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BRO VILL DE FLEST AV OSS INTE HA
Folkomröstningen slutade med 34% för bro, 65% emot samt 1% blanka/ogiltiga!

 

HUMMERFISKET AVSLUTADES ….
Fångsten i år var för de flesta ungefär densamma eller möjligen sämre än i fjor!

 

KALENDERN 
 
Fredagen den 16/12 kl 19.00; FGIFs vuxen julfest i Församlingshemmet
Lördagen den 17/12 kl 15.00; FGIFs julfest för barn i Församlingshemmet
Tisdagen den 20/12 kl 18.00 Fotö skolas julavslutning i Sion kyrkan
Lördagen den 31/12 kl 16.00 Nyårsbön med Karolina Sandros och Andreas Reinhard i
Församlingshemmet
Måndagen den 9/1; Stängningsdag i förskola och fritids
Tisdagen den 10/1; Skolan börjar äntligen igen!
Lördagen den 21/1 kl 14.00; Fotö Samhällsförenings årsmöte i Församlingshemmet, alla medlemmar
välkomna
 

Styrelsens arbete under hösten 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
Samhällsförenings arbete under hösten 2005;
o Staket kring parken; tagit in priser för att bygga redigt staket. För dyrt – måste göras via
medlemsinsatser!
o Skolans gamla lekplats; stödjer att denna åter iordningställs till våren med sand mm.
o Broenkät; 156 svarade på Fotö, varav 64% var negativa till bro
o Uthyrning av platser vid Kilen; samtliga hyresavtal nu uppsgda till den 31/5 2006
o Utseende vid Kilen; diskussioner har förts med de boende i Kilen, uthyrning av uppställningsplatser
kommer att reduceras och bättre styras upp!
 
Kommunen har under hösten 2005 kontaktats, tagit beslut eller agerat i följande ärenden som berör oss på
Fotö;
a.       ”Förbättring av flytbrygga i Vivi”; Kommunen kommer att förbättra stegar
b.      ”Kommunens översiktsplan”; Synpunkter inlämnade, se vår hemsida!
c.       ”Nyttjanderättsavtal ang Kilen”; Efter diskussion med kommunen kommer de ej att säga upp avtal!
 

Information från öns “föreningar”;
Fotö GIF
LUCIAFESTER;
OBS glöm inte att rösta på våra fina Luciakandidater, se anslag inne på Posten!



 
Vuxna: fredag 16/12, 19.00.   Lotterier, kaffe med tilltugg. Utdelning av guldmedaljer till
fotbollsspelarna (serie segrare), utmärkelser till årets spelare, årets talang och den tränings-flitigaste
spelaren.
Christoffers minnesfond, auktion, sång med Kristin Jacobsson och Erik Börjesson. Kvällen avslutas med
den årliga luciakröningen.
KOM OCH STÖD IDROTTSFÖRENINGEN OCH FÅ EN TREVLIG KVÄLL
”PÅ KÖPET”!
 
Barn: lördag 17/12, 15.00. Lotterier, fiskdamm, dricka, bullar och tomten som delar ut godis till alla
barnen.

Aktiviteter: I tomte-cupen som spelas i Angered på mellandagarna deltar två senior lag.
                    I Gustavs-cup deltar tre senior lag. (Slutet av januari).

                    Våra yngre förmågor spelar också i Gustavs-cup, (april).
                    Våra allra yngsta spelade nyligen i Crowford-cup och kämpade väl.

Styrelsen och festkommitten undrar om det finns någon som är intresserad av att vara med i styrelsen,
Festkom-mitten, sköta affischeringen, baka till hemmamatcherna eller vara med som tränare(stödperson)
till våra yngre lag.
 

Hamnföreningen
Tänk nu på att ta upp båten innan vattnet fryser i ledningarna ut till spolplatserna. Om du ska ha värme i
båten måste du använda elmätare som du eventuellt kan låna av hamnkapten. Du måste också varsko
hamnkapten innan du kopplar på värmen i båten! Lampa vid båtmotor under vintern kostar 300 kr. Varsko
hamnkapten även för detta!
 
