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NYTT VATTENGÅENDE FORDON UTVECKLAT PÅ FOTÖ

Hamnföreningens kluriga gobbar har i största hemlighet utvecklat ett nytt
vattengående fordon, speciellt lämpligt för hamntrafik. FotöNytt kan nu som

första tidning publicera bilder vid utprovandet en tidig lördagsmorgon i Gamla
Hamnen!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motorn trimmas in för bästa fart och riktning                              Provkörning från Ussholmen till Cafe Boa
bryggan

 
 

GAMLA LEKPLATSEN NORR OM SKOLAN UPPRUSTAS
Din hjälp kan behövas – anslag om arbetsdag kommer på Posten! Se separat

artikel!
 

KALENDERN 
 
Fredagen den 23/6 kl 10.00; Vi gör iordning inför midsommarfirande på idrottsplatsen. Ta gärna med
blommor!
Fredagen den 23/6 kl 15.00; Midsommarfirande på idrottsplatsen börjar!



Måndagen den 26/6 kl 18.00; Röjer vi parken i Krögen tillsammans. Alla krafter är välkomna!
Måndagen den 28/8; Skolan börjar äntligen igen!
 

Styrelsens arbete under våren 2006
OBSERVERA att mötesprotokoll, skrivelser och dess svar samt övrig information anslås på  anslagstavlan utanför Posten!
 
Styrelsen har haft ett sammanträde sedan förra FotöNytt kom ut. Följande kan rapporteras från Fotö
Samhällsförenings arbete under våren 2006;
o Staket kring parken; en arbetsgrupp är formad för att ta tag i och få till ett snyggt och hålllbart staket
o Skolans gamla lekplats; en arbetsgrupp har nu fått in priser och arbetet kommer snart igång! Se egen
artikel!
o Uthyrning av platser vid Kilen; alla som nu hyr fått förfrågan om de vill ha plats med nytt
hyresavtalsförslag
o Lekplatsen i ”Krögen” reparerad; under städdagen åtgärdades flertalet av de brister som upptäckts
vid tidigare inspektion av kommunen, resterande brister åtgärdas i sommar
o Städdag i slutet av april; i år var städdagen alldeles ovanligt välbesökt – tack till alla som deltog
o Reparerad trampolin; trampolinen i Vivi har nu reparerats och försetts med antiglidduk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi trodde (hoppades) länge att Bengt skulle bli den förste som dök (ramlade) från den reparerade
trampolinen!
 
Kommunen har under våren 2006 kontaktats, tagit beslut eller agerat i följande ärenden som berör oss på
Fotö;
a.       ”Farten på Stora Vägen mellan Söö korset och bussvändplatsen måste begränsas”;  åter tagit upp

denna fråga med kommunen för att få lämplig åtgärd på plats
b.      ”Farlig utfart från Vivi”; Samhällsföreningen bett om hjälp från kommunen att säkra denna utfart
c.       ”Avtal med Kultur och Fritids”; årets avtal innebär stöd med pengar för toa städning och trampolin.

Vidare så ska simlärarboden målas om och Vivi röjas från sly om resurserna räcker till
 

Information från öns “föreningar”;
 

Fotö GIF
Midsommarafton – se de anslag som satts upp på Fotö!
10:00 samling på fotbollsplanen där alla hjälps åt att med medtagna blommor och blader från Berts ägor
göra i ordning för midsommarstången. Vidare ska lotteristånd och kaffeservering förberedas. Här behövs
många händer! 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. I
år kommer Pedda att spela vid dansen – kom och var med!
 
OBS ni som vill skänka bakverk kom helst före kl 15. Vid frågor kontakta Josefine Möller (968676).
 
Fotödagen blir på lördagen den 26 augusti vid idrottsplatsen Krogevi – se kommande anslag!
 
Fotboll
Fotö-lagen gör bra ifrån sig i skärgårdsserien. A-laget ligger etta och det yngre B-laget ligger femma.
Mycket bra jobbat så långt!
Vi har åter ett ungt lag på G på Fotö! Det är våra barn i början av skolåldern som tränas av Johan Olsson.
Om fler är intresserade vara med och spela eller hjälpa till kontakta Johan (969956)!
 
