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Fredagen den 15/6 kl 08.20 Skolavslutning på traditionellt sätt 

Lördagen den 16/6 kl 10.00 Rensa och planera för parken 

Midsommarafton Se kommande anslag! FGIFs midsommarfirande 
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- Rosor till de pappor som 
i år anordnat fotbollskul 
för barn födda -01 och -02 
på Fotö. Det uppskattas! 

 

• Hyreslägenheter på Söö. En lägesrapport gavs av Holger och Elis där man nu undersöker i vilken form 
som lägenheterna ska hyras ut/säljas.För att unvika spekulationsköp och omvandling till 
sommarbostäder önskar Hamnföreningen ha kontroll över vem som köper/bor i lägenheterna. 

• Höjden på hyreslägenhetshuset. Det fanns synpunkter på hyreshusets höjd, Hamnföreningen har fått 
byggnadslov för 3 våningar, dock utan att överskrida i kommunen tillåten byggnadshöjd. 

• Informationsmöte ang hyreslägenheterna. Det föreslogs att Hamnföreningen ordnar något slags info 
möte för intresserade Fotöbor när man vet mer/bestämt sig ang ägarform och tidsplan. 

• Postdörren stängs för tidigt. Posten kontaktas för att korrigera  
�
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Styrelsen för 2007 består dels av de av årsmötet invalda ledamöterna (Olof Bergstedt, Bengt Börjesson, Christina 
Ivarsson, Hans Lannefors och Maria Olsson-Lindne), där Christina invaldes och övriga omvaldes av årsmötet, och de som 
är utsedda av öns föreningar. Göran Albinsson avgick efter många års, i flera omgångar, troget arbete i styrelsen. Efter 
konstituering på första styrelsemötet den 23 februari ser styrelsen ut som nedan; 
 

ordförande  Hans Lannefors (“firmatecknare”) 
 vice ordförande Christina Ivarsson 
 kassör   Maria Lindne-Olsson (“firmatecknare”) 
 oberoende   Olof Bergstedt, Bengt Börjesson 
 
Föreningar representerade; 
 Församlingshemmet;  Monica Olsson 
 Hamnföreningen;  Holger Josefsson, Elis Gustafsson,  suppleant Berndt Åberg 
 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 för deras jobb samt alldeles speciellt Göran Albinsson 
som efter många år i styrelsen nu avgick – Göran avtackades med blommor på årsmötet! 
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- Hundbajs ska alltid plockas upp! 
Det kan vara en bakteriehärd 
för sjukdomar för hundarna 
själva! Tänk på det!   
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OBSERVERA att mötesprotokoll, skrivelser och dess svar samt övrig information anslås på anslagstavlan utanför Posten! 
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Styrelsen har haft tre sammanträden sedan förra FotöNytt kom ut.  
Följande kan rapporteras från Fotö Samhällsförenings arbete under vintern och våren 2007; 

• Staket kring parken; Kultur och Fritid har beviljat pengar till staketet! Arbetskraft behövs! 
• Upprustning av hamnområdet vid Kilen; Astes plåtgarage är nu borttaget. De Kilenboende har äskat 

och fått beviljat pengar till en ”buskrabatt” som byggs i framkanten på parkeringen.  
• Färdigställande av lekplatsen ”Rutan” vid skolan; finansiering via Samhällsföreningen och mycket 

frivilligt arbete med vindskydd, pilkoja mm under påhejande av Sara Arfwidsson! 
 

Kommunen har under vintern/våren 2007 kontaktats, tagit beslut eller agerat i följande ärenden som berör oss på 
Fotö; 

• ”Farten på Stora Vägen mellan Söö korset och bussvändplatsen måste begränsas”;  kommunens 
mätningar visar att 90% av fordonen körde under 42 km/timme. Detta var ”oväntat bra”!! 

• ”Otillräcklig parkering vid skolan och förskolan”; Samhällsföreningen har gett förslag att område 
ovanför gamla lärarbostaden fylls ut och används för lärarparkering. Skolchefen positiv och har lovat 
driva! 

