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TVEKSAM START PÅ HUMMERFISKET
Även många av de skickligaste hummerfiskarna har i år fått en dålig start på

fisket.
Vädret har så här i början ställt till det så att det varit svårt komma ut och dra vissa dagar.

Många välen och alltför långa linor, ofta utan blysänke, har också ställt till det!
 

ENKÄT OM PÅVERKAN FÖR DIG MED ELLER UTAN FRAMTIDA
BRO

Ö/byråden har tagit fram och delat ut en enkät i syfte dels att ta reda på vad kommunens
invånare tror om påverkan av eventuell bro på livet i kommunen. Ännu viktigare är att
Du när du funderat på hur du ska besvara frågorna tvingats att tänka efter hur en
eventuell fast förbindelse skulle påverka just din situation i kommunen – positivt och
negativt. Se separat artikel!

 

KALENDERN 
 
Torsdagen den 6/10; Möte i Förskole- och Skolrådet, alla föräldrar välkomna!
Fredagen den 4/11 kl 17.30; Diskussion om åtgärder i Kilen i Församlingshemmet (före örådsmöte)
Torsdagen den 10/11; Möte i Förskole- och Skolrådet, alla föräldrar välkomna!
Söndagen den 20/11; Folkomröstning om fast förbindelse till Hisingen
Torsdagen den 8/12; Möte i Förskole- och Skolrådet, alla föräldrar välkomna!
 

Styrelsens arbete under sommaren 2005
OBSERVERA att mötesprotokoll, skrivelser och dess svar samt övrig information anslås på  anslagstavlan utanför Posten!
 
Styrelsen har haft två sammanträde sedan förra FotöNytt kom ut. Följande kan rapporteras från Fotö
Öråds arbete under sommaren 2005;
o Stege vid Hummerskärstrampolinen; Lagad och satt på plats med spännband!
o Vivi två nya bänk/bord och ommålat WC; stort tack till Gösta Gillholm och Kultur och Fritids!
o Skänkt pengar för byggnation av hästspilltor på skolan; lekredskap med tanke på ridintresserade.
o Hamnplan vid Kilen; är nu återställd efter Gudruns härjningar, slipers och uppflutna båtar åter i
ordning
 
Kommunen har under sommaren 2005 kontaktats, tagit beslut eller agerat i följande ärenden som berör
oss på Fotö;
a.       ”Inneslutning av återvinningsstation i Söö korset”; Kommunen sa nej till att ”bygga in” och snygga

upp återvinningsstationen genom att sätta upp plank N och V om nuvarande containrar – med hänsyn
till att en översyn av alla kommunens återvinningsstationer pågår

b.      ”Stopptecken vid Krögen på sniskan och inväxt”; Trafiksektionen har rättat till!



 
Information från öns “föreningar”;

Fotö GIF
Simskolan genomfördes i år med kyligt vatten, bara 17-18 grader och med mest tråkigt väder.
Avslutningen hölls dock i fint väder med kranspåsättning och uppvisande av vad man lärt sig i simskolan!
Anna Börjesson var simlärare assisterad av först Maria Olsson och sen Josefin Möller. Ca 10 barn deltog
i ”nybörjarekurs”, ca 10 i ”fortsättningskurs” och därtill ytterliggare ca 15 i märkesprovtagning.
Totalt mellan 30 och 40 barn vilket var betydligt bättre än i fjor! Anna tackar alla barn och föräldrar som
var med och som ställde upp!
Stort tack till Anna, Maria och Josefin för ett bra och uppskattat jobb från FGIF, Samhällsföreningen och
föräldrar!
 
Fotödagen; Lördagen 13 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;
Boule;             öppna boulemästarskap seniorer; 25 lag totalt, från Hönö, Rörö, Öckerö, Hjuvik och
Torslanda. Håkan Olofsson från Fotö och Rolf  Pehrsson från Rörö vann i finalen över Raymond Englund
och Staffan Knutsson från Fotö. Mycket bra bouleväder rådde även i år utom på morgonen. Inez och
våran ”fröken Gudrun” såg även i år till att det var ordning och reda i resultat och matchplanering.
Fotboll; I år deltog föräldralag, tjejlag, oldboyslag, ungdomslag och mixade A-B lag. Ett
handikappsystem gjorde att alla hade chansen att vinna. Föräldralaget vann med ett ungdomslag (IFK) på
2a plats. En inlånad radioreporter, Göran Holmberg, som speaker gjorde arrangemanget roligt och
proffsigt.  
 
