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Lannefors
30 augusti, 2004, 4 veckor innan hummerpremiären                                               Organ för Fotö Öråd
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Fotöbron´s  jubileum 10år+1 & Fotö Skola´s 
50-årsjublileum

samt att skolan får finnas kvar på Fotö

Ett stort KALAS kommer att gå av stapeln
LÖRDAG 11/9 med start kl 14.00

 

PPåå  bbrroonn blir det kalasstart. lite musik & brolopp för alla barn
 

PPåå  sskkoollggåårrddeenn kommer det att vara många aktiviteter;
Tal kring bro och skola av bla Arne Lernhag

Café & Uppträdanden/Auktion/Loppis/Lotterier
Insamlade medel går oavkortat till gemensamma aktiviteter mellan förskola & skola på

Fotö
 

Mycket välkomna önskar Fotö Öråd , Fotö Skolråd & FGIF
 

 
BROLOPPET: Startavgift 40 kr betalas till Fotö GIF  Pg. 728815-2 senast den 5

september
Märk inbetalningen med ”broloppet” samt namn och födelseår

Startavgiften kan även lämnas till Pejja Olofsson eller Anneli Jansson
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Alla deltagande barn får medalj
 

KALENDERN 
Onsdag (1/9 och 8/9) samt torsdag (2/9 och 9/9) kl 18-19 Inlämning av loppor och auktionsföremål
på skolan
Torsdagen den 2/9 kl 19.30 Arbetsgruppen för Fotökalaset träffas i skolan
Torsdagen den 9/9 kl 19.30 Arbetsgruppen för Fotökalaset träffas i skolan
Lördagen den 11/9 kl 14.00 Fotökalaset; Broloppet
Lördagen den 11/9 kl 15.00 Fotökalaset; Tal och återblick på skola och bro inleds av Arne Lernhag
Lördagen den 11/9 kl 16.00 Fotökalaset; Auktionen börjar
 

Styrelsens arbete under sommaren 2004
OBSERVERA att mötesprotokoll, skrivelser och dess svar samt övrig information anslås på Örådets anslagstavla
utanför Posten!
 
Styrelsen har haft ett sammanträde sedan förra FotöNytt kom ut. Följande kan rapporteras från
Samhällsföreningens arbete under sommaren 2004;
o Bredbandsanslutning; kommunen har tecknat avtal med operatör, utbyggnad klar senast i slutet av
2005
o Byggnation på Söö; ändrade planer förskjuter byggstarten
o Brygga vid Hummerskär; Fritidskontoret bidragit med ny stege som monterats
o Lekredskap vid Krogevi; Örådet bidragit med 1/3 av kostnader för lektorn, FGIF och kommunen
står för resten
o Vägstandard på Fotö; Villavägen nyasfalterad, Stora Vägen lagad och ny mötesplats på
Skiftesvägen
 
o Interaktion med kommunen.
Kommunen har under sommaren 2004 kontaktats, tagit beslut eller agerat i följande ärenden som berör
oss på Fotö;
a.       ”Bidrag till staket i parken”; Vi kan troligen få bidrag för en del av kostnaderna, om pengar finns

i år är oklart.
 

Information från öns “föreningar”;
Församlingshemmet
Familjegudstjänst den 26 september kl 15.00 i Församlingshemmet med Karolina Sandros. Barntimme
barnen kommer att medverka. Stanna gärna för gemensam fika efteråt!                   VÄLKOMNA!
 

Fotö GIF
Simskolan
Simskolan genomfördes i år inledningsvis med ”svinkallt” vatten som efterhand blev allt varmare. Erik
Börjesson och Viktoria Johansson ledde 7 barn i ”nybörjarekurs” och 13 i kombinerad
”fortsättningskurs” och märkesprovtagning. Totalt 20 vilket var mindre än hälften jämfört med i
fjor, kanske måste vi marknadsföra oss även utanför Fotö – eller var det det dåliga vädret i början av
sommaren som inverkade?

 Stort tack till Erik och Viktoria för ett bra jobb från FGIF, Örådet och
föräldrar!

