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KALENDERN 
Midsommarafton kl 10.00 lövning av midsommarstång på idrottsplatsen Krogevi
Midsommarafton kl 15.00 dans, kaffe och lekar kring midsommarstången
Midsommarafton kl 22.00 vuxendans på lövad dansbana på idrottsplatsen
Söndagen den 25 juli kl 10.00-12 inskrivning till simskolan i simlärarboden i Vivi
Torsdagen den 5 augusti kl 19.30 i bamba planering av Fotökalaset ALLA är välkomna att delta
Torsdagen den 19 augusti kl 8.20 skolan börjar äntligen igen
Lördagen den 11 september kl 14 på bron, Fotökalaset börjar
 

Styrelsens arbete under våren 2004
OBSERVERA att mötesprotokoll, skrivelser samt övrig info anslås på Örådets anslagstavla utanför
Posten!
 
Styrelsen har haft tre sammanträden sedan förra FotöNytt kom ut varav ett öppet för medlemmarna.
Följande kan rapporteras från Örådets arbete under våren 2004;
o Bussturlista; tur till Bratte på vardagsförmiddag 9.04 har nu lagts in, ankomst Öckerö 9.40
o Bredbandsanslutning; kommunen har fått in anbud, IT chef ska nu teckna avtal med nätoperatör
o Parkens framtid; staket för dyrt för Örådets kassa, vi undersöker hur få bidrag
o Skolans framtid på Fotö; nu fastlagt att en ny ”dagisavdelning” ska startas till hösten, skolan blir kvar
o Vägstandard på Fotö; ”vägvandring” genomförd, se separat artikel
o Byggnation på Söö; PO Hansson redovisat sina planer på byggnation av 10 friliggande hus
o Billigare elpriser; endast ca 20 personer anmälde sig, vilket är för få för att påverka priset



o Städdag; anordnades den 24 april med god uppslutning och traditionell utdelning av ”belöningar”
o Skydd för båtar vid Vivi; lina med stora välen utlagd för att skydda flytbryggan
o Sponsring av skoltröjor; Örådet bidrog med 50 kr per skoltröja
o Reparation i lekparken; alla schaklar på gungorna byttes, bord reparerades och staket lagades
 
o Interaktion med kommunen.
Kommunen har under våren 2004 kontaktats, tagit beslut eller agerat i följande ärenden som berör oss på
Fotö;
a.       ”Årlig förhandling med Kultur och Fritids”; följande får vi hjälp med; ny soptunna, grillgaller,

reparation av toaletter och bättre väg till Vivi, ny stege till Hummerskär
b.      ”Möte mellan öråden och politiker”; möte den 28 april då politikerna frågades ut om

översiktsplanearbetet och skolans framtid – se separat artikel!
 

Information från öns “föreningar”;
 

Fotö GIF
Midsommarafton;
10:00 samling på fotbollsplanen där alla hjälps åt att plocka blommor till midsommar stången så att den
blir så fin som möjligt. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma ner och hjälpa till, gamla som
unga.
 
15:00 lotterier och kaffe servering, dans och lekar kring midsommarstången 
 
Se även anslag!                                                                         Alla är hjärtligt välkomna!
 
Fotödagen (datum se anslag!) vid idrottsplatsen Krogevi med start kl 10.00
Planerade Fotbollsmatcher;

A mot B lag
ungdomslag
oldboys (eventuellt utklädda) mot damer

 
Bouleturnering samt servering av hamburgare, korv + bröd, kaffe & kaka, dricka mm. Lotterier.
  
Kom gärna ner och titta eller varför inte vara med i någon av våra aktiveter. Är du intresserad att vara med
i ett damlag som möter oldboysen så ring Pejja 965293!
 
Se även kommande anslag!                                                                   Hjärtligt välkomna!!
 

Pojkar födda 89, 90, 91 spelade Gustavscup i år i ett och samma lag, grattis killar till silvret!
 
Simskolan
Simskolan är till för dig som vill lära dig simma likaväl som för märkesprovtagning och är i år förlagd till
veckorna 31-33 (26/7-13/8). Åldrar är 4 år och uppåt. Erik Börjesson och Victoria Johansson kommer
precis som i fjor att vara simlärare. Inskrivning sker den 25 juli kl 10-12 i simlärarboden i Vivi. Kan du ej
komma då så var vänlig ring Victoria på telefon 966552. Tider och kostnad meddelas senare genom
anslag. Vid öveteckning prioriteras FGIFs medlemmar och deras barn.
 
