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KALENDERN 
 
Torsdagen den 1 april kl 19.30 i skolan, arbetsgruppen för att rädda skolan sammanträder, alla välkomna
Onsdagen den 14/4 kl 17.30 i skolan, skolrådsmöte med rektor Eva Carlsson, alla föräldrar välkomna
Tisdagen den 20/4 kl 18.00 i FUC, kommuninformation för ö-/by-råden
Lördagen den 24/4 kl 09.00 i parken, samling för ö-städning (reservdag den 1/5 samma tid och plats)
Lördagen den 15/5 kl 14.00 i Nya Hamnen auktion/loppis för Sions nybyggnation. Kl 13 kan man bese
föremålen!
 

Rapport från Fotö Öråds årsmöte den 25 januari 2003
Förutom de stadgemässiga ärenden där revisorerna förklarade sig nöjda med Samhällsföreningens bokföring och
2003 års styrelse beviljades ansvarsfrihet (verksamhets- och revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll kan erhållas
från Hans Lannefors) togs följande frågor upp:

1. namnet på föreningen ändrades efter diskussion till ”Fotö Öråd”
2. bättres vinterväghållning kring Posten – Fotö Öråd ombads agera
3. affärens fortsättning – årsmötet beslöt enhälligt att Fotö Öråd ej ska stödja ekonomiskt
4. beslöts att parken ska bevaras som ”blomsterpark” och att Örådet ska jobba vidare med detta
5. uppmärksammades Eilert Ivarssons hängivna arbete med att hålla Fotö rent, blomma har överräckts
6. information kring Hamnföreningens fortsatta arbete i Gamla Hamnen

 
Fotö Öråds spenderingar under  2003 gick till ny brygga på Hummerskär, bidrag till skolan (innebandymål),
underskott för simskolan, parkbänkar (3 st) och tryckning av FotöNytt. I övrigt gick medlemsavgiften till plantor och
växter i parken mfl platser, vatten och soptömning vid park och lekplats, städning av toaletter samt diverse
arrangemang som tex att fira att skolan temporärt räddats, städdag och årsmöte. För vissa av aktiviteterna ovan gav



kommunen bidrag.
Styrelse för år 2004, utmaningar och arbetsuppgifter
Styrelsen för 2004 består dels av de av årsmötet invalda ledamöterna (Göran Albinsson, Olof Bergstedt,
Hans Lannefors och Maria Olsson-Lindne), av vilka Olof Bergstedt invaldes, övriga omvaldes av
årsmötet, och de som är utsedda av öns föreningar. Efter konstituering på första styrelsemötet den 6
februari ser styrelsen ut som nedan;

ordförande                  Hans Lannefors (“firmatecknare”)
            vice ordförande          Göran Albinsson
            kassör                         Maria Lindne-Olsson (“firmatecknare”)
            oberoende                   Olof Bergstedt
Föreningar representerade;
            Församlingshemmet; Monica Olsson
            Hamnföreningen;       Nils Andersson, Janne Gustafsson, suppleant Berndt Åberg        
Idrottsföreningen;             Bert Corneliusson, suppleant Raymond Englund
            Sion;                            Sten-Arne Berntsson, suppleant Peter Jörnestrand

Skolrådet;                   Charlotta Börjesson, Christina Ivarsson, Sophia Jarander kollektivt
 

FotöNytts redaktion;             Hans Lannefors
Revisorer;                              Mona Börjesson och Håkan Karlsson, suppleant Eva Åberg
 
Örådet ser som sina huvudsakliga arbetsuppgifter att se till att vi har en fungerande och
invånarevänlig ö (affär, trafik/vägar, park/lekplats, ”grönområden”/badplatser mm) samt att
anordna diverse aktiviteter för att bidraga till en i vid mening god livskvalitet här på Fotö. Detta i
ett kort och förhoppningsvis också i ett längre tidsperspektiv. För 2004 är definitivt att permanent
säkra skolans framtid på Fotö den viktigaste uppgiften!

Styrelsen vill passa på att tacka revisorerna för deras arbete inför
årsmötet!