Gamla Hamnen;
Till våren kommer sju nya bodar att byggas längst söderut och fem nya norröver innan de gamla.
Eventuellt finns någon ledig för uthyrning, ta kontakt med hamnkapten! På Ussholmen finns nu ett 40 tal
båtar uppställda.
För dig som ej längre behöver din båtplats; Säg upp båtplatsen så fort som möjligt. Efter den 31 mars får
du betala sommarens hyrkostnad!
 
Nya Fiskehamnen;
Hamnföreningen undersöker möjlighet att bygga lägenheter där militärskjulet nu står. Kommunen har nu
återställt asfalt över den nya dagvattenledningen så att hela planen åter kan användas för båtuppställning.
Nya Rigel är nu igång och fiskar. Detta är Fotös största fiskebåt någonsin, hoppas fisket går bra!
 
Hamnkapten Holger når du bäst på mobilen 0707-432730!
 

Förskole- och Skolrådet
Lite info från förskole- och skolrådet. Protokoll från förskole- och skolrådet läggs nu in på
www.sodraomradet.net!
Nästa möte blir tisdagen 31 januari kl 18 -19.30, därefter blir det ytterliggare 2 möten under vårterminen; i
slutet av mars och i slutet av maj. Biträdande rektor för Fotö och Bergagårdsskolan Monika Olsson kommer
nu att hålla i skolrådsmötena, Sara Arfwidsson kommer att ta hand om informationen. Monika Olsson är på
Fotöskolan varje tisdag då du kan träffa henne!
 
Attitydarbetet fortsätter med både barn och föräldrar. Vad gäller lekredskap för flickor fick spiltor ej byggas
pga försäkringsskäl – måste vara EU godkända – skorådet undersöker nu alternativa men EU godkända
lekredskap.
 
Lucia firades stämningsfullt och fint med lussekaffe och pyssel, många föräldrar deltog. Den 20/12 blir det
avslutning på höstterminen kl 18.00 i Sion, barnen samlas strax före på skolgården för att gå med facklor till
Sion. Den 9/1 är allting stängt (stängningsdag; fritids och förskola stängd) och den 10/1 är det äntligen



skolstart igen!
 
Anette Zälter avgår nu som ordförande för skolrådet och tackar alla för ett gott samarbete under de gångna 4
åren!
 
Förskole och skolrådet önskar alla barn, personal och föräldrar en God Jul och ett riktigt Gott Nytt
År!
 

Det händer i Sion i vinter:
Sionförsamlingen välkomnar alla till möten och samlingar i advents- och juletid:
* 11/12 sö 11.00 Möte, ungdomar sjunger, Andreas R talar, ämne: ”Du ska visa vägen”
* Vecka 50 sänder vi närradioandakter i Radio ÖKR , 94,1 MHz. Mån-lör 08.15. tema:”Jul över hela
världen”
* 17/12 lö 20.00 Ungdomarnas julfest i Sion
* 18/12 sö15.00 Söndagsskolans Julfest för Alla, barnen har program, servering
* 20/12 ti  18.00 Fotö Skola håller sin julavslutning i Sion
* 25/12 sö 07.00 Julotta, julsånger av Gryning, solo Åke Johansson, Andreas R talar, servering
                 18.00 Julens Sånger, blandat program med sånger & tal
* 31/12 lö 16.00 Nyårsbön i församlingshemmet med Karolina Sandros, Andreas Reinhard
 
