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NAMN PÅ ”NYGAMLA LEKPLATSEN” VID SKOLAN

Följande namnförslag kom in;
RUTAN ( namnet Förskolan Måsen använder)
BERSÅN (ska ju bli en mysig sådan)
PLATTAN
PLATÅN

Ytterliggare ett namn diskuterades i Samhällsföreningens styrelse; RAGGLERA som är en gammal benämning på
området. Försök till kombination med första förslaget gav RAGGLERUTAN. Till slut enades styrelsen att

”RUTAN” var ett bra namn för lekplatsen vilket härmed beslutades!
 

PARKEN SKA FÅ ETT NYTT STAKET
Under november har en arbetsgrupp grävt upp buskrosorna, gjort
gjutform, gjutit och tagit bort gjutformen. Bilderna nedan är från
gjutningen – den stora frågan var då hur väl gjutningen flöt i en

sluttande mur. Fundamentet blev bra och gjutningen blev där den
skulle. Till våren ska ett staket sättas på fundamentet. Ett stort tack till
alla som hjälpt till och till Monica Olsson och Christian Möller som

lett arbetet!
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KALENDERN 
 
Fredagen den 15/12 kl 19.00; Idrottsföreningens vuxen-julfest i Församlingshemmet
Lördagen den 16/12 kl 15.00; Idrottsföreningens julfest för barn i Församlingshemmet
Torsdag den 21/12 kl 18.00; Skolans höstterminavslutning i Sionkyrkan
Söndag den 31/12 kl 16.00; Gemensam Nyårsbön i Sion, präst och pastor medverkar, sång. Alla välkomna!
Tisdag den 9/1, 2007; Skolan börjar sin vårtermin
Lördag den 26/1, 2007, kl 14.00; Årsmöte i Fotö Samhällsförening, alla medlemmar välkomna – separat kallelse
kommer!

 Ris och Ros (mest ris – speciellt till jul)
Till de hundägare som inte behagar plocka upp skiten efter sin hund vill vi ge ett STORT RIS. Speciellt runt



skolans område där barnen rör sig i sin lek. Nu är vi trötta på att skura skor och kläder från denna illaluktande
sörja!!!!!!!!                                                                                

Från barn och föräldrar på Fotö
 
Ros till Fotö skolas kamratstödjare; Ni gör ett jätte viktigt jobb och är mycket betydelsefulla.
 
Stora rosor till alla som var medverkande i Sions barnmöten som var en succe.

Maria O med familj
 

Styrelsens arbete under senhösten 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 senhösten 2006;
o Staket kring parken; arbetsgruppen har gjutit en grund och uppsättning av staket kommer till våren
o Upprustning av hamnområdet vid Kilen; Aste har gett Samhällsföreningen lov att ta bort plåtgaraget vilket
kommer att gör senast till våren. Kilenborna kommer också att påbörja ”försköning” av området med hjälp av de
pengar som kommer in från uthyrningen av de utmärkta platserna.
 
Kommunen har under hösten 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 har gjort

mätningar här för att därefter konferera med polisen ang åtgärd
b.      ”Vattensamling på Korsviksvägen vid nya svarta huset”; kommunen ombedd och påmind om att titta på detta

för att hitta avledning för det utrinnande vattnet
c.       ”Synpunkter på avvikelser från detaljplan för nytt hyreshus på Söö”;   Samhällsföreningen hade inget att

erinra mot de detaljplaneavvikelser som vi hade att yttra oss om – se separat artikel!
d.      ”Otillräcklig parkering vid skolan och förskolan”; Samhällsföreningen har stött Skolrådets begäran om fler

parkeringsplatser för den ökande personalen och därtill ”lämna/hämta platser” för förskola och fritids
 

Information från öns “föreningar”;
Fotö GIF
LUCIAFESTER;
OBS glöm inte att rösta på våra Luciakandidater, se anslag inne på Posten!
 
Vuxna: fredag 15/12, 19.00.  Lotterier, kaffe med tilltugg. Utdelning av silvermedaljer till fotbollsspelarna
(serietvåa i Skärgårdsserien), utmärkelser till årets spelare, årets talang och den tränings-flitigaste spelaren mm.
Christoffers minnesfond, auktion och sång av lokal talang. Kvällen avslutas med den årliga luciakröningen.

KOM OCH STÖD IDROTTSFÖRENINGEN OCH FÅ EN TREVLIG KVÄLL ”PÅ
KÖPET”!
 
