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GAMLA LEKPLATSEN NORR OM SKOLAN UPPRUSTAD

Lekplatsen nu i ordning – vad ska den heta?
Lämna ditt förlag i Samhällsföreningens brevlåda utanpå Posten!

 

RAPPORT FRÅN VÄSTKUSTENS ÄLGJAKT, HUMMERFISKET
 

 
Här visar den glade och erkänt skicklige hummerfiskaren Berndt upp sin ”älgfångst” som han håller utanpå
sin ”turhatt” vilken han turligt nog ärvt av sin faster!
 
Hummerfisket har hittills i år varit betydligt bättre än fjoråret. Vädret har därtill varit mycket fiskevänligt!
 

KALENDERN 
 
Torsdag den 26/10 kl 18.00?; Skolrådet sammanträder i Bamba!
Fredagen den 1/12 kl 17.30; Sammanträde i Fotö Samhällsförenings styrelse!
 

Styrelsens arbete under sommaren/tidig höst 2006
OBSERVERA att mötesprotokoll, skrivelser och dess svar samt övrig information anslås på  anslagstavlan utanför
Posten!



 
Styrelsen har haft två sammanträden sedan förra FotöNytt kom ut. Följande kan rapporteras från Fotö
Samhällsförenings arbete under sommar och tidig höst 2006;
o Staket kring parken; arbetsgruppen har påbörjat arbetet med att få till ett snyggt och hålllbart staket
o Skolans gamla lekplats; idoga Fotöbor har nu fått lekplatsen iordning med gräs! Se egen artikel!
o Uthyrning av platser vid Kilen; alla husvagnar står nu längs berget, Kilenborna har kommit med förslag
på hur området ska förskönas, etapp 1 påbörjas nu i höst. Se separat artikel!
o Lekplatsen i ”Krögen” reparerad; dubbeldäcksgunga som var underkänd byts nu ut
 
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”;  kommunen

kommer att genomföra hastighetsmätningar här för att därefter konferera med polisen ang åtgärd
b.      ”Farlig utfart från Vivi”; kommunen kommer att skylta upp; "Annan fara" med tilläggstext

"gångutfart"
c.       ”Vattensamling på Korsviksvägen vid nya svarta huset”; kommunen ombedd titta på detta för att hitta

avledning för det utrinnande vattnet
d.      ”Ingen gräsklippning i Kilenområdet”; kommunen ombedd utsträcka sin klippning ner i Kilenområdet
 

Information från öns “föreningar”;
 

Fotö GIF
Fotödagen lördagen den 26 augusti!
Även i år var det idealiskt idrottsväder. Försäljningen av dryck och mat gav en god förtjänst för
verksamheten!
Pga av kollision med giftermål i fotbollslaget så genomfördes i år endast bouleturnering. Fjorårets tvåor,
Staffan Knutsson och Raymond Englund, lyckades i år att vinna! Grattis!
 
Fotboll
A-laget blir sämst 2a i Skärgårdsserien – bra jobbat i år igen!
 
Simskolan
På grund av för få anmälningar till simskolan så blev endast märkesprovtagning i år. Denna var välbesökt av
barn i alla åldrar och leddes av Maria Linde. Vädret var i år extra bra med varmt vatten så att
brännmaneterna höll sig borta!
 
Midsommar
I år kunde vi åter glädja oss åt att ha riktiga ”spelmän” som ledde dansen kring midsommarstången. Tack så
mycket Lena Robert och ”Pedda”. Dragkamp och gruppskidåkning kunde man också delta i. Lotterier,
chokladhjul och fiskedamm drog som vanligt in mycket välbehövliga pengar till FGIF. Fika med tilltugg
smakade bra. Stort tack till de som bidragit med bakverk och skänkt vinster till lotterierna! Allt detta bidrog
till att försäljningen slog nya rekord.
 
Församlingshemmet
”Vuxen/barn” träff har vi på måndagar kl 14-16. Barntimmar för barn mellan 3-5 år är på måndagar kl 9-12.
Båda aktiviteterna leds av Anita Steinhof.    Välkomna att deltaga!
 
Förskole- och Skolrådet
Nästa skolrådsmöte blir den 26 oktober kl 18 i Bamba. Då kommer bla frågan om en lämplig och säker
bilparkering att diskuteras!
 

Alla föräldrar är välkomna och fler krafter behövs!
 

Hamnföreningen
Elis Gustafsson tar nu över ”klubban” i Hamnföreningen efter en tid utan ordförande. Vi önskar honom all



framgång i detta för Fotö så viktiga uppdrag! Vi ser också fram emot att ha Elis som ledamot i Fotö
Samhälls-förening!
 