• ”Synpunkter har inlämnats på Kommunens Kulturmiljöprogram”; Se separat artikel! 
• ”Varningsskyltar vid utfart från Vivi”; nu uppsatta av Trafiksektionen – stort tack! 
• ”Årlig förhandling med Kultur och Fritid”; Följande hjälp får vi; Vivi; nytt bord/bänk, förlängning av 

stege på flybryggan, röjer längs stig och nere på badplatsen, material för att säkra hopptornet, bidrag till 
toa städningen samt för Hummerskär material för ny stege/trampolin. För Gamla Hamnen sa man nej 
till att bekosta en skräpcontainer. 
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A-laget kommer nu att börja spela i Göteborgsserien B-laget kommer att fortsätta att spela här ute i 
skärgårdsserien så alla är välkomna ner till Krogeviplan och heja fram våra lag. När vi spelar se affischering. 
Vi kommer att ha matchlott så att du kan vinna något trevligt lotten kostar10kr.Våra läktare har nu kommit upp 
så att du kan sitta bättre och se bättre.Även i år har vi försäljning från köket under våra hemmamatcher. 
 

Vi söker en eller flera som ansvarar för klippning kritning av planen mot betalning du som är intresserad 
kontakta Stefan M tel. 968676 eller Bert C tel. 965573. 
 

I början på Maj månad kommer träning av barn 5-7 år att starta tränare är Tomas Zackrisson och Tomas 
Arfwidsson se affischering, detta är något som styrelsen verkligen är glada över att få följa barnens utveckling. 
 

Tanken i år är att det skall bli simskola är det tillräckligt intresse blir det från 5 år nybörjare och 
fortsättningsgrupper i annat fall bara märkestagningar. 
Hör av dig så fort som möjligt så att vi vet om intresse finns, tid i början augusti.Kontakta Josefin Möller 
tel. 968524 eller 0704-253775. 
 

Det finns en ledig båtplats max 7m du som är intresserad kontakta Raymond E 968616.  
Vi har nu kommit i gång med våran hemsida på nätet så där kan du gå in och titta WWW. Laget . se/fgif 
 

Om det är något som du undrar över eller har idéer om kontakta gärna någon i styrelsen Bert 
Corneliusson, Raymond Englund, Pejja Olofsson, Anneli Jansson, Monica Björk, Christer Malmborg, Emil 
Wernbo, Clas Olofsson. 
När det gäller dom andra arrangemangen Midsommar, Fotödagen mm se affischering och så önskar jag er alla en 
riktig trevlig vår, sommar.                                   Bert Corneliusson. 
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Församlingshemmet (delar av) uthyres under sommarmånaderna, 3 bäddar i 1 stort rum och kök, 3000 kr/vecka. 
Kontakta Monica Olsson (966403 eller 0704-015356). 
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Representanter till Skolrådet behövs from i höst – anmäl ditt intresse till någon av de nuvarande 
skolrådsmedlemmarna tex Lotta Börjesson, Christina Ivarsson, Sophie Jarander. 
 
Skolavslutningen blir fredagen den 15 juni kl 8.20. Skolavslutningen avslutas med att 6: orna bjuder på tårta. 
Alla tar med sig egen fikakorg med dricka/kaffe, bestick/tallrik. 
  
Lärar situationen till hösten ska vara klar inom 2-3 veckor. 
  
 

(�,	�������������
På årsmötet omvaldes Elis Gustafsson som ordförande för Hamnföreningen. Nils Andersson blev vald till vice 
orförande och Bengt Olofsson sekreterare. Hamnkapten och kassör är fortsättningsvis Holger Josefsson. 
Revisorer är Håkan Olofsson och Robert Ivarsson.  
 

Gamla Hamnen; 
Alla båtplatser och bodar är uthyrda och kö finns! Vill du ställa dig i kö kontakta hamnkapten! 
Båtuppställningsplats på Ussholmen kommer nu att slättas till mot söder under sommaren för att kunna 
användas i höst.    
 

Tomas Holmbom har hyrt affären och planerar att öppna bageri där. Bageriet beräknas komma igång i höst, i 
mellantiden kan man köpa bröd direkt av Tomas själv. Till nästa sommar planerar Tomas att utöka 
verksamheten med inne och uteservering. Den senare byggs på baksidan ner mot hamnen.  
 