Fotödagen
Lördagen 14 augusti försiggick boule och fotbollsspel samt försäljning av hamburgare och läsk med
mera på Krogevi. Mycket folk och bra väder gjorde sitt till för ett lyckat arrangemang. Resultatbörsen;
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Boule;             öppna boulemästarskap seniorer; 25 lag totalt, från olika öar samt Hjuvik och
Torslanda. Lasse Gotlander och Berit Meier från Torslanda PRO vann vandringspokalen i finalen över
ett lag från Öckerö. Bästa Fotö placering var tredje platsen av Birgitta Möller och Inger Corneliusson.
Mycket bra bouleväder rådde så partytälten behövdes för att få skugga. Inez och våran ”fröken
Gudrun” såg till att det var ordning och reda i resultat och matchplanering.
Fotboll; I år deltog föräldralag, viktväktarlag, ungdomslag, mixade A-B lag. Ett handikappsystem
jämnade ut chansen att vinna. Ett ungdomslag med 13-15 åringar vann med föräldralaget på 2a plats.
En inlånad riktig radioreporter som speaker refererade proffsigt. Oldboyslaget kom ej till match då en
känd nyckelspelare var i New York på rockkoncert!
 
Midsommardansen var välbesökt med jättefint väder. Lotter, kaffe och kakor gick åt väldigt fort.
Hamnföreningen
Gamla Hamnen;
- alla båtplatser nu uthyrda
- alla utom ett elskåp nu utbytta
- vägen ut till de nya båtplatserna på Ussholmen kommer att asfalteras
- fler bodar planeras, är du intresserad kontakta Hamnkapten Holger på 0707-432730!
- belysning på den ”krokiga” bryggan kommer i höst
- planerat skjul/förråd för vatten och spruta på Ussholmen kommer också att byggas nu i höst
- båtuppställningsplatsen iordnigställes för mindra och halvstora båtar
 
Nya Fiskehamnen;
- nya Rigel tillverkad på ett Lettiskt varv och hembogserad färdigställes nu med hjälp av Litauisk
arbetskraft
- säkerställ att du har pallvirke innan båtupptagningen (gammalt söndrigt virke från i våras är
bortrensat!)
- båtupptagning får du hjälp med av Holger, Janne eller Ragnar, boka gärna i god tid!
- Holger uppmanar alla att tömma båten på allt av värde inför vinterförvaringen
Holgers båtuppställningshall nu nästan klar inför båtsäsongens slut – vi hoppas han får många kunder!
 
Det händer i Sion och Boa…
Sionförsamlingen hälsar välkommen till höstens samlingar, gemenskap och arbete!
 
För barn, 3-12 år; Söndagsskolan, söndagar 09.45 i Sion – startar den 5/9
För mellanstadiet; Måndagsklubben, måndagar 18.00 i Sion (platsen varierar) - start 20/9
För åttondeklassare; Bibelkonfa, tisdagar 18.00 - start 7/9
För högstadiet och uppåt; Ungdomssamlingar fredag 20.00 (plats varierar) – start 10/9
För alla; Bönesamlingar, tisdagar 09.00 och onsdagar 19.00
              Gudstjänster, söndagar 11.00 + dagledigträffar, möten mm, mm.
 
Aktiviteter under september;
3 fre     16.00-lörd, Ungdomarna Kanothajk, anmälan till Mats & Linda Jansson
5 sön    11.00 Gudstjänst, A. Reinhard, Sångarna, äldste-avskiljning, nattvard
            15.00-19.00 Café Boa öppet
            18.00 Sångkväll vid Boa, Fotö-sångarna (inställt vid regn)
v.37: mån-lör 08.15 Morgonandakter i närradion 94.1 MHz
12 sön 11.00 Gudstjänst, A.Reinhard, Japan-besök, sångarna, missions-söndag
            15.00-19.00 Café Boa öppet, sista för säsongen!
19 sön 11.00 Gudstjänst, Kenneth Roobert, Sångarbröderna
            18.00 Sångövning, Sångarna
26 lör-sön Församlingsresa till Arvika, sångare mfl., anmälan i Sion!
28 tis 15.00 Dagledigträff med Mirjam Athley Afrika missionär
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15-17 oktober: Helg med Samuel Olofsson – Vi kan göra den gode Gudens vilja!
 

Se vidare i programblad, Lokalbladet och affischer – VÄLKOMMEN!
 
