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KALENDERN 
Fredagen den 17/12 kl 19.00 FGIFs julfest för vuxna i Församlingshemmet
Lördagen den 18/12 kl 15.00 FGIFs julfest för våra barn i Församlingshemmet
Måndagen den 20/12 kl 18.00 Fotö skolas julavslutning i Sion kyrkan
Fredagen den 31/12 kl 16.00 Gemensam Nyårsbön med Svenska Kyrkan i Sion kyrkan
Lördagen den 22/1 2005 kl 14.00 Fotö Öråds årsmöte i Församlingshemmet
 

Styrelsens arbete under hösten 2004
OBSERVERA att mötesprotokoll, skrivelser och dess svar samt övrig information anslås på Örådets anslagstavla utanför
Posten!
 
Styrelsen har haft tre sammanträden sedan förra FotöNytt kom ut. Följande kan rapporteras från Fotö
Öråds arbete under hösten 2004;
o Förslag om bastu i simlärarboden; Örådet ej villiga finansiera detta men är positiva till en sådan
ombyggnation
o Fotökalaset; Örådet var med och arrangerade denna stora dag för Fotö
o Lekparken; lekutrustning lagad och säkrad
o Parken; sprinklersystem lagat
o Pontus 100 år; bidragit till rejäl uppvaktning på Pontus 100 årsdag
o Vägstandard på Fotö; sprängsten läggs nu för att förhindra erosion mot Egnahemsvägen i Söö korset
 
o Interaktion med kommunen och länsstyrelsen.
Kommunen har under hösten 2004 kontaktats, tagit beslut eller agerat i följande ärenden som berör oss på
Fotö;
a.       ”Inneslutning av återvinningsstation i Söö korset”; Kommunen ombeds ”bygga in” och snygga upp

återvinningsstationen som är det första man ser vid ankomst till Fotö
b.      ”Bristande respekt för stopplikt i ”Krögen”; Kommun/polis ombedda göra insats för att hjälpa till att

förbättra respekt för trafikregler för att förhindra olycka i denna korsning där så många barn färdas
c.       ”Fartdämpande åtgärder på Bustadvägen samt rondell vid dess anslutning till Öckerövägen”;

Örådet ansåg att de nu uppsatta plaststolparna fungerar både som skydd för de på GC vägen samt
verkar fartdämpande, Örådet positivt till rondell där även Sandlyckevägens och Tulpanvägens samt
GC vägens anslutningar till Öckerövägen arrangeras på ett säkert sätt

d.      ”Synpunkter på strandskydd på Söö”; Örådet ansåg, i enlighet med inspel till kommunens
översiktsplan i december 2003, att ” Söö bör kunna bebyggas varsamt med hänsyn till Nya
Fiskehamnens behov och bevarande av damm”

 

Information från öns “föreningar”;
Fotö GIF
LUCIA FEST (vuxna);        Fredagen den 17 december klockan 19.00
 
Årets luciafest ligger lite senare än vanligt och den ska du väl inte missa. Servering, lotteri och tombola.
Utdelning ur Christoffers minnesfond. Kvällen avslutas med Raymond svingande klubban i auktion och
kröning av Fotös Lucia. Åke, Elsbeth och Gunilla sjunger och spelar julsånger. Missa inte denna kväll till
nytta för våra ungdomar i FGIF.



nytta för våra ungdomar i FGIF.
                            VARMT VÄLKOMNA!

Gåvor till lotteriet mottages tacksamt! Kan lämnas till Annelie Jansson eller Annelie Möller.

BARNJULFEST;      Lördagen den 18 december klockan 15.00
Tombola, Fiskdamm, Göttepöse, Servering och Dans kring granen med våra
tomtenissar.

VÄLKOMNA ALLA BARN
Båtplatser
FGIF har byggt ett antal båtplatser vid fotbollsplanen (Krogevi), båtplatserna är 6 m långa och 2,7 m
breda.
Årsavgiften blir samma som Hamnföreningen tar ut för sina båtplatser. En depositionsavgift om 5000 kr
uttas då du tecknar hyresavtal och återfås då du ej längre vill ha din plats.
Vid frågor ring Raymond Englund (968616). Intresseanmälan skickar du senast den 31 januari 2005 till
FGIF, Box 11, 42092 Fotö eller lämnar till Bert Corneliusson. Märk din intresseanmälan ”Båtplats”. I
första hand kommer FGIFs medlemmar att få båtplats.
 

