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AFFÄREN HAR ÅTER NY INNEHAVARE
FotöNytt ÖNSKAR Bahamn Esfehani VÄLKOMMEN OCH LYCKA TILL!

(Se separat artikel!)
 

BÅTAR MÅSTE BORT VID KILEN!
För att kunna städa upp vid Kilen måste alla de båtar som ej står på inrutade platser läggas i
sjön eller flyttas allra närmast vattnet. Om detta ej är gjort senast den 2 juli så kommer dessa
att flyttas med truck. Eventuella skador får ägarna därvid själv ta ansvar för! (Se separat
artikel!)

 

KALENDERN 
 
Fredagen den 24/6; Midsommarafton; Idrottsplatsen Krogevi
- 10.00 blomsterplockning och klädning av midsommarstången
- 15.00 dans kring midsommarstången, kaffeservering, lotter, fiskdamm mm
Måndagen 27/6 kl 14; Cafe Boa har öppet varje dag mellan kl 14 - 21
Tisdagarna 28/6 och 5/7 kl 17.00; Samling i Parken för gemensamt trädgårdsarbete
Torsdag 30/6 kl 13-18, Fredag 1/7 kl 13-18, Lördag 2/7 kl 10-14; Loppmarknad i Församlinghemmet
Lördag den 2/7 lör 20.00;  Hönökonferensen startar
Söndagen den 31/7 kl 10-12; Inskrivning till Simskolan i simlärarboden i Vivi
Lördagen den 13/8; Fotödagen se kommande anslag!
Onsdagen den 24/8; Skolan börjar äntligen
Torsdagen den 1/9 kl 18.00; Skolrådsmöte i Bamba
Lördag/Söndag 10-11/9; Gemenskapsläger Sion i Halmstad
 

Styrelsens arbete under våren 2005
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 våren 2005;
o Farliga utfarter; buskage vid utfart från Vivi nedklippt – tack till Familjen Seger!
o Cykelställ vid Busshållplats i Söö korset; Erhållet genom kommunen – Stort tack!
o Städdag den 23 april; genomförd i skapligt väder med god uppslutning – tack för hjälp till självhjälp!
o Parkens vattenförsörjning; ny förbättrad vattenanslutning gjord från fd Stanleys hus.
 
Kommunen har under våren  2005 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 genom att sätta upp plank N och V om nuvarande containrar.



b.      ”Påskefyren genomförd utan ansvarig”; Påskefyren på Fotö genomfördes på ett bra sätt. Negativt
var att en plastbåt eldades upp vilket gav upphov till ”miljöfarliga utsläpp”.

c.       ”Årlig förhandling med Kultur och Fritids”; Resultat blev att kommunen fortsätter bekosta städning
av Vivi och utedass vid Hummerskär. Två nya bord/bänkar, påfyllnad av grus på stig samt
reparation/målning av toaletter på Vivi. Tyvärr inget bidrag för sopcontainrar i Gamla Hamnen!

 
 

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 och hjälpa till, gamla som unga, flickor som
pöjkar!
 
15:00 lotterier och kaffe servering, dans och lekar, inklusive dragkamp, kring midsommarstången 
 
OBS ni som vill skänka bakverk kom ner till idrottsplatsen före kl 15. Vid frågor kontakta Louise Åberg
967530.
 
Se även anslag!                                                                         Alla är hjärtligt välkomna!
 
Fotödagen lördagen den 13 augusti vid idrottsplatsen Krogevi med start kl 10.00
Sportreportern Göran Holmberg kommer att kommentera dagens aktiviteter!
 
Fotboll spelas med olika lagkonstellationer med ett handikappsystem. De som ej redan är med i ett FGIF lag men
vill vara med tex i oldboys eller damlag kontaktar Pejja på 965293!
 
Beachvolley turnering kan anordnas om tillräckligt intresse visas. Kontakt Pejja på 965293!
 
Bouleturnering blir det också, intresserade kontakta Inez 966560! Turnering startar kl 10.00.
 
Det blir också servering av hamburgare, korv + bröd, kaffe & kaka, godis, dricka mm samt lotterier.
  
Kom gärna ner och titta på Fotös talanger eller varför inte vara med i någon av våra aktiveter.
 
Se även kommande anslag!                                                                    Hjärtligt välkomna!!
 