Nu ska vi starta upp ett fotbollslag för 6-8 åringar, flickor och pojkar
Är du intresserad vara med och bilda ett fotbollslag på Fotö kontakta Jan-Erik Bäck (969255) senast den
1/8.
 
Sist men inte minst ett stort tack till alla våra stödjande bingolottoköpare!
 
Hamnföreningen
Hamnkapten Holger Josefsson är nu i full gång och kan rapportera följande;



 
Gamla Hamnen;
-         7 bodar färdigställda och uthyrda, 7+7 till planeras – är du intresserad kontakta Holger (0707-432730)
-         16 båtplatser till har färdigställts på Ussholmen – alla är uthyrda
-         ett skjul/förråd kommer att byggas S om lyftplatsen för vatten/spruta mm
-         belysning, elanslutningar och vattenanslutning kommer snart på plats
-         båtuppställningsplats blir snart färdig
-         gamla fiskebåtsbryggan blir nu nästan i sin helhet gästhamn, elskåp sättes upp
-         gamla elskåp på befintliga bodar bytes ut liksom belysningen på piren
 
Nya Fiskehamnen:
-         Holger bygger en båtuppställningshall där större fritidsbåtar ska ha sin vinterförvaring med service
-         John Ivarsson har byggt om det gamla militärförrådet för delvis samma syfte, gamla verkstaden ska

fungera som snickeriverkstad
 
När jag bad Holger berätta lite om sig själv så menade han att alla känner honom. Enda jag fick ut var att
han tidigare fiskade med Porjus. Holger kan bäst nås på mobiltelefon 0707-432730.

Vi önskar Holger lycka till i hans nya jobb!
Det händer i Sion & Boa…

juni månad:
20 sö 11.00 Gudstjänst med NY-DAVID som sjunger och spelar gitarr & munspel
27 sö 10.00 Gudstjänst, Andreas Reinhard, fri sång

juli månad:
04 sö 10.00 Gudstjänst, Lars Henriksson, sång, nattvardsfirande
11 sö 10.00 Gudstjänst, Jan Hilding, sång, barnvälsignelse
         19.00 Sång vid Boa (premiär!) Sångarna
18 sö 10.00 Gudstjänst, Olle Bergkvist, Sångarna
         19.00 Sång vid Boa, Anders Börjesson m team
25 sö 10.00 Gudstjänst, Andreas Reinhard, Sångarna
         19.00 Sång vid Boa, ”Samuelsons sånger”

augusti månad:
01 sö 10.00 Gudstjänst, Aste & Rut Abrahamsson, nattvardsfirande
         19.00 Sång vid Boa, Bengt & Bo Lundgren
08 sö 10.00 Gudstjänst, Mattias Ivarsson, sång
15 sö 10.00 Gudstjänst, Vittnesbörd, Sångarna
21 lö  18.00 Sångarna medverkar vid Café Röröboa, Rörö
22 sö 11.00 Gudstjänst, Andreas Reinhard, Gryning sjunger
          18.00 Sång vid Boa, Zandra Adolfsson m team
29 sö  11.00 Gudstjänst med Församlingsmöte, Sångarna, Byggoffer
          18.00 Sång vid Boa, ”Pater Noster” från Klädesholmen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varje vecka under hela sommaren: Bön i Sion, onsdagar 19.30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Café Boa har öppet söndagar 20/6 och 27/6 kl 15-18, från 28/6, veckorna 27 - 32 : Alla dagar kl 14 –
21
( vecka 33 - 37 : söndagar kl 15-19 )                  

Välkommen till våra mötesplatser!
PS Har du lust att hjälpa till i Café Boa, baka, servera, diska eller.. kontakta Sonja Josefsson
(968907) eller Maria Jörnestrand (965530)! Alla är välkomna att göra nytta på ett roligt sätt!
Församlingshemmet
Församlingshemmet (delar av) uthyres under sommarmånaderna, 3 bäddar i 1 stort rum och kök, 3000
kr/vecka. Kontakta Monica Olsson (966403).
 