Städning av klubbstuga
FGIF söker en person som är intresserad att städa klubbstugan mot ersättning. Arbetet varierar med
säsong men är i snitt några timmar i veckan.                                      Kontakta Peja Olofsson 965293.
 

Inomhus fotbollsträning för barn födda 1995 - 1998
Under hösten har vi tagit häsyn till andra aktiviteter och lagt träningen på lördag eftermiddag. Tyvärr har
det varit ett dåligt deltagande och få har meddelat när de fått förhinder. Vi kommer att prova igen efter jul
och se vilkret intresse som finns. Tid och dag meddelas senare! Vi måste minst vara 12 personer för att få
ihop ett lag.  

Jan-Erik Bäck och Johan Olsson
Hamnföreningen
Gamla Hamnen;
- belysning lagad på bryggan och alla elskåp nu utbytta
- vägen ut till de nya båtplatserna på Ussholmen asfalterad
- fler bodar kommer att byggas under våren 2005 till de som nu visat intresse
- skjul/förråd för vatten och spruta på Ussholmen nästan färdigt
- båtar ligger lite varstans på Hamnföreningens mark– vv meddela hamnkapten om du nyttjar
Hamnföreningen mark för uppläggning av din båt  
- uppsägning av båtplats ska ske senast sista mars annars debiteras du hyra för sommaren 2005
 
Nya Fiskehamnen;
- Holger uppmanar alla att tömma båten på allt av värde inför vinterförvaringen, stölder har tyvärr redan
skett
Hamnkapten Holger når du bäst på mobilen 0707-432730!
 

Det händer i Sion…
december:
14 tisdag   09.00 Bön
14 tisdag   18.30 Bibelkonfas lilla julfest
15 onsdag 19.00 Bön
18 lördag  20.00 Ungdomarnas STORA julfest!
19 söndag 11.00 Gudstjänst, ungdomarna sång mm, Reinhard
20 måndag18.00 Fotös Skolas julavslutning, i Sion.
22 onsdag 19.00 Bön
25 lördag  07.00 Julotta!, sång av Gryning, Reinhard, julkaffe
26 söndag 18.00 Julens Sånger! Olika sånggrupper



31 fredag  16.00 Gemensam Nyårsbön med Svenska Kyrkan
 
januari:
02 söndag 11.00 Vittnesbördsmöte, Sångarna, solosång

Sionförsamlingen hälsar alla varmt välkomna, samt önskar en God jul & ett Gott Nytt År!
Skolrådet
Tack alla som bidrog till att kalaset i september blev så lyckat. Det var fantastiskt att vädret var på vår sida och att så
många kunde vara med oss och fira. Behållningen hamnade på drygt 23-tusen kronor. Delar man upp det per barn (ca
77 st) blir det cirka 300 kr. Förslag på vad pengarna skall användas till kommer upp på nästa elevråd. Ett förslag i
dagsläget är "kompisgunga" där flera kan gunga tillsammans. Tanken är ju att så många som möjligt skall få ta del av
behållningen.
 
Så har skolan blivit med nya fina lokaler, där är nu den nya förskoleavdelningen på plats. Utsidan är snart färdig så att
de yngre kan vara ute och leka på egen gård.
Kom gärna upp och titta på förändringen det är jättefint, föräldrar är också välkomna att hälsa på i skolan.
 
Höstterminen avslutas måndagen den 20 dec 18.00.
 
Sedan är det dags att boka in vår-terminens första skolråd. Torsdagen den 27 januari kl 18.00. Det kommer sedan att
vara ytterligare två skolråd under vår-terminen, ett i slutet på mars och ett i slutet på maj.
 
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR önskar Skolrådet.
 
PS. Glöm ej att betala in skolrådsavgiften på 100 kr för innevarande läsår, inbetalningsavi har alla barn fått med hem.
 