Nya Fiskehamnen; 
Hamnföreningen har nu alla tillstånd klara för att bygga lägenhetshuset med 18 lägenheter. En enkät för att 
utröna intresse för dessa lägenheter kommer att skickas ut i första hand till Fotöborna! 
 

För båda hamnarna gäller att pallbockar och annat material som använts för båtuppställning antingen tas om 
hand av båtägaren för återanvändning eller kastas i container. Respektive hamnplan städas av under sommaren 
och då kastas kvarblivet båtuppställningsmaterial. 
 

Hamnkapten Holger når du bäst på mobilen 0707-432730! 
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juni: 
2/6 lö   09.50 –färjan. Samling vid krögen 09.30 Ungdomarna åker t Årjäng med Rock-Astes, hem söndag. 
3/6 sö   11.00 Möte, Christer & Margareta Peterson (tidigare pastorspar Fotö) och sångare från Mariestad 
             16.30 Sång vid Boa, Sångare + Christer P. från Mariestad  
10/6 sö 11.00 Möte, Mikael Alfvén, sång 
             18.00 Församlingsmöte, frågor: asfaltering, ungdomsarbetet, övrigt 
vecka 24, må – lö kl. 08.15 Morgonandakter i närradion, 94,1 MHz 
17/6 sö 11.00 Möte, Jan Hilding, sång 
25/6 sö 11.00 Möte, Vittnesbörd, sång 
 

- Onsdagar kl 19.00 Bönetimmen. ( samling för alla som vill be i gemenskap ) 
 

- CAFÈ BOA har öppet söndagar kl. 15.00-18.00.  
Helöppet under vecka 27 – 30, alla dagar kl. 14.00-21.00.  
( Hönöveckan, vecka 28, 13.00 – 21.00) 

 

-OBS: Nu finns vi på Internet! SE församlingens hemsida: www.sionforsamlingen.se 
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Underbara sommar är på väg. Lite eller mycket semester väntar. Goa dagar vid havet, hängmattan eller 
trädgården, allt efter de förutsättningar och önskningar man har. För oss barnfamiljer brukar sommaren innebära 
att man får mer tid att spendera på annat än arbete och eller att man får sin andra halva mer hemma och därmed 
blir två om möjligheten att ta hand om hem och barn. I mitten av Juni stänger skolan och några veckor efter så 
även förskola och fritids. De stänger en verksamhet som dagligen genomsyras av att lägga en god grund för 
Fotös barn att klara sig i livet. Mattematik, etik, språk och moral är några ämnen som bearbetas och varvas om 
vart annat. Teori blandas med praktiska övningar. 
 

Med dessa rader vill jag göra ett upprop, till hela Fotö, att ta lite extra vid där skolan gör ett uppehåll. Då tänker 
jag inte på 1+1=2 eller att hello är hej på ett annat språk, det är färdigheter man behöver i livet och givetvis ska 
de som önskar ägna sin nu stundade sommartid åt detta, men vad jag syftar på är mer på värdegrunds nivå, dvs – 
Hur är vi mot varandra och vilka konsekvenser får mitt sätt att vara på mig själv och andra?  
 

Det förekommer utanförskap och kränkande behandlingar på Fotö skola, likväl som på andra skolor. Lärare, 
elever, föräldrar och familjer bemöter och hanterar detta på olika vis. Allt utifrån sitt bagage och därmed också 
utifrån sitt sätt att tänka och handla. Oavsett hur vi funderar och hur vi tycker så vill jag uppmana Alla att 
samtala om , - Vilken typ av samhälle vill jag ha? 
 

Vill jag ha ett samhälle där grannpojken, kusinen, barnbarnet eller egna barnet får glas eller vatten i sina skor på 
skolan? Vill jag ha ett samhälle där grannpojken, kusinen, barnbarnet eller egna barnet får utstå sparkar, glåpord 
om sin familj och eller om sig själv och sitt utseende? Vill jag att grannpojken, kusinen, barnbarnet eller egna 
barnet ska få känna av gruppbildningens baksida….att bli den som inte får vara med? Vill jag låta mitt barnbarn 
eller egna barnet gå till skolan och veta att de ej vågar gå emot något de vet är fel, av rädsla för att bli slagna 
eller bli en av de som ej få vara med?  
 