 
Samverkan på idrottsplatsen
1. Boulebanorna är ej lekplats utan ska vara i platt och bra skick! Särsklid lekplats finns ju för barnen!
2. Dansbanan är ej heller lekplats – se ovan!
3. Parkera helst bilen bakom nätet på norra delen av idrottsplatsen. Om du måste köra fram till
klubbstugan kör föriktigt både pga olycksrisk och att det ryker så från grusvägen!
4. Visa respekt respektive förståelse för varandra då parallella aktiviteter pågår tex barnlek och
vuxenboule.
 
Simskolan
Simskolan hoppas vi ha igång även i sommar. Håll utkik efter separat anslag!
 
Information om medlemsavgifter har nu kommit i allas postlåda. Vi ser fram emot inbetalning av din
medlemsavgift på postgirokonto nr 728815-2! Obs du måste vara medlem i FGIF för att få bruka boule
banorna och beachvolleyn.
 

Församlingshemmet
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 även denna sommar – Kom och stöd vår verksamhet!

-         måndag den 3/7 kl 12-18
-         tisdag den 4/7 kl 12-18

 
Loppor behövs och är mycket välkomna! Kontakta Hjördis Karlsson 966590 eller Monica Olsson!
 

Förskole- och Skolrådet
Skolavslutning var det som brukligt i Sion. Därefter var det fika på skolgården med  medtagen fikakorg
därtill bjöd skolrådet, som en överraskning, alla på glass.
 
Skolstart blir det den 28 augusti. Nästa skolrådsmöte blir den 9 september kl 18 i Bamba. Monica Ohlsson
fortsätter att hålla samman skolrådet men intresserade och engagerade föräldrar behövs!
 
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-tre-fyran
-         Helen Rehammar undervisar fem-sexan
-         Maud Hansson, Lena Esberg och Ingrid Almkvist är i skolan som resurs och fritidspersonal

 
Rektor för Fotö/Bergargårdsskolan är Monica Ohlsson som kommer att vara en dag i veckan på Fotö
skola.

                                                            Ha en skön sommar önskar Skolrådet



Hamnföreningen
En ny styrelse valdes på årsmötet, konstitueringen är ännu ej helt klar. Tydligare regler för uthyrning av
båtplats och uppställningsplats bifogades senaste räkningen – läs dessa noga och vänligen respektera
dessa regler!
 
Gamla Hamnen;
Tolv nya sjöbodar är nu nästan klara på Ussholmen och bara målning återstår. De är alla uthyrda! Alla
båtplatser och befintliga bodar är också uthyrda och kö på båtplats finns. En grillplats med två
bord/bänkar är nu klar och används av våra gästande båtar! Ett mindre berg kommer att sprängas bort för
att utöka uppställningsplatsen på Ussholmen. Bohusläns museum ska dock först kolla om här finns någon
fornlämning eller rester därav!
OBSERVERA att de soptunnor som finns är ENDAST till för sopor från de gästande båtarna!
 
Nya Fiskehamnen;
När båten satts i sjön så ska det ej synas att den stått uppställd. Snälla ta hand om ditt
uppställningsmaterial annars städas det bort. Hamnföreningen inväntar nu ”nybyggnadskarta” inför
bygglov för de lägenheter (ca 18 st) som planeras byggas där det s.k. militärskjulet nu står.
 
Hamnkapten Holger når du bäst på mobilen 0707-432730!
 