Midsommarfirandet nytt rekord i år igen vad gäller besökare och intäkter till FGIF. Tur med vädret som
vanligt. Lotterna tog slut fort trots att man ökat antal från tidigare år. Åtgången var god även för kaffe och
kakor. Stort tack till alla som bakat och skänkt till idrottsföreningen och till alla sponsorer och speciellt
Hemköp och Mats Anderssons Audio Video.
 
Församlingshemmet
Välkommen till familjegudstjänst den 16 oktober kl 15.00 i Församlingshemmet ledd av Karolina Sandros. Kom
hela familjen och stanna gärna för fika efteråt!
 
”Vuxen/barn” träff har vi varje måndag kl 14-16. Barntimmar för barn mellan 3-5 år är på måndagar och
onsdagar kl 9-12. Båda aktiviteterna leds av Anita Steinhof.
 
Hamnföreningen
Gamla Hamnen;
Under sommaren har det varit gästkaj längs hela gamla fiskebryggans västra sida. Det har utnyttjats väl av våra
båtgäster som varit fler än på många år!
Under hösten blir det färdigasfalterat på Ussholmen med en 4m bred körväg längs bodsidan på
uppställningsområdet. Sju nya bodar kommer att byggas längst söderut och fem nya norröver innan de gamla.
Eventuellt finns någon ledig för uthyrning, ta kontakt med hamnkapten! På Ussholmen kan man ställa upp
mindre och medelstora båtar.
För dig som ej längre behöver din båtplats; Säg upp båtplatsen så fort som möjligt. Efter den 31 mars får du
betala sommarens hyrkostnad!
Då antalet båtvagnar blivit stort och många troligen ej användes så måste du tydligt märka upp din båtvagn för att
undvika att den kommer att behandlas och placeras som skrot. Detta gäller både i Gamla och Nya Hamnen!
 
Nya Fiskehamnen;
En dagvattenledning från de nya husen på Söö är grävd genom båtuppställningsplatsen. Hamnföreningen
fick då ditsatt två extra brunnar från uppställningsplatsen vilket kommer att göra denna bättre avvattnad. 
Inför upptagande av din båt så var vänlig observera följande;
- 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!
- ett tips är att tömma båten på allt av värde inför vinterförvaringen
 
Hamnkapten Holger når du bäst på mobilen 0707-432730!
 

Förskole- och Skolrådet
Lite info från förskole- och skolrådet. (nytt namn). Protokoll från förskole- och skolrådet kommer att läggas in på
www.sodraomradet.net 
 
Uppmaning: Ta gärna promenader förbi skolan på kvällen, det händer en del där uppe när ingen ser.
 
Anette Zälter kommer att avsluta sin roll som sammankallande i skolrådet till jul. Kanske något för dig eller kanske 
känner du någon som skulle vilja axla denna roll? Hör av dig till Anette.
 
Följande förskole- och skolråd i höst: 6 oktober, 10 november och 8 december. Varmt välkomna alla föräldrar!

 
Det händer i Sion i höst:
Barn- och ungdomsgrupperna har startat en ny säsong!
Vi hälsar alla barn, nya som ”gamla”, välkomna till de olika samlingarna:
 
- Måndagsklubben ( för mellanstadiet ): Måndagar kl 17.00 – 19.00 (senast)
- Konfirmation (klass 8): Torsdagar 17.15 – 19.00 i Missionskyrkan Hönö
- Ungdomssamlingar ( från klass 7): Fredagar 20.00 – 22.00 ca
- Söndagsskola (från 3 år): Söndagar 09.45 – 10.35 ca
 
Gudstjänster sept-okt:
9/10 sö 11.00 Vittnesbördsgudstjänst, Äldstekåren & Församl.systrar ansvarar
16/10 sö 11.00 Gudstjänst, A.Reinhard, Gryning
23/10 sö 11.00 Gudstjänst, A.Reinhard, Sångarna
30/10 sö 11.00 Gudstjänst, Elvor & Jan Ohlin, Bohuslänsmissionen, Byggoffer
 
se även aktuella programblad varje månad
 
Varje onsdag 19.00 Bön och bibelsamtal ”Bara en timme”
 
 

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??
 
Det är rena racerbanan mellan brofästet och fotbollsplanen. Speciellt nattetid. Tänk om någon kommer ivägen...det
kan bli just du som råkar köra på någon tvåhjuling eller gående. Tänk till lite innan högerfoten blir för tung!
 