Skolrådet
Fotö skolas klasstruktur och ”bemanning” för höstterminen 2004 är enligt nedan;
Rektor; Eva Carlsson. Bitr rektor för förskolan Eva Wiktorsson
Klasslärare för årskurs 0-1 är Anna-Lenah Norberg
Klasslärare för årskurs 2-3 är Pernilla Jansson
Klasslärare för årskurs 4-5-6 är Helen Rehammar
 
På fritids samt som resurslärare har vi Anna Gustafsson och Maud Hansson. Slöjdlärare är Bengt
Nilsson.
I Bamba och för lokalvård ansvarar Kerstin Bernhardsson och Kristina Andersson.
I förskolan ”Tumlaren” jobbar Lilian Falck, Britt-Marie Ivarsson, Birgitta Hamnebo och Carina Öberg.
Nya förskolan ”Måsen” med 16 barn är under uppstart med inskolning. Här jobbar Evelyn Geinäs,
Karin Hansson och Heidi Pedersen. Lokaler under hösten är Sionkyrkans bottenvåning. Ombyggnad
av skolan för att ta emot denna nya avdelning sker i höst.
 
Skolan kommer att jobba med tema ”säkerhet” i alla aspekter. Skolrådet kan nu åter arbeta på ett mera
normalt sätt efter det att hotet om att stänga skolan är borta. Fokus blir att jobba med attityder, respekt
för varandra, hänsyn, ansvarstagande och andra mjuka frågor som kan sammanfattas under begreppet
socialt beteende.
 
 

Övrigt av stort intresse
Affärens erbjudanden
Sommaren har även i år varit bra för affärens omsättning. Under hösten och vintern utan turister
och Cafe Boa så blir det genast lägre omsättning. Om du vill att affären ska kunna fortsätta så
måste vi handla i den. Under denna och följande vecka (36 och 37 dvs tom 12 september) har
affären följande erbjudanden;
 

o Kaffefilter(2 paket a 200 styck)                  18.00 kr
o Gevalia kaffe (2 paket a 500 g, max 2 per familj) 48.00 kr
o Falukorv (800 g från Scan)                        29.00 kr
o Falukorv (600 g från Scan)                        23.90 kr
o Tonfisk i olja (3 burkar)                         18.00 kr
o Colgate tandkräm (1 tub)                      14.90 kr         
o Lux tvål (3 stycken)                              10.00 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!
 
Fotökalaset, hjälp behövs!
Massor med hjälp behövs nu inför Fotökalaset den 11 september. Kom gärna på de återstående
planeringsmötena den 2 och 9 september kl 19.30 (om inget annat angetts på anslagstavlorna på Fotö)!
 

Nedanstående behöver vi hjälp med;
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- inlämning av saker som kan säljas på auktion eller loppis (lämnas onsdag eller torsdag kl 18-19 på
skolan vecka 36 och 37)
- bakning av tex bagebröd eller kaffebröd inlämnas på skolan (tider ovan) eller direkt till Christina
Ivarsson
- på morgonen den 11/9 behövs mycket hjälp på skolgården att få allt klart - se anslag om tid
- flagga gärna den 11/9
 
Speciell inbjudan till Fotökalaset
Vi vill alldeles speciellt bjuda in följande personer;
- de som gick i Fotöskolan 1954
- barn som går i Fotöskolan idag, inklusive Tumlaren och Måsen, med föräldrar
- personal som jobbat på Fotöskolan genom åren
- de personer som satt i Hamnföreningens styrelse vid beslut om brons tillkomst
- de personer som sitter i Hamnföreningens styrelse idag
- politiker och tjänstemän inom kommunen som var delaktiga i brobeslutet och dess genomförande
 
Alla barn – glöm ej anmäla er till broloppet senast den 5 september (se första sidan)!
 