Man kan tycka att,  – Barn är barn, lite får man tåla! Man kan tycka att,  – Det finns goda dagar och det finns 
mindre goda dagar, det ingår i livet att ta kunna ta emot det! Man kan tycka att,  – Barn har sina olika person-
ligheter och det måste de få ha! Men vill vi verkligen till låta oss själva, våra barn eller våra vänner leva i en 
tillvaro där man fritt får tycka, att barn ska fråga sig – Är jag en dålig människa? Pga att de av andra barn får 
höra och vara med om saker som gör att sådan tankar uppstår. Vill vi låta oss tycka det ok att barn ska fråga sig 
varje morgon- Hoppas idag blir en dag då jag inte blir retad? Pga att de under en tid mött saker som gör att de 
känner så. 
 

Arbetar man under skollagen, dvs inom förskola och skola, skall man arbeta med lagen om förbud mot 
diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. (se vidare på www.skolverket.se läs mer 
under ”Elevens rätt i fokus” eller på www.riksdagen.se länka till ”Barn och elevskydslagen”) Får man kännedom 
om att ett barn eller elev i verksamheten anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande 
behandling i samband med att verksamhet genomförs, skall man utreda omständigheterna och vidta åtgärder 
som skäligen kan krävas för att förhindra att fortsatt trakasserier eller annan kränkande behandling. Om 
åtaganden åsidosätts kan följden bli skadestånd eller rättegång.  
 

Vilken lag vill du ska råda på Fotö? Under vilka normer vill du att våra barn ska växa upp? 
Man hör på TV och läser i tidningar om barn som tar sina liv pga att de genomgått mobbing…..för det är 
mobbing vi talar om. Låt oss hjälpas åt, så att vi slipper få leva ett liv där ett Fotö barn hoppar från en bro, skär 
sig i handleden, sväljer tabletter eller faller in i en roll som vuxen där man låter sig bli misshandlad i ett 
förhållande eller där man själv blir misshandlaren pga att ingen satte gränser för mig som barn.  Jag tänker också 
på de mindre drastiska händelserna. Bla på de ungdomar 
som inte söker den där utbildningen eller det där jobbet 
de egentligen vill prova på, - Ingen ide jag duger inte.                       
Eller de som tänker, - Jag går inte på den där festen,  
jag passar inte in.                                  

                             -Förälder på Fotö 
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”Stängt mellan hägg och syrén”, ja så stod det på 
skomakarens dörr enligt sägnen. Som liten undrade 
jag hur många dagar det betydde som var stängt. 
Mamma svarade då att det var högst en vecka, 
eftersom de båda trädsorterna blommade så tätt att 
det beroende på värmen bara handlade om några 
dagar i tid.  
När dessa rader skrivs är vi just där, mellan hägg 
och syren. Så nu har skomakaren stängt, men några 
sådana finns väl knappast längre… 
Men skomakaren lär mig att det är viktigt att våga 
stänga av vardagens brus ibland och bara njuta av 
nuet och allt som livet ger oss.  
Han kunde unna sig någon dag åt att njuta av kanske 
just den vackraste tiden på året så bedövande skön 
med alla färger och dofter och så intensiv med allt 
liv som väller fram. Det är hänryckningens tid, en 
tid då sinnena får luft under vingarna och både 
kropp, själ och ande längtar efter luft, ljus och att få 
hänföras av Livet självt!  
Just nu firar vi dessutom pingst, som ju från början 
var en tacksägelsefest för judarna. Då bar man fram 
det första av skörden man fått, som ett 
tacksamhetens offer åt Gud som hade välsignat dem 
och marken med gröda.  
Man tackade också för att folket befriats från 
slaveriet och för att man kommit in i löfteslandet. Så 
kom Pingstdagen vi läser om i Apostlagärningarna, 
och med den uppfyllelsen av Guds löfte om Anden 
som skulle komma. Joels profetia och Jeremias 
förutsägelser började fullbordas och de första kristna 
blev början till en världsvid andlig revolution.  