Övrigt av stort intresse
Affären upphör
Affärsinnehavarna har nu efter nästan 10 år på Fotö bestämt sig för att stänga affären i januari 2005.
Omsättningen är helt enkelt ej tillräcklig för att hålla igång verksamheten.  
 

UTFÖRSÄLJNING AV AFFÄRENS ALLA VAROR OCH INVENTARIER
50% ELLER MER RABATT PÅ DE FLESTA VAROR

MED BÖRJAN DEN 27 DECEMBER
 
Affärsinnehavarna tackar Cafe Boa/Sion, de båtar som handlat och alla övriga kunder för de gångna 10 åren.
Hamnföreningen och Örådet tackas också för den support som givits på olika sätt genom åren.
 
PS En möjlig lösning med ny affärsinnehavare har kommit upp. Se eventuella anslag på affären och
Posten!
 

Ljus från olika håll
Nu är året som mörkast och vi närmar oss julen med raska steg. Då är det omöjligt att tänka sig livet utan
ljus, både till vardag och till fest. Ljusen lyser upp och gör att den mörka tiden inte blir och känns så
besvärlig. Vi längtar efter tiden då det vänder och blir ljusare igen, dag för dag. För någon timma sedan
försvann elektriciteten här på Fotö och det blev alldeles kolsvart! Efter en liten stund började det lysa i
husen av levande ljus som alla tände för att kunna göra någonting överhuvudtaget. Jag höll på med en
installation av elektrisk utrustning så jag blev ganska begränsad. Men jag hade också en liten
batteridriven lampa i beredskap som jag fick stor nytta av. Den är speciellt konstruerad för att kunna
bäras på pannan i ett litet band runt huvudet och har ett litet men mycket effektivt ljus! Jag får händerna
fria och ljuset följer varje rörelse precis åt det håll jag tittar och går. Det kommer från ”mitt eget håll”
och hjälper ögat att fungera för arbete som händerna ska kunna utföra.
Allt detta blev en liten berättelse och undervisning för mig.
Jag förstår att mycket omkring oss i världen pekar alldeles tydligt på att vi lever mitt i mörkret och det ser
ut som nära midnatt. Kampen mellan mörker och ljus är tydligare än någonsin i alla sammanhang. Men
det dröjer inte så länge så vänder det och ljuset segrar, för vi väntar på Ljusets Kung som ska komma
åter. Det är värt allt att kämpa för det goda, mot det onda, var det än visar sig. Ljuset har kommit till oss



och det är det som julen handlar om! Vad vi gör med ljuset påverkar först oss själva, men sedan också
vår omgivning. Släpper vi in ljuset kan vi fungera och handla också i en mörk värld. Tankarna påverkas,
viljan och modet. Det går inte att vänta på andra, man vill själv göra gott. Ljuset finns där från olika håll:
uppifrån, inifrån och från sidan! Uppifrån kommer det stora och viktigaste ljuset som vi oftast inte ens
tänker på, men som allt liv är så beroende av. Precis som solen kan man likna Gud som är godheten själv
och lyser över alla ovanifrån. Utan det ljuset vore inget liv. Kärlekens ljus lyser upp det mörkaste djup.
Men ljuset inifrån är när vårt eget liv börjar lysa, pga det stora ljuset. Det blir som den lilla lampan som
hjälpte mig så i mörkret. Detta ljus laddar sina batterier gång på gång i gudstjänst, bön och bibelläsning.
Det tredje ljuset, det från sidan, behöver vi också. Alla människor som tillsammans med oss vill låta sig
påverkas av ljuset och lysa, blir till hjälpljus från sidan. Ljuset kan ibland skuggas av oss själva, men
backar vi lite eller släpper till från sidan kan andras ljus betyda stor skillnad och få oss att fungera. När
allt kommer omkring är julens syfte mycket högre än julklappar och mat: Det är Ljuset till alla som
behöver det!  Jag önskar Alla Fotöbor en ljus högtid! Släpp in ljuset och bli ljus, för din, Guds OCH
andras skull.  Joh.8:12, Matt.5:14

  Varma vinterhälsningar, Andreas Reinhard, pastor SionförsamlingenVarma vinterhälsningar, Andreas Reinhard, pastor Sionförsamlingen
                                                               

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??
 