 

Styrelsens arbete under vintern 2003/2004
OBSERVERA att mötesprotokoll, skrivelser samt övrig info anslås på Örådets anslagstavla utanför
Posten!
 
Styrelsen har haft årsmöte och två sammanträden sedan förra FotöNytt kom ut. Följande kan rapporteras
från Örådets arbete under vintern 2003/2004;
o Bussturlista; sådan var redan fastställd för 2004, utan att tur till Bratte på måndag förmiddag lagts in, vi
försöker nu få till detta i efterhand
o Bredbandsanslutning; kommunen har fått in anbud, som nu gås igenom, för utbyggnad av
infrastruktur, de anslutningar som skulle tillkomma i december 2003 har vi ej ”sett till”.
o Hemsidan; har steg för steg uppgraderats och förbättrats, gå gärna in och titta
o Parkens framtid; Örådet kollar upp vad det skulle kosta att bygga ett nytt staket
o Skolans framtid på Fotö; skolrådet/engagerade föräldrar med viss support från Örådet har aktivt
arbetat med denna fråga och haft många möten internt, med andra skolråd och med andra öråd
o Vinterväghållning vid Posten; gruslåda nu på plats, ärendet handhas av Församlingshemmet
o Vägstandard på Fotö; en ”vägvandring” ska genomföras med Trafiksektionen för att fastställa speciellt
vad som behöver göras för att permanent förbättra Stora Vägens beläggning
o Värmepumpar; Fotöborna visade klent intresse, dock försöker vi få ut någon installatör som ska kolla
möjligheterna för de få som var intresserade.
 
o Interaktion med kommunen.
Kommunen har under vintern 2003/2004 kontaktats, tagit beslut eller agerat i följande ärenden som berör
oss på Fotö;
a.       ”Skolans lokalutredning”; Fotö Öråd, tillsammans med 8 andra ö och byråd, gav kommentarer till de

förslag som kom ur den lokalutredning som genomförts. Kommentarerna fastställde kort att
Lokalutredningen inte på något sätt innehållit de krav, mål och förslagsalternativ som uppdraget



specificerat. Kort sagt total sågning.
 

Information från öns “föreningar”;
 

Fotö GIF
                         Vi söker ungdomsledare för åldrarna 6 - 12 år
Till alla småbarnsföräldrar några ord från Pejja.
 

Att ta över ett ungdomslag är inte betungande, utan tvärtom det är väldigt roligt och det ger
så otroligt mycket tillbaka. Att höra barnens kommentarer och se deras glädje när dom
presterat något som dom bara kanske drömt om att kunna göra. Det handlar inte om att vi ska
bli bäst utan om gemenskap bland barn och vuxna. Och ge dom ett bra fritids intresse och se
barnens utveckling.
Man behöver inte ha spelat fotboll för allt kan hända bollen är ju rund. Kom igen du vuxen ta dig
tid att ta hand om barnen. Tid finns om man bara vill. Jag lovar dig att roligt kommer du få.

 
Kontakpersoner för fotbollsverksamheten år 2004,

-         P90 som kommer att delt i cuper, Pedra ”Peja” Olofsson 965293
-         seniorfotbollen A lag, Bosse Björk 921127
-         dito B lag, Stefan Möller 968676
-         oldboysen 30+, Raymond Englund 968616

 
Medlemsavgifter kommer snart i allas postbox, de är oförändrade från i fjor;
450 kr; aktiva 18 år +,              350 kr; aktiva 15-18 år 100 kr; aktiva 0-15 år
100 kr; beach volley och boule 60 kr; stödmedlemmar              700 kr; familj
 
Boule är nu åter igång, är du intresserad vara med kontakta Inez Englund 966560 eller Staffan Knutsson
965328. Obs du måste vara medlem i FGIF för att få bruka boule banorna och beachvolleyn.
 
Lekplatsen vid fotbollsplan har nu fått fyra ansvariga personer; Jenny Möller, Annlis Janbro, Christine
Ottosson och Maria Zackrisson. Kontakta gärna någon av dessa vid frågor som rör denna lekplats.
 