Simskolan
Simskolan är till för dig som vill lära dig simma likaväl som för märkesprovtagning och är i år förlagd till
veckorna 31-33 (1/8-19/8). Åldrar är 4 år och uppåt. Anna Börjesson kommer att vara simlärare. Inskrivning sker
söndagen den 31 juli kl 10-12 i simlärarboden i Vivi. Kan du ej komma då så var vänlig ring Anna på telefon
968149. Tider och kostnad meddelas senare genom anslag. Vid överteckning prioriteras FGIFs medlemmar och
deras barn.
 
Medlemsavgifter har nu kommit i allas postbox. Vi ser fram emot inbetalning av din medlemsavgift!
 
Boule är igång nästan året runt! Är du intresserad vara med kontakta Inez Englund 966560. 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 Bingo lotto köpare som därmed bidragit till FGIF och dess
aktiviteter!

 
Församlingshemmet
Församlingshemmet (delar av) uthyres under sommarmånaderna, 3 bäddar i 1 stort rum och kök, 3000 kr/vecka.



Församlingshemmet (delar av) uthyres under sommarmånaderna, 3 bäddar i 1 stort rum och kök, 3000 kr/vecka.
Kontakta Monica Olsson (966403 eller 0704-015356).
 
Loppis blir det – Kom och stöd vår verksamhet, ta gärna en kopp kaffe med tilltugg också!

-          torsdag den 30/6 kl 13-18
-          fredag den 1/7 kl 13-18
-          lördag den 2/7 kl 10-14

 
Loppor behövs och är välkomna! Kontakta Hjördis Karlsson 966590 alt. kom och lämna onsdag den 29/6 kl 17-
20!
 
 
Hamnföreningen
Gamla Hamnen;
Fjorton nya bodar på Ussholmen är nu nästan klara och uthyrda. Alla båtplatser och befintliga bodar är i nuläget
uthyrda och kö på båtplats finns. Plan på Ussholmen ska färdigställas helt i grus och delvis asfalteras där trafik
ska gå. Båtuppställningsmatrial måste tas bort och placeras på ett ordnat sätt. Hamnföreningen städar så fort plan
är hyfsat tom på båtar. Plankorna på bryggorna är nu högtryckstvättade så att det blir mindre halt vid regn! Var
vänlig observera att sopcontainern vid toa/dusch är till för våra gästbåtar och inget annat.
 
Nya Fiskehamnen;
Båtuppställningsmatrial måste du ta hand om annars städas det bort. Obs högtryckssprutan är avsedd att
användas vid båtupptagning. Behöver du använda den vid annat tillfälle kontakta hamnkapten!
 
Hamnföreningen hoppas att Fotöborna nu uttnyttjar affären och därmed stödjer den nye affärsinnehavaren.
 
Hamnkapten Holger når du bäst på mobilen 0707-432730!
 

VÄLKOMMEN till Gudstjänster och samlingar i Sion:
26/6 sön 10.00 Gudstjänst, Gideoniterna& Bertil Krook, sång, församlingsoffer
2/7 lör 20.00 Hönökonferensen startar
3/7 sön 10.00 Gudstjänst, Jan & AnnCharlotte Hilding, sång Therese & Johannes, nattvard,
församlingsoffer
10/7 sön 10.00 Gudstjänst, A Reinhard, sångarna, församlingsoffer
               19.00 Sångkväll vid Boa, Sångarna från Fotö
- Varje onsdag 19.00 Bara en timme, Bibel och Bön
- Varje söndag 19.00 Sångkväll vid Boa, Se anslag!     
 

Café Boa har öppet söndag 26/6 kl 15-18, från 27/6, veckorna 26 – 31? : Alla dagar kl 14 – 21
( vecka 27 : alla dagar kl 12-22)                 
 
GEMENSKAPSLÄGER! Nu planerar vi, efter något års uppehåll, för ett nytt läger i höst. Boka redan nu
in helgen den 10-11 september då vi är tillsammans på Strandgården utanför Halmstad. Troligen blir
fredagen för ungdom  och sedan lördag-söndag alla åldrar ihop. För anmälan och övriga upplysningar som
priser och innehåll ber vi att få återkomma. Vill du hjälpa till med något är vi mycket tacksamma, hör
gärna av dig till Tomas Börjesson telefon 968642 eller 0705-884266.
 
På grund av ansvarig utgivares (dvs Hans Lannefors) sena info om pressläggning av detta nr till Andreas
Reinhardt har vi ingen ”betraktelse” i detta FotöNytt. Hans beklagar detta!
 

Skolrådet
Skolavslutning var det som brukligt i Sion, det var mycket stämningsfullt med fullbesatt kyrka. Sexorna
bjöd sen på tårta och vädret hjälpte till att få en fin avslutning på skolåret.
 