Stölderna i upplagda båtar i Nya Hamnen har nu börjat. Flera båtar har blivit tömda på sitt bränsle. Så töm din
båt annars är det någon annan som gör det!
 
Mycket ris till de som slår sönder lamporna längs med gångvägen från skolan till nya bostadsområdet!
 
Ris till de föräldrar som ej har koll på sina barn som förstör i parken och på lekplatsen och på Posten.
 

Ordföranden har ordet
Hummerfisket har för mig och fiskarkompisen Berndt varit en stor besvikelse – hälften så många humrar
som i fjor. För att inte vårt självförtroende ska drabbas för hårt har vi försökt hitta anledningar till det
dåliga fisket;

-         vi har skrutit för mycket tidigare och alla andra lägger sina redskap där vår fångst tidigare var stor
-         vår nyutbildade hummerfiskekollega LO har blivit för skicklig och fångar många av ”våra”

humrar
-         våra fångstredskap är inte ”up to date” (dvs ej av senaste modell)
-         vi har endast tid att dra under helgerna – dvs kuberna ligger i en hel vecka och hummern hittar ut

igen
-         det har varit ovanligt många dykare på våra fiskeplatser och ”skrämt bort” hummern
-         det har kommit någon ny förorening som drabbat bara oss
-         vi har haft mycket otur
-         alla andra har haft mycket tur

Jag tror det mer än väl räcker med förklaringar och nästa säsong kommer vi att ha återfunnit normal
”fiskeform”!?
 
Årets hummerfiskehistoria utspelar sig mellan en trygg Fotöbo och en finurlig Fotöbo. Den är säkert inte
rätt berättad i alla detaljer men icke desto mindre kanske lärande och med lite perspektiv på händelserna
nästan rolig!? Den trygge Fotöbon hade börjat hummerfisket bra och hade 13 humrar i sin sump. En
lördag när han skulle ut och dra sina kuber kollade han hur humrarna i sumpen mådde. Till sin
förskräckelse fanns bara 3 humrar kvar. Konstigt nog hade hummertjuven ordentligt snört igen sumpen
och lämnat 3 humrar kvar. Den trygge Fotöbon blev så besviken på sin omvärld att han omgående
avslutade hummerfisket och tog hem alla sina kuber. I hamnen deltog alla aktiva och före detta
hummerfiskare i spekulationerna om varför inte alla humrarna hade stulits och varför sumpen hade snörts
igen. Upplösningen spordes den kommande helgen. Den finurlige Fotöbon hade lovat mer än vad han
kunde hålla till en av stadens stjärnrestauranger. Han saknade 10 humrar till den leverans som skulle
göras under helgen. Då han tidigare handlat med den trygge Fotöbon förutsatte han att detta också gällde



under den nya säsongen. Tio humrar hämtades ur sumpen av den finurlige från den trygge Fotöbon.
Meddelande lämnades till den trygge Fotöbons fru som emellertid i den hårda vardagen för den
hemmavarande la detta på en plats som ej uppmärksammades av den trygge Fotöbon då han kom hem
från veckans yrkesfiske. Under helgen fick den trygge Fotöbon klart för sig hur ”stölden” gått till och
säkert en rimlig ersättning för de hämtade humrarna. Men tyvärr var säsongen avslutad och kuberna
hemtagna! Tänk vad bristen på kommunikation kan ställa till!
 
Så urbota förbannad man blir när man kommer till sin upplagda båt och finner tanklocket av och tanken
nästan tom. Tänk att det finns så lågt stående varelser som håller på med sånt här tjyveri! Låt oss
tillsammans hålla uppsikt över uppställningsplatsen. Jag ser fram emot när de 10 nya husen blir inflyttade
(början september 2005) och fler mänskor finns i närheten och bidrar till att sådant förhoppningsvis ej
händer mer!?
                                                                        Hans Lannefors/ en vecka före sista hummerkuban tas upp