Årsmötet valde följande personer att vara med i FGIFs styrelse; Janne Bäck, Bert Corneliusson, Raymond
Englund, Britta Hedlund, Stefan Möller, Claes Olofsson och Peja Olofsson.
 

FGIF vill passa på att tacka alla sponsorer som skänkte ting till vår julmarknad/Luciafirande;
Smycket, Spar Livs, Ö-Varvet, SEB, Mats Andersson, Hönö Vadbinderi, Sigges, Atelje Liling,
Cornelia, Butik Josefin, Classic Man & Woman, LOC, Hönö Skor, Boutique Lille Skutt, Nika
Träningsstudio, Lisalong, DIP, Klåva Blommor, Golfen Center, Dako, Norgårdens Interiör, Klåva
Fisk, Långesands Kiosken, Henrys Kiosk, Olinders, Bregårn, GG 218 Västfjord, GG464 Stella Nova,
GG73 Ingun, GG981 Ocean, GG920 Stella Polaris, GG812 Veronica, GG781 Sandefjord, GG105
Titania, GG562 Randi, GG892 Rigel

  
Hamnföreningen
Hamnföreningen beslutade på sitt årsmöte att anställa Holger Josefsson som Hamnkapten. Holger
kommer att jobba halvtid och därtill fungera som kassör.
 
Gamla Hamnen kommer att fortsätta att upprustas och byggas till;

-         fler bodar kommer att byggas på Ussholmen
-         kaj och fler båtplatser söder om den nya båtuppställningsplatsen på Ussholmen kommer att

färdigställas
-         elsystemet kommer att rustas upp
-         gästhamnen ska så småningom rustas upp för att om möjligt nå Blå Flagg status!



 
Är du intresserad av båtplats eller bod kontakta Hamnkapten Holger på tele 968907.
 
OBS om du tänker säga upp din båtplats vv gör detta senast den 30 april för att undgå debitering för
sommaren!
Det händer i Sion & Boa…
Aktuella samlingar under våren:
 - Gudstjänster söndagar 11:00
                                                  28/3 Vittnesbördsmöte, Sångarbröderna
                                                    4/4 predikan Reinhard, Sångarna
                              Långfredag    9/4 Nattvardsgudstjänst, Reinhard, Sångarna
                              Påskdagen   11/4 Sånggudtjänst ”Jesus Lever!”, Sångarna, Gryning, Reinhard.
                                                  18/4 Gudtjänst , Sångarna, Reinhard
                                                  25/4 Gudtjänst, Sångarna, Reinhard
                                                    2/5  Gudtjänst,Mikael Järlestrand
                                                    9/5 Bibelkonfa avslutning ! Lovsångskören
- ”5 i Sion”, Cafémöten söndagar 17.00:
                                                  4/4 Urban & Carina Ringbäck sjunger, servering, insamling till bygget
                                                   2/5  Mikael Järlestrand sjunger, servering, insamling t bygget
 - Dagledigträffar i Café Boa, tisdagar 15.00:
                                                 30/3 Glädjeskaparna, Sång o Musik från Fiskebäck, servering
                                                 27/4 Blommor & Sång, Vivan o Dan Eclund fr Tibro, servering
 
Förutom nämnda helg-samlingar händer följande varje vecka:
Måndagar 18.00: Måndagsklubben ( för mellanstadiebarn)
Tisdagar   09.00: Bön
                 18.00: Bibelkonfa ( klass 8), jämna veckor
                 19.15: Upptäckargrupp för vuxna, jämna veckor
Onsdagar  19.00: Bön
Fredagar   20.00: Ungdomssamling ( från klass 7)
Söndagar  09.45: Söndagsskola ( från 4 år)
 
Olika sånggrupper övar regelbundet. Intresserad? Hör med ledare! 
 
Extra :   lör 24/4  kl.19:00   LP-kampanj  med Nenne, Sivert, Målle Lindberg.
 

                 Cafe Boa öppnar för säsongen  9/5   15-18
 

DU är alltid välkommen !
 

