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Info om skolans verksamhet och referat från möte på skolan den

11 september om mobbing mm
Läs i separata artiklar om det viktigaste som finns – dina/våra barns nutid och framtid

på förskolan och skolan!
 

Gamla militärskjulet ersätts av ”hyreshus” med 18 lägenheter
Hamnföreningen har nu sålt tomten vid ”gamla militärförrådet” på Söö. SBC, Sveriges

BostadsrättsCentrum är köpare. Byggnation ska ske enligt det bygglov som finns!
 

KALENDERN 
 
Lördag den 15/12 kl 10.00-13; Granförsäljning i Söö korset
Lördag den 15/12 kl 16.00; Idrottsföreningens julfest i Församlingshemmet
Onsdag den 19/12 kl 18.00; Fackeltåg till skolans höstterminavslutning i Sionkyrkan
Preliminärt Måndag den 31/12 kl 16.00; Gemensam Nyårsbön i Församlingshemmet, se separat anslag.
Lördag den 19/1, 2007, kl 14.00; Årsmöte i Fotö Samhällsförening, alla medlemmar välkomna – separat
kallelse kommer!
 

Styrelsens arbete under sommaren och hösten 2007
OBSERVERA att mötesprotokoll, skrivelser och dess svar samt övrig information anslås på  anslagstavlan utanför Posten!
 
Styrelsen har haft fem sammanträden sedan förra FotöNytt kom ut. Följande kan rapporteras från Fotö
Samhällsförenings arbete under sommaren och hösten 2007;
·         Staket kring parken; Kultur och Fritid har beviljat pengar till staketet! Arbetskraft behövs!
·         Posten har ändrat pakethantering så att allt går till Statoil; detta stämmer ej med tidigare avtal

med Posten som nu erbjuder sig att ta med sig paket till Fotö om man så begär i varje enskilt fall, se
separat artikel från Posten!

·         Lekplatsen i Krögen; de brister som påtalats i besiktning har åtgärdats, ny bottendel till tumlaren
köps nu in!

·         Pengar till skolan; 3000 kr har skänkts till skolan för inköp av diverse utrustning!
 

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

”Ny asfalt på ett flertal vägar på Fotö”;  asfaltering har skett i det nya området, på Egnahemsvägen, en
stor del av Stora vägen och Korsviksvägen!
”Otillräcklig parkering vid skolan och förskolan”; Denna fråga har hamnat i långbänk, frågan ska nu
ut för offert genom Trafiksektionen – beräknad kostnad svindlande 750 000 kr!
”Mobiltelefonmast på Ussholmen”; Samhällsföreningen föreslog utnyttjande av befintliga mast på
Hönö. Detta räcker ej för att få bra täckning på Fotö. Kommunens representant (tillsammans med
mobilteleoperatören) inbjuden till möte på Fotö – datum ej fastställt!
”Fult med containrar i Söö korset”; Någon form av döljande inbyggnad föreslagen – går enligt
kommunen ej att genomföra p.g.a. platsbrist i nuvarande placering. Dock ska containrarna målas!
”Utfart över cykelbana från de nya husen på Söö”; Skylt flyttas så 30 ska gälla vid utfarten!

 
Information från öns “föreningar”;



 
Fotö GIF (adress till hemsida www.laget.se/fgif)
 
LUCIAFEST (i år har vi ingen Lucia pga ”liten barnkull”);

Lördag 15/12, 16.00 i Församlingshemmet.  Barn och vuxen lotterier, fiskdamm, auktion och fika. Tomten
kommer och överraskar alla barnen. Utdelning av medaljer till fotbollsspelarna, utmärkelser till årets spelare,
årets talang och den träningsflitigaste spelaren mm. Christoffers minnesfond samt ev. sång av lokal talang.
Alla välkomna!

KOM OCH STÖD IDROTTSFÖRENINGEN OCH FÅ EN TREVLIG KVÄLL!
 
Josefin Corneliusson (968524) och Elisabeth Mattisson (968205) har hand om julfesten och är mycket
tacksamma för hjälp med vinster till lotterierna och därtill med kakor, bullar och smörgåsar!
 