Det händer i Sion & café Boa under sommaren
 
Söndagar 10.00           Möte i Sion:
-          25/6 Jan Hilding, Sångarbröderna
-          2/7   Olle Bergquist, Sångarna
-          9/7   Paul Wikström, sång
-          16/7 Andreas Reinhard , barnvälsignelse, sång
-          23/7 Linus Jansson, sång
-          30/7 Andreas Reinhard , Sångarna
-           6/8   Herbert Goldberg m team fr Israel, nyheter, Israelisk sång & musik
-          13/8 ”Harmoni” – kör från Skänninge + pastor
-          20/8  LP-vännerna sjunger & vittnar
 
Onsdagar 19.00 Bönetimmen i Sion

 
 

UNGDOMAR se HIT! - Sommar på Fotö!
Vecka 28-30 gör vi en ungdomssatsning då det händer en massa bra på Fotö:
 
vecka 28: on 12/7 20.00 Grillpartaj fotbollsplan 
                to-lö 11.00 & on-sö 20.00  Fritidsaktiviteter ( t ex brännboll, fotboll, grillning, 
                                 holmetur, hopptäving vid vivi , turneringar, samlingar, konsert…)
 
vecka 29:  on-lö 09.30  Lovsång & bra undervisning, Linus och Andreas ansvarar
                 on-lö 11.00  Fritidsaktiviteter
                on-sö 20.00 Musik & undervisning
 
vecka 30: on-lö 11.00 & on-sö 20.00  Fritidsaktiviteter

 

Café Boa  öppet:
söndagar i juni, kl 15-18.
i juli varje dag 14.00-21.00
EXTRA öppet vecka 27 , 12.00-22.00 !
i augusti: v 31: fr-sö 14-21,  v 32,33: lö-sö 15-18,  v 34-: sö 15-18
 



Sångkvällar vid Café Boa , i juli-augusti:
-           9/7  19.00 Åke med vänner
-          16/7 19.00 Sångarna
-          23/7 19.00 Ingegerd & Göte Glennlid
-          30/7 19.00 Sofia & Daniel , Öckerö
-          12/7 18.00 ”Harmoni” , Skänninge
-          19/8 15.00 Frälsn.arméns Hornmusikkår
-          20/8 17.00 LP-vännerna
-          27/8 17.00 Sångare från Ölmstad
 

Glad sommar & välkommen 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??
 
Snälla hundägare – plocka upp bajs efter din hund. Lägg gärna i soptunna med ”hundbajsdekal”! Fler
dekaler kommer att läggas ut på Posten!
 
Ris på bara rumpan för de som kastat i båda stegarna på Hummerskär. Den långa stegen är hittad och
uppsatt. Den korta letar vi fortfarande efter!
 
Många rosor till alla Fotöbor som ställde upp på städdagen och gjorde ett så gott arbete att sopcontainern
ej räckte till. Det märktes verkligen skillnad på Fotö dagen efter!

Övrigt av stort intresse
Affären har nu åter öppnat
Vi hälsar Bahman välkommen tillbaka och affären är nu åter öppen. Sortimentet kommer inom den
närmaste veckan att utökas så att färsk och fryst mat åter kommer att finnas i affären. En rejält
sortiment av frukt och grönsaker kommer då också in! Och mycket annat – kom och se!
 

Speciella erbjudanden
2 l Coca-Cola 18,90 kr                                                                                Lösgodis 5,90 kr/hg

Affärstiderna kommer från och med den 26/6 och sommaren ut att var 9.00 – 20.00 alla
dagar!
 