Barn: lördag 16/12, 15.00. Lotterier, fiskdamm, dricka, bullar och tomten som delar ut godis till alla barnen.

Elisabeth Mattisson (968205), Annelie Jansson (968518) och Peja Olofsson (965293) har hand om julfesterna och
är mycket tacksamma för hjälp med vinster till lotterierna och därtill med kakor, bullar och smörgåsar! Stort tack
också till Josefin Möller som har gjort ett jättejobb men som inte kan delta – vi hoppas allt går bra för dig!
 
Fotboll, A-laget blev 2a i Skärgårdsserien – bra jobbat i år igen!
 
Kommande aktivitet:  Gustavs-cup blir i år sista helgen i januari.

TACK SPONSORER;  FGIF vill tacka företagen ssom ställde upp med sponsring till nya matchställ och overaller
mm för det gångna året; K-P Måleri, Jönssons Fisk, Mekia, Jörnestrands Bygg, Ö-Varvet, Skillinge Marin, JI
Snickeri, Andreas Gustafssons Bygg, Börjessons Oljor, Randy, Stellanova och Ingun
Tyvärr räckte det inte ända fram i år men vi tar sats mot en ny säsong med guld i sikte. Hoppas även ni ställer upp
och stödjer oss i fortsättningen nu när vi skall försöka oss på spel inne i Göteborg också! Till alla; fortsätt stödja
våra sponsorer så att de kan fortsätta stödja oss! Hoppas dom nuvarande sponsorerna blir kvar och nya vill komma
till så skall vi göra allt vi kan för att plocka hem guldet till Fotö igen!
 



Frågor om sponsring o dyl ska vi försöka svara på;  Raymond E (0736-227275), Claes Olofsson (0709-966592)!
 
FGIFs ordf Bert Corneliusson vill tacka för den fina uppmuntran han fick vid årsavslutningen i Cafe Boa!
 
SÖKES; ungdomar (2) för klippning och kritning av fotbollsplan (mot ersättning) under 2007 års säsong!
Intresserade kontakta Stefan  Möller (968676).
 

Församlingshemmet
”Vuxen/barn” träff har vi på måndagar kl 14-16. Barntimmar för barn mellan 3-5 år är på måndagar och onsdagar kl
9-12. Båda aktiviteterna leds av Anita Steinhof.                      Välkomna att deltaga!
 

Förskole- och Skolrådet
Vi har i dagsläget ingen rektor som har hand om vår skola.
Lusse-firande på onsdag 13 december 08.20. Fika finns att köpa av eleverna i 5-6:an som samlar in till en
skolresa. Välkomna alla!
Skolavslutningen kommer att vara på torsdagskvällen 21 december 18.00 i Sion. Välkommen!
Och så önskar vi elever och personal en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Skolrådet genom Christina
 
PS Skolan börjar igen den tisdagen 9 januari. Måndag 8 januari är alla verksamheter stängda.
 

Hamnföreningen
Då hamnkapten åtnjuter välförtjänt ledighet långt borta på en varm plats så blir informationen lite mer begränsad
här och delvis tagen från FotöNytts december utgåva 2005!
 
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;
Ett mindre berg har sprängts bort för att utöka uppställningsplatsen åt söder på Ussholmen. Sprängstenen kommer
till våren att användas för att göra en pir vid hamninloppet där nu flytbryggan ligger.
 
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 har fått  byggnadslov för 18 lägenheter fördelade på 3 plan och bestående av 2, 3 och 4
rumslägenheter. Se separat artikel!
 
Ett tips är att tömma båten på allt av värde och ta bort propeller/säkra motor inför vinterförvaringen då vi tyvärr
även förra vintern hade ovälkomna påhälsningar i flera båtar!
 
Hamnkapten Holger når du bäst på mobilen 0707-432730!
 

Det händer i Sion & Café Boa
december:
16/12 lö  20.00 Ungdomarnas Julfest! ( se separata affischer )
17/12 sö  11.00 Möte, A. Reinhard, Sångarna
Vecka 51 , Morgonandakter i närradion, mån-lör  08.15,  94,1 MHz
21/12 to   18.00 Fotö Skolas Julavslutning, i Sion
 
 
Samlingar i jul:
25/12 må 07.00 Julotta, A.Reinhard, sång & musik
26/12 tis  18.00 Julens Sånger, blandat sångprogram, vittnesbörd och textläsn.

