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AFFÄREN ÅTERÖPPNAD AV NY INNEHAVARE
FotöNytt ÖNSKAR VÄLKOMMEN OCH LYCKA TILL!

(Se separat artikel!)
Påskefyr 2005
Öckerö kommun har önskat att alla påskefyrar ska ha en ansvarig person som ska inhämta markägarens
tillstånd och sen begära tillstånd från kommunen för att få ha en påskefyr. Så  här skriver kommunen på
sin hemsida:
 
”Innehållet i fyren kan vara en risk för miljö, hälsa och människoliv. Föregående år hittades tryckkärl och sprayburkar,
vilket kunde få mycket allvarliga konsekvenser för människor runt omkring om dom exploderat. Brinnande oljefat och
gamla däck ger negativa effekter på miljön men är också farliga för människor. Ett brinnande däck som kommer i
rullning är livsfarligt för människor i omgivningen.       Öckerö kommun önskar en bättre kontroll över påskfyrarna och
uppmanar de grupper som arrangerar eller deltar i arrangemangen av påskfyrar att ta del av de föreskrifter som
reglerar eldning utomhus.”
 
I Fotö Öråd och med privatpersoner på Fotö har diskuterats vem som skulle kunna tänka sig att vara
ansvarig och söka dispens från det generella eldningsförbudet i Öckerö kommun. Hittills har ingen
velat/vågat ta ett sådant ansvar. ”Man kan ju inte ta ansvar för något man inte har kontroll över”. Vid
diskussion med många andra öråd är inställningen där densamma. Detta har tydligt kommunicerats till
kommunens räddningschef, kommunchefen och kommunalrådet. I syfte att försöka förhindra att
farliga eller miljöolämpliga föremål hamnar i Påskefyren kommer ejdergusen att tas bort först på
påskaftons morgon så att påskefyren därefter kan byggas, förhoppningsvis utan att farliga föremål
hamnar däri.

 

KALENDERN 
Lördagen den 19/3 kl 14.00 i Cafe Boa, årsmöte i FGIF
Lördagen den 26/3 på morgonen, ejdergusen tas bort vid påskefyrsplatsen
Torsdagen den 31/3 kl 18.00 i skolans Bamba, skolrådsmöte för alla föräldrar
Lördagen den 2/4 kl 15.00 i Församlingshemmet, årsmöte i Hamnföreningen
Måndagen den 4/4 kl 18.00 i FUC, örådens frågor till våra politiker
Söndagen den 10/4 kl 17.00 i Sion, årsmöte för Cafe Boa, administration, samtal, församlingsmöte,
servering
Lördagen den 23/4 kl 09.00 i parken, samling för ö-städning (reservdag den 30/4 samma tid och plats)
Tisdagen den 26/4 kl 19.00 i Församlingshemmet, årsmöte i Församlingshemsstiftelsen
Lördagen den 30/4 kl 09.00 i parken, reservdag för ö-städning
Fredagen den 10/6 skolavslutning
 
Rapport från Fotö Öråds årsmöte den 22 januari 2005

Förutom de stadgemässiga ärenden där revisorerna förklarade sig nöjda med Fotö Öråds bokföring och 2004 års styrelse
beviljades ansvarsfrihet (verksamhets- och revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll kan erhållas från Hans Lannefors eller
återfinnas på vår hemsida) togs följande frågor upp som föreningen ska agera i:
 



1. Namnet på föreningen ändrades tillbaks till ”Fotö Samhällsförening”detta för att stärka uppfattningen av
verksamheten som alla på Fotö kan delta i.  ”Fotö Öråd”blir namnet på föreningens styrelse

2. Affärens fortsättning – årsmötet informerades om att ny ägare tagit över verksamheten
3. Anordna bättre möjligheter att ställa och låsa fast cyklar vid våra busshållplatser
4. Förslag om någon slags informationstavla som visar vad man ser vid vattentornet
5. Förstörelsen på ön, föreningen ska stödja det förebyggande arbetet med barn och ungdomar
6. Stormskador vid Kilen och Hummerskär ska rättas till
7. Krav från kommun med ansvarig för påskefyr kan ej tillgodoses
8. Hamnföreningen positiv till viss försäljning från sjöbodar i Gamla Hamnen

 
Fotö Öråds spenderingar under  2004 gick i huvudsak till lekredskap vid idrottsplatsen ”Krogevi” inköpt tillsammans med
FGIF och kommunen, sponsring av skoltröjor, reparation av lekredskap i lekplatsen 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 att fira att skolan räddats, städdag och årsmöte. För vissa av aktiviteterna ovan gav
kommunen bidrag.
 