Snälla ni som kommer ner från ”nya området”, glöm inte att det finns utfarter utefter Stora Vägen fram mot Söö korset!
 
Ris till de som parkerar sin bil längs med men ute på Egnahemsvägen – svårt komma förbi!
 
Ris till de som inte ”orkade” ta var på sina båtar som flöt upp/flyttades av Gudrun och som fortfarande i början av juli
låg dit Gudrun flyttade dem i början av januari!
 
Ett oerhört stort grattis till Melker Åberg på hans 90 års dag. Vi är alla tacksamma för de insatser han gjort för Fotö!
 
 

Övrigt av stort intresse
 
Rapport från affären
Bahamn har fortsatt att utveckla affären mot en servicebutik och har haft bra omsättning på helgerna
men sämre på vardagarna! Nu kommer det att bli några bord inne i affären så att man kan sitta där



och fika även om vädret ute är bistert. Kaffe och färskt tilltugg kommer då att finnas i affären.
 
Bahamn har även försökt få in lite annorlunda varor då och då tex jeans och udda frukter och kryddor!
Kom gärna in och kolla själv!
  

AFFÄRENS ERBJUDANDEN
Varje dag färska wienerbröd, kanelsnäckor och baguetter!

2 liter Coca Cola 14.90
Glass ta 4 betala för 3

 
Öppettider under hösten (fr.o.m. 1/10) är onsdag till söndag 11-19, se anslag!
 

Bahamn önskar alla Fotöbor och turister välkomna in i affären!
 
 
Kryssarklubben kommer eventuellt att arrendera militärdelen av Risö
Nedan information i form av frågor och svar (kryssarklubbens Kaj Modig);
 

Vad är Kryssarklubben, för vem?Vad är Kryssarklubben, för vem?
Kryssarklubben är Världens största båtklubb. 43.000 medlemmar. Inte bara till för seglare utan hälsar alla
välkomna, som vill ställa upp för båtlivet och delar våra värderingar. Vårt allt överskuggande motto är:
"Kryssarklubben skall väcka och stärka hågen för långfärder till sjöss". I praktiken innebär det att vi vill hjälpa
alla att ta ett steg till på sin båtlivstrappa. Alla, från den som vill veta hur man gör när man första gången ankrar,
till den som redan seglat över större vatten är välkomna. Utbildning, teknisk hjälp, social gemenskap är tre av
många grenar på vårt verksamhetsträd.
Här på Västkusten är vi 13.000 medlemmar.. 
 

På vilka villkor har ni arrenderat militärområdet på Risö, för hur länge?På vilka villkor har ni arrenderat militärområdet på Risö, för hur länge?
Vi har idag bara en överenskommelse med Statens Fastighetsverk (ägaren) om att vi ska analysera vad vi kan
göra på Risö. Vi har förtur till långsiktigt kontrakt om vi kan skapa något där, som bidrager till att utveckla det
rörliga friluftslivet i regionen. Tanken är att nu under hösten komma till en långsiktig överenskommelse.
 

Vad är era planer för Risö, vad gäller byggnader, bryggor och andra anläggningar?Vad är era planer för Risö, vad gäller byggnader, bryggor och andra anläggningar?
Planen är att skapa en skyddad hamn med kanske 30 - 40 båtplatser. Utöver det möjligheter att förtöja mot
bergssidorna. Ost- eller västsidan beroende på väder, vind och sjö. Vi vill också göra ön tillgänglig för breda
grupper av båtfolk. Vi ska underhålla de byggnader som finns men i första hand ska det vara en social mötesplats
för båtmänniskor. På sikt ska vi skapa en skön miljö där människor trivs och kan utöva båtliv, badliv avkoppling.
 

Har ni påbörjat något?Har ni påbörjat något?
Vi har satt upp kryssarklubbens flagga på ön för att markera att det finns någon, som bryr sig om och känner för
ön. Detta var i första hand för att kanske i någon mån hindra skadegörelse på ön. Tyvärr har ju ett av husen
raserats av stormen GUDRUN. Vi vill inte att det ska locka till mänsklig skadegörelse.
 

Blir Risö bara tillgängligt för Kryssarklubbens medlemmar?Blir Risö bara tillgängligt för Kryssarklubbens medlemmar?
Som redan sagts NEJ!
 