Gamla Hamnen;
Alla sjöbodarna på Ussholmen är nu färdigbyggda, målade och uthyrda, kölista finns!
 
Bortåt 300 gästbåtsnätter har vi haft i sommar i Gamla Hamnen. Detta är fler än tidigare år! Grillplatsen
med två bord/bänkar och grillutrustning har använts flitigt i sommar och varit mycket uppskattade av våra
gäster!
 
Ett mindre berg kommer att sprängas bort för att utöka uppställningsplatsen åt söder på Ussholmen.
Sprängstenen kommer att användas till att göra en pir vid hamninloppet där nu flytbryggan ligger. Alla
tillstånd är nu klara och arbetet kommer att påbörjas till våren 2007!
 
Nya Fiskehamnen;
Lägenheter vid gamla militärskjulet på Söö; Hamnföreningen har sökt byggnadslov för 18 lägenheter
fördelade på 3 plan och bestående av 2, 3 och 4 rumslägenheter. Förhoppningsvis blir detta klart vid
Samhällsbyggnads-nämndens nästa sammanträde. Området mellan lägenheterna och havet kommer då
också att snyggas upp så att det blir en ordentlig kajkant och varför inte kanske plats för några av de
boendes båtar där!!??
 
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!
 

Det händer i Sion & café Boa under hösten
 
21/10 lö 20.00 U-möte, Daniel Elfving talar, sång av Fri Sång
22/10 sö 11.00 Möte, Daniel Elfving talar,
                        sång Marie & Anders från Biskopsgården
29/10 sö 11.00 Möte, Andreas Reinhard, Sångarna
               17.00 5 i Sion, Cafémöte med Anders Börjesson:
FOTÖ -minnen från 80-talet: en filmkavalkad av människor i vardag och fest, varav
somliga har lämnat oss. Servering, Bygg-kollekt

 4/11  lö 11.00 Alla Helgons Dag, Möte, Andreas Reinhard,  
                        Sång, Nattvard
 5/11 sö 11.00 Möte, Krister Hultberg fr Öckerö, sång
 8/11 on 19.00 Missionsmöte ”Barnbiblar till Balkan”, Danijel Nikolic
 9–11/11 to-lö 18.00 BARNMÖTES-vecka,
                                 Johannes & Andreas Gustafsson m fl
12/11 sö 11.00 Familjegtj, L-G Jörnestrand, bröderna Gustafsson mfl
 
Alpha -kursen          tisdagar 19.00
Bönetimmen           onsdagar 19.00
Ungdomssamling    fredagar 20.00  ( från klass 7 )
Ungdomscafé i Boa lördagar 20.00
Söndagsskola          söndagar 09.45  ( från 3 år- )
 
 

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 till Sara Arfwidsson och alla de Fotöbor som hjälpte till med att få Gamla Lekplatsen i
ordning!
 
Jättemycket ris till de hummertjuvar som vittjar andras tinor! Trist när man tagit ut arbetskompisar för att
visa hummerfiskets tjusningar att första kupan man tar upp är öppen!
 
Högst olämpligt och fult att sätta upp taggtrådsstaket längs Stora Vägen!
 
 

Övrigt av stort intresse
 
Affären stängs nu
Affärsinnehavaren är uppsagd av Hamnföreningen. Lokalen kommer att bli tillgänglig
för uthyrning så snart den är tömd. Intresserade kan hänvända sig till Hamnkapten!
 
Gamla lekplatsen vid vattentornet, nu iordninggjord
Ja, så var det då än en gång en plats att vara på.
 
För 40 år sedan byggde fiskare upp en lekplats för öns barn, nu är det tänkt som en trivsam naturplats för
alla, gammal som ung. En plats med fantastisk utsikt, bänkar för samvaro, till våren planteras bersåer samt
då också en spännande pilkoja.
 
V.27 påbörjades  projektet handgripligen.
En hjälpsam Fotöbo med grävskopa gjorde en stor insats med att röja undan lövsly, lika hjälpsamma
Fotöbor kom sedan i tre olika lag och körde skottkärra efter skottkärra med jord. Allt vad sura miner
uteblev, trots att det var ett tungt arbete att utföra, extra tungt då det var sommarens första varma vecka.
Förskolan Måsen gjorde en stor insatts då de la en dag på att plocka bort ogräs som kommit med jorden.
 