Styrelse för år 2005, utmaningar och arbetsuppgifter
Styrelsen för 2005 består dels av de av årsmötet invalda ledamöterna (Göran Albinsson, Olof Bergstedt,
Hans Lannefors och Maria Olsson-Lindne), av vilka alla omvaldes av årsmötet, och de som är utsedda av
öns föreningar. Efter konstituering på första styrelsemötet den 4 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, Holger Josefsson, suppleant Berndt Åberg
            Idrottsföreningen;      Bert Corneliusson, suppleant Raymond Englund
            Sion;                            John Simonsson, suppleant Peter Jörnestrand

Skolrådet;                   Charlotta Börjesson, Christina Ivarsson, Sophia Jarander kollektivt
 

FotöNytts redaktion; Hans Lannefors
Revisorer;                  Mona Börjesson och Håkan Karlsson, suppleant Eva Åberg
Hemsidan;                  Christina Ivarsson
 
Samhällsföreningen ser som sin huvudsakliga arbetsuppgifter att se till att vi har en fungerande och
invånarevänlig ö (rimlig närservice, 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.                              Styrelsen vill passa på att tacka
revisorerna för deras arbete inför årsmötet!
 

Styrelsens arbete under vintern 2004/2005
OBSERVERA att mötesprotokoll, skrivelser och dess svar samt övrig information anslås på Örådets anslagstavla utanför
Posten!
 
Styrelsen har haft två sammanträden, inklusive årsmötet, sedan förra FotöNytt kom ut. Följande kan
rapporteras från Fotö Öråds arbete under vintern 2004/2005;
o Farliga utfarter; buskage vid utfart från Villavägen till Egnahemsvägen borttaget
o Parken och lekplatsen; Samhällsföreningen påtalat genom anslag och i FotöNytt att alla måste hjälpas
åt att förhindra och påtala förstörelse
o Stormskador; bryggsegment på Hummerskär bortblåst, tillbakaburet och fastsatt
o Vägstandard på Fotö; s.k. önskebrunn anlagd utanför Franses hus på Stora Vägen för att förhindra
vattensamling
 
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, under beredning av kommunen
b.      ”Ny belysning på gångväg runt skolan”; Sju av åtta armaturer sönderslagna, kommunen reparerar ej

mer men är ombedda komma med förslag på mer hållbar belysning som vi själv då måste bekosta
c.       ”Förslag till vilka tjänster, service och info som ”Kommunservicen” i nya kommunhuset ska ha”;

förslag inskickat till kommunen, se hemsidan!
Information från öns “föreningar”;

Fotö GIF
                         Vi söker åter 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.

 
Kontaktpersoner för fotbollsverksamheten år 2005,

-         96-98 lag startas upp, intresseanmälan kommer att delas ut i skolan, Jan Erik Bäck 969295 och 
Johan Olsson 969956

-         P89-91 som endast kommer att delta i cuper, Pedra ”Peja” Olofsson 965293
-         seniorfotbollen A lag, Bosse Björk 921127
-         dito B lag, Bosse Björk
-         oldboysen 30+, Raymond Englund 968616

 
Medlemsavgifter kommer snart i allas postbox, hur mycket det blir kommer att beslutas på årsmötet.
 
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 fyra ansvariga personer; Jenny Möller, Annlis Janbro, Christine Ottosson
och Maria Zackrisson. Kontakta gärna någon av dessa vid frågor som rör denna lekplats.
 

FGIF vill passa på att tacka alla sponsorer som skänkte saker och ting till vår julmarknad och
Luciafirande!