Januari 2006:
*  1/1    sö 11.00 Möte nr1, Tommy Dahlman talar, Sångarna
*  1/1-6/1 Ungdomarnas skidresa till Sudndalen Norge, anmäl snarast t Erik B.968149 eller Johannes
W.968131
*  8/1   sö 15.00 Sionförsamlingen Årsmöte, Sångarna, Andreas R., Nattvard, servering & årsmöte
* 15/1  sö 11.00 Möte, Jan Hilding talar om Guds Rike, sång
* vecka 3 är kyrkornas gemensamma bönevecka för kristen enhet. Gemensamma samlingar:
   -18/1 on 19.00 Cafékväll i Betel: ”Om kristen enhet” Lars-Ivar Nilsson från Trollhättan m fl
   -22/1 sö 18.00 Gudstjänst i Öckerö nya kyrka
* 22/1 sö 11.00 Möte, Andreas Reinhard talar om Guds Rike, sång
* 28/1 lö 09.00 Föräldra-förmiddag: ”Bröd eller orm – om barn & mediepåverkan”, workshops, samtal,
enkel

  servering. Slut senast 13.00 
* 29/1 sö 17.00 ”5 i Sion” – cafémöte med aktuellt tema och sång & musik, byggkollekt
*  4/2  lö 16.00 Musikalen ”Bibelns hjältar” framförs av elever från Gårda Kristna skola
*  5/2  sö 11.00 Möte med nattvardsfirande, Andreas R. talar, sång
 
Onsdagar  19.00 Bönetimman
Torsdagar 19.00 Ungdomsbön (skolveckor)
Måndag-torsdag 06.15-07.00 Morgonbön 
 
Start för barn- och ungdomsgrupper meddelas med affischer och månadsblad i brevlådorna.
 
Sionförsamlingen tillönskar alla Fotöbor en god och välsignad Jul & nyårshelg!
 
 

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??
 
Mycket ris till den person som stal pengar avsedda för ”Kvällsposten leverans” ur brevlåda på
Kängavägen!
 
Hastighet på biltrafiken längs med Stora Vägen från Söö korset förbi fotbollsplan är alldeles för hög!
 
Ett stort fång rosor till Anette Zälter som nu avgår efter 4 år som orförande i Skolrådet. Anette är,



Ett stort fång rosor till Anette Zälter som nu avgår efter 4 år som orförande i Skolrådet. Anette är,
tillsammans med många engagerade föräldrar, starkt bidragande till att skolan finns kvar på Fotö! Härligt
att det finns så duktiga och drivande mänskor på Fotö!
 
 

Övrigt av stort intresse
 

Rapport från affären
Bahamn har omförhandlat sitt kontrakt med Hamnföreningen och kommer att ha stängt under vintern.
Han planerar att åter öppna affären den 1a april 2006 för att sen ha öppet under ”sommarhalvåret”.
 
Samtal med Britta och Melker Åberg
Hemma på Egnahemsvägen 28 bor Britta och
Melker sen väldigt många år. Britta är Fotöbo
sen födsel medan Melker tagit klivet från
Knippla till Fotö i tidigt 40 tal. Han lärde
känna Britta via sin syster som hyrde rum i
Brittas föräldrahem vid Kilen. Kärlek uppstod
och giftermål kom väl tidigt enligt Brittas för-
äldrar. Paret köpte så småningom Brittas far-
fars hus på Kängavägen.
 
 
 
Vi lossning av fisk i Esbjerg 1939 kom den svenske konsuln där till hamnen och meddelade att den
Åbergska fiskebåten Venus blivit ”inkallad” och skulle omedelbart föras till Göteborg för ombyggnad till
minletningsfartyg. Melker och brodern Osvald fick turas om att sköta om henne under ”militär-
tjänstgöringen” som varade till krigets slut. I en episod som kunde slutat illa så fiskades det under kriget
söder om Norge. Trålning skedde på 90 famnars djup och man höll handen på trålvajern för att känna om
man stötte emot något som kunde vara en mina. Plötsligt blev man varse att något ”skrapade emot” och
sen exploderade det. Ingen kom till skada. Britta berättade då Melker kom hem, och inget sa om denna
episod, att hon vaknat av en mardröm där Melker blivit ”minsprängd”. Det visade sig att drömmen
inträffat samtidigt med den aktuella minsprängningen. Melker kommenterar att ”turligt nog gick ingen
Fotöbåt på någon mina trots att man tog många risker”! Mest dramatiskt blev det på Fotö när en mina
drev in vid Kilen och husen där fick utrymmas. Militären bärgade och sprängde minan. Enligt Britta hade
man det bra på Fotö under kriget då man ju hade fisken att leva på.
 