Arbetsdag blir det vecka 33 eller 34, anslag kommer.
Skolstart blir det den 24 augusti.
Nästa skolrådsmöte blir den 1 september kl 18 i Bamba.



 
I höst kommer följande personal att arbeta i skolan;

-         Anna-Lena Norberg har hand om förskoleklass och ettor
-         Pernilla Jansson tillsammans med Hanna Simonsson tar två-treorna
-         Helen Rehammar undervisar fyr-femman
-         Maud Hansson, Anna Gustafsson och Ingrid Almkvist kommer också att vara kvar i skolan som

resurs och fritidspersonal
 
Till hösten kommer Birgitta Hansson som är specialpedagog att jobba i grupper med barnens värdegrund
och attityder. Ny biträdande rektor för Fotö/Bergargårdsskolan är Monica Ohlsson som kommer att vara
en dag i veckan på Fotö skola.                                                             Ha en skön sommar önskar
Skolrådet
 
 

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??
 
Stort ris till den/de som tagit bänk/bordet vid Vivi! Om någon vet något kontakta någon i Samhällsföreningens
styrelse!
 
Ris till de som parkerar sin bil utanför ungdomslägenheterna halvt ute på Stora Vägen!
 
Ris till de som inte plockar upp bajs efter sin hund kring skolan. Våra skolbarn ska ej behöva trampa bajs på
rasterna!
 
Ris till de barn som ständigt retar de häckande trutarna som finns på östra Fotö!
 
Eldning har under våren skett två gånger på skolgården, båda gångerna med risk för antändning av skolan! Snälla
föräldrar ha koll på era barn! Varför inte gå genom skolan på kvällspromenaden!
 
Stort tack till Peder Falck och hans personal för lagad belysning på gångväg runt skolan!
 
Stort grattis till Maria Uggla som varit med och skapat interiören till ”Your Concept Car” (YCC) vilket är en
konceptbil skapad av kvinnor möjligen för kvinnor. YCC har vunnit många pris och utmärkelser samt varit med
på en mängd utställningar världen runt. Så Maria har haft ett intensivt år, med många långa resor som en
representant för YCC!
 
Tack Maria, Kerstin, Lennart och alla som hjälpt och stöttat My efter att hon körde omkull med cykeln på
Egnahemsvägen! /Familjen Lannefors
 

Övrigt av stort intresse
Åter ny affärsinnehavare – ”Mynthuset”
Affären har åter fått en ny innehavare; Bahamn Esfehani från Partille och för 18 år sedan från Iran.
Bahamn har tidigare haft livsmedelsaffär i Partille och vid Redbergsplatsen. Fotöaffärens sortimentet
har utökats i riktning servicebutik men även dagligvaror som mjölk, ost och pålägg finns minst lika
mycket som tidigare. Även spännande kryddor, frukter, inläggningar och mycket annat kan man finna i
hyllorna. Kom ner och se själv! Bahamn är en glad och trevlig mänska som vi hoppas får framgång
med sin affär! Han tar gärna emot tips och råd på sortimentet och är angelägen att inte konkurrera
med Cafe Boa. Bahamn 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 innehåller mycket av det du behöver till
midsommar, kom till affären och kolla;

- olika sorters sill               - gräslök
- nypotatis                        - gräddfil



- creme fraiche                    - dill
 
Rykande färska, i affären bakade wienerbröd, kanelsnäckor, limpor och baguetter
kommer nu också!

Öppettider under sommaren är måndag till söndag 10-20.
 

Fotö Samhällsförening önskar Bahamn lycka till och uppmanar alla Fotöbor att stödja
affären!
 
Ö/By rådens möte med våra politiker – frågor och svar angående eventuell bro!
Här följer kort frågorna och de svar som gavs av politikerna i brofrågan
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?
            Samtliga partier svarade på mer på frågan Om de kommer att respektera utfallet snarare än hur.
M         Vi kommer att respektera utfallet.
KD       Vi kommer att respektera utfallet men om nya frågor uppstår måste vi göra ett nytt ställningstagande och
då är det
 
 

kommunfullmäktige som beslutar. (Här menar Torgeby på att frågan är förändrad då vi röstade ”För bro
eller

utökad färjetrafik”. När det nu inte går att öka färjetrafiken så menar han att folkomröstningen inte längre
gäller.)
Mp       Ja, vi kommer att respektera en folkomröstning.
S          Vi kommer att respektera en folkomröstning och vi är för en opinionsundersökning
Vp        Vi respekterar utfallet i folkomröstningen
Fp        Vi respekterar utfallet.
 