 
Alla nuvarande och blivande medlemmar hälsas välkomna till årsöte i FGIF den 19 mars kl 14.00
i Cafe Boa. Här finns möjligheter att ta upp frågor komma med förslag och diskutera med FGIFs
styrelse. Mötet avslutas med fika!

  
Församlingshemmet
Välkommen till familjegudstjänst den 3 april kl 15.00 med Karolina Sandros. Vi fikar tillsammans efteråt.
 
Kallelse till årsmöte den 26 april kl 19.00. Förutom de stadgeenliga punkterna finns även
möjlighet till frågor, förslag och diskussion.

 
Hamnföreningen



Alla Hamnföreningens medlemmar kallas till årsmöte i Församlingshemmet lördagen den 2/4 kl
15.00

 
Gamla Hamnen;
Fjorton nya bodar kommer att byggas på Ussholmen. Dessa är redan inbokade. Alla större båtplatser och
befintliga bodar är i nuläget uthyrda och kö på båtplats finns. Platser för mindre båtar under 5 meter finns
det några kvar vid gamla bryggan, kontakta Hamnkapten. Landgången som blev stormskadad lagades
snabbt.
 
 
Nya Fiskehamnen;
Oljecisternen är nu borttagen och olja levereras endast direkt med båt eller tankbil.
Båtuppställningsmatrial måste du ta hand om annars städas det bort. Gamla redskap uppställda kring
bodarna måste rensas bort, detta både för att det ska se renare och trevligare ut samt att bryggor och bodar
då mår bättre och torkar ut.
 
Hamnföreningen hoppas att Fotöborna nu uttnyttjar affären och därmed stödjer de nya affärsinnehavarna.
 
OBS om du tänker säga upp din båtplats vv gör detta senast den 30 april för att undgå debitering för
sommaren!
Hamnkapten Holger når du bäst på mobilen 0707-432730!
 
VÄLKOMMEN till Gudstjänster och samlingar i Sion:
20/3 sön 11.00 Gudstjänst, Barnkören JOY fr Ö-ö,”Om dessa tiger” Reinhard
25/3 fre  11.00 Långfredagsgudstjänst, Reinhard, Sång av Gryning, Nattvard
27/3 sön 11.00 Sånggudstjänst, ”Graven är tom”, Barnen, Sångarna m fl  
 3/4  sön 11.00 Gudstjänst, Owe Carlsson, Sångarna
              18.00 Sångarna övar
 5/4  tis  19.00 Israel-möte ”Evangelium till Guds folk”, Jacob Damkani
10/4 sön 11.00 Gudstjänst, Reinhard, sång, m fl
              17.00 Årsmöte för Café Boa, administration, samtal, Församlingsmöte, servering ( grupp 5)
 
- Varje onsdag 19.00 Bara en timme, Bibel och Bön
 
För barn och ungdom:
Måndagsklubben ( mellanstadiet) måndagar 18.00
Bibelkonfa ( klass 8 )                    tisdagar    18.30
Ungdomssamling ( från klass 7 )  fredagar   20.00
Söndagsskola ( från 4 år )             söndagar  09.45
 
Ett VARMT och STORT TACK för de medel som samlades in för flodvågens offer under den
gemensamma nyårsbönen i Sion, 31/12. De nästan 30 000 kronor som kollekten gav, delades och
förmedlades till Lutherhjälpen och PMU-Interlife som finns på plats i de drabbade områdena.  
 
Skolrådet
Föräldrarepresentanter är nu valda för resp klass. OBS att ALLA föräldrar är välkomna att delta i
Skolrådets möten. Nästa möte är kl 18.00 den 31 mars i skolans Bamba!
 
Annandag pingst är i år vanlig skoldag medan Svenska Flaggans Dag den 6 juni är helgdag.
Skolavslutning blir det den 10 juni.
 
 

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??



 
Hastigheten är ofta alltför hög på våra smala vägar – tänk om det blir du som kör på ett utspringande barn.
Samhällsföreningen jobbar på att få till något slags fartdämpande åtgärd som också säkrar utfarten från Vivi till
Egnahemsvägen.
 
Ris utdelas härmed till alla föräldrar som INTE kommer på Skolrådsmötena – det är nu ofta väldigt dålig
uppslutning på dessa möten – det gäller faktiskt ditt barns framtid!
 