Under åren 1947 till 1961 var Melker delägare tillsammans med Einar Corneliusson och Reynold
Olofsson i fiskebåten Ransy som under denna tid egentligen var 4 nya båtar. I senaste ”Ransy” så var
August Karlsson delägare i stället för Reynold. Mycket av fisket bedrevs vid Fladen som ringnotsfiske
med gott resultat. Bästa landningsplatsen för fisken var ett antal Tyska hamnar där priserna efter kriget var
bra. I Sverige var fiskmängden ransonerad för att hålla priserna uppe.
 
Den 15 maj 1955 besökte Gutav VI Adolf Hönö Klåva och Fotöfiskarna ville då gärna komma dit med
sina båtar vilket Hönöborna först nekade men efter Melkers övertalning så gick det bra. Då kungen gick
förbi båtarna i hamnen ropade Melker i megafon ”ett fyrfaldigt leve för konungen” vilket folket då
utbringade. Kungen stannade till och sa något till den medföljande Hönö kyrkoherden som ropade
”Melker kungen vill tala med dig”. Medan adjutanten stod och ryckte i kungens rock för att hålla
tidsschemat så utfrågades Melker om vad och var som fiskades och om han fiskat norr om Jan Mayen.
 
År 1960/61 blev det dags för inköp av en ny stålbåt, Pamir, som byggdes i Holland. Delägare var sonen
Berndt och till en början Brittas bror Roland. Britta skötte böckerna och man skämtade på banken att om
Melker kom dit och skrev sin namnteckning så skulle den nog inte bli godkänd då normalt det var Brittas
variant av hans namnteckning som gällde! Vid ett tillfälle var man en man kort och Berndt tyckte Britta
kunde gå med till sjöss och om inte annat stå för maten ombord. Efter viss tvekan sa Melker ja men var
orolig för att hon inte skulle tåla sjön! Böljaren och Pamir drog flyttrål tillsammans och Britta stod tidvis



orolig för att hon inte skulle tåla sjön! Böljaren och Pamir drog flyttrål tillsammans och Britta stod tidvis
vid rodret men ville inte svara på ”telefon” då man då skulle höra att det var en kvinna som var där! Britta
bevisade att hon tålde sjön när hon i gropig sjö stod under däck och stekte pannkakor! Pamir såldes 1971 i
till Norge då Melker tyckte att ”skatterna var för höga”!
 
Melker införskaffade 1971 en ny begagnad Pamir som tidigare hette Franken och som än idag ägs och
”drivs” av Berndt för fiske av havskräftor. Pamir står sig idag bra som ”enmansfiskebåt” efter plastning
av skrovet, fräsch maskin och bra ekolodsutrustning mm. Berndt hävdar, möjligen skojar han, att om han
tittar på ekolodsbilden av havsbotten så vet han var han är och kan navigera därefter!?? Inget större behov
av kartplotter här inte!
 
Efterhand blev Melker alltmer involverad i politiken och föreningslivet. Han satt med i
Kommunfullmäktige, Landstinget, Skandinaviska bankens styrelsse, Fiskehamnsstyrelsen, Fiskarnas avd
49, FGIF, Fotö Hamn-föreningen och mycket mera. Detta innebar givetvis att fisket fick allt mindre tid.
Melker utnyttjade under åren sina uppdrag och kontakter för att hjälpa Fotö med tillblivelsen av tex Nya
Fiskehamnen, fotbollsplanen och Fotöbron. Han fick t.o.m. ett kontor för Skandinaviska banken hit till
Fotö.
 