Nu började de att leva ut det de hade fått uppleva, 
berätta om det som de hade hört och fått klart för 
sig, göra det som de börjat tro.  
Budskapet spreds från stad till stad och från land till 
land, inte med vapenmakt men med kärlek.  
Många fick sätta livet till för även om det var ett 
glatt budskap för alla togs det inte emot med glädje 
av alla.  
Men de som tog emot Guds gåva av räddning och 
förlåtelse fick också Andens livgivande gåva. 
Andens liv skapade värme och generositet, en helt 
ny gemenskap och en missionerande rörelse som 
förändrade sin samtid.  
Det var verkligen en hänryckningens tid då alla 
sinnen fick liv och hela människan förnyades. Så har 
det fortsatt sedan dess och Pingsten blev så 
småningom en helg att fira i tacksamhet för den 
helige Andes ankomst.  
Hur är det idag? Är vi tacksamma för vad vi fått? 
Lever vi i hänryckningen?  
Kan vi få lov att göra det? JA, om vi struntar i 
Jantelagen och istället styr in på Guds Andes lag 
som säger:  
”Tro på budskapet, ta emot Guds kärlek och 
förlåtelse så ska du få Andens gåva. Löftet gäller 
både dig och dina barn och alla dem som Gud vill 
kalla till sig.” Behöver du ”stänga ditt skomakeri?” 
Kan du unna din själ lite ro och din ande nytt liv? 
Vill du andas frisk luft och kunna njuta på nytt av 
Livet? Våga bryta mot det som hindrar dig och släpp 
loss för nu är det Hänryckningens tid! ( läs Apg.2, 
Joel.2:28-)     
GLAD VÅR, önskar Andreas Reinhard  
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- Cement och annat material till fästen i gräsmattan sponsras av AT-service. 
- Två bord sponsras av Johan och Daniel Jörnestrand. 
- Pil skott "sponsras" av Anders och Ulla Jörnestrand. Förskolan var och klippte skott. 
- Blomster fixas av Sara. Delar på lökar och plantor här och var ifrån. 
- Fika under 3 arbetsdagar, till åtta flitiga pappor samt medhavda barn, fixas av undertecknad. 
- Gräsand 2.500 kr. 
- Skruv 600 kr. 
- Trä ca 9100 kr. 
Utgifter : 12.200 kr, före rabatt från Brägårn. 
Budget 10.000 kr + 3000 kr som normalt avsättes för skolgårds projekt.  
  
STORT TACK TILL SAMHÄLLSFÖRENINGEN FÖR ATT NI GJORT DET MÖJLIGT ATT IORDNING- 
STÄLLA PLATSEN. JAG VET ATT RUTAN ANVÄNDS OCH UPPSKATTAS AV MÅNGA. 

Sara Arfwidsson  
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För oss som bor på en av öarna som utgör Öckerö kommun är det postivt att kommunen vill lyfta fram, bevara 
och utveckla den särpräglade kulturmiljön.  
 
Vi delar förslagets syn att det sammanhängande området vid gamla hamnen (benämnda som 9.1 Fotö hamn, 
9.2 Fotö fiskeläge och 9.3 Sundholmen) är en värdfull kulturmiljö. I tillägg till dessa områden föreslår vi att man 
även tar upp de ensfyrar som tidigare var så viktiga för säker navigation i den norra farleden in till Göteborg. 
Ensfyrarna vid nya hamnen och på Tån är inte så gamla, men de är ändå väl synliga historiska marina 
symboler. I stället för att som i nuläget utgöra en fara för lekande barn borde de med måttligt underhåll kunna 
vara en prydnad. De skulle också kunna förses med skyltar som beskriver deras tidgare funktion. 
 