Eisten Olofsson vill tacka alla som tänkt på och hjälpt honom under hans sjukdomstid.
 
 
 
 
 

Övrigt av stort intresse
Ny affärsinnehavare – ”Mynthuset”
Ny affärsinnehavare är Laleh (säg Laila) Behroozy från Partille där hon och hennes man har en större
livsmedelsaffär. Efter renovering som inneburit att affären öppnats upp och nya varuhyllor tillkommit är
affären nu igång sen några veckor. Sortimentet utökas jamfört med tidigare och kommer att innehålla
bl.a.; livsmedel, vecko- och dagstidningar, glass/godis, tobak, telefonkort, lotterier mm. Prisläget
kommer att vara mellan storköp och servicebutik. Laila är mycket angelägen att få råd och tips både på
sortimentet och prisnivån. Hon vill att affären ska ha en ”vänlig miljö”. Laila kommer att kontakta
båtarna från Fotö för att erbjuda affärens varor och hoppas att samarbetet med Cafe Boa kan fortsätta
i affärens nya regi.
  

AFFÄRENS ERBJUDANDEN under vecka 11 och 12 dvs tom den 27 mars;
- 2 liter Coca Cola och en påse chips               35 kr
- Tonfisk i olja                                    3 kr per burk
Fler erbjudande finner du i affären. Nya erbjudanden kommer regelbundet.
Besök affären så får du se!
 

Affären har öppet hus med kaffe och kaka under påskveckan!
Öppettider är måndag till lördag 10-18. Söndag stängt. Under påsken är affären öppen på påskafton men
stängd långfredagen, påskdagen och annandag påsk
 

Fotö Samhällsförening vill önska Laila lycka till och uppmanar alla Fotöbor att stödja
affären!
 

Vad är sanning?
Minns Du vem som uttalade de bevingade orden: - Vad är sanning? Det var Pontius Pilatus, den romerske
landshövdingen över Israel som när han skulle döma Jesus inte fann honom skyldig till något som
förtjänade döden. Men de religiösa ledarna som även starkt påverkade politiken var ihärdiga och fick
Pilatus att ”för fridens skull” döma Jesus till landsförräderi för att ha sagt sig vara kung. Men sanningen
var att han sa ”Mitt rike är inte av denna världen”, alltså inget politiskt hot mot vare sig romare eller
skriftlärda. Dock lyssnade många till honom och började tro och följa denne märklige timmerman från
Nasaret. Han blev ett hot mot de etablerade för att han utmanade även dem att vända om till Gud, att finna
livets mål och mening och att leva sant och riktigt. Det retade att höra sanningen om sig själva: - ”Ve er
fariseer och skriftlärda, hycklare som stänger till himmelriket för människor. Ni går inte själva in, och
dem som vill komma dit in släpper ni inte in.” Det är illa när de som borde veta och gå före, gör tvärtom
och dessutom hindrar andra. Så t ex när politiker som är valda att stifta lagar själva bryter mot dem och
även stiftar lagar som förvärrar för de sämst ställda. Likaså när kyrkoledare försvarar destruktiv livsstil
och motverkar dem som vill leva uppbyggligt och enligt sanningen, som är ”Guds Ord” enligt Jesus själv
(Joh.17:17). Veropen hörs än idag även om det ofta är alltför tyst. Kanske kostar det på för mycket att
lyssna till sanningen så att vi bekväma svenskar nöjer oss med något mindre? Frågan ”Vad är sanning”



från en som skulle vara domare för folket avslöjar alla människors behov av att finna sanningen även om
man nått en hög position. Pilatus var lika vilsen som alla andra. Han stod öga mot öga med en man som
påverkade med sin blotta närvaro. Idag är sanningen på undantag eftersom så mycket relateras till känslor
och olika uppfattningar av både forskare, samhällsdebattörer och förståsigpåare att ingen får hävda att
sanningen finns och att den är tillgänglig för alla. Rätt igår verkar fel idag. Men frågan som gräver djupt
och värker inuti kvarstår: Vad är sanning? Den kräver ett svar annars blir tillvaron högst orolig och
osäker. EN person säger sig ha kommit hit till vår värld för att vittna för sanningen, med sina ord och sitt
eget liv. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst, sa han. Frågan är: Gör vi det? Vill vi? Samme
man sa också: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och till de
som ville lyssna sa han: Sanningen ska göra er fria. Vi behöver ofta fråga oss: Vad är sant? För lögnens
fader, vår själs fiende, vill alltid ljuga och lura oss. Men vi kan bestämma oss för VEM vi lyssnar på och
genom att själva följa honom som är Sanningen, lära känna sanningen som gör oss hela, fria, trygga och
visa. Då behöver vi inte längre fråga som Pilatus: Vad är sanning? (Joh.18:28--)   