Auktion och Lopp-marknad!
- lördag den 15 maj hålls en auktion + loppis till förmån för Sions bygge
Auktionen blir i Nya Fiskehamnen, i Västfjords sjöbod vid regn.
Alla brukar vi vårstäda. Spara dina ”prylar”, möbler mm. Inlämning av föremål och möbler sker helst
fredag eftermiddag - kväll efter ö.k. med Janne Gustafsson tel 966930 eller Mona Börjesson tel
966364.
Visning av auktionsföremål sker från kl 13.00. Det blir musikunderhållning. Auktionen börjar kl 14.00.
Loppmarknaden pågår hela eftermiddagen, av enklare skänkta ting (efter tillgång). Överblivna ting
hämtas av inlämnare. Ansvariga förbehåller sig rätten att kassera eller skicka vidare ting som ej
avhämtats. Hela behållningen går till Sions nybygge.
Café Boa har öppet servering från kl 15.00.
                                                                                                  ALLA är hjärtligt välkomna!

 

Skolrådet



Nästa sammanträde blir den 14 april kl 17.30 i skolan med deltagande av rektor Eva Carlsson. I mötet
kommer att diskuteras skolans framtida utformning. Andra viktiga frågor tex barnens attityd mot varandra
och mot vuxna kommer också att tas upp. Mötet är öppet för alla föräldrar. KOM OCH DELTAG!
 
Kommunen planerar nu att placera en ny förskoleavdelning i skolan där fritidsverksamheten nu försiggår.
Bamba kan då tänkas att anpassas till att också inrymma fritidsverksamhet. Om och när denna ändring ska
ske är skolrådet tacksam för hjälp från föräldrarna.
 
Alla har väl noterat att skolan nu får en välbehövlig ansiktslyftning. Taket läggs om och väggarna
repareras och målas om! Detta innebär att skolgården till viss del är en arbetsplats. Innanför stängsel får
barnen ej vistas. Snälla föräldrar se till att detta ej heller sker utanför skoltid!
 

OBSERVERA ATT SKOLAN EJ ÄR PERMANENT RÄDDAD – STÄLL UPP OCH JOBBA I
ARBETSGRUPPEN FÖR ATT RÄDDA SKOLAN - NÄSTA MÖTE DEN 1 APRIL KL 19.30 I
BAMBA!
 

Övrigt av stort intresse
Affärens erbjudanden
Under 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 (13 och 14 dvs tom 5 april) har affären följande erbjudanden;
 

o Gevalia kaffe (2 paket a 500 g)               45.00 kr
    OBS max 2 paket per hushåll
o Milda margarin (paket a 1000g)                20.00 kr
o Tonfisk (2 burkar a 200 g)                    14.90 kr
o Toa eller hushålls rullar (1 bal)             89.00 kr
 

Affärsinnehavaren vill tacka alla sina kunder och önskar en
skön vår!

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 igen. Reparation
kostade kommunen 16 000 kr förra gången. De kommer nu ej att repareras mer. Om du är förälder till
någon av de barn i säg 10-15 årsåldern som brukar vara på skolgården på sin fritid så snälla prata med
dem. De vet antagligen vem det är som sabbar – kanske är det just DITT BARN!
 
Fortsatta stölder i hamnen, både från båtar och husvagnar - jättetråkigt. Personer med pannlampor har
blivit sedda vid sena timmar på hamnområdet.  Om du ser nåt konstigt rapportera det till någon i
Hamnföreningen!
 
Ungdomslägenheterna utsätts ofta för att barn/ungdomar stör genom busringning, stenkastning mm.  Prata
gärna med dina telningar, sånt här ska vi inte behöva ha problem på Fotö med!
 
Glöm inte att högsta hastighet på Fotö är 30 km per timme och på Bustadvägen är det ”50” som gäller!
 