          



 
 
Jorden behövde paddas, inga problem, vi löste det med gemensamma krafter, återigen en Fotöbo som gav
lite av sin tid till en gemensam sak på ön.
 
Dagen då Lennart skulle leverera gräsmattan stod återigen ett gäng och väntade med skottkärror. Helt
fantastiskt att så många varit delaktiga i detta arbete! Samma kväll bjöd Samhällsföreningen på grillning,
som tack för hjälpen.
 
Vattning och klippning av gräsmattan sköttes med ansvars familjer hela sommaren. Öbo hade i ett tidigare
skede gett klartecken för att ta vatten från skolans lokal, samt att de installerade en vattenkran. En liten
företagare på ön skänkte en slang och spridare och så var hela första etappen på projektet i land.
 
Andra etappen drar vi i gång till våren, då ska planteringarna göras. Skolan är tillfrågad om att vara
delaktiga i dessa. Innan dess hoppas vi att den fantastiske snickare på ön som lovat oss två bänkbord har
fullföljt sitt uppdrag, så att vi alla kan få avnjuta några härliga höststunder och även goa vinterdagar på
denna fina plats.
 
Men vad ska vi då kalla platsen? Inte kan den heta gamla lekplatsen, uttryckte en Fotöbo. Jag kan hålla med
om att det låter lite trist. Vi utannonserar härmed en liten tävling. Lämna ditt förslag i samhällsföreningens
vita brevlåda på posten eller maila sara.arfwidsson@telia.com.  Senast 1 November. Något att samtala om
vid matbordet, i klassrummet eller ute på plats.
 

För lekplatsarbetsgruppen; Sara Arfwidsson
 

Ärren sitter kvar…
Ibland är vi snabba till att fälla omdömen om varandra. Ord som träffar som vassa pilar in
i själen. Och ibland kan vi ”skoja” om någon på dennes bekostnad, utan att tänka på hur
det känns. Men istället för att bara finna sig i att vi är sådana kan vi kanske lära oss något
och förändras. Vårt ibland råa sätt emot varandra kan för den som är sårbar bli
förödande. Bäst är att tänka mer på hur jag bemöter alla, även de mer känsliga
människorna.
 
 Det finns en liten berättelse om en pojke och hans pappa. Pojken var väl som de flesta
små olydig ibland. Han gjorde en del rackartyg och ställde till det för både sig själv och
andra. Men pappa ville få sonen att ändra sig till det bättre så han gjorde upp en plan med



honom. Varje gång pojken gjorde något som han borde be om förlåtelse för så spikade
pappa in en stor spik i husets dörrvirke. De blev fler och fler och en ständig påminnelse om
ouppgjorda försyndelser, varje gång sonen gick in eller ut genom dörren. Men sonen ville
inte ha dessa spikar kvar och inte heller såren inombords för vad han hade gjort så han
försökte att ändra på sitt beteende. Han lydde mer, han gjorde det som var rätt och han
bad om förlåtelse. Pappa såg förändringen och nu hände det något med spikarna i
dörrvirket! En efter en drog pappa ut dem, till det en dag inte fanns en enda spik kvar!
Pojken och pappan var nog lika glada båda två, men någonting fanns ändå alltid kvar som
också påminde dem om vad som hade varit: märkena efter spikarna.
 
Ärren satt kvar! Även om det gamla var förbi och förlåtet fanns minnet kvar och det blev
en påminnelse om att aldrig försöka göra om det igen. Det skulle göra för ont. Så slutar
berättelsen som lämnar något till eftertanke: Vad skönt det är att göra upp saker medan vi
kan, Att göra vårt bästa för att inte såra varandra, Att när saker är uppklarade behöver
inte minnet förstöra för oss och samvetet längre gnaga hål på själen, utan istället hjälpa
oss att inte göra om det. Precis som ärr på kroppen efter sår som läkts också är en
påminnelse som skyddar oss från det som är ont, till det goda! Matt.5:21-26, Rom.14:10-
13, Ords.26:18-19

En härlig höst önskar Andreas
Reinhard

 
Nu skall det bli ännu finare i Kilen
Som jag tror det flesta lagt märke till så ser det nu betydligt trevligare ut i Kilen hamnen, efter
Samhällsföreningens fortsatta städning och nyordning av uthyrda platser. Men nu skall det bli ännu
finare. Gröna växter placeras ut, i och emellan uthyrningsplatser och parkering, för att skapa en mer
harmonisk och på så vis en mer välkomnande miljö. Istället föra att mötas av husvagnar och bilar
kommer gröna växter och havet vara i blickfånget när man anländer till Kilen. Här finns också en
ambition att göra i ordning slipen och även snygga till ”kajkanten” intill.
 