Fotboll, seniortruppen som gick upp en division tack vare en stark andraplats i serien hade avslutning i Sion
kyrkan den 30/11 med intag av havets läckerheter från Jönssons fisk!
 
Henry Utbult har gått ur tiden.  Henry som hjälpt till mycket med bla BingoLotto kommer att hedras med
en krans från FGIF vid begravningen!
 
TACK SPONSORER;  FGIF vill tacka alla företag som sponsrat oss! Hoppas även ni ställer upp och stödjer
oss i fortsättningen nu när vi skall fortsätta spela inne i Göteborg! Till alla; fortsätt stödja våra sponsorer så att
de kan fortsätta stödja oss! Våra sponsorer är omnämnda i vår hemsida – ta gärna en kik där! Frågor om
sponsring o dyl ska vi försöka svara på;  Raymond E (0736-227275), Claes Olofsson (0709-966592)!
 
SÖKES; ungdomar (2) för klippning och kritning av fotbollsplan (mot ersättning) under 2008 års säsong!
Intresserade kontakta Stefan  Möller (968676).
 
Hamnföreningen
 
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 400
kr. Varsko hamnkapten även för detta!
 
Gamla Hamnen;
Uppställningsplatsen på Ussholmen är i stort sätt klar, den sydligaste delen ska jämnas till för att även här
kunna ställa upp båtar! Telenor har kontaktat Hamnföreningen och Öckerö kommun för att få bygga en
telemast med tillhörande ”teknikbod” på Ussholmen. Byggnadslovsfrågan utreds nu av kommunen.
 
Folk som drar upp och lägger båtar på hamnens mark ska anmäla detta till hamnkapten!
 
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 sålt mark till en hyreshusfastighet för 18 lägenheter fördelade på 3 plan och bestående av
2, 3 och 4 rumslägenheter. Se separat artikel!
 
Tänk på att tömma båten på allt av värde och ta bort propeller/säkra motor inför vinterförvaringen då vi tyvärr
haft ovälkomna påhälsningar i flera båtar där allt stulits från verktyg, instrument och olja till motorer!
 
Hamnkapten Holger når du bäst på mobilen 0707-432730!
 

 
 
Det händer i Sion & Café Boa
 



15/12 lö  20.00 Ungdomarnas Julfest i Boa
16/12 sö 11.00 Sånger med Gerd Pettersson & Ulla Venkat 
                       Jan-Erik Karlsson talar
19/12 on 18.00 Fotö Skolas Julavslutning i Sion
23/12 sö 11.00 Hela kyrkan sjunger julsånger!
25/12 ti  07.00 Julotta, julevangeliet, körsång, mm, kaffeservering
26/12 on 18.00 Julens Sång & Musikmöte, sånggrupper, vittnesbörd
30/12 sö  11.00 Möte, ”Rannsakan till liv” A. Reinhard, ungdomssång
31/12 må 16.00 Gemensam Nyårsbön i förs.hemmet (preliminärt)

Januari 2008:
6/1  sö 15.00 Församlingens Årshögtid m administrationsmöte, kaffe
13/1 sö 11.00 Möte, ”till Guds avbild” A. Reinhard, sång
16/1 on 19.00 Ekumeniska böneveckan, cafémöte i Betel
19/1 lö  20.00 Ungdomskväll i Café Boa, upptakt
20/1 sö 11.00 Möte, ”Förening med Gud” A. Reinhard, sång
           18.00 Ekum. sånggudstjänst i Öckerö Kyrka, gem. kör, pastorer
26/1 lö  20.00 Möte, Mikael Alfvén, ungdomsgrupp sjunger, café efter
27/1 sö 11.00 Möte, Mikael Alfvén, sång
 

Bön & lovsång, onsdagar 19.00
 

Gemenskapsträff i Boa, (”gubbdagis”), onsdagar 10.00-12.00
 

 
 

Information från Skolrådet
 
Skolavslutningen kommer att vara på onsdagskvällen den 19 december kl 18.00 i Sion. Avslutningen
inleds med fackeltåg till Sionkyrkan! Välkommen!
 