 
31/12 sö   16.00 Gemensam Nyårsbön, i Sion. Präst & pastor medverkar, sång
 
januari:
1/1    må  11.00 Årets 1:a möte, Vittnesbörd ”Tacksamhet och hopp”, sång



7/1    sö   15.00 Församlingens Års- och administrationsmöte,
                            Möte, Nattvard, Servering ( grupp 2), Förhandlingar, Val
 
ONSDAGAR kl 19.00 : Bönetimmen
 

Övrigt av stort intresse
Posten –sortering, boxnummer och dörrlåset
Sorteringen av inkommande post försvåras då inget boxnummer är angivet. Posten försöker då
identifiera mottagaren. Detta blir ibland fel och post hamnar därmed i fel box. Om inte den
person som har fått den felaktiga posten lägger tillbaks denna eller lägger till rätt person så kan
detta leda till tråkigheter för den rätta mottagaren. I sämsta fall har detta lett till att vid utebliven
betalning av räkning att betalningspåminnelse kommit med förhöjd avgift!
 
Snälla Fotöbor hjälp Posten att kunna dela ut till rätt mottagare;

-         ändra gatuadress till boxadress för all mottagen post
-         om brev felaktigt hamnar i din box lägg tillbaks i returfack, skriv gärna ett litet

meddelande därom till Postpersonalen
 
Det elektriska dörrlåset har varit ”ur tiden” en tid – Posten beklagar - nu är det tillrättat!
 

Öppna händer…
Visst är det speciellt med advent och jultiden!? Vi får alla vara lite som barn med en slags förväntan och
glädje som spirar fram. Det är helt OK att önska sig julklappar, att vara lite drömmande och ta till sig
julens atmosfär. Alla gillar att få men de allra flesta gillar också att ge bort små paket även om det bara
skulle vara ”tanken som räknades”. Själva ”grejen” med jul är ju inte mängden klappar eller deras höga
värde men att öppna sitt hjärta och sina händer för varandra och både få ge och få ta emot. Kanske är det
lättare just på julafton men varför är det ofta så svårt annars i livet? Vi kom tomhänta hit och lika
tomhänta ska vi lämna en dag.
 
Under tiden handlar livet ofta om att kunna ge och kunna ta emot. Annars skulle vi inte kunna existera.
Så fungerar ett äktenskap, en familj, ja alla relationer. MEN ändå är det många i vår tid som mår så dåligt
av att ha blivit tillslutna, stängda mot de flesta, med ett otillgängligt inre. Det är en följd av det samhälle
vi alla är en del av och kanske själva skapat. Individualismen, själviskheten vill smyga sig på oss alla.
Rädslan för en omvärld full av faror hotar och media gör bilden än mer nattsvart. Möjligheten att råda
bot på ensamhetens gissel och börja vädra ny luft i våra liv hänger i hög grad på om vi vill och vågar
öppna oss och våra händer! Ingen kan eller får bryta sig in i vårt hjärta, låset sitter på insidan och
handtaget likaså. Det har att göra med människans integritet som unika individer. Därför kan endast Du
och jag själva bestämma oss för att öppna upp. Vem ska vi ge förtroendet till? Kan och vågar Du leva
öppet eller väljer du att stänga igen?
 
Jag hoppas att tilliten ska växa i vårt samhälle, att vanliga människor vågar bryta trenderna och leva
öppet, äkta och helt. Att julen visar vägen till det som är vårt rätta jag: öppna hjärtan, öppna sinnen och
öppna händer! Så blir världen också en bättre plats för oss alla, när alla både ger och tar emot…
 
Allra viktigast är att öppna uppåt för den djupaste relationen av alla, den vertikala. Så här säger Jesus om
den i Upp.3:20: ”Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren,
skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.” Läs julevangeliet, Luk.2:1-
20

Varma advents- & julhälsningar, Andreas Reinhard
Lägenhetshus i Nya Fiskehamnen
Hamnföreningen har sökt och fått bygglov för ett lägenhetshus som ska ligga där nu det
gamla militärförrådet ligger. Fasader från olika riktningar visas nedan!
 