Vi notererar att förslaget ger uttryck för en vilja till dialog och förankring samt att "Berörda fastighetsägare ska 
informeras om sina fastigheters kulturmiljövärden både innan och i samband med bygglovspliktiga åtgärder." 
(s137). Vi tror att de flesta fastighetsägare är måna om kulturvärdena på sina fastigheter och att de största 
möjligheterna till dialog och förankring är innan Kulturmiljöprogrammet fastställs. Kommunen bör med 
respektive fastighetsägare kommunicera sin syn på vilka begränsningar ska gälla. Om man väntar till de 
tvingande åtgärderna är aktuella i detaljplaneskede samt vid bygglov, och hänvisar till att kommunens vilja är 
demokratiskt beslutad i det redan fastställda Kulturmiljöprogrammet finns en påtaglig risk att fastighetsägarna 
känner sig överkörda istället för delaktiga. Utgångspunkten bör vara att bevara och utveckla kulturmiljön utan 
att det upplevs som att man bor och verkar i ett stelt museum där andra avgör vad som är lämpligt. En klok 
förvaltning av kulturmiljön kring gamla hamnen bör till exempel ge goda möjligheter till en utveckling som även 
fortsättningsvis ger underlag för en bärkraftig hamnverksamhet och därmed en levande kulturmiljö.  
 
Fotö samhällsförening är öppen för alla boende på Fotö och huvuddelen av hushållen är medlemmar. Detta 
yttrande har förankrat i samhällsföreningen genom att förslaget har anslagits på anslagstavlan vid Posten och 
genom utskick på mail till styrelsen. Inkomna synpunkter har inarbetats i förslaget. 
 
Vi tillstyrker förslaget till Kulturmiljöplan om kommunen innan fastställandet ger en tydlig information till direkt 
berörda fastighetsägare om vad det innebär för just dem och tar vara på de synpunkter som framkommer i 
dialogen med dessa fastighetsägare. 
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Som nog ingen kunnat undgå att se så förfaller parken nu när ingen vill eller har tid att sköta den. Lördagen den 16 
juni kl 10.00 träffas vi i parken för att dels ta krafttag och dels diskutera hur vi ska sköta den framöver.  
 

Lekplatsen har genomgått en säkerhetsinspektion och fått 5 större anmärkningar som innebär ”risk för allvarlig 
skada” och som måste åtgärdas inom 2 månader dvs före midsommar. Om inte åtgärd skett tas de berörda 
lekredskapen bort och kommunens försäkring upphör att gälla. I praktiken innebär detta att vi tvingas ta bort alla 
lekredskap och stänga lekplatsen. Även här behövs din hjälp med att åtgärda felen! 
 

Trampolin och stege på Hummerskär blev i höstas fördärvade av stormar. Medel finns för att skaffa material men 
åven hr behövs din hjälp för att utförs det! 
 

Namnlistor sätts nu upp i Posten där du kan anmäla ditt intresse för att säkra fortlevnad av Parken, 
Lekplatsen i Krögen och trampolin på Hummerskär. En bit in i juni planeras arbetsdagar för resp plats för att 
rätta till brister enligt ovan. Snälla hjälp till några timmar så att vi kan behålla Parken, Lekplatsen och 
Hummerskär! 
 
�
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I år hade vi tur med vädret – det var lagom kallt som kändes lagom varmt då man jobbade lagom hårt. I år var 
arbetet ovanligt utspritt – olika arbetslag jobbade i sina resp bostadsområden. Detta gjorde att det var väldigt få 
som jobbade i parken och lekplatsen. En bänk blev reparerad i lekplatsen. Samlingen i Vivi med grillkorv och 
dricka drog många. Maria Linde stod för eldningen och glöderna till korvgrillningen – sällan har väl korvarna så fort 
blivit svarta precis som Maria efterhand blev. Det brukar bli en uppskattad första pratstund med grannarna och 
andra Fotöbor som man inte sett under de mörka månaderna. De lyckliga vinnarna av städbelöning blev; 
- barn; nyinflyttade Jakob 
- ungdomar; Rebecka Ivarsson 
- vuxna; Annelie Jansson 
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Härunder några bilder som visar hur trevligt vi har det i Vivi efter att städningen är klar! 
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Det är nu dags att betala medlemsavgift i Fotö Samhällsförening! Medlem kan boende på Fotö bli som är 
18 år eller äldre. Årsavgiften är 50 kronor per person (dvs 42% eller 15 kr höjning på 33 år). Inbetalning 
sker på postgiro 730359-7! Medlemsavgiften går oavkortat till aktiviteter som gynnar dig och Fotö. 
 