Hur skall då projektet finansieras, och vem skall sköta om våra gröna buskar? Meningen är att
intäkter från uthyrda platser skall användas, men detta innebär att allt inte kan göras på en gång. Det
kommer alltså att ta ett tag innan allt är på plats.
 
 
 
Nedan finns de förslag för försköning av hamnplan som vi kommit fram till;
 
1) Bäddar för plantering av låga buskar arrangeras framför nuvarande parkering. Meningen är att skapa ett
trevligt intryck när man anländer till Kilen på Stora Vägen. Växtligheten döljer parkerade bilar samtidigt
dom man har havet i blickfånget
2) Avgränsningarna som idag markerar parkeringsplatsen bytes mot bäddar för låga buskar. Detta skall ge
intryck av ett .grönare. område samtidigt som husvagnar, båtvagnar och uppställda båtar i viss mån döljs.
3) Bädd för buskar arrangeras framför elskåp för att dölja detsamma. Detta kommer också att skapa en
trevlig entre. till Piren.
4) Kanten utmed hamnen iordningställs förslagsvis i liknande skick som Piren.
5) Slipen görs iordning. Detta görs i samråd med Pirens vänner.
6) Plantering av buskar framför parkerade bilar norr om vägen.
7) På sikt är det önskvärt att några platser tas i anspråk för ytterligare arrangemang med buskbäddar. På så
vis blir intrycket av husvagnarna inte lika kompakt som det kan upplevas idag.
 



Fler personer behövs i Fotö Samhällsförenings Styrelse
Finns det intresserade och engagerade personer på Fotö som vill jobba i Fotö
Samhällsförening så är ni väldigt välkomna. Kontakta i så fall Hans Lannefors (965977)!
 

Ordföranden har ordet
 
Årets hummerhistoria har vi kanske ännu ej hört eller upplevt. Dock uppstod till havs en
”situation” som tills vidare får berättas som årets hummerhistoria; I slutet av en av årets första
hummerfisketurer så började plötsligt Föruts (dvs vår båt) maskin att sprida ett ångmoln och
kunde ej tillåtas jobba vidare. Efter att motorhuven lyfts av såg vi direkt vad problemet var, en
kopparrörskoppling på motorns interna kylkrets hade lossnat och allt kylvattten läckt ut! Vi
konstaterade snabbt att något sötvatten fanns ej ombord, planeringen hittills hade helt fokuserat
på fångstredskap och ”kubemat”. Nu var goda råd dyra! Båten drev i ett smalt sund och ankaret
bedömdes ej kunna säkert hålla båten kvar! Båten letades snabbt igenom i jakt på ”kylvätska” och
det var då som utmaningen uppstod. Två flaskor sockerdricka hälldes raskt i kylvatten-kretsen!
Detta var troligen ej tillräckligt. Skulle vi även behöva hälla i vår nödproviant, en flaska whisky och
en flaska ketchup? Det finns ju gränser för mänskligt uppoffrande och vi beslöt efter djupt
begrundande att i nuläget ej offra whiskyn. Det läckande kopparröret monterades åter på plats
men kändes ej som en säker lösning. Därför spändes kopparröret fast med med hjälp av ett i
båten funnet strumpeband, hur det nu kunde ha hamnat där!? Nu började det ordna till sig!
Motorn återstartades och båten fördes under försiktig propellerföring in mot Fotö Gamla Hamn. Vi
klarade det utan ytterliggare påfyllning av ”kylvätska” och kunde därför fira med en slurk ur
nödprovianten!
 

Några Fotöfiskare har av misstag kommit in på det hummerfiskefredade området söder om
Tanneskär. Kustbevakningen (läs ”Tullarna” som man säger på Fotö) har uppmärksammat detta
och beslagtagit fiskeutrustning med hot om åtal. Tänk om det är så att hummertjuvar, eller annan
illvillig person varit och lyft kupan och sen släppt ner den innanför områdets gräns. Eller om
strömmen dragit loss kupan och fört den in på det fredade området. Jag hoppas att slika ting
kommer i bektande när ovannämnda fall ska prövas i rätten.
 

Sist i dessa tider av fuskgransning av den nya regeringens medlemmar så undrar man hur många
Hönöbor som skulle kunna bli medlemmar i en svensk regering??
                                         Hans Lannefors/ skrivet mitt under hummerfisket
 