Rätt - inte alltid populärt
I vår tid ska allting vara populärt, inne, eller som det ibland heter: “rätt”. Så om du har utsvängda jeans
som var “rätt” igår är det möjligt att de idag räknas som “helt fel”, alltså ute, omoderna. Det är inte lätt att
hänga med, och det är kanske inte meningen heller! Vi kan själva bestämma och tycka vad som passar oss
och är “rätt” när det gäller mode och kläder. Men hur är det med vad vi tycker, tänker och tror? Ofta
verkar det som om vi följer strömmen och modet även där, t ex är det “rätt” idag med att ifrågasätta gamla
värderingar ifråga om samlevnad, sexualitet och familj. Man tillåter pajkastning och hån mot dem som
tror och lär tidlösa värderingar, men hyllar den “värdeneutrala grunden” som i själva verket inte är någon
grund utan ett bottenlöst, godtyckligt förhållningssätt till alla etiska och moraliska frågor.
Utan värderingar handlar det istället om vad “man känner”, vad som är politiskt och populistiskt korrekt.
Det blir nästan ironiskt när man ser det lite på distans. Likt barn i en sandlåda som försöker övertyga de
andra om att de själva har rätt och är värda att följa. Detta påminner mig om liknelsen i Luk.7 när Jesus
liknar samtidens människor vid barn på torget som sitter och ropar till varandra: “varför dansar ni inte
när vi spelar för er, varför gråter ni inte när vi sjunger sorgesånger?” Även då förväntades det att man
skulle följa strömmen och vara “rätt och korrekt” i vad man tyckte, tänkte och trodde. Men Jesus själv
gick oftast helt emot strömmen; trygg, kärleksfull och rakryggad!
Sanningen är och kommer alltid att vara att RÄTT är rätt om så ingen skulle tro på det eller följa det,
likaså är alltid FEL lika fel även om alla gör så. Tyvärr är det alltför många som inte längre tror på en
universell sanning gällande för alla, överallt och alltid. Relativismen har blivit religion. Mitt i detta finns



den vanliga enkla människan som frågar sig, likt Tomas Di leva: Vem ska jag tro på?  Som en motvikt
erbjuds vi att bygga våra liv, och i förlängningen så också vårt samhälle, på en värdegrund som håller för
tidens alla moden och skiftningar. Tio Guds bud är vägvisare ur den goda boken. Som kristen har jag
funnit ett svar, så länge jag går på den “vägen”. Jesus säger att det finns en smal väg och den ska vi söka
och gå på. Han säger att Han själv är “vägen, sanningen och livet”. Finner vi tron på Jesus finner vi vägen
till Gud. Inte populärt kanske - men ändå helt rätt, och tryggt. Inte för att någon tycker så, utan för att det
är oss givet som gåva att ta emot! Trots allt är det långt viktigare att vara rätt än att vara populär. 
                                                                                    Glad sommar önskar Andreas Reinhard
 

Gamla lekplatsen nordost om skolan rustas upp
I början av året hade förskolan Måsen en önskan om att få tillgång till gräsmatta.Tankar om gamla
lekplatsens väcktes av några föräldrar. Ekonomiskt bidrag söktes hos Samhällsföreningen, arbetet
skulle göras av Måsens föräldrar. Samhällsföreningens årsmöte ställde sig positiva till att ekonomiskt
bidra rejält och därmed stötta idén. Samhällsföreningen ställer sig också som ansvarig för platsen,
både vad gäller säkerhet och skötsel. Varken öbo eller skolan kunde ta på sig detta.
 
Genom Skolrådet och Samhällsföreningen har förslag om utformning av platsen ventilerats. På förra
styrelsemötet i Samhällsföreningen beslöts att :- platsen är till för öns Alla barn, platsen ska
komplettera öns nuvarande lekplatser dvs. inga traditionella lekredskap utan mer inriktning på en
spännande och trivsam naturplats, projektsansvarig Sara Arfwidsson.
 
I första omgången ska gamla grusbotten grävas ur, jord på, gräsmatta rullas ut, bänkar och bord,
buskar för mysfaktorn och vinden samt en pilkojja anläggas. Anslag på posten eller ett telefonsamtal
kommer komma den dag hjälp behövs till vattning, kratta jord odyl. I skrivandes stund har engagerade
föräldrar lovat ställa upp med grävning och tillvärkning av bord, liksom att alla man talat med vart
positiva till att hjälpa till att få platsen iordningställd.
Hjälp med underhåll av Parken
Genom åren har det varit en liten skara mycket engagerade mänskor som skött parken. Det behövs mer
hjälp och nya friska krafter! Ni som har lust och känner trycket och glädjen av att hjälpa till är välkommen
till Parken för en stunds gemensamt ”trädgårdsarbete”;

-         Måndagen den 26/6 kl 18.00
Vi hoppas få se många engagerade Fotöbor delta!
 