Kyrkans barntimme, 2 ggr per vecka, startar åter i augusti anmälan tlll Anita Steinhof (966806).
 
Skolan
Renovering och upprustning är nu snart klar. Kostnader för detta avsattes av kommunen innan Öbo tog
över ägandeskap vid årskiftet. Hyran kommer därmed ej att påverkas enligt kommunens politiker!
 
I höst kommer följande personal att finnas i skolan;

-         Anna-LenaNorberg har hand om förskoleklass och ettor
-         Pernilla Jansson tar två-treorna
-         Helen Rehammar undervisar fyr-fem-sexan
-         Maud Hansson och Anna Gustafsson kommer också att vara kvar i skolan

 
 

Övrigt av stort intresse
 
Affärens erbjudanden
Till  midsommar erbjuder affären alla tillbehör som en traditionell svensk midsommar kräver (dock ej
snaps). Du kan handla nypotatis, olika sillsorter, dill, jordgubbar mm. 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.  Denna
och följande vecka (25 och 26 dvs tom 27 juni) har affären följande erbjudanden;
 

o Gevalia kaffe (2 paket a 500 g)               48.00 kr
    OBS max 2 paket per hushåll
o Coca Cola (2 liter)                          14.90 kr plus pant
o Matjesill (200 g)                             13.90 kr
o GB Glass (2 liter)                            28.00 kr
o Toa eller hushålls rullar (1 bal)             89.00 kr
 

Affärsinnehavaren vill tacka alla sina kunder och önskar en fin
sommar!

Fiskebåtar som handlar garanteras en bra service och rabatt på affärspriserna, fler båtar är
välkomna!
 
Midsommardans på lövad bana
Dans på lövad dansbana är en fin gammal svensk tradition på midsommarafton som några av oss försöker
att bevara. I år blir det start kl 22.00 (vid passligt väder) till inspelad musik, kanske om vi har tur får vi
levande musik? Vill du hjälpa till att löva dansbanan (kl 10.00 på midsommarafton) eller bidra med musik
kontakta Hans Lannefors (965977) eller Berndt Åberg (967530).
 
Intresse för gemensamt elavtal
Intresset för ett gemensamt elavtal var mycket begränsat, endast ca 20 personer. Vid kontakt med
elleverantörer är de ej villiga ge rabatter för en sådan liten grupp. De senaste åren har det visat sig att man
vinner på att binda sitt pris 1 eller 2 år. Lämplig tid att binda priset är ofta på sommaren. Observera att
man kan binda priset i förväg.
 
 
 

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??
 
Mycket trist att konstatera att då båten skulle i sjön så var tanken tömd, locket öppet och regnvatten i
tanken – Håll Koll!
 
Hundbajs har det klagats på längs vägarna på Fotö – använd påse. Vill du ha ett klistermärke på din tunna
att man kan kasta bajspåse tag kontakt med H Lannefors på 965977 (Örådet har hittills lagt ut ca 100
märken i Postens lokaler men de försvinner bara till annat?)
 
Skymd sikt i vägkorsningar – håll efter din växtlighet för att unvika olyckor (10 meter in från korsning får
staket vara högst 80 cm och växtlighet högst 100 cm högt)
 
Gnällspikar och arbetsmyror, det var en stor besvikelse att så få föräldrar kom och hjälpte till och
reparerade lekplatsen (2 st) – sitt inte och gnäll på att örådet inget gör – örådet det är DU, kom och hjälp
till! Det är kul!
 
Glöm inte att högsta hastighet på Fotö är 30 km per timme även för sk EU mopeder!
 
Vägvandring på Fotö med Bo Hultskär och Stig Odlöw
Följande åtgärder diskuterades och kom vi fram till;
 
1. Mötesplats Söder om Cafe Boa där vägkanten gjutits upp
Stig kollar markägare - om kommunen eller Hamnföreningen är markägare så fyller
kommunen upp med lämpligt matrial när sådant finns så att möte kan ske och sätter upp M
skylt
 
2. Stora Vägens dåliga beläggning och vattensamling utanför "Franses"
På plats där vattensamling sker skapas en stenkista och sättes en brunn sk
"önskebrunn", förbättrad vägbeläggning kan dröja
 
3. Vägbeläggning på Trålvägen
Slutlig ytbeläggning aldrig pålagd. Detta kan samordnas med slutbeläggning av nya
områdets gator? Prövas/prioriteras inim kommunens hela beläggningsprogram. Kan dock
dröja många år!
 