Ett glädjebesked
Beskedet om att skolan får vara kvar blev ett glädjebud för alla som kämpat för skolan, barnen,
föräldrarna, ö-rådet, skolrådet, personalen, kort sagt: alla på Fotö! När detta besked stegvis nådde
fram till oss hade många svårt att tro det: Är det verkligen sant? Blir vi inte lurade nu igen? Vågar vi
hoppas och tro på det? För ingen av oss vill bli besviken igen, ingen vill börja tro på ett glädjebud för
att sedan upptäcka att man hade fel. Men i detta fall kan vi glädja oss nu, och det behöver vi kunna
göra! Efter allt arbete och engagemang kommer lönen: att se resultatet, skörden av det som vi har
sått. Vi kan glädja oss tillsammans.
Lördag den 11 september får vi tillfället här på Fotö!
- Idag fick jag ett glädjande besked. Det gällde biståndsmedel till ett särskilt behov på Balkan som
beviljades av biståndsorganisationen. Jag blev så glad! Allra mest för de behövandes skull eftersom
jag sett behovet med egna ögon och vet vad det skulle betyda för dem att få hjälpen. Att få förmedla
detta besked till vännerna på Balkan kommer också att bli underbart roligt! Det blir oväntad hjälp
eftersom de inte hade blivit lovade hjälp någonstans ifrån.
- När jag tänker på vilket glädjebud som vi alla har fått från Gud blir jag glad! Det är ett besked som
ibland kan vara svårt att tro och ta till sig, men ändå finns det givet till oss: Det har hänt, det gäller nu
och det gäller mig. Oväntat: för vem kunde förvänta sig nåd för den som var skyldig? Ologiskt: för
vem skulle vilja gå i döden istället för den dödsdömde? Otroligt: för vem skulle tro att Universums
Gud o Herre ville göra allt detta för oss, och bli den som räddar och befriar? Beskedet ger mig en
grund att stå på som håller, det ger mig en ny start och möjlighet i livet, och en tro på framtiden. Jag
får och vill glädja mig åt det största glädjebudet och dess verkan! Vill inte du? ( 1 Johannes brev
4:9-10 )
                                                                                      AAnnddrreeaass  RReeiinnhhaarrdd

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??
 
Töm din båt när den är upptagen på land – annars är det stor risk att någon annan gör det!
 
Ros till alla busschaffissar som alltid är på glatt humör och är allmänt hjälpsamma!
 
Ris till klottraren Famoz som klottrat hela vägen från Fotö till Bustaden under konferensen – vi vet vem du är!
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Utfarterna från Backerlia och Trålvägen till Stora Vägen ligger nära varandra – här har varit incidenter där bilar
på väg in till Trålvägen nästan har krockat med bilar på väg ut från Backerlia – SE UPP!
 
Rapport från Ungdomsfullmäktige
Den 8 september så drar Ungdomsfullmäktige igång igen efter sitt sommarupphåll. En kväll på
Nimbus väntas med bla. information till ledamöterna inför kommande höst samt att vår närpolis, Björ
Blixter, kommer och presenterar sig. Våra fina tröjor kommer även att delas ut. En munktröja som vi
själva har utformat och lämnat in till tryckeri. I våras jobbade vi med ett Ungdomens Hus som riktade
sig de lite äldre ungdomarna i kommunen. Flitigt arbete i utskotten resulterade i ett konkret brev som
skickades in till Kommunfullmäktige, nu väntar vi ivrigt på svar.
Denna höst planerar vi för vidare utskottsarbete och en kurs som bla. Handlar om demokrati. För
tillfället har vi tre utskott; Miljö & kommunikation, Kultur,Fritid & Idrott, Skola & Utbidlning.
                                                                   MMyy  LLaannnneeffoorrss//oorrddff  ii  UUnnggddoommssffuullllmmääkkttiiggee
Det kom ett brev (mail) från Posten
Postens produktsortimentet vad gäller färdigfrankerade försändelser såväl inom som utanför Sverige är väl
utarbetat.
Det är också mycket enkelt att använda sig av. Vi har idag gett i uppdrag till en reklamfirma att göra ett enkelt
montage i en glasram med de vanligaste produkterna och priserna på dessa.
Där skall också finnas information om tillvägagångssätt för beställning samt viktiga telefonnummer och
webbadresser.
Detta har vi tänkt montera upp på den fria väggen i samhällsboxen på Fotö.
 