Fotö skräpigt och lite nergånget – ja så blir det väl säsongsvis och med åren. Varför inte, när nu vårens



Fotö skräpigt och lite nergånget – ja så blir det väl säsongsvis och med åren. Varför inte, när nu vårens
arbetslust sätter in, ta ett tag inte bara i din trädgård utan också ”utanför”. Varför inte gå in till grannen
och titta på din tomt, ditt staket och ditt hus därifrån. Säkert ser du ett och annat som bör fixas till!
                                                                                   

En äkta tro
Vad är äkta och vad är falskt, oäkta? Ibland behövs det en expert för att avgöra. Ifråga om t ex diamanter
och guld är det inte lätt för ett otränat öga att avgöra äktheten och värdet. Men den som har övat upp sitt
sinne genom tester och erfarenhet har ett annat utgångsläge. Det är till en trovärdig och erfaren expert vi
vänder oss när vi t ex ska laga bilen, tänderna eller spisen. Vi vågar inte riskera att göra fel och få än
mer problem!
Tyvärr, när det gäller det största, själva livet, försöker vi oftast själva och tror att vi vet allt och bäst. Men
det kan verkligen behövas hjälp, goda råd och vägledning i våra egna liv. Expertis som kan konsulteras
för att få fram äktheten. Dock är människan ofta svår att förstå sig på! Knutby blev under några veckor
en nyhetsmagnet med få motsvarigheter. Många frågar sig: Hur kunde detta hända? Varför var det ingen
som reagerade och avslöjade det oäkta? Sanningen är att flera reagerade redan för länge sedan. Man
såg farorna och varnade för det som var osunt, men lyckades inte få gehör. Människan har ofta svårt att
ta kritik, även om den är välgrundad och sund. Att någon annan skulle veta bättre än jag!?
”Experten” kanske inte måste vara psykolog, men den som själv prövats i livets eld, övat sitt sinne. För
det är genom livets tester, prövningar, som det äkta kommer fram! Guldet renas i eld. Gud söker den äkta
tron, den som kommer fram när prövningar möter, ”den som består provet i eld”. Det är den tron som en
dag skall ära Jesus när Han kommer igen, det är den som räddar oss. Gud har låtit människan få ett
”expert-ansvar” över sitt eget liv, men för att det ska fungera behövs hjälp både uppifrån och från sidan.
Från Gud som är äktheten själv och originalet till människa: Jesus Kristus -”sann Gud och sann
människa”. Han som alltid kan och bör konsulteras först och främst. Med Hans påverkan och hjälp
kommer äktheten, originalet fram hos oss själva. Då får vi lättare att avgöra äktheten och sanningen i vår
omgivning.  Men låt oss inte förringa erfarenheten från dem som går bredvid oss, som har hjälp att dela
med sig av till dig och mig. Att låta erfarna, beprövade människor bli vägledande är en hög, men
lättillgänglig visdom. En äkta tro växer fram där det finns äkta liv. Som ett träd med djupa rötter och
beprövade grenar bär frukt.  1 Petr.1:6-9     

Andreas Reinhard
Fotö skolas framtid
Om en månad är det ett år sedan som vi fick beskedet om nedläggning av Fotö Skola redan till hösten -03.
Men efter ett stort motstånd från elever, personal, fotöbor samt övriga öars stöd så har skolan hittills fått
vara kvar i oförändrad detta läsår. Vårt starka engagemang har nu mynnat ut i den lokalutredning som
skall utvärdera skolans lokaler i kommunen. Frukten av denna utredning, som gjorts av 2 konsulter, har
blivit tre alternativ som kan sammanfattas på följande sätt (allt om lokalutredningen kan du läsa på
kommunens hemsida);
Alt 0. Som skolornas lokaler och verksamhet ser ut idag.
Alt 1. Fotö Skolas 4-6 elever flyttas till Hönö, förskolan ”Tumlaren” flyttar in i skolas lokaler. Nordöarna
samverkar med årskurserna 4-6. Nybyggnation av lokaler till förskola, dagbarnvårdare på Öckerö samt att
flera mindre enheter flyttas ihop i befintliga lokaler på huvudöarna.
Alt 2. Visar samma situation för Fotö och Nord-öarna som Alt 1. Nybyggnation av högstadieskola på
Hönö, samt att mindre enheter flyttas ihop i befintliga lokaler.
 