Vi vill önska elever och personal en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Skolrådet genom Sara
 
Nedan följer en hälsning från de olika verksamheterna,
 
Skolan.
Undervisning genomsyras av något skolan kallar ”våra fyra hörnpelare”, trygghet , kamratskap, glädje och
kunskap. Bla har trubaduren Perla varit på besök. Han samtalade med barnen om saker som berör
hörnpelarna.                                                 

 
 



Förskolan.
På Avdelning Måsen arbetar vi olika grupper. Vi jobbar mycket med språket, vi använder rim och ramsor.
Viktigt är också hur man är en bra kompis. Den 14 November firar vi Astrid Lindgren 100 år.
 
Avdelning Tumlaren,
På förskolan försöker vi på ett tydligt sätt lyfta fram värdegrunden, som är vårt uppdrag enligt förskolans
läroplan. Nu i höst har vi börjat arbeta utifrån boken ”Snick och Snack och deras vänner i Kungaskogen”.
Snick är en busig liten ekorre och Snack en lugn vänlig igelkott. De är vänner och hittar på roliga saker
tillsammans. Vi jobbar med kompistema samtidigt som vi även talar om djur och natur. Vi försöker ta upp det
viktigaste frågorna av idag, tex moral, etik, samarbete, demokrati och mångfald. Målet är att få barnen att
tänka, fundera och sätta ord på
 – Hur är en bra kompis ? Genom samtal, lek, drama, musik och sång lyfter vi fram och bearbetar frågorna
tillsammans. - Hur gör jag för att vara en bra kompis? - Hur kännes det att vara en bra kompis? Det är viktigt
att vi vuxna finns nära barnen som förebilder och kan uppmärksamma och lyfta fram positiva handlingar.
 

 
 

Ris och Ros (mest ris – speciellt till jul)
 
Ris till de ”för stora barn” som gungat sönder tumlaren på lekplatsen i Krögen!
 
Ej lämpligt rasta hundar på fotbollsplan, vare sig man plockar upp eller ej!
 
Ta det försiktigt i trafiken på Fotö – speciellt har incidenter inträffat på följande platser;

-          utfart från nya området ner på Stora Vägen och utfart från Trålvägen till Stora Vägen
-          utfart från de nybyggda husen på Söö över cykelleden till bron
-          många barn leker på vägen i ”Krögen” vid lekplatsen – glöm ej att stopplikt gäller!

 

Övrigt av stort intresse



 

Posten – sortering, boxnummer och paketutdelning
 
Till kunder boende på Fotö!
 
Nu finns det möjlighet för er att få era paket utkörda till boxanläggningen dagen efter. Det sitter att anslag i
anläggningen med det telefonnummer som ni kan ringa för att få paketen. Observera att paketen kommer
en dag senare, annars finns de att hämta på Statoil Hönö samma dag.
 
Vill även be alla kunder att ta hand om sin reklam! Om man inte vill ha reklam så sätter man upp en lapp,
på och innuti boxen tex på insidan av dörren eller på ”golvet” av boxen, att man inte vill ha reklam. Det
underlättar för brevbäraren och de som städar lokalen.
 
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
 
Observera också att vi får nya postnummer på Fotö den 1 april 2008. Vill du ha reda på vilket postnummer
du kommer att få så går det bra att ringa 031-562085 efter den 15/12!
 

Mvh Posten Öckerö/Jenny Fägerstam
 

Parkens historia
 
Den första ide´n till en park på Fotö fick min morbror Filip Larsson några år efter att vi hade slutat att odla
potatis på den mark som nu är “parken”. Han övertalade min mormor, som då var änka, att skänka marken till
ön. Och “ön” vid den tiden det var Hamnföreningen och avd. 49 av SVC, men det var samma folk, dvs.
fiskarna.
 
Då bodde det på Fotö en gubbe som hette Magnusson, som var en verklig trädgårdsfantast, (Magnusson bodde
i det lilla huset borta i “sör i hövvet” som sällskapherre till en excentrisk dam som ville bli kallad
Doktorinnan). Denne Magnusson tog med glädje på sig uppdraget att planera och med hjälp av några pojkar
anlägga en fin blomsterpark.
 