2. Vad är ert partis inställning till bro nu?
M;        splittrat, varje ledamot har sin egen inställning
Kd;       splittrat i partiet
Fp;       majoritet av medlemmarna är emot
Mp;      klart emot
S;         olika uppfattning, var och en har sin övertygelse
V;        majoritet är emot
 
3. Om det blir bro vilken sträckning förordar ni?
M;        från Pinan, men vill först se vad det innebär i ny utredning
Kd;       Pinan är bästa lösningen, varför inte andra brotyper som bättre passar in
Fp;       Öö centrum ej bra – vill ej gå händelserna i förväg
Mp;      ej svar
S;         Pinan
V;        avstår från att svara
 
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?
 
Ovanstående frågor besvarades pga tidsbrist tillsammans/kortfattat;
M;        Brofäste; ingrepp i naturen

Bro; ej ö-kommun mer, stora ingrepp vid landfästen, bättre trafikföring, Björkö sammanbunden med
huvudöarna
Ej Bro; utflyttningskommun, taxeringsvärde blir mer stabila



Kd;       Bro; dagligvaruhandel, post, bank mm riskerar försvinna
Ej Bro; småskalighet kan fortsätts, mindre brott, har vi råd fortsätta färjedrift till de mindre öarna?

Fp;       Brofäste; miljöpåverkan, trafikföring
            Bro; förlora ö-karaktär, blir förort till Gbg, knyts ihop med Björkö
            Ej Bro; bevara ö-karaktär, småskalighet
Mp;      Bro; mer folk (för mycket) hit jämför med konferensveckan
            Ej Bro; ö-kommun, mindre miljöpåverkan
S;         Bro; behövs för att överleva – tillgång till jobb, knyter ihop kommunen

Ej Bro; var ska vi bo (ingen mark tillgänglig för fler bostäder)?, hur ska vi kunna utvecklas?, svår trafik
på Hjuviksvägen

V;        Bro; ökade tax värden, ingrepp i natur, sovstad
            Ej bro;
 

Ö-städningen den 23 april
Vädret var lite tveksamt i år, men åtminstone var det ingen nederbörd. Vad gäller uppslutningen var det som
vanligt, samma mänskor som brukar vara med kom i år också. Dock pågår verksamhet inte bara i parken och
Vivi, på många andra områden, tex Fiskarliden, städar man sitt närområde. Bra, det viktiga är ju att så stor andel
av Fotö som möjligt städas av och görs iordning för sommaren! I Vivi gjordes två tråkiga upptäckter, dels
saknades det fasta bordet/bänken och dels fann vi en injektionsspruta! Ber alla som har barn i den ålder som
besöker Vivi på kvällar att vara observanat på både det ena och det andra………
 

Hjälp med underhåll av Parken
Ni som har lust och känner trycket och glädjen av att hjälpa till är välkommen till Parken för en stunds
gemensamt ”trädgårdsarbete”;

-         Tisdagen den 28/6 kl 17.00
-         Tisdagen den 5/7 kl 17.00

Vi hoppas få se många engagerade Fotöbor deltaga!
 
Påskefyren - hur blev det?
Utfallet av årets påskefyr var enligt kommunens räddningstjänst det bästa på mycket länge. Lite eller inget
miljöfarligt i eldarna, ej heller tryckkärl, vare sig sprayburkar eller stora gastuber! För ungefär hälften av de
påskefyrar som fanns i kommunen hade enskild person/flera personer tagit på sig ansvar (se förra numret av
FotöNytt!). Uppenbarligen har de ansträngningar som kommunen, räddningstjänsten och ö/byråden gjort burit
frukt. Hoppas denna utveckling forsätter!
 

Tråkigt med allt ”brôte” som samlas vid Kilen
Situationen på hamnplan i Kilen har åter blivit ovanligt trist med uppflutna båtar och uppställda skrotbilar
mm.
 
Detta område har tyvärr en historik av att vara avställningsplats för gamla husvagnar, båtar, båtvagnar,
bilar mm skrot. Under de år jag bott här dvs från år 1995 blev det sämre år från år. Omkring år 2000 var
det riktigt illa
med utbrunna bilar/husvagnar förutom ovananämnda och en vild växtlighet som växte in i det som stod
uppställt. Då tog Hamnföreningen och Samhällsföreningen initiativ till att fråga kommunen om vi kunde
få
nyttjanderätt till området, vilket vi så småningom fick mot en avgift. Området röjdes sen och allt skrot
forslades bort genom ideella insatser från folk i Hamnföreningen och Samhällsföreningen. Platser
linjerades upp och kringbyggdes med järnvägssyllar och uthyrdes för en ringa peng och under
förutsättning att det som placerades där var brukbara, ej permanent placerade, föremål, tex båt, båtvagn,
husvagn, bil etc. 