4. Fartdämpande åtgärd mellan Söö korset och bussvändplatsen
Kommunen undersöker om timglas insnörpning är lämplig, dock finns i år inga pengar?
 
5. Återvinningsstation i Söö korset
Kommunen undersöker möjlighet/pengar för att sätta upp "plank" eller lämplig
"inneslutning"
 
6. Ljudstörningar från verksamhet i fiskehamn för planerad nybebyggelse mellan
bropåfart och Nya Fiskehamnen
Fyrglasfönster är tillräckligt enligt Bo. Juridiskt kan man intet göra i köpekontrakt.
 
7. Erosion av Egnahemsvägen intill Söö korset
Kommunen fyller upp vägbank mot havet (när stor fyllsten finns)och kompletterar
asfalten i vägkanten
 
8. Beläggning av Villavägen
Kommunen belägger ytor som nu ej har beläggning eller söndrig sådan
 
9. Beläggning av Tumlarestigen
Vägen är privat, Stig rekommenderade att vi pratade med Barn och Utbildning
då denna väg användes som tillfart till Tumlaren
 
                                               
 
 



Fotö skolas framtid är säkrad
 

 
Efter ett drygt års intensivt arbete, har vi fått positiva besked från kommunen:
 
Fotö Skola, åk 0-6, får vara kvar, samt förskolan ”Tumlaren”. Dessutom öppnar under ht-04, en nystartad
förskoleavdelning i skolans fritidslokaler. Ombyggnation, rekrytering av personal mm skall nu ta vid
innan det kan starta upp och det arbetet leds av bitr. rektor Eva Wiktorsson.
 
Skolavslutningen i Sion och Skolan blev en hoppfull glädjehögtid för ALLA! 
 
Redan torsdagen 5/8 kl. 19.30 i bamba träffas vi igen för att fortsätta planera för det ”STORA
KALASET” som går av stapeln den 11/9 kl 14.00. Det behövs många händer och idéer, så kom och var
med i detta roliga arbete! J
 
Till hösten hoppas vi (föräldrar, personal och elever) kunna jobba mer aktivt med olika frågor såsom :
attityder, socialt beteende och andra viktiga ämnen som berör våra barns nu- och framtid.
 
Skolan börjar igen torsdagen 19 augusti kl. 08.20.
 

Vi hoppas att ni får en riktigt skön sommar! //Skolrådet
 
Fotökalas i höst (preliminärt den 11 september)
När nu skolan är säkrad, ny dagisavdelning startas upp och bron fyller 10+1 år så tycker vi det är dags att
”fira”.
 
Vi har följande tankar till ett program som vi preliminärt lagt den 11 september;
 
Ca 14   Bron fyller 10+1 år vilket vi firar med tal och start av ett ”brolopp” för våra barn och ungdomar
 
Ca 15  På Skolans gård har vi tänkt ha kaffeservering, lotterier, loppis och auktion. Här kommer också
uppträdande av skolans elever och någon lokal musikgrupp att ske. Vidare hade vi speciellt tänkt bjuda in
de elever som gick här för 50 år sedan och även mångåriga lärare.
 
Spara gärna pengar och loppor över sommaren för ditt deltagande. Alla intjänade pengar går oavkortat till
skolans verksamhet och till lärarnas och elevernas bästa!
 
Fotöbron, Öckerö kommun

 
 



Frågor till politikerna angående Skolan i Öckerö kommun
Och deras svar vid möte med öråden den 28 april -04
Följande partier var representerade:
Moderaterna (m), Kristdemokraterna (kd), Socialdemokraterna (s) och Vänsterpartiet (v)
 
SKOLANS ORGANISATION OCH STRUKTUR I ÖCKERÖ KOMMUN
Politikernas svar kortfattat inskrivna efter resp fråga.
 

1. Hur ställer politikerna sig till skolverksamheten i kommunen (årskurs 0-6);
-         småskalig/decentraliserad eller stora enheter/centraliserad?
-         representation på alla öar med "tillräckligt elevunderlag"?
-         får detta i så fall kosta extra?, hur mycket?