Pojkarna som hjälpte till var Berndt Åberg, Bosse Albinsson och undertecknad.Vi fick en lön av
Hamnföreningen på 2,50 kronor i timmen. Men det var ett tungt jobb, vi grävde ut jorden där den stenlagda
gången är nu, och där fyllde vi med sjösand som vi hämtade nere i Kilen med skottkärror. På ett ställe hittade
vi mängder med gamla ben och knotor av olika storlek, och det spekulerades väldigt vad det kunde vara vi
hade träffat på. Magnusson verkade övertygad om att det var en gammal gravplats som Fotöborna hade slängt
ner sina offer i. Han visste nämligen att (när han var på dåligt humör) Fotöborna bestod av vrakplundrare och
likskändare. Filip lade ner mycket jobb på skötslen av parken, annars var det allmänt intresse att parken skulle
vara fin och välskött.
 
Jag har dåligt minne för årstal och dyligt, men om jag minns rätt gick vi och “läste” för prästen på samma gång
som vi jobbade i parken, Berndt, Bosse och jag, så det bör ha varit 1957 som den anlades.
 
                                                                                                            Skrivet av Nils Andersson
Hur vill vi ha det framöver?
 
Parken anlades för att vara en välskött trädgård som man skulle kunna njuta av! Detta kräver en hel del
skötsel! Samhällsföreningen har i omgångar försökt få öns invånare intresserade att ta del i denna skötsel, med
mycket klent resultat. När det nu inte finns några entusiaster som vill eller kan sköta parken till nämnda
ambition så måste vi ändra ambitionsnivån. Idag är parken under höst och vår en ”kurragömma” lekplats för
de halvgamla barnen – detta sliter hårt på de planteringar som fortfarande finns kvar!
 
Vad vill vi framöver med parken? Om du har några ideer eller synpunkter så kontakta någon i
Samhällsföreningens styrelse! Vad vi än gör så måste det vara något lättskött!
 
Förskolan och skolan på Fotö, referat från möte den 11 september



 
På Fotö skola och förskola, får föräldrar löpande skriftlig och/eller muntlig information om vad
som är aktuellt i förskolan och skolan samt information om mål och riktlinjer för verksamheten.
Den 11 September bjöds det in till föräldrar möte. Där berättade lärare, rektor och special
pedagog om Lika behandlingslagen (se www.riksdagen.se, sök lagen om förbud mot
diskriminering) och om hur Fotö förskola och skolas plan ser ut utifrån denna lag. Planen är en
beskrivning av hur lärarna jobbar för att få ett bra klimat där våra barn mår bra. Det är ett
levande dokument som kommer att uppdateras vid behov. Nuvarande plan går att se på
www.ockero.se. (Klicka till Fotö skola och likabehandlingsplan.)
 

Till detta möte var även representanter från Sion, FGIF och Samhällsföreningen inbjudna.
Varför? Jo, senaste tidens utveckling på skolan har gjort att ett ”kraft tag” nu görs för att rätta
till det som ”gått snett”. Saker som enligt lagen ej får förekomma har förekommit. Skolan
kände att ett samarbete med föräldrar och föreningar, som möter Fotö barnen genom sina
aktiviteter, var viktigt.
 

Vad har då förekommit? Jo, elever har varit utsatta för mobbing av andra elever, elever uppvisar
ett nonchalant och arrogant beteende, elever bevakar/iaktar andra elever på ett negativt sätt
och rutiner på skolan har brustit (eller ej funnits) så att dessa beteende har kunnat pågå. Nu
finns tydliga rutiner och ett gemensamt arbetssätt på skolan, berättar rektor Lehna Rönneklev !
 

Läser man lagen och Fotö skolas plan förstår man vad mobbing och social kompetens är och
man förstår hur mycket vuxna spelar roll för hur våra barn är mot varandra. Man förstår också
hur lärarna arbetar. Ta er gärna tid att läsa eller fråga någon som är insatt. Tala med barnen
om hur vi är/ska vara mot varandra och utgår ifrån att Du är en viktig förebild.
 