Med önskan om en skön vår med öppna sinnen, AndreasMed önskan om en skön vår med öppna sinnen, Andreas
ReinhardReinhard

 
Det kom ett mail från en sommar-Fotöbo
 
Kära Hans Lannefors,
Jag har sedan 20 år tillbaka ett litet men ack så kärt sommarställe på Er vackra ö. Jag riktigt känner
hur batterierna laddas upp under veckosluten på vårarna och höstar. För att inte tala om sommaren.
Under hela denna tid som jag har ägt stället har jag aldrig trängt mig på utan försökt att visa respekt
mot människor och natur och varit mest för mig själv.  Och för mig hade det varit ett paradis om det
inte vore för dessa återkommande inbrotten och skadegörelsen. De sker alltid mellan nyår och påsk
och består i skadegörelse på uthus och källare för att gömma gamla julgranar.  Jag vet inte vad jag
skall göra för att komma tillrätta med detta. Dels kostar det en slant varje år, men framförallt känns det
inombords att år efter år bli utnyttjad av några småpojkar som inte bryr sig om vilken skada de
åstadkommer i samband med sina lekar. Det är nog trevligt att man bevarar gamla lekar och
sedvänjor, men var går gränsen? Skall dessa lekar få ta sig hurdana former som helst och vad är
kriminellt?  Det vore trevligt att få en dialog med Fotö Samhällsförening om detta utan onda avsikter,
det enda jag vill är att få ett slut på skadegörelsen. Nu har jag haft påhälsning igen och som vanligt tror
jag att inget är stulet utan man har bara försökt att gömma sina julgranar.
Jag vore tacksam för en diskussion om det går att komma tillrätta med detta genom samtal dels via
skolor och föreningar som har kontaktytor till de ungdomar som sysslar med dessa gamla julgranar.
Bifogar några bilder som inte är så roliga precis. Tacksam för ditt svar.
Mvh
                                    Mail skrivaren önskar att vara anonym
 

Svar och generellt agerande från Fotö Samhällsförening och förhoppningsvis alla
på Fotö ;
 
Hej NN,
tråkigt med dina negativa erfarenheter knutna till viss tid/vissa "aktiviteter" på Fotö. Tyvärr har
skadegörelsen generellt ökat på Fotö. Sönderslagna lamparmaturer, gungor, postlokal, skollekredskap
mm har vi noterat i ökad omfattning de senaste åren. Hittills har vi försökt påtala detta genom att skriva
i FotöNytt, sätta upp anslag och försökt göra föräldrar uppmärksamma på vad deras telningar hittar på.
Det har tyvärr ej hjälpt.
 
Vi hade frågan uppe på Samhällsföreningens årsmöte och sen i vårt första styrelsemöte och har
beslutat om följande;
- alla vuxna på Fotö ska uppmanas att direkt säga till de ungdomar/barn som håller på med något som
"är fel" dvs nolltolerans
- ersättning av söndriga lekredskap på lekplatsen görs först då kvällarna blivit ljusare och risken för
skadegörelse mindre
- sönderslagna lamparmaturer vid skolan repareras på Samhällsföreningens bekostnad vilket
indirekt betalas av föräldrarna till de som förstört samt att dessa pengar då ej kan gå till mer positiva



indirekt betalas av föräldrarna till de som förstört samt att dessa pengar då ej kan gå till mer positiva
aktiviteter för öns innevånare
- vi har erbjudit skolrådet ekonomiskt stöd för att mha föreläsare eller på annat sätt jobba
förebyggande
- vi fortsätter att påtala skadegörelse i FotöNytt
 
Jag vet ej vilket hus som är ditt men hoppas att de aktiviteter vi gör kanske förhindrar de tråkigheter du
råkat ut för. "Grankriget" är mycket djupt rotat härute har jag förstått under de 10 år vi bott på Fotö.
Rätt hanterat är det i grunden en positiv aktivitet men leder tyvärr varje år till tråkiga följder.
 