Lägenhetshuset avviker från gällande detaljplan på följande fyra punkter;
-         takfotens (dvs där hängrännan sitter) byggnadshöjd överskrids med 2,8 meter
-         totala byggnadsarean överskrids med 70 kvadratmeter
-         minsta taklutning underskrids med 17 grader
-         förråd i norr är placerat i tomtgränsen dock inom byggrätten

 
Vidare kan påpekas att huset blir inom tillåten totalhöjd och är beläget på lägsta tillåtna höjd över
havet. Samhällsföreningen hade inget att erinra mot de nämnda avvikelserna men påpekade att



det var viktigt att husets arkitektur estetiskt passar in i den kringliggande naturmiljön vilket man
kanske kan formulera som ett ”skärgårdshus som hyreshus”!   
 
Bevarande av enslinjefyrar på Fotö??
Finns något intresse bevara de båda enslinjefyrarna på Tån? Fyrarna på Tån tillsammans med de två
fyrarna på ”vågbrytaren” vid Nya Fiskehamnen bildade ju enslinjer som hjälp vid utsegling i djuprännan
ut från Göteborg!
 
Frågan är väckt i Fotö Samhällsförenings styrelse och nu undrar vi om det finns något intresse att
undersöka möjligheten bevara dem. Vilken hjälp kan man få osv. Har du synpunkter eller är intresserad
var med och undersöka och eventuellt förverkliga detta kontakta någon i Fotö Samhällförenings styrelse!
 

Ordföranden har ordet
Årets hummerfiske har varit sisådär för de flesta. Sista månaden har bjudit på mycket regn och vind och
det har varit svårt att på ett njutbart sätt bedriva fisket. Många har utnyttjat att fiska strax utanför
förbudsområdena för att där fånga den hummer som ”läcker ut”! Tyvärr har detta medfört att några
tinor hämtats av ”Tullarna” då de ansett att dessa varit placerade innanför förbudsområdet. Hur detta
bevisas och eventuell straffpåföljd är ej utklarat! För egen del, tillsammans med fiskarkompisen så har vi
ökat fångsten med 75% jämfört med i fjor! Hur vi gjort detta tänker jag enbart delvis avslöja. Vi tror det
finns två huvudanledningar, den ena är att fiskarkompis Berndt uthålligt har använt sin mosters alltmer
illaluktande ”turhatt” under hela fiskesäsongen! Den andra anledningen tänker jag inte avslöja!
 

I Kilen verkar vi kunna hitta en acceptabel kompromiss mellan boende som bott där längre och kortare
tid och de som har behov av att placera båtar, båtvagnar och husvagnar där. Jag tror att med de
”förskönande åtgärder” som de boende föreslagit och som intäkterna från uthyrningen ger möjlighet till,
kan vi hitta en riktigt bra form för Kilenområdet framöver. Astes tillåtelse att riva plåtgaraget hjälper ju
ytterliggare till i detta arbete – stort tack Aste! Vid besök hos Aste fick jag hans bok. Har läst den från
pärm till pärm och lärt mig mycket om gångna tider på Fotö. Detta hjälper en ”inflyttads” förståelse för
hur man tänker och resonerar på Fotö! Igen stort tack Aste!
 

Mummel i kön från de anhöriga. Efter 10 år som ordförande för Fotö Samhällsförening så kommer ju
tanken att man kanske borde göra något annat på sin fritid! Hade faktiskt tänkt så tills jag och frugan
blev ordentligt utskällda för en sak som jag påtalat i FotöNytt under ”Ris och Ros”! Det gav mig
inspiration att fortsätta med arbete inom Fotö Samhällsförenings ramar! Utan någon anknytning till ovan
fall så finns det de som säger att ”det är den handlingskraftiges privilegium att bli utsatt för kritik för det
som blir gjort”. Dvs det är lättare att klaga på det någon annan gjort än att göra något själv! Jag har
också förstått att det fortfarande är så att när det gäller att jobba i diverse projekt ”för Fotös bästa” så
är det ofta desamma mänskorna som är involverade! Jag hoppas verkligen att vi kan bryta detta
mönster och få med oss de nyinflyttade, de yngre familjerna, de nyblivna pensionärerna och alla andra
som har lust att deltaga i små och stora projekt för Fotös bästa!
                                         Hans Lannefors/ skrivet i slutet av hummerfisket
Du är väl medlem i Fotö Samhällsförening????? Medlem kan boende på Fotö bli som är 18 år eller äldre till
en årsavgift av 50 kronor per person. Inbetalning sker på postgiro 730359-7! Medlemsavgiften går oavkortat
till aktiviteter som gynnar dig och Fotö.