Vilka aktiviteter planerar ni att ha på Risö?Vilka aktiviteter planerar ni att ha på Risö?
Social gemenskap i en trygg hamn. Grillkvällar, spontankontakter, midsommarfirande....Arbetsdagar med
underhållsarbeten.. Förmodligen blir det en övärd på plats under sommarmånaderna, som kan hjälpa besökare
och stå för tillsynen.
 
Tråkigt med allt ”brôte” som samlas vid Kilen – fortsättning från förra FotöNytt
Hamnplan i Kilen har nu återställts så som den såg ut innan Gudrun (dvs ej vår fröken) härjade i januari.
Tack ni som hjälpte till och speciellt till Holger med sin truck!
 
I samband med Samhällsföreningens styrelsemöte den 26/8 var de boende vi Kilen inbjudna för att
diskutera situationen vid Kilen. Det framfördes då av de boende att de uppställningsplatser som
uppmärktes och uthyrdes för ca 5 år sedan önskade man att de försvann. Vidare ville man ha



parkeringsplatser för korttidsparkering uppbrutet av planteringar. Parkeringsplatserna skulle endast vara
för personbilar, ej för husbilar, husvagnar, lastbilar, båtar, båtkärror eller släpkärror. 
 
I sittande möte kunde Samhällsföreningen ej acceptera de krav som ställdes då vi troligen då endast
flyttade problemet med de långtidsuppställda föremålen till annan plats på Fotö. Nästan alla
uppställningsplatserna i Kilen hyrs nämligen av Fotöbor. Alla hamnområden på Fotö delar ju på de
uppställningsbehov som finns för öns invånare. I syfte att möjliggöra ändring av regler för uthyrning av
platserna på Kilen alternativt avskaffa en del eller alla, så beslöts att alla ”hyresgästerna” skulle sägas upp
i höst och vara beredda på att lämna sina platser under våren 2006.
 
Vid Samhällsföreningens styrelsemöte den 4 november kommer åter de boende vid Kilen att bjudas in
och förhoppningsvis kan vi då hitta en lösning som är acceptabel för alla! Samhällsföreningens roll är ju
att säkerställa att beslut och åtgärder som vi kan påverka blir de bästa för invånarna på hela Fotö.
 
När ljuset kom till Fotö
Det är längesedan nu, närmare bestämt 76 år, som elektriciteten kom till vår ö. Det var den 14 oktober
1929 som ljuset kom till oss…Eller hur var det innan? Hur kunde man leva då? Gick det att göra
någonting vettigt under den mörka delen av året? Det bästa sättet att ta reda på svaret är att fråga någon av
dem som var med då. De är inte så många kvar längre så passa på! Men de som upplevde ett före och ett
efter elektriciteten säger att det gick att leva även på den tiden. Visst fanns det begränsningar men man
hade fotogen, stearin och framförallt hade man varandra! När mörkret föll kunde man gå hem till grannen
och sitta ner en stund för att samspråka om allt möjligt. Man kunde hjälpa varandra med olika sysslor och
barnen fanns med i de praktiska göromålen likaväl som i samtalen. Vad gör vi idag när mörkret faller? Är
TV:n vårt sällskap och datorn? Lever barn och vuxna i olika världar? Vad gör vi nu när vi har el och ljus?
Kanske vi behöver tänka över vad ljuset är till för? Elektricitet är till stor nytta men alla apparater kan
aldrig ersätta gemenskap och liv. Ljuset är kommet men vad gjorde vi med det? För ca 1000 år sedan var
Sverige i mörker, andligt. Då offrade man människor för att blidka de nordiska gudarna. Människovärdet
stod inte högt i kurs och vem som helst kunde få sätta livet till i de blodiga riterna. Därav anar vi att stor
rädsla rådde och ingen upplysning. Men så kom det några munkar från Tyskland, missionärer som visste
och kände att Norden behövde Ljuset. De mötte mycket motstånd men gav inte upp. Så småningom kom
Ansgar och efter några år fick Sverige sin förste kristne kung. Det var Olof Skötkonung som lät sig döpas
som vuxen vid Husaby Källa utanför Götene i Västergötland. På en minnessten nära den bevarade källan
kan man än idag bl a läsa: ”Här segrade ljuset över mörkret.” Sverige började ta emot budskapet om
Ljuset från Gud genom tron på Jesus Kristus. Åren har gått. Reformationer har lyst upp och väckt vårt
folk. Hur mörkt måste det bli i vår tid innan vi på nytt vänder oss till Ljuset? Det går att leva utan
elektricitet även om vi blivit mycket bortskämda och vant oss vid den. Men det går inte att leva utan
Livets Ljus i längden, för man faller, går vilse och upplever mörkrets hot. Får Ljuset komma till Dig?
Då kan vi säga ”det är bättre att tända ett ljus än att bara förbanna mörkret”. Joh.3:16-21, 12:35-36     
                                                                                                                        Varma hösthälsningar,
Andreas Reinhard
 