Just nu så pågår insamling av remisser från alla skolråd, öråd och övriga som deltagit i lokalutredningen.
Efter detta så skall beslut fattas i BoU-nämnden.
 
Vad som skall ske med skolan på kort och lång sikt vet vi inte idag. Men vi kommer att fortsätta arbeta för
att skolan  permanent skall få vara kvar från förskola till sexan. Skolan är ju själva livsnerven i ett
samhälle eller på en ö som Fotö. Utan skola så blir Fotö en tyst ö och det måste vi till varje pris arbeta för
att förhindra!
 
                                              Arbetsgruppen för att rädda skolan//Christina
 



Låga elpriser
Ö-rådet på Klädesholmen har för sina medlemmars räkning förhandlat fram ett mycket bra elavtal. Det
kräver dock att man är många, helst alla på Fotö för att det ska fungera. En intresseanmälan kommer inom
kort att sättas upp på Posten. Vi bör åtminstone vara 100 hushåll för att en sådan förhandling ska kunna
göras.
 
Ö- och by-råden agerar tillsammans i viktiga frågor
Vid ett möte den 6 mars möttes representanter för nio ö- och by-råd i Cafe Boa (alla ö-/by-råd var
inbjudna). Mötet hade arrangerats i syfte att leda demokratiarbetet i Öckerö kommun vidare. Huvudpunkt
på mötet var att strukturera möten mellan Öråd, Byråd och politiker, kommunledning och tjänstemän i
övergripande frågor, 2 gånger per år.
 
Mötesgång vid dessa politikermöten föreslogs bli enligt följande: Politiker, tjänstemän och/eller
kommunalråd inleder med en kort presentation av den aktuella frågan (2 frågor per möte) som dessa
berörda parter har fått sig tillsänt i förväg. Detta för att den kommande dialogen vid mötet skall bli så bra
och livskraftig som möjligt samt att ”rätt” politiker deltar i mötet. Därefter blir det tid för frågor och
diskussion. Säg att varje fråga får ta 1-1,5 timmar.
 
Under mötet kom följande övergripande frågor upp: Simhall, Skolans lokalutredning, Kommunhuset,
Polis - Brottslighet, Översiktsplanen – småskaligheten hur behåller vi den?, Kommunikationer och
Bredband. Mötet beslutade att i det första politikermötet ta upp Skolans lokalutredning och
Översiktsplanen/småskaligheten hur behåller vi den?. Dessa två teman förbereds i våra olika Byråd, Öröd
(och Ungdomsfullmäktige?).
 
Till kontaktpersoner för Skolans lokalutredning valdes Hans Lannefors och Monica Nyström. För
Översiktsplanen valdes Gunnar Birath, Karin Wenander och Carina Lindén. För respektive fråga
sammanställer ovan nämnda personer de inlägg som kommit in från Öråd/Byråd (och
Ungdomsfullmäktige?) till nämnda sida på Diskussionsforum. Dessa sammanställningar skickas till
politikerna i god tid före det tänkta mötet!
 
Vecka 18 föreslogs som lämplig vecka för politikermötet. Lena Kilander ombads kontakta
politiker/tjänstemän för att finna lämplig dag samt boka möteslokal. Preliminärt har den 28 april bokats in
som mötesdag.
 
5 juni kl.14-16 nästa träff för Byråd, Ö-råd., Ungdomsfullmäktige anordnas av Britta Edefors och Sören
Renulf i Hälsö småskola - Inbjudan går till alla Öråds/Byråds ordf. samt till deltagare i dagens möte och
Ungdomsfullmäktige
 
Övriga frågor: Remissinstans blir vi ofta för sent – Vi efterlyser kommunens protokoll – Vi har fått polis!
– Sigge informerade om Skaftö Ö-råd ang. deras arbete med fastighetsskatten - utskick kommer. Vi
reagerar och skickar tillbaka. Agera tillsammans är viktigt!
 
