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STÄDDAG DEN 29 APRIL kl 9.00
Var med och försköna din ö! Vi samlas kl 9 i parken för att fördela arbetet;

parken ska rensas, Vivi ska städas upp, skräp ska plockas längs våra vägar och
lekredskap ska lagas i lekplatsen. Klockan 11.30 bjuds på grillad korv, dricka
och bulle i Vivi för alla som deltagit. Tag gärna med kaffe så att det räcker till

dig och din granne!
 

NATURRESERVAT MELLAN FOTÖ OCH VINGA ….
Länsstyrelsen har preliminärt lagt ett sådant förslag! Se notat från möte!

 

KALENDERN 
 
Lördagen den 29/4 kl 9.00; Städdag på Fotö, samling i parken vid Krögen
Lördagen den 6/5 kl 9.00; Reserv städdag på Fotö vid dåligt väder den 29/4, samling i parken vid
Krögen
Tisdagen den 30/5 kl 18.00; Förskole och Skolrådsmöte i Bamba
Fredagen den 16/6; Skolavslutning
 
Rapport från Fotö Samhällsförenings årsmöte den 21 januari 2006

Förutom de stadgemässiga ärenden där revisorerna förklarade sig nöjda med Fotö Samhällsförenings bokföring och 2005
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:
 
a. Påskfyren. Vi agerar som i förra året ingen ansvarig.
b. Affären. Har stängt för vinter kommer att öppna 1 april, enligt ägarnas planer.
c. Skolan. Det beslöts att styrelsen får ge bidrag max 15000 kr till att förbättra lekplatsen uppe vid
skolan.
d. Medlemmar. Hans L skall gå med till skolrådet och tala om vikten att vara med i Fotö
Samhällsförening framför allt för dom yngre barnfamiljerna
e. Kilen. Förbindelse mellan Fotö – Risö ligger långt fram i tiden men det är något som Fotö Samhälf
kommer att bevaka
f. Strandskydd. Förfrågan om strandskydd har vunnit laga kraft, dvs strandskyddet ändrades ej på Söö.
g. Militärförrådet. Hamnföreningen avser bygga lägenheter där nu gamla militärförrådet ligger. Nils A
informerade!
h. Allmän nedsmutsning på våran ö tog Janne Bäck upp ock uppmanade alla att säga till om vi ser
någon smutsa ner med att  bara slänga skräp omkring sig.
i. Blommor. Bert C tog upp att plantera lökar runt om Fotö och  att skolbarnen hjälper till med, det får
ske till hösten.
j. Risö minkfarm. Sven Edhborg tyckte att man skulle se till att den rivs, men det sades att man påpekat
detta vi flertaliga tillfällen för ägarna, men att utsikterna för detta är nog obefintliga.
k. Parkstaket. Fråga togs upp men efterforskningar sa att kostnaden är för höga för att leja bort arbetet,



styrelsen kommer att försöka få medlemmarnas hjälp.
l. Slingan Hönö. Britt Gustavsson föreslog att slingan skall vinter underhållas styrelsen skall undersöka
vad det finns för möjligheter.
 
Fotö Öråds spenderingar under  2005 gick till bidrag till lekredskap för skolan, tryckning av FotöNytt, plantor och växter i
parken mfl platser, vatten och soptömning vid park och lekplats, städning av toaletter samt diverse arrangemang som
städdag och årsmöte. För vissa av aktiviteterna ovan gav kommunen bidrag.
 
Styrelse för år 2006 och dess huvudarbetsuppgifter
Styrelsen för 2006 består dels av de av årsmötet invalda ledamöterna (Göran Albinsson, Olof Bergstedt, Bengt
Börjesson, Hans Lannefors och Maria Olsson-Lindne), där Bengt Börjesson invaldes och övriga omvaldes av
årsmötet, och de som är utsedda av öns föreningar. Efter konstituering på första styrelsemötet den 17 februari ser
styrelsen ut som nedan;
 

ordförande                  Hans Lannefors (“firmatecknare”)
            vice ordförande           Göran Albinsson
            kassör                         Maria Lindne-Olsson (“firmatecknare”)
            oberoende                   Olof Bergstedt, Bengt Börjesson
 
Föreningar representerade;
            Församlingshemmet; Monica Olsson
            Hamnföreningen;        Hamnkapten; Holger Josefsson, härtill ordförande och en suppleant
            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;                  Christer Frankfeldt 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 och speciellt Mona Börjesson som efter många, många år nu avsagt sig sitt uppdrag. Christer
Frankfeldt har accepterat att ersätta Mona!
 