Kd/M; småskaligt så långt det pedagogiskt och ekonomiskt kan motiveras, småskalighet inom enheter
genom att ha större enheter uppdelade i mindre avdelningar. Ska bygga bort förskole-avdelningar med
dåliga lokaler och samordna de enheter som ligger utspritt på Hönö/Öckerö. Får kosta extra genom viss
omfördelning från de större enheterna på tex Hönö/Öckerö.
S; Skolan ska vara småskalig och decentraliserad, på alla öar om detta är ”pedagogiskt riktigt”.
V; För småskalighet, även för barn under skolåldern. Ha ”flexibla enheter” som kan ändras efter
åldersstruktur och barnantal på samtliga öar där brukare och öarna anser det vara försvarbart.
Decentraliserad struktur är samhällsekonomiskt OK och säkrar framtida skatteintäkter.
 

2. Har politikerna fått ett tillräckligt beslutsunderlag i "lokalutredningen" med diverse
remissvar?, saknas något?

Kd/M; Ja tillräckligt beslutsunderlag finns, mellanalternativ kan nu skapas/värderas utifrån de
huvudalternativ som angavs i lokalutredningen. Blir bara ett högstadium.
S; Ja det var bra få reda på vad som är bra/dåligt i byggnaderna och vilka alternativ som finns.
V; För hittills fattade beslut har vi fått tillräckligt underlag – större åldersintegrering möjlig och kanske
nödvändig - på sikt.
 

3. Hur tolkar politikerna att endast 4 av 37 remissvar, inkomna vid förra remistillfället, har
förordat något av de av lokalutredningen givna alternativen? Hur ser det ut nu i senaste
remissomgången som slutade den 8 april?

Kd/M; Ej förvånade över svaren. Remissvar till ”avstämningsrapporten” var mer konstruktiva än de till
den tidigare lokalutredningen.
S; Lokalutredningen och remissvaren genererade fler möjliga alternativ där man kunde ”plocka russinen
ur kakan”.
 

4. Vissa av förslagen i lokalutredningen, stängning av ett antal förskolor, innebär att skola där
förskola ska integreras behöver kraftigt byggas om (för tex Rörö har en summa om 5 MSEK
nämnts), hur kommer detta att påverka hyrorna? finns detta budgeterat alternativt
medräknat i lokaluträkningen?

Kd/M; Inget beslut fattat. Vissa lokaler är i stort behov av renovering.
S; Ej diskuterat inför 2005 än.
 

5. Öbo har på någon skola startat en omfattande "totalrenovering" och ej bara "lappa och
laga" det mest akuta som kommunen gjort de senaste dekaderna, vad kommer detta att
innebära i hyreshöjning framöver?, är detta budgeterat/medräknat för kommande års
kostnadsutveckling?

Kd/M; Kommunen avsatte inför 2004 20 MSEK för renoveringar av vissa enheter. Detta kommer därför
ej att påverka hyrorna.
S; Se Kd/M svar!

 



Tillopp och avlopp
Marken under oss är ganska ihålig. Då tänker jag på alla de vatten- och avloppsledningar som rinner till och
från våra hus och under gatorna. Utan dessa skulle livet se annorlunda och krångligare ut. Några gånger har
det hänt att man med tryckluft spolat rent vattenledningarna med följden att vattnet blivit otrevligt brunt. Vi fick
fylla kärl innan för att ha under rengöringsarbetets tid och då kanske vi tänkt på hur privilegierade vi är som har
rent dricksvatten bara genom att vrida på kranen. Förra veckan har fastigheterna längs Egnahemsvägen berörts
av ett renoveringsarbete av avloppsledningarna. En hel dag fick vi inte använda avloppet mer än allra
nödvändigast. Stränga förhållningsregler för vad man inte fick göra p g a risken för översvämning i källaren då
avloppet stängdes. Stanken som blev från avloppet avhjälptes med rent vatten! Vi tänker sällan på hur viktigt ett
fungerande avloppsnät är, förrän det krånglar. Tillopp och avlopp är två naturliga delar av livet och bra
förutsättningar för hushållet. På samma sätt skulle man kunna säga det är med själva livet! Hur ser det ut om vi
aldrig får påfyllning? Till slut har vi ingenting att ge, vi blir uttorkade och tomma. Vad fyller vi våra liv med? Är
det rent, nyttigt vatten? Smutsigt eller giftigt? Mycket kan komma in som förorenar våra liv, allt är inte nyttigt.
Nu är det sommar och många tillfällen till vila, återhämtning och påfyllning. Vi behöver det ”rena” vattnet, det
är livsnödvändigt och det finns att få.  ”Vad hjärtat är fullt av talar munnen” säger Bibeln. Från hjärtat kommer
det ett ”avlopp” som en följd av vad vi låtit komma in. Detta skräp stinker och förorenar våra liv, och blir till
ord och beteende. Men livet kan få ett rent utlopp för ett utlopp behövs som gör att vi kan fylla på igen. Annars
blir det gammalt och unket vatten som står stilla. ( Tänk på Döda Havet, det salta och just döda!) Ett naturligt
tillopp och ett lika naturligt utlopp är vad vi är tänkta att ha. Låt denna sommar få bli tillfället för oss att både
fyllas på och strömma ut, att ta emot levande vatten och ge ut från samma källa som aldrig tar slut. Med önskan
att detta ska få fungera i våra liv. Ta gärna fram Bibeln och läs Johannes Evangelium 4:13-15