Tyvärr har en del av det som står placerat i rutorna förfallit men framförallt har området "utanför
syllarna" blivit en plats för uppställning av en del bilar och vagnar som ej ser ut att vara i brukbart skick.
En del av dessa tillhör folk som bor i och kring Kilen. Vid stormen i januari drev båtar och en del av
syllarna iväg upp mot vägen. Jag har efter diskussion med folk boende i Kilen satt upp ett enkelt anslag
på Posten där vi ber de som har båtar fortfarande liggande "uppflutna" mot vägen efter stormen att flytta



på Posten där vi ber de som har båtar fortfarande liggande "uppflutna" mot vägen efter stormen att flytta
dessa så att vi kan flytta tillbaks syllarna där de ursprungligen låg. Jag hade överenskommit med
hamnkapten att få hjälp med truck att göra denna flytt sista helgen i maj. Tyvärr låg fortfarande bortåt 10
båtar då i vägen vilket förhindrade nämnda åtgärd. Jag bad också de som bor i Kilen och som känner
ägarna till de uppställda blivande skrotbilarna/vagnarna att påtala det olämpliga i denna uppställning för
ägarna. Vi skall om möjligt försöka styra uthyrning av platser i Kilen pss att husvagnar hamnar närmast
berget.

Jag vill på förekommen anledning passa på att påminna om att Samhällsföreningen och vad den
åstadkommer är beroende på "vad du och jag och vi bidrar med". När nu nyttjandeavtalet går ut inom kort
funderar Samhällsföreningens styrelse på att ej förnya detta och därmed ej direkt ta ansvar för utseendet
vid Kilen.
Vad tycker du? Vad kan du bidra med? Kontakta gärna Hans (965977)!
                                                               

Ordföranden har ordet
 

Brofrågan fortsätter att engagera politiker och befolkning i kommunen. Frågan har ju gått lite konstiga turer,
utredningar har gjorts som tycks vara politiskt rävspel. I takt med att vi kommuninvånare engagerar oss och
blir ”mer pålästa” ställer vi också högre krav på hur frågan utreds och bereds för beslut. När politiker började
gå emot broomröstningens resultat fick de vackert göra en ”pudel” (helomvändning) när de förstod att deras
agerande ej var förankrat i folkets vilja! Örådens gemensamma agerande i denna fråga hade säkert sin
betydelse i denna helomvändning! I syfte att ”tvinga” kommunens befolkning att tänka till hur brofrågan berör
dem tar Öråden nu fram en gemensam enkät som kommer att delas ut till Öckerö kommuns alla hushåll.
Frågorna syftar till att hjälpa den enskilde till att tänka till om sitt ställningstagande inför den nya
brofolkomröstningen som sannolikt blir den 20 november.
 
Vårrustningen av båten på hamnplan innebär ju att man får tillfälle att göra nya bekantskaper och får mottaga
många råd från många ”experter”. Jag har under den gångna månaden fått sota för ett dåligt underhåll av drev
och gelcoat på fritidsbåten. Mycket tid har lagts på att få isär igenärgade delar. Hur mycket våld kan man
använda? Mer än du tror har svaret oftast blivit. Jag har också fått lära mig att verktyg och utrustning inköpta
från lågprisvaruhus typ Biltema inte har mycket värde bland hamnens ”experter”. ”Häng dem på väggen som
konstverk” var ett av de kreativa råden.
 
Så hände då det som inte får hända för vår yngsta, i hög fart på cykel nerför Egnahemsvägen blockerades
framhjulet vid fartguppet. Kort flykt över styret, landade på hakan och sen minnet borta för en stund. Efter
ambulans till Sahlgrenska och 4 dar på sjukhuset blev skadebilden komplett; 2 tänder utslagna, hjärnskakning,
sytt jack på hakan, skrubbsår i ansikte, händer och armbågar, sprucket käkben, revben brutet, blödning i
levern, nacksmärtor och allmänt blåslagen. Vi ser nu över våra cyklar och kompletterar med cykelhjälmar – för
hela familjen!
 
                                                Hans Lannefors/ nu endast tre månader till hummerpremiären
För dig som missat att betala medlemsavgiften så är den 50 kr per vuxen person. Postgiro 730359-7