Hälsningar/hans lannefors
 
Värmepump
Under sista året/åren är det många Fotöbor som ”blivit med värmepump”. Många har borrat och nyttjar
”bergvärme” medan ännu fler har köpt luft/luft värmepumpar. Elbesparingar som uppmäts är oftast mellan 30
och 50%. Själv har vi nu installerat två stycken luft/luft värmepumpar, en i lägenheten uppe och en i lägenheten
nere. Vinsterna har hittills varit att hela huset är varmt, speciellt då nedervåningen som är dåligt isolerad och nu
ej bebodd. Vi har höjt medeltemperaturen uppe med ca 1 grad och nere med ca 5 grader. Trots det har vi sänkt
elförbrukningen för hela huset med ca 30%. Härmed räknar jag med ungefär 3 års återbetalningstid för de
installerade värmepumparna. Är det någon som går och funderar på ”att bli med värmepump” så kom gärna och
njut av värmen hos Hans Lannefors 965977.
 

Ö-städning den 23 april kl 9.00
Lördagen den 23 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 30 april, samma tid och aktiviteter.

 
Ö/By rådens möte med våra politiker – frågor som ska tas upp!
Frågor till Politikerna (möte den 4 april på FUC kl 18-21)
 
1. Ö- och byrådens roll i den kommunala demokratin
Ö/byråden upplever att deras inspel ej beaktas vid beslut och ibland ej ens besvaras!
 
Frågor till resp politiskt parti;
1. Vad anser ditt parti att ö/byrådens roll ska vara i den kommunala demokratin/beslutsgången?

-         formell remissinstans för tex övergripande bygg och planfrågor?
-         initiator för specifika frågor?
-         annat?

2. Hur kan ö/byråden få insyn i / påverka budgeten för 2006?
3. Hur tycker ni att ö/byrådens roll i samverkan med kommunpolitiken kan/bör utvecklas?
 
2. Skolans fortsatta neddragningar
Många skolor har fått väldigt tuffa sparbeting på sig att genomföra i år.
 
Frågor till respektive politiskt parti;
1. Enligt politiskt beslut är det s.k. glesbyggdsstödet ej längre öronmärkt för de mindre öarnas skolor – har



1. Enligt politiskt beslut är det s.k. glesbyggdsstödet ej längre öronmärkt för de mindre öarnas skolor – har
ditt parti därmed tagit ställning för att mindre skolor lättare ska kunna stängas?
2. Hur tycker ni att skolverksamheten på Nordöarna ska organiseras? Ska någon skola stängas? I så fall
när?
3. Kan tjänstemännen inom skolan (tex skolchefen eller rektor) stänga en skola utan politiskt beslut? Om
så - är det rätt?
4. Varför diskuteras kraftiga nedskärningar inom skolan när kostnaderna 2004 gick med plus mot budget?
(dessa nedskärningar upplevs vara kraftigare än vad det minskade barnantalet motiverar)
5. Hur många år, då man vet att fler barn är på väg, kan en skola tillåtas gå minus?
 
3. Eventuell framtida bro till Hisingen
Även om kommunen ej ”äger brofrågan” så kan kommunpolitikerna påverka i många ”underfrågor”!
 
Frågor till respektive politiskt parti;
1. Hur kommer ert parti att respektera utfallet i folkomröstningen som sa nej till bro?
2. Vad är ert partis inställning till bro nu?
3. Om det blir bro vilken sträckning förordar ni?
4. Vad bör beaktas vid val av brofäste på Björkö/Hönö/Öckerö?
5a. Vad är den viktigaste långsiktiga konsekvensen för Öckerö kommun om det blir bro?
5b. Samma fråga om det inte blir bro?
 