Styrelsens arbete under vintern 2005/2006
OBSERVERA att mötesprotokoll, skrivelser och dess svar samt övrig information anslås på  anslagstavlan utanför Posten!
 
Styrelsen har haft två sammanträden samt årsmöte sedan förra FotöNytt kom ut. Följande kan rapporteras
från Fotö Samhällsförenings arbete under vintern 2005/2006;
o Staket kring parken; ska byggas med viss hjälp från kommun och betald arbetsledare och frivilliga
Fotöbor
o Skolans gamla lekplats; årsmötet villiga stödja upprustning med betydande medel, se punkter från
årsmötet!
o Uthyrning av platser vid Kilen; nytt hyresavtalsförslag framtaget, det blir färre platser som hyrs ut
o Naturreservat mellan Fotö och Vinga?; informationsmöte med Länsstyrelsens Maria Kilnäs där
förutsättnigar för, innebörd av och ideer med ett Naturreservat gicks igenom, se separat artikel!
 
Kommunen har under vintern 2005/2006 kontaktats, tagit beslut eller agerat i följande ärenden som berör
oss på Fotö;
a.       ”Relaxbyggnad vid Ga Ångbåtsbryggan”; styrelsen avstyrkt detta, ägarna Hönö hotell ej längre

intresserade
b.      ”Avtal för centrala lekplatsen”; Samhällsföreningen tecknat avtal med kommunen,

säkerhetsinspektion gjord, korrektioner görs av Samhällsföreningen, kommun tecknar



ansvarsförsäkring för Samhällsföreningen
c.       ”Hönöslingans framtid”; Samhällsföreningen gett kommentarer på framtida utformning
 

Information från öns “föreningar”;
 
Fotö GIF
Bosse Björk tränar A-laget och Börje Gustavsson B-laget, träningen är på tisdagar/torsdagar kl 18.00. Vi
kan rapportera att B-laget vann säsongspremiären! Grattis! Cafeterian är öppen under match, det är
Monika Björk och Gunilla Olofsson som sköter detta. En publikläktare kommer under våren på plats!
Snälla alla hjälp oss hålla planen i bra skick – den är gjord för fötter som springer och ej för hjul
som rullar!
 

Ett stort Tack till JÖNSSONS FISK som sponsrat det nya matchstället för A-laget
I nuläget är inga barn/ungdomslag igång, om intresse/underlag finns kontakta Bert Corneliusson
(965573)!
Är du intresserad spela i Oldboys cupen så kontakta Raymond Englund (968616)!
Är du intressearad klippa fotbollsplan mot betalning kontakta då Bert Corneliusson!
 
Lekplatsen bredvid fotbollsplanen är nu EU anpassad och har blivit inspekterad och en förbättringslista
skapats. Detta kommer att åtgärdas å det snaraste, bla kommer mer sand!
 
Boule säsongen är nu på allvar igång. Vill du delta kontakta Inez Englund 966560 eller Staffan Knutsson
965328.
Obs du måste vara medlem i FGIF för att få bruka boule banorna och beachvolleyn!
 
FGIF vill passa på att tacka alla sponsorer som skänkte gåvor till vår julmarknad och Luciafirande!

 
Simskolan tar emot intresseanmälningar (bindande) för planering av sommarens simskola som kommer
att hållas i slutet på juli/början på augusti då maneterna tycker att det är för varmt i vattnet!
Anmälan till Maria Lindne (969956)!
 
Avi för medlemsavgift kommer snart i din brevlåda. Stöd FGIFs verksamhet genom att bli medlem!
 
Församlingshemmet
Välkommen till familjegudstjänst söndag den 7 maj kl 1500 i Församlingshemmet, barnen medverkar
med sång och efter blir det fika. Alla är mycket välkomna!