Enkät om de mjuka frågorna med/utan eventuell fast förbindelse till Hisingen
Vissa av kommunens ledande tjänstemän och politiker har efterhand försökt få igenom ställningstagande i
brofrågan som strider mot det mycket tydliga utfall som framkom i broomröstningen 2002? Detta för att
”förutsättningarna som gällde vi omröstningen ej gäller längre”. Genom ett starkt agerande från några
partier och föreningar tvingades man göra en ”pudel” eller ”kovändning” på skånska, dvs ändra sin åsikt
och ej positivt remissbesvara frågor om framtida fast förbindelse. En ny omröstning beslöts för att se om
kommunens befolkning stödjer att förutsättningarna ändrats så att en fast förbindelse nu önskas!
 
I stor hast gjordes en kompletterande vägutredning utav forskare från Chalmers. Lite trött blev slutsatsen
att Vägverket ägde frågan och styrde av ekonomiska skäl mot bro, att Göteborgsregionen ej ville investera
i en förbättrad Hjuviksväg då Vägverket ”äger” denna och då Vägverket vill ha bro så kommer de ej att
investera i Hjuviksvägen heller. Dvs Öckeröbornas förbindelse med och transport på sydvästra Hisingen
blir ett ”offer för omständigheter” över vilka vi ej råder.  Oberoende om det blir bro eller ej kan varken



Öckeröborna eller Hjuviksborna acceptera att Hjuviksvägen ej förbättras för ökad kapacitet inom en nära
framtid. Detta behövs delvis för att vi alltmer pendlar från Öckerö kommun in till Göteborg för våra
arbeten men framförallt för att ta hand om den stora utbyggnad av bostäder och service/handel som nu
sker på sydvästra Hisingen. Här tycker jag att våra politiker agerar väldigt tamt och uppgivet!
 
Inför den kommande folkomröstningen (20/11) var vi från ö-/byråden angelägna att få belyst hur mjuka
frågor och värden skulle påverkas av om bro blev eller inte blev av. På initiativ av Öckerö Östra byråd så
diskuterades att ta fram en enkät där de mjuka frågorna kunde belysas enligt ovan. Ö-/byråden ställde sig
bakom detta förslag och kommunen finansierade framtagning av enkäten med hjälp av forskare från
Göteborgs Universitet. Enkäten är nu utdelad, ifylld och inlämnad för bearbetning. På Fotö kom 151
enkätsvar in vilket innebär att endast cirka 30% av Fotöborna över 12 år svarade. På vissa öar har man en
svarsprocent på 95%! Enkätsvaren kommer nu att behandlas av de forskare som tog fram enkäten.
Resultat kommer att redovisas före ”brovalet”!
 
 
 
Tio år på Fotö – minnen och observationer från det första året
Tänk vad åren gått fort på Fotö, detta även om förändringar ej sker så fort. För nästan exakt 10 år sedan flyttade
vi dvs familjen Lannefors hit från Atlanta. Så länge har vi inte bott på någon annan plats! Då, 1995 fanns
postexpedition, bibliotek, distriktsköterska, vadbinderi, kanske någon fiskebåt mer än idag……….
 
Tiden går inte lika fort och tidshetsen är inte lika stor på Fotö och i Öckerö kommun blev jag varse när vi i USA
hade bestämt oss för att flytta hem till Sverige efter 7 år utomlands och jag kontaktade mäklare Berntsson för att
få förslag på lämpliga hus i kommunen. Han sa att han skulle faxa över några lämpliga objekt som stämde mot
den beskrivning jag givit. När inget kommit efter en kvart så ringde jag och frågade om han fått fel
telefonnummer. Nej det hade han ej men han hade tänkt faxa över nästa vecka och förstod ej min brådska!
 
Frihet under ansvar, även för de minsta fick vi snart lära oss. Vi besökte skolan, strax innan skolstart, och fick
reda på hur den fungerade och att man bara hade ett ske-ljud. På väg ut så träffade vi en pratsam flicka i 7-8
årsåldern, som vi senare blev granne med, som sa att hon var på väg, själv, att bada. I vår våldsrädda USA värld,
gick våra barn som längst till grannen själva och skjutsades om det var längre, så var detta en fullständig
omöjlighet – en försteklassare som gick själv till badplatsen och därtill skulle bada. Vilken chock!
 