Den typ av leveransanläggning som vi tillsammans med er på Fotö har skapat, har rönt ett stort intresse på flera
håll.
De olika typer av leveransanläggningar som finns och håller på att utvecklas kan anpassas till olika miljöer.
Vi hoppas att på mässan Bo i Göteborg 2005 få visa en del av detta. I de exempel vi visar för olika intressenter
har vi alltid med Fotö som ett exempel på ett pilotprojekt. (Fotö var först, tillsammans med bostadsområdet
Högsbohöjd).

Bredband på Fotö (info nedan är kopierad från kommunens hemsida)
 

Bredband i Öckerö kommun
Ett avtal har nu tecknats mellan Öckerö kommun och Skanova om bredbandsutbyggnad i Öckerö kommun. Avtalet går i
korthet ut på att Skanova förbinder sig att bygga ut samtliga telestationer i kommunen för att ge så många som möjligt av
kommunens hushåll tillgång till någon form av höghastighetsförbindelse.

Utbyggnaden skall påbörjas direkt efter semesterperioden och skall vara klar allra senast 31 december 2005, dock uppger
man från Skanova att man räknar man med att vara klar långt före detta datum.

Användarna kan välja fritt mellan dessa operatörer som levererar bredbandstjänster till privatpersoner och företag.

 , Glocalnet, RixTelecom, Spray, Tiscali, Telia, Carambole, OmniNet, Ventelo, NetatOnce, Dataphone

Mer exakta uppgifter om tidplanen för utbyggnaden kommer att publiceras så snart Skanova färdigställt den.

Frågor om vilken typ av tjänst som kan erhållas på en viss adress kan ställas till Skanova, (telefon 08-724 43 43) eller till de

enskilda operatörerna (se ovan) men eftersom projektplanen fortfarande är preliminär så kan vissa uppgifter vara oklara
 
 

Ordföranden har ordet
 
Sommaren blev ju bra till slut, åtminstone några veckor. Nu är livet tillbaks till vardagen efter en,
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förhoppningsvis, välförtjänt semester. Upplever att turisterna varit ovanligt många på Fotö. Vid besök i
Vivi eller på Hummerskär så kände jag inte igen många Fotöbor. Enligt Kultur och Fritids har
turistantalet i vår kommun gått upp rejält de senaste åren. Det är ju trevligt att andra också får uppleva
våra fina öar.
 
Fotökalaset har kommit till för att fira att skolan får vara kvar men vi tänkte också uppmärksamma att
bron faktiskt fyllde 10 år ifjor. Då när skolan var i riskzonen, bla p.g.a. att bron finns, var det inte läge
att uppmärksamma brons jubileum! Vi hoppas nu på ett fint väder och många besökare till detta
evenemang. Intjänade medel ska gå till att ytterliggare förbättra verksamheten i skolan och förskolan
för elever och personal. Att Fotökalaset råkat hamna den 11 september är en ren tillfällighet och ska
inte på något sätt kopplas till händelserna i New York detta datum!
 
I år är ju hummerpremiären ovanligt sent, hoppas att de ej hinner bli alltför orörliga och därmed
svårfångade i takt med att vattnet kyls ner. I höstrusket är det tur att hummerfisket finns att se fram
emot. Vilka historier kommer vi att kunna berätta i vinter som vi först ska uppleva? Hummerfiske är
ett stycke livskvalitet i sig och en hyfsad inkomst för många! Fiskeinspektören som intervjuades på
radio idag menade att sommargäster ofta helt felaktigt blev beskyllda för tjuvfiske av hummer av den
fastboende befolkningen. I själva verket var det så att de man minst anade var de största brottslingarna,
oftast fastboende! Men så är det väl inte på Fotö??
 
Bastu i simlärarboden kom som förslag på min förfrågan i förra FotöNytt om hur vi kan utnyttja all
entusiasm och drivkraft som nu ägnats åt att rädda skolan, och som nu borde kunna omfokuseras på
annan uppgift. Vad tycker ni? På förra styrelsemötet i örådet togs iden upp och resulterade i att en
kostnadsuppskattning ska göras. Har någon ideer för hur vi kan utveckla Fotö vidare är de alltid
välkomna! Kan vi på något sätt dra nytta av den ökade turismen? Kan vi få ännu mer liv i vår
hamnmiljö under sommaren?

Hans Lannefors / 11 dagar för
Fotökalaset

 
PS Samhällsföreningen har nu 313 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!
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