Anita, Monika, Erik Muhl
 

Förskole- och Skolrådet
Protokoll från förskole- och skolrådet läggs nu in på www.sodraomradet.net, klicka på Fotö skola och så
vidare!
Biträdande rektorn för Fotö och Bergagårdsskolan Monica Ohlsson håller nu i skolrådsmötena, hon hoppas
att någon förälder ska ta på sig att leda dessa framöver. Sara Arfwidsson har hand om informationen. Vill du
träffa Monica Ohlsson så är hon på Fotöskolan varje tisdag!
 
Nästa möte i förskole och skolrådet är kl 18.00 den 30 maj i skolans Bamba! OBS att ALLA föräldrar är
välkomna att delta. Projekt skolgård för Måsen (förskolan inom skolan) ska nu sätta igång, där förskolans
personal nu planerar  utseende och innehåll för den gamla ”lekplatsen” norr om gångvägen. Samarbete
mellan skola – förskola sker i form av olika tema tex boktema, alla hjätrans vecka, gemensam friluftsdag och
terminsavslutningsshow. Skolan fortsätter med attitydfrågor för att förbättra stämning i skolan!
 
Vi vill även i år påminna om att annandag pingst är vanlig skoldag medan Svenska Flaggans Dag den 6 juni
är helgdag. Skolavslutning blir det den 16 juni Sionkyrkan.
 
Hamnföreningen



En ny styrelse valdes på årsmötet. Denna kommer att presenteras i nästa FotöNytt när den konstituerat
sig!
 
Styrelsen och alla medlemmar vill ta tillfället i akt att rikta ett stort tack till vår ordförande Nils
Andersson som efter 12 år i styrelsen tyvärr valt att avgå från sin post. Vi är mycket tacksamma
för allt han tillfört oss och föreningen!

 
Under Nils ordförandeskap kan vi alla notera en kraftig utveckling mot en modernare och förbättrad
hamnanläggning i Nya Fiskehamnen med genomgripande upprustningar av pirar och nya stora,
truckvänliga sjöbodar för de större fiskebåtarna. I Gamla Hamnen har speciellt Ussholmen exploaterats
med många nya båtplatser och sjöbodar samt har alla bryggor och elsystem rustats upp.
 
Gamla Hamnen;
Tolv nya sjöbodar är nu under byggnad på Ussholmen. För dessa finns en lång kö av intressenter. Alla
båtplatser och befintliga bodar är i nuläget uthyrda och kö på båtplats finns. En yta för grillplats mm för
våra gäster görs nu i ordning längst in på gamla fiskebryggan. Bakom affären blir det en ny brygga med 3
båtplatser.
 
Nya Fiskehamnen;
Snälla när du satt båten i sjön så ta hand om ditt uppställningsmaterial annars städas det bort. Gamla
redskap uppställda kring bodarna skall rensas bort, detta både för att det ska se trevligare ut men för att
bryggor och bodar då mår bättre och torkar ut. Hamnföreningen fick negativt förhandsbesked på att bygga
lägenheter där militärskjulet nu står för att den föreslagna byggnaden blev för stor. Bygglov söks nu för en
mindre byggnad med färre lägenheter!
 
OBS om du tänker säga upp din båtplats vv gör detta snarast för att undgå debitering för sommaren!
 
Hamnkapten Holger når du bäst på mobilen 0707-432730!
 
Det händer i Sion och Boa i vår:
 
30/4 sö 11.00 Möte, Kenneth Roobert talar: ”Framtiden – mörk eller ljus” del 4,
                       sång av Chatrine & Christer Larsson, nattvard
  7/5  sö EJ MÖTE, Församlingsresa med Sångarna till Mariestad.
             ( Anmäl dig senast 2/5 till A. Reinhard eller sion.foto@crossnet.se )
13/5  lö 10.00 Söndagsskolans Våravslutning, utflykt, medtag matsäck
                        OBS: mer info senare
             16.00 Sångövning i Betel inför Minns Du Sången kväll
             19.00 Minns Du Sången – kväll i Betel, Hönö, Roland Lundgren, Dick
                       & Kathe, Ö-draget, Mandolinorkestern, Christian Hansson,
                       Allsång, Världens barn-insamling, Servering
14/5 sö 11.00 Möte, Andreas Reinhard talar, ”Fri Sång” sjunger, kort förs. möte
16/5 ti 15.00 Dagledigträff i Boa Fiskebäckssystrarna sjunger & spelar, servering
19/5 fr 20.06 Ungdomsmöte med Erik Börjesson & sånggruppen Majie m fl
21/5 sö 11.00 Möte, Andreas Reinhard talar, sång av ”Frida & Co”
26/5 fr 20.00 Gospel Konsert med Real Gospel:  ”Glädje & gung med olika
                    åldrar från olika kyrkor i och runt Årjäng i Värmland”, fritt inträde, 
                    frivillig kollekt,  kvällsfika efteråt