Melker och Britta känner starkt för FGIF och var mycket bidragande till att nuvarande fotbollsplanen kom
till. Melker fick mandat av styrelsen att sköta och driva på detta arbete. Först ”muddrades” sanden i viken
upp och lades på land. Därefter fylldes med sprängsten som kom från sprängning för vatten/avlopp. Sen
las sanden ovanpå och sist inköptes jord från Lindome bönder. Melker tyckte inte den levererade
jordmängden stämde med vad som avtalats. Efter att kommunen mätt upp jordmängden fick Melker så
småningom rätt mot leverantören. Finansiering fick man från bl.a. Idrottsstyrelsen, Fiskeavd 49,
kommunen och andra. Fotbollsplanen invigdes 1969. Britta var behjälplig med mycket av det praktiska
kring tillblivelsen av fotbollsplanen och nämner också ”fröken Gudrun” som alltid ställde upp och aldrig
ansåg något omöjligt!
 
Fotöbron anser Britta är det bästa som hänt Fotö. Melker är också positiv men insåg risken med att förlora
mycket av den service som tidigare fanns på Fotö.         Jag vill tacka Britta och Melker för några timmars trevligt
samtal/hans lannefors

När julen kommit och gått
Snart är det jul igen…Och därmed kommer mångas önskningar gå i uppfyllelse. Det byggs upp en
förväntan inför jul under adventstiden som siktar på julens glädje. Men hur är det? Kanske det mesta av
denna handlar om det materiella, om saker som förlorar i värde och knappast ger så mycket
tillfredställelse. Även barnen som får sina julklappar kan känna tomhet om det stannar där. Tyvärr blir
följden att det har gått inflation i julen. Många förlorar glädjen inför julens fest och känner knappast
längre någon förväntan p g a alla förväntningar som ej uppfyllts och jular som bara passerat utan att göra
någon skillnad! Det finns ett före och efter jul men de liknar varandra alltför mycket. Det är som i John
Lennons sång ”Happy Christmas – war is over” där han sjunger: ”so this is christmas and what have we
done?” Anar du besvikelsen att inget blivit bättre, att världen inget har lärt sig, krigen fortsätter och
mörkret verkar ännu råda? Men besvikelsen riktar sig tillbaka mot oss själva: ”Så detta är alltså julen,
men vad har vi gjort?” Det borde ha hänt något med oss och vi borde vara annorlunda om julen är vad vi
sjunger och säger men vad har vi gjort? – Den första julen var inte en fest som passerade i raden för att
återkomma nästa år. Den var skillnaden mellan mörker och ljus, ”en soluppgång för dem som sitter i
mörker och dödsskugga”. Ängeln gav budskapet: ”Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket.
För idag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och Han är Messias, Herren”. När julens
hälsning gick in i herdarnas inre, skyndade de sig fram till barnet i krubban. Deras ögon såg, deras händer
rörde vid och deras innersta öppnade sig och tog emot den nyfödde, Frälsaren som blivit deras. Glädjen
vällde fram och spred sig snabbt när de berättade för alla som lyssnade. För det stämde med löftet de fått
för så länge sedan, förväntan infriades, julen blev en vändpunkt och starten på något nytt. Det som hände
sedan kan du själv läsa i evangelierna. Ljuset bröt fram och mörkret måste vika. Men den fortsatta
historien skriver vi själva, beroende på vad julens innehåll får göra med oss idag. Frågan: Vad har vi gjort
med julen, kan vara berättigad att ställa. Viktigare ändå är dock frågan: Vad har julen fått göra med oss? 
Luk.1:76-79, Luk.2:1-20, Joh.1:1-18
Jag vill önska alla en god och välsignad jul och nyårshelg! Låt den inte bli en i raden, låt den bli



förändringen! När julen gått förbi finns innehållet alltid kvar, Han som blev människa för att rädda
oss och påverka hela världen inifrån och ut!                                    Andreas Reinhard
 