                                                               

Ordföranden har ordet
Påskefyren är i grunden en fin tradition som vi absolut ska värna om. ”Grankriget” verkar också vara
en väldigt kul och engagerande sysselsättning för våra ungdomar och barn. Tyvärr kan det gå fel med
inbrott för att gömma granarna och farligast av allt att föremål som kan explodera hamnar i fyren.
Kommunens räddningschef har nu gett upp det förebyggande arbetet och ser helst att påskefyrarna
försvinner. Räddningsverksamheten kommer endast att vara avhjälpande dvs man rycker ut då något
”gått fel”! Polisen likaså. Det är synd att man givit upp! I stället försöker man få öråden och byråden
att ta ansvar för påskefyrarna. Att skriva på ett papper och ta ansvar innebär i princip i lagens mening
att om någon människa eller egendom blir skadad så står den som ”tagit ansvar” personligt till svars
och kan få, ur egen ficka, ekonomiskt kompensera den skada som skett. Även om sannolikheten är
liten att något sådant ska ske kan den ansvarige i princip riskera alla sin hårt intjänade pengar och
därtill ”sitt hus”.  Då den ansvarige personen ej rimligen kan övervaka vad som hamnar i påskefyren
menar ö- och byråden att ett sådant ansvar kan vi ej ta. Trots detta kommer det ”av tradition” att bli
en påskefyr i år också. För att någotsånär ha koll på vad som hamnar i påskefyren ber vi er alla
Fotöbor att ej lägga ris, brädor och brännbart (ej miljöfarligt) skräp på påskefyrsplatsen
förrän under själva påskafton.
 
Tomten kom i fjor också. På julaftons morgon stod det en ny och välgjord hummerkupa enligt senaste
modell på garageuppfarten med hälsningar från tomten. Därtill stod det också ”Nu har du inga ursäkter
mer”. Jag antar att ”tomten” menade att om hummerskörden år 2005 ej blir bra kan det endast bero
på hummerfiskaren själv! Det blir en tuff utmaning, att bevisa att inte endast turen stått en bi! För
säkerhets skull kommer vi att investera i ett nytt ekolod med färgskärm. Enligt Mats Andersson betyder
då röd färg riklig tillgång på hummer! Så då är det väl bara att lägga i och hämta upp! Kanske borde vi
också hitta några nya, hittills oupptäckta hummerfiskeplatser.
 
På tal om hummerfiskeplatser berättade min svärsons far att när han äktade sin kära från Rörö fick
han efter några år ynnesten att följa med sin svärfar ut på hummerfiske. Kommande från stan var
detta en verklig upplevelse och han njöt därav och visade goda färdigheter trots att han var ”tjotte”. På
ålderns höst utlovade svärfar att ”tjotten” skulle få ta över hans hummerfiskeplatser när han ”gick till
de sälla hummerjakt-markerna”. Om nu havsbottnen är så inmutad vill jag inte tänka på hur många tår
man trampat på!
 
                                                Hans Lannefors/ nu endast sex månader till hummerpremiären
 
BLI MEDLEM I FOTÖ SAMHÄLLSFÖRENING
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 31 år. Fotö Samhällsförening kan



vid mening ”verka för öns bästa” enligt stadgarna. Föreningen har funnits i 31 år. Fotö Samhällsförening 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 Samhällsförening jobbat med de senaste åren;
- årlig städdag på Fotö med korvgrillning och gemensamt mys
- säkrat något bättre vägstandard, mötesplats mm genom samverkan med
Samhällsbyggnadsnämnden
- förbättrad bro till samt gjuten brygga vid Hummerskär
- tillsammans med skolrådet räddat skolan kvar på Fotö mha skrivelser, konsekvensanalys mm
- varit ”remissinstans” och tagit fram förslag till kommunens nya översiktsplan
- 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 tidigare utdelade inbetalningskortet.
 
Tag nu tillfället och betala medlemsavgiften i Fotö Samhällsförening. Medlemsavgiften går
oavkortat till aktiviteter som gynnar dig och Fotö.
                                    Tack för ditt stöd! / Hans LanneforsHans Lannefors

Fotö Samhällsförenings postgironummer är 730359-7.