 
28/5 sö 11.00 Möte, Kenneth Roobert ”Framtiden – mörk eller ljus” sista del, sång
 

3-4/6 Pingsthelgen:  Marianne Boo, lärare och predikant från Mariannelund
          Möten lö 19.00  och sö 11.00

 
Café Boa öppnar för säsongen 7 maj söndagar 15.00-18.00 

 
Ungdomssamlingar: fredagar 20.06 , avslutning tors 25 maj ??? 



Måndagsklubben: måndagar 18.00, avslutning mån den 15 maj.
 

ALLA alltid LIKA välkomna till Sion & Boa!
 
 

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??
 
Ett stort tack från alla Fotöbor riktar vi till Nils Andersson som nu efter 12 år avgår från Hamnföreningens
styrelse och ordförandeskap. Förutom engagemang i Hamnföreningen har Nils varit mycket delaktig i de
aktiviteter som genomförts i Samhällsföreningens regi och en mycket engagerad styrelseledamot där.
Alldeles speciellt har Nils värnat om parken och dess skötsel och fortlevnad.
 
Klättring upp på Postens tak, detta är förenat med stor risk för barnen och fördärvar därtill taket. Snälla
föräldrar tala med era barn om detta!
 
30 kilometer i timmen är fartgränsen på HELA Fotö – tänk på alla barn som vistas på våra vägar!
 
Hjälp till att få god sikt i alla korsningar genom att hålla ner växtligheten till max 1 meters höjd 10 meter
längs väg från korsningen!

Övrigt av stort intresse
Rapport från affären
Det är i nuläget oklart om när affären åter öppnar inför sommaren. Håll utkik och gynna gärna Bahamn
och affären när den åter kommer igång!
 
Översiktsplanen för Öckerö kommun ställs nu ut!
Översiktsplanen för kommunen ställs ut under tiden 15 mars till 15 maj på biblioteket. En översiktsplan ska
vägleda kommunen i dess agerande de närmaste 10-20 åren! Planen beskriver hur mark och vattenområden inom
kommunen ska användas. I stället för att försöka läsa de tunga dokument som översiktsplanen består av
rekommenderar jag starkt ett besök vid biblioteket som ger en mycket mer lättillgänglig bild av tankarna i
översiktsplanen! Du kan tills utställningens slut lämna in synpunkter på planen!
 
SÄNK  DINA  ELKOSTNADER  GENOM  ATT  GÅ  SAMMAN  MED  135000  ANDRA 
KONSUMENTER  VID UPPHANDLINGEN.  DETTA  ÄR  BUDSKAPET  FRÅN 
www.kundkraft.se
Som den trogne läsaren av Fotö-Nytt erinrar sig, försökte vi för ett antal år sedan åstadkomma någonting liknande
själva här på Fotö. Det var svårt att få ett tillräckligt stort gensvar för frågan.
 
Kundkrafts nya lösning innebär att var och en av oss kan själva åstadkomma  vad vi var ute efter tidigare. Alltså
att vara en del av en större grupp människor och på så sätt få bättre priser. Gå till www.Kundkraft.se. Klicka på
högersidan där det står "Hur mycket kan jag spara". Följ anvisningarna och företaget beräknar vad du kan
förvänta dig att spara. Är du nöjd med besparingen - anslut dig. Det är kostnadsfritt. (Nätkostnaden från Fortum
slipper du inte ifrån. Den faktureras separat från Fortum när du byter.)
 
Vi rekommenderar att du tittar in detta och ser efter om det finns pengar att tjäna även för dig.