”Tråkigt med allt ”brôte” som samlas vid Kilen” – fortsättning från tidigare
FotöNytt
Diskussionerna med de boende i Kilen området fortsatte innan Samhällsföreningens styrelsemöte den 11
november. De som hyr uppställningsplatser var denna gång också inbjudna. En kartläggning visar att alla
som hyr platser, utom en person, är Fotöbo. Alla utom 3 bor på Fotö. De som hyr platser bor i Kilen
området eller på sydöstra delen av Fotö. Inför mötet har de som hyr platser blivit skriftligen uppsagda till
den 31 maj 2006.
 
De boende argumenterade med hjälp av skrivelse och foton som lästes upp/visades i avsikt att förbättra
utseendet vid Kilen. Ett kompromissförslag som innebär att ca 6 platser uthyres längs berget för
husvagnar plus några till för båtar lades fram och diskuterades. De som hyrde platser var också
representerade och argumenterade att det är nödvändigt och en del av det som följer med en hamn att ha
uppställning där. De påtalade också att många av de boende i Kilen ej har gjort plats på egen tomt för
egna bilar! Diskussionen var lång och intensiv och avslutades då alla fått framföra sina synpunkter och
argument. 
 
Samhällsföreningen har diskuterat frågan både vid styrelsemötet den 11 november och 2 december.
Följande beslut är fattat;
·        Samhällsföreningen ska tillsvidare vara huvudman för uthyrning och nyttjanderättsavtal
·        Hyran för platserna ska vara densamma som Hamnföreningen tar ut (per kvadratmeter)
·        Platserna längs berget behålls och endast här får husvagnar/husbilar ställas upp
·        Ca hälften av de nordligaste platserna i den östra raden, längs slipersen, tas bort
·        Området söder om slipersen behålls precis som idag för uppläggning av mindre båtar
·        Större båtar bör ställas på Hamnföreningens uppställningsplatser
·        Ett avtalsförslag finns framtaget som ska reglera uthyrningen (se anslagstavlan utanför Posten!)
·        Inkommen hyra för platserna kan användas för att göra området trevligare och grönare av de

boende
 
Samhällsföreningens styrelse har varit enig i sitt agerande vad gäller Kilen och hoppas att de beslut som
till slut togs är acceptabelt för både de boende, de platshyrande och övriga Fotöbor!
 
 
Ännu ett år går mot sitt slut och mycket har hänt inom FGIF.
För några år sedan tog vi guld med A-laget i Skärgårdsserien. Nu har vi gjort det igen! Det är en otrolig
prestation av lilla Fotö. Ett stort GRATTIS till A-laget och vår tränare Bosse Björk som lyckats med
detta!
När det gäller B-laget, gick det inte lika bra men vi hoppas på guld även där så småningom.
 
Det är jättebra att vi har kommit igång med våra knattar igen. Johan Olsson och Janne Bäck har vi att
tacka för detta. Det är med dom små, som vi bygger upp vår förening. Många tror att man måste kunna
spela fotboll om man skall träna barnen, men så är det inte. ”Man lär sig under tiden” säger Pejjan
Olofsson och Janne Bäck.
Deras ”knattar” spelar i A-B lagen idag. Att vara engagerad betyder inte att man perfekt måste kunna det
man har åtagit sig. Det finns alltid någon att fråga och man lär sig under ”resans gång”. Den
missuppfattningen skapar ibland problem, som gör att många är rädda för att engagera sig. De tror att
deras kunskap inte räcker till. Barn och unga behöver känna att någon bryr sig och tar ansvar. Det räcker
långt.
 
Ni som har idéer på vad man skulle kunna göra inom FGIF, var inte rädda för att diskutera det med oss.
Naturligtvis handlar väldigt mycket om pengar, men om man går samman och får många att tycka lika i



en fråga, så brukar det kunna genomföras. När man ser på FGIF´s anläggning med fotboll, lekplats, boule,
beachvolley och badmöjligheter, är det lätt att ta allt för givet. ”Det är inte många föreningar som har ett
sådant utbud och ett sådant läge”, brukar besökare säga, så det gäller för oss alla att sköta och vårda vår
fina anläggning.
 