 

Ö-städning den 24 april kl 9.00
Lördagen den 24 april kl 9.00 träffas vi i parken för att göra årets ö-städning.
Här fördelar vi arbetet så att vi rensar längs vägar, i parken/lekplatsen, i Vivi
och på andra platser på ön. Sopsäckar finns att hämta i parken. Fyllda
sopsäckar kan läggas i den container som kommer att placeras vid Söö korset –
obs enbart brännbart matrial får kastas här!!!!!! För de som ej har möjlighet
transportera sina säckar till containern körs några runder med pick-up för att
samla upp dessa. Obs sista säckuppsamling kl 12.00. Korvgrillning för alla



ivriga städare blir det kl 11.30 i Vivi med traditionellt lotteri.
 
DU STÄLLER VÄL UPP, DET BRUKAR BLI GANSKA MYSIGT MED

MÖJLIGHET FÖR ALLA ATT GÖRA NYA BEKANTSKAPER!
 
Reservdag vid ihållande dåligt väder är lördag den 1 maj, samma tid och
aktiviteter.

 
 
 

Ordföranden har ordet
Skolans utredning är nu ute på remiss tills den 8 april. Beslut angående förskolan och en eventuell
högstadieskola på Hönö ska fattas under våren. Övriga beslut tex flyttning av årskurs 4-6 mellan öarna
avses tas i höst. Från engagerade föräldrar, personal, öråd mfl har många frågor ställts men tyvärr få svar
erhållits. Ingen ordentlig och trovärdig förklaring har hittills getts på vilken grund de föreslagna
omflyttningarna av elever och skolverksamhet gjorts. Signaler om oväntade och växande underskott i
gymnasiekostnaderna oroar då de ska ta ur samma ”pöse” som den som innehåller pengar till
skolverksamheten inom kommunen (låg, mellan och högstadieskola).
 
Framtiden för Fotö skola är ej bestämd så vi kan inte på något sätt slå oss till ro i tron att ”det ordnar
sig nog”! Antalet engagerade föräldrar har tydligt gått ner. Vi behöver mer engagemang för att säkra en
permanent överlevnad av Fotö skola för barn från förskola till och med mellanstadie! Fotö blev speciellt
tackade av Kommunfullmäktige vid deras december möte för det sätt vi agerat på för att behålla vår skola.
Detta fina och uppskattade arbete måste vi nu fortsätta och vi får inte tappa orken då det snart bara är
spurten kvar.
 
            PS kolla vår hemsida, den hålls nu ständigt aktuell!
 

Hans Lannefors / strax före påsk och
påskefyr

 

BLI MEDLEM I FOTÖ ÖRÅD
Fotö öråd (tidigare Fotö Samhällsförening) är en förening för boende på Fotö. Föreningen är politiskt och
religiöst obunden och ska i vid mening ”verka för öns bästa” enligt stadgarna. Föreningen har funnits i 30 år.
 
Fotö Öråd kan agera på ett starkt sätt då dess styrelse består av representanter från alla öns föreningar plus några
till invalda av årsmötet.
 

Frågor som Fotö Öråd jobbat med de senaste åren;
- årlig städdag av Fotö med korvgrillning
- ny gjuten brygga vid Hummerskär
- tillsammans med skolrådet jobbat för att rädda skolan kvar på Fotö mha skrivelser,
konsekvensanalys mm
- tagit fram förslag till kommunens nya översiktsplan
- fått hit busskur vid Söö korset
- bekostat och placerat ut bänkar runt ön
- inrättat parkering vid Posten
- ansvarat för strand och toa städning



- ansvarat för strand och toa städning
- FotöNytt, den Fotö-lokala informationsskriften som kommer ut 4 gånger per år
 

Medlem kan boende på Fotö bli som är 18 år eller äldre. Den årliga medlemsavgiften är
50 kronor per person. Inbetalning sker via det bifogade inbetalningskortet.
 

Tag nu tillfället och betala medlemsavgiften i Fotö Öråd. Medlemsavgiften går
oavkortat till aktiviteter som gynnar dig och Fotö.
 

                                    Tack för ditt stöd! / Hans Lannefors
Fotö Öråds postgironummer är

730359-7.