Öbo det blir man inte förstod jag rätt snart när vi flyttat hit och jag bjöd hit mina släktingar och hade bokat
visning på Fiskemuseet. Väl utanför så kom vår guide (det var ej Dag E.) och frågade vem öbon var som hade
beställt visningen. Det var ju jag, sa jag! Du sa han, ska veta att någon öbo det blir du aldrig och förresten försök
inte lägga dig till med vårt språk för då kommer det att låta ännu värre än när du pratar nu! Så var man då satt på
plats och förstod vad som gällde här i kommunen för en inflyttad!
 
Huset vi köpt skulle ju efterhand anpassas till vår familjs behov. Vi fick hjälp av mycket dugligt fackfolk från
Fotö. På köpet fick vi också reda på mycket om Fotös invånare under de kaffe- och lunchraster som bjöds. ”Dö
vad heter dö så jag slipper säga dö till dig hela tiden” var en av de första frågor som ställdes. När vi skulle
igenom en tjock vägg och jag imponerat frågade vad det använda verktyget kunde bearbeta så var svaret ” allt
som e i vejen”.
 
Första våren kom och därmed östädning och samling i Vivi för grillning. Något barn frågade oss vilket land vi
kom från och svaret blev ju Skånelandet. Vilket land ligger Fotö i? Eller är det ett eget land? För den som är
riktigt observant så kan man se en liten svensk flagga målad på gångbanan på brofästet till Fotöbron på
Hönösidan!
 
Fiske av skaldjur, som vi älskade, hörde vi tidigt historier kring. Så införskaffades då tinor på annons från
Billdal. Grannens kommentarer var inte nådiga och jag fick bygga om dem rejält innan de sattes i sjön. Inte
någon fångst på flera försök tills en dag då en tina var full med krabbor. Lycklig kom jag hem med dem och fick
tips av grannen, som såg väldigt finurlig ut, hur avliva och koka dem. Någon dag senare kunde inte grannen
hålla sig längre, det var han som lagt i krabborna. Jag fick lite mer råd, fiskelyckan vände och jag fick under
sommaren både bruna och svarta ”krabbor”. ”Tullarna” fick också syn på mina tinor (eventuellt efter tips) och
tyckte ej alls att man skulle fiska utan flyktgångar – något som jag aldrig hört talas om. Efter böter och
tillrättavisning hade jag lärt mig både om flyktgångar och att skilja på de svarta och bruna krabborna och att de



tillrättavisning hade jag lärt mig både om flyktgångar och att skilja på de svarta och bruna krabborna och att de
svarta var mer efterfrågade och hade en reglerad fångsttid.
 
Posten besöktes dagligen och vissa dagar var det postexpedition där. En dag hade jag ett ärende dit men förstod
ej varför postkön sträckte sig långt utanför själva postlokalen. Jag trodde kön var för något annat och gick förbi,
ingen sa något, men när jag kom in förstod jag varför. Olof stod ensam i postlokalen, med sin medförda odör,
kassörskan hjälpte honom tålmodigt att skriva ett vykort efter hans skakiga diktamen!
                                                                                                            Fritt från minnet/ Hans Lannefors
  

Ordföranden har ordet
 

 
Trots att man som inflyttad ej blir öbo så kanske man tillägnar sig en del av det tankesätt och sätt att vara som
finns här. Det är kanske också det som är tjusningen med att bo här. Vissa saker som man inte förstår direkt
och som kanske är av hävd (eller oförmåga skulle man sagt som nyinflyttad), styr ens liv och vanor. Det är väl
kanske det som är tjusningen med att bo här. Det finns ju en anledning att vanor har skapats utifrån den plats
och det samhälle som funnits och finns här! Att alltför snabbt ändra dessa kan ju medföra att något som är
djupt förankrat och utvecklat under mycket lång tid då avbryts och kan leda till att nämnda ”tjusning med att
bo här” försvinner. Så ett råd till de nyinflyttade, speciellt de som kommit in utifrån, är att försök anamma och
förstå de vanor och det levnadssätt som finns här – gärna genom att säkra kontakt med någon öbo!   
 
                                                Hans Lannefors/ alldeles i början av hummersäsongen
För dig som missat att betala medlemsavgiften så är den 50 kr per vuxen person. Postgiro 730359-7
 