Ett stort TACK till alla som har hjälpt till under det gångna året. Jag önskar alla som tar del av Fotö-nytt
en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! Nästa år tar vi nya friska tag!
                                                     

                                                                        Bert Corneliusson/ ordförande FGIF
 

Enkät om de mjuka frågorna med/utan eventuell fast förbindelse till Hisingen
Från Fotö inkom 156 svar fördelade på åldersgrupper; upp till 15 år 1%, 16-24 år 6%, 25-44 år 33%, 44-64 år
40% och 65 år och äldre 18%. Av de boende på Fotö som svarade var 93% fastboende, 4% sommarboende och
3% hade ej uppgett boendet. I åsikt om bro var 15% mycket positiva, 7% positiva, 12% varken positiva eller
negativa, 17% negativa, 46% mycket negativa och 3% visste ej. Detta medför alltså 22% positiva till bro och
63% negativa, ett mycket tydligt utfall!
 
Av Fotöborna ansåg 50% att trafikmängden var stor eller mycket stor. Endast 5% ansåg att den var liten eller
mycket liten! Läs gärna hela enkätbearbetningen som du kan finna på kommunens hemsida www.ockero.se. Här
finner du också utfallet av folkomröstningen den 20 november!
 

Ordföranden har ordet
 

Så kan man då konstatera att de ”ändrade förutsättningar för bro”, som många av våra ledande
kommunpolitiker såg och utifrån vilka de ändrade sig till en positiv inställning till bro, ej uppfattats av
övriga kommuninvånare. Detta är intressant att notera då våra folkvalda just ska representera sina
väljare och inget annat! Fortfarande, trots eländig trafikföring på Hjuviksvägen, är 2/3 av
kommuninvånarna mot bro. Brattebergseleverna är än mer mot bro, ! röstade nej. Nu är det dags att
på allvar ta tag i Hjuviksvägen utifrån 2 perspektiv; minska trafikflödet genom attraktiv och snabb
kollektivtrafik samt förbättra Hjuviksvägen för ett nödvändigt trafikflöde. Hoppas de uppgivna
kommentarerna om att ingen vill finansiera sådana ändringar tar slut och ersätts av framåtanda och
”jävlaranamma”. Kommunens framtid är beroende av de lösningar som måste fram under de närmaste
åren!
 
Årets hummerhistoria får bli de ”skämt” fiskekollegan Berndt och jag utsattes för av troligen
omtänksamma kamrater. En dag fann Berndt en i eländigt skick varande hummertina uppslängd på
Pamirs däck med en lapp om att denna möjligen kunde bättra vår fiskelycka. Ingalunda så, den dög
inte ens att elda med! Inför hummerfest med ”fint folk från stan” så skulle vi först, tillsammans med
gästerna, vittja våra tinor för att visa hur det går till att fånga stora och många humrar!! Pyttsan, en
stackars krake som precis stod mått blev fångsten. I en av de sista tinorna som drogs fanns en konstig
tingest som såg ut som flaskpost. Efter uppackning och luktande på den gula urinliknande vätskan som
fanns i plastflaskan konstaterades att det var en ädel bränd dryck däri. Genast undrade vi vad som
gärningsmannen bytt sig till för att lämna den ädla drycken kvar i tinan?
 
Hur säsongen blev – en hummer färre än för år 2004. Jag hänvisar till FotöNytts decembernummer
förra året för våra förklaringar/ursäkter för att det går sämre med fisket år för år trots att vi som
hummerfiskare tycker oss bli allt skickligare!
                                                Hans Lannefors/ strax efter hummersäsongens slut
För dig som missat att betala medlemsavgiften så är den 50 kr per vuxen person. Postgiro 730359-7