Bästa Hälsningar/Åke
Stroede

Blev det som du tänkt dig?
Känner du till berättelsen om skräddaren i den lilla staden? Han som lovade runt men höll tunt. Det skulle bli en rock, men det blev
mindre & mindre och till slut ”bidde det ingenting” och av förhoppningarna fanns heller inget kvar hos den besvikne kunden. Har du
också mött stora ord men väldigt lite bakom dessa när det väl gäller? Har du blivit besviken på löften som bara är ord och på
människor som verkar att på samma gång luras som de själva är lurade? I vår tid blir ofta politiker beskyllda för detta, särskilt när
det är valår som i år. Men de är också ”vanliga mensker” som oftast vill göra en god insats för samhället. Var och en av oss måste
passa oss för ”för stora ord”. Men också akta det andra diket med klagan över dem som faktiskt försöker göra något och inte just
bara klagar.
 



Människor omkring oss går ur tiden och det blir tomrum efter dem. I dagarna begravdes Melker Åberg, känd för sitt engagemang
för Fotö samhälle i bl a fiskareföreningen och senare Samhällsföreningen. Många minns honom som en handlingens man, djärv och
med hjärta tog han sig an gemensamma och viktiga yttre frågor. Han fick mycket att hända, med mod, diplomati och samarbete
som redskap. Livet förde fram till handling och engagemang som andra minns. Livet satte spår. Det sporrar oss idag att ge vårt
engagemang för andra och så skapa nytt hos varandra. Livet blir oftast inte som vi tänkt oss. Så oförutsägbara är våra korta
dagar här, att många upplever: ”det bidde nog ingenting”.  Men i andras ögon betyder vi oftast mer än vi anar. Och när vi med
engagemang för just ANDRA, bryr oss, får saker att hända, då blir det mer av det lilla vi hade från början, mer än vi vågat tro.
Det växer på ett mirakulöst sätt. Jag tror det är del av det som kallas välsignelse och hör ihop med Guds natur, vem Han är. När vi
sår så får vi också skörda, men mycket mer än vi sått. Det är en naturlag men också gudomlig lag. Då går vi inte besvikna bort
med att ”det bidde ingenting”, men anar istället att det vi gjorde av kärlek och engagemang för andra växte och lämnade spår
efter sig: djupa och minnesvärda.
 
Och låt oss aldrig glömma att vi alltid kan bli besvikna på människor, men aldrig på Guds löften för Han som gett dem är
trovärdig och sann. Han bevisade det mer än nog genom att ge sitt eget liv för alla oss andra. Som ett ensamt korn såddes Guds
kärlek bland oss, engagemang och kraft. När Han uppstod segrade detta liv och finns nu genom tron tillgängligt för alla. Blev ditt
liv som du tänkt dig? Kommer du att lämna det besviken en dag? Påsken berättar de goda nyheterna att vi får leva i
uppståndelsens ljus och kraft – inte längre vår egen, att kornet som begravdes i jorden bär mångdubbel frukt – det blir något
också med mitt liv. Livet vann!
 ( Joh.12:24-25, Rom.6:3-11, Hebr.13:7-8)
 
För Livets Gud betyder Du väldigt mycket, ända till döds, i hans ögon är du värdefull.
                                                                                             Med varma vårhälsningar, Andreas Reinhard

”Tråkigt med allt ”brôte” som samlas vid Kilen” – fortsättning från tidigare
FotöNytt
Uppsägningen till den 31 maj genomförs nu och antalet uppställningsplatser på Kilen som hyrs ut
reduceras med ca 5 platser. De som tidigare hyrt och betalat sin plats kommer att tillfrågas om de vill
fortsätta hyra plats. Ett nytt kontrakt som tydligare reglerar vad som får ställas upp var måste accepteras
av de som i fortsättningen ska hyra en uppställningsplats, se nedan! De pengar som kommer in för
uthyrningen ska bla användas för ”förskönande åtgärder i Kilen”.   
 
Tidigare beslut om regler/riktlinjer för uthyrning vid Kilen;
·        Platserna längs berget behålls och endast här får husvagnar/husbilar ställas upp
·        På övriga platser får endast båt/båtvagn/personbil ställas upp

 
Informationsmöte om förslag till Naturreservat mellan Fotö och Vinga
Länsstyrelsen representerat av Maria Kilnäs plus en kollega var på Fotö den 23 mars för att presentera ett
förslag om att göra skärgården mellan Fotö och Vinga till ett naturreservat. Maria Kilnäs kommer vi ihåg
som ”hon som simmade runt öarna i Öckerö kommun” för några år sedan och gjorde en botten och
strandinventering som sedan låg till grund för förslag om hur strandskyddet skulle utformas. Mötet den
23 mars var välbesökt, ca 30 personer, i huvudsak Fotöbor, med relativt hög medelålder deltog.
 