Varm sommarhälsning Andreas Reinhard
 

Ordföranden har ordet
 
Sunda förnuftet vinner till slut. Skolan får vara kvar ”under lång tid framöver” på kommunens just nu mest expansiva
ö, Fotö. Detta beslut har vi jobbat för sedan chockbeskedet om nedläggning eller ”omdisposition” kom i april månad i
fjor. Härtill får vi ytterliggare en dagisavdelning (heter nu förskoleavdelning) som kommer att inrymmas där skolans
fritids är nu. Fritids flyttar till lärarrummen och görs också tillgängligt för 0-1an. Lärarutrymme byggs in som en del av
nuvarande bamba. Tillsammans ger det ett mycket bättre lokalutnyttjande.
 
Jag är enormt imponerad med vilken viljestyrka, engagemang och kunnighet ett antal Fotöbor gett sig på uppgiften
att rädda skolan kvar. Dessa har deltagit i vissa partiers gruppmöten, diskuterat med skolledningen, haft möten med
politiker, gjort konsekvensbedömningar, gått igenom skolans ekonomi, skrivit remissvar och kommit med positiva
förslag till hur skolan ska vidare utvecklas. Nu ska denna enorma vilkekraft kanaliseras till ett avslut i skolfrågan med
ett Fotökalas i höst. Det har varit ett nöje att arbeta med denna grupp engagerade Fotöbor nu i ett drygt ett år. Vad
månde bliva? Gruppen har själva insett sin styrka och frågat sig – vad ska vi nu ta tag i? Har DU något förslag?
 
På tal om initiativ och drivkraft – kan ni gissa hur många Fotöbaserade företag vi har? Vi fick ihop 39, men har sen
identifierat ytterliggare 6 så 45 tillsammans, som skrev under en skrivelse om nödvändigheten av en skola i ett
livskraftigt samhälle. Dessa företag sysselsätter ca 90 personer. Inte dåligt för en ö med drygt 600 innevånare! Vad
månde bliva?
 
Allt är dock inte positivt här på Fotö. Tid och plats för reparationer i lekparken var utlyst i god tid i ett flygblad
”Glädjeyra på Fotö” som delades ut till samtliga hushåll på Fotö. Hade inte två fäder, gifta med styrelseledamöter,
dykt upp så hade jag plockat ner gungorna i lekparken och skrotat det fasta bordet/bänken. Skärpning! Jag kan
upplysa er som inte deltagit i slika gemensamma aktiviteter att det är kul och givande både för kropp och själ!

Hans Lannefors / en ljus midnatt med få
moln men mycket blåst

 
Hittills har bara 237 personer betalt medlemsavgift i år. Det är lågt jämfört med ca 315 i fjor. Vi kommer
nu att dela ut inbetalingskort till er som missat att betala! Medlemsavgiften på 50 kr per person 18 år och
uppåt går oavkortat till aktiviteter som gynnar dig och Fotö.



Tack för ditt stöd! / Hans Lannefors                                        Fotö Öråds
postgironummer är 730359-7.


