och där mött en ”liten jul”. Så litet av allting runt omkring, men så mycket av julens verkliga innehåll!
Detta fyller mig än idag med tacksamhet och glädje över julens enkla men så fantastiska innehåll: ”En
Frälsare är född åt er! Frid på jorden! Bland människor Guds goda vilja och kärlek!” Detta är själva
innehållet, målet för julen: en”liten” men ovanligt God Jul! Den önskar jag ALLA läsare.  

 Andreas Reinhard
Postens tankar och ambitioner för Fotö
Först tilltänkta öppettider; vardagar 05-22, lördagar och söndagar 08-16. Låssystemet är nu reparerat och



kan ställas in efter våra önskemål! Har du synpunkter på nuvarande öppettider kontakta Florence Tönnäng
0709-809022!
 
Under vecka 51 kommer de nya paketboxarna. Dessa öppnas med en kod, istället för nyckel, som man får
i sin egen box tillsammans med paketavin. Posten kommer då att dela ut ett infoblad som beskriver hur
man ska göra.  Posten avvaktar till i början av nästa år med att införa möjlighet paket ska kunna lämnas in
och skickas i postens förköpta box samt att paketåterlämning och returskickning ska kunna ske direkt på
posten.
 
Sista dag för julkort och postpaket inom Sverige är den 16 december, för mer info besök
www.posten.se!
 
Posten vädjar också till alla sina kunder att ändra sina adresser till box numret, ej gata och gatunr.
Översiktsplan för kommunens framtid, förslag och synpunkter från Fotö
I två allmänna, inte alltför välbesökta möten, har ett antal Fotöbor diskuterat hur vi vill att kommunen och
speciellt Fotö ska utvecklas de kommande 10-15 åren. Vi skapade ett innehåll för att säkerställa att vi
fortsättningsvis har ett levande Fotö som en del i en levande Öckerö kommun;
 ”LEVANDE SKÄRGÅRDSKOMMUN MED ETT LEVANDE FOTÖ BÖR INNEHÅLLA”;

-         alla åldrar representerade i samhället
-         boende till en rimlig kostnad dvs unga familjer ska kunna bosätta/etablera sig här
-         skola/dagisverksamhet finns nära boendet
-         möjlighet till meningsfulla fritidsaktiviteter
-         handel och service inom rimligt avstånd med rimlig standard
-         näringslivsverksamhet, främst fiske samt dess leverantörs- och förädlings-näringar
-         acceptabel vägstandard och rimlig utbyggnad av allmänna kommunikationer
-         markanvändning för invånare, industri/handelsverksamhet, fritid och framtid
-         miljöbevarande aktiviteter
-         sjukvården
-         brotankar

 
Vi har sedan konkretiserat tankarna inom varje område. Förslaget har, förutom de öppna möten som
nämts inledningsvis och anslag på Samhällsföreningens anslagstavla, också diskuterats i
Samhällsföreningens styrelse. Inspelet till kommunen fastställdes vid Samhällsföreningens styrelsemöte
den 5/12 och är nu inlämnat till kommunen. Inspelet finns publicerat i sin helhet på Samhällsföreningens
hemsida!
 

Ordföranden har ordet
Hummerfisket fortatte bra under större delen av säsongen och för undertecknad med fiskarkompis Berndt
har det medfört nytt rekord i antal fångade humrar. Den 100 ade firades lite extra, den blev fotograferad
och filmad och hann bli en firad skådis innan den hamnade i grytan. Kort men lysande karriär. Har
funderat mycket på årets ”hummer-historia” men denna säsongen har väldigt lite udda ting hänt! Det mest
minnesvärda var den 100 ade hummern!
 
Skolans struktur i Öckerö kommun skulle ju utredas och alla skulle få säga sitt. En imponerande struktur
av samverkansgrupper skapades (på pappret). Konsulter hyrdes in för att få saken belyst på ett ”objektivt
sätt”. Genomförandet har tyvärr ej motsvarat förväntningarna. Det hela liknar skendemokrati då
samverkan skedde sent, med kort varsel och utan föregående information, både för föräldrar och elever.
Ö- och byråd har hittills ej blivit engagerade. Värst av allt var att utredningen hittills har reducerats till en
ren matematikövning (var tog de inlämnade synpuinkterna vägen?) där det verkar gå ut på att stuva in så
många elever som möjligt i så få lokaler som möjligt. Så kallade ”enavdelningar” ska stängas (och
säljas?). Om inte något dramatiskt inträffar är vi tillbaks där vi var i våras. Nämligen att med politikerna
diskutera hur skolan i en väldigt speciell (ö) kommun ska inrättas så att den, så kostnadseffektivt som
möjligt, innehåller invånarnas önskan om en för-, låg- och mellanstadieskola nära hemmet/på hemön så



lågt det går, grundskola i kommunen och gymnasieskola utanför kommunen.
 
Långsiktighet är inte Fotöbornas starka sida. Det var trist att konstatera att endast ett tiotal personer var
intresserade bidraga till ovan beskrivna översiktsplan! Roligt att notera är att en del yngre engagerade
mänskor, ”inspirerade” av arbetet med att rädda skola kvar på Fotö deltog! Roligt att notera är också den
starka representation Fotö får i kommunens Samhällsbyggnadsnämnd (6 av 22 ordinarie och ersättare)
som bildas vid kommande årskifte.
 
Inför 2004 efterlyser Samhällsföreningen nya engagerade styrelsemedlemmar, är du intresserad kontakta
undertecknad. I senaste styrelsemötet diskuterade vi en ändring av det tunga namnet på föreningen. En av
de nu unga engagerade styrelsemedlemmarna kom med det utmärkta förslaget ”FOTÖRÅDET” vilket vi
kommer att föreslå årsmötet den 24 januari. Hoppas få se dig då!     PS kolla vår hemsida, den hålls nu
ständigt aktuell!
 

Hans Lannefors / alldeles i slutet på
hummersäsongen