Länsstyrelserna i Sverige har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att identifiera och föreslå 14 områden
som skulle vara lämpliga som marina naturreservat. Ett naturreservat bildas för att skydda en viss miljö
för kommande generationer. Reglerna för ett naturreservat upprättas mellan Länsstyrelsen och berörda
parter tex markägarna, intresseföreningar och nyttjarna. I nämnda område var det både havsmiljö tex med
mycket ålgräs (bra fortplantningsplats för fisk) och de kala klippöarna som ansågs skyddsvärda.
 
Efter mycket frågor och diskussion, där alla fick framföra sin mening, blev slutsatsen att Fotö/Vinga
skärgården redan var skyddad av strandskydd och ej heller var utsatt för något hot som skulle förändra
miljön där på kort sikt. Viss oro för restriktioner som skulle kunna hindra nuvarande fiske och jakt i
området skönjdes också hos de deltagande öborna. Maria kommer att föreslå
Länsstyrelsen/Naturvårdsverket att detta område inventeras till sommaren. Om så skett så ordnas ett nytt
möte till hösten där resultatet av inventeringen läggs fram!
 

Ordföranden har ordet
Jag har fått frågan av många Fotöbor när nästa nr av FotöNytt kommer ut – det är ju positivt att den
är efterfrågad. Det är onekligen sent och för att kort förklara varför så refererar jag till min mattelärare
som under VM i ishockey sa att ”det kommit en puck i rättningsmaskinen” varför prov tog längre tid att
bli rättade. För min egen del så har det dels kommit ett OS, dels ett nytt jobb med mycket resande och



bli rättade. För min egen del så har det dels kommit ett OS, dels ett nytt jobb med mycket resande och
slutligen en ombyggnad i nedervåningen som allt tagit sin tid och kraft. Men här är det, nästa FotöNytt,
äntligen färdigt!
 
Så här på våren när arbetslusten är stor och vädret för det mesta är tillmötesgående - varför inte ta en
extra noggrann titt på ditt hus, din trädgård, ditt staket osv. Gå en runda och se på det, försök att
föreställa dig om det är något som kanske grannarna kunde ha synpunkter på, som inte är en så
trevlig syn för dem? I min erfarenhet, när man ibland fastnar i en förhandling, en uppfattning eller ett
inlåst resonemang är det bra att försöka se frågan från ett annat perspektiv. Till exempel från dens
perspektiv man diskuterar med, eller som ovan från grannens perspektiv. Då är det lättare att
resonera, argumentera och framförallt hitta en lösning som man är motiverad att genomföra!  
 
I mitt nya jobb där vi slår ihop två företag i Europa till ett så kommer jag i kontakt med olika
företagskulturer, olika länders kulturer, öst/västblocks tänkande och många nya kunder (biltillverkare)
och ska försöka få ihop detta (inom mitt ansvarsområde) till fungerande och samverkande funktioner.
Hittills har det varit en stor och rolig utmaning där man aldrig kan förutse vad som morgondagen har
med sig för överraskningar. Murphys lag gäller verkligen – ”det som kan gå fel det går fel”! Ibland gör
jag, med ett leende, analogin med skillnaderna mellan de olika öarna inom Öckerö kommun.
Fortfarande, i vissa frågor, finner vi i våra örådsmöten starkt skilda åsikter i vissa frågor där man
annars tycker att åsikterna borde sammanfalla. Inom Öbo tror man fortfarande att man för mogna
kommuninvånare endast behöver erbjuda lägenhetsboende någonstans varsomhelst inom kommunen
så är det tillräckligt och så får de lägenhetssökande flytta dit. Som Fotöbo, nja, sen snart 11 år skulle
jag aldrig kunna tänka mig ett seniorboende på någon annan ö inom kommunen än Fotö!

                                                Hans Lannefors/ i vårens bråda tider
Medlemsavgiften ser vi gärna att du betalar nu! Den är 50 kr per vuxen person. Postgiro 730359-7