”Tråkigt med allt ”brôte” som samlas vid Kilen” – fortsättning från tidigare
FotöNytt
Alla de som tidigare hyrt och betalat sin plats har tillfrågats om de vill fortsätta hyra plats. Ett nytt
kontrakt med samma kvadratmeterpris som vid Hamnföreningens uthyrning har tagits fram. Detta
reglerar vad som får ställas upp var och måste accepteras av de som i fortsättningen ska hyra en
uppställningsplats, se nedan! Ambitionen är att reducera antalet uthyrda platser och dessa kommer då att
frigöras för annat ändamål. 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 ställas upp
·        På övriga platser får endast båt/båtvagn/personbil ställas upp, endast mobila ting får ställas upp

 

Ordföranden har ordet
Öckerö kommuns 15 ö-/by-råd har tagit initiativ till att finna en ny samverkansform med kommunens
politiker och då jobba med frågor där vi kan bidra med den väldigt lokala förankring som ö-/by-råden ju
har. Efter vårt nej till bro är det läge att börja jobba med konsekvenserna av detta val! Hur ska vi kunna ha
och leva i ett småskaligt och hållbart samhälle, utan bro? Vad är det för frågor som då bör tas tag i? I ett
första möte i Cafe Boa i början av maj var Eric Dutt inbjuden som inspiratör och tänkare i frågor som
berör ett hållbart samhälle med hållbar utveckling. I detta möte var samtliga aktiva politiska partier i
Öckerö kommun representerade och 12 av de 15 ö-/by-råden. Många frågor och ideer kom fram i mötet.
Dessa ska nu arbetas vidare med och i höst så ska ö-/by-råden bestämma sig för vilka de vill föreslå



Dessa ska nu arbetas vidare med och i höst så ska ö-/by-råden bestämma sig för vilka de vill föreslå
politikerna att samverka kring. Mycket inspirerande att den här s.k. Ludde (Lokal Utveckling i Dialog och
Demokrati) processen som startades av förre kommunchefen Lars Wieslander lever och utvecklas.
 
Som exempel på konkret fråga som stödjer ett småskaligt och hållbart samhälle har Hönö Gårda lanserat
en slogan ”På Gårda går vi”. Överfört till verkligheten på Fotö skulle det bli ”På Fotö kör vi – fyrhjuligt”.
Skämt å sidor men det är bara att konstatera att användningen av 2 och 4 hjuliga fordon för transport inom
Fotö ökat dramatiskt på de snart 11 åren jag bott här. Varför inte prova cykeln eller gåskorna nästa
gång!!!???
                                                Hans Lannefors/ skrivet i midsommarljuset
 

BLI MEDLEM I FOTÖ SAMHÄLLSFÖRENING
Fotö Samhällsförening är en förening för boende på Fotö. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och ska i
vid mening ”verka för öns bästa” enligt stadgarna. Föreningen har funnits i ca 35 år.
 
Fotö Samhällsförening kan agera på ett starkt sätt då dess styrelse består av representanter från alla öns
föreningar plus några till invalda av årsmötet.
 

Frågor som Fotö Samhällsförening jobbat med de senaste åren;
- årlig städdag av Fotö med korv, fika och mycket gemenskap, ansvarat för strand och toa
städning
- ny gjuten brygga vid Hummerskär
- tillsammans med skolrådet räddat skolan kvar på Fotö mha skrivelser, konsekvensanalys mm
- tagit fram synpunkter och förslag till kommunens nya översiktsplan
- fått hit busskur vid Söö korset samt inrättat parkering vid Posten
- bekostar nu upprustning av gamla lekplatsen vid skolan
- FotöNytt, den Fotö-lokala informationsskriften som kommer ut 4 gånger per år
 
Medlem kan boende på Fotö bli som är 18 år eller äldre till en avgift av 50 kronor per person.
Inbetalning sker på postgiro 730359-7! Medlemsavgiften går oavkortat till aktiviteter som gynnar
dig och Fotö.