FGIFs ståndpunkt i diskussionen om föreningarnas förhållningssätt – Mobbing är oacceptabelt.
I föreningen är god lag och kamratanda utgångspunkten för allt arbete. Sion; Var mot andra
som du själv vill bli bemött. Samhällsföreningen; – Noll tolerans mot mobbing. Vuxnas ansvar,
att bli vuxna som gör sig hörda när man ser och hör beteende, som skadar annan eller annat på
ön.
 

Fri tolkning från mötet av, John Simonsson och Sara
Arfwidssson representanter från Samhällsföreningen

 
Det största
 
Tiden springer, känns det som, men faktiskt firar vi jul om några dagar. En högtid med ljus och glädje, men
tyvärr också ensamhet för alldeles för många i vårt land. På radion häromdagen sa en reporter: ”Kom nu ihåg
varför vi firar julen, det är ju för att vara tillsammans, bry oss om varandra, ta tid och bara koppla av och
mysa”. Jag tänkte efter vad det kan innebära och insåg att detta är vad många av oss hoppas på, det hör till
några av de förväntningar som arbetande vuxna har inför julen. När jag sedan tänker på vad många ensamma
befarar inför julen, en ännu djupare ensamhet, undrar jag om inte något av det viktigaste med julen försvunnit i
”julen” som vi firar den.
 
Borde inte det som är julens största budskap och innehåll också göra någonting med oss alla,
om vi nu vill fira denna högtid? Innehållet och budskapet är KÄRLEK och LJUS: ”Gud älskade världen så
mycket, att Han utgav sin ende Son för att var och en som tror på Honom inte ska gå under utan ha evigt liv”.
Det finns kärlek att få, som vi alla behöver, större än alla julgåvor vi kan ge och få. Störst av allt är Kärleken!
Men den måste få komma in, på insidan, alltså behöver vi ta emot den inifrån. Ofta vågar vi inte, tror vi inte,
tvekar vi. Vad kommer att hända? Men om vi inte prövar och ger oss själva den chansen får vi heller aldrig
svaret. Vår egen brist, svaghet och behov kan verka som ett stort mörker som inget kan rå på, och stänger
vägen för Ljuset. Det underbara är att om vi släpper in Ljuset i vårt mörker, öppnar och ger plats åt Kärleken,
så kommer något nytt att ta över! För ljuset är starkast och kärleken likaså, eller som Johannes uttrycker detta:
”det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade
blivit till genom Honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans, och hans egna tog
inte emot honom. MEN åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans
namn…”.



 
Utlämnade åt oss själva är vi fångar på vår öde ö av själviskhet, hopplöshet och ensamhet. Murar byggs och
inga broar byggs. Men när förlåtelsen får utrymme och fäste vänds mörker till ljus, förtvivlan till hopp och
vanmakt till tro. Kärleken öppnar oss, vänder oss från oss själva till varandra, binder oss samman som barn i
samma familj och skapar ljus. Julen får innehåll, själen ro och gemenskapen en chans. Kanske en bön formas i
våra liv: Gud, förlåt mig min själviskhet och mitt hjärtas mörker. Ge mig Kärlek och Ljus. Hjälp mig att ta
emot och leva i Julens innehåll och budskap. Jag klarar mig inte ensam, utlämnad åt mig själv. Jesus, hjälp
mig att leva i Ljuset nu! (Johannes 1:9-14, 3:16, 1 Johannes brev kap.1) Låt oss mötas och fira julen
tillsammans, i hem & kyrka! 

Alla läsare tillönskas en God Jul!  Andreas Reinhard
 

Granförsäljning på Fotö!

30 granar inkl några kungsgranar säljes utav de 3 Fotökillar som spelar i HälsöBk P-94,
ev. får de hjälp av några killar till. Pengarna ska gå till en Spanien resa 2009. Passa på,
i år är granbrist. Pris som vid ICA-Maxi! Vid okej väderlek köp även en mugg Glögg!
Du finner oss på grusplan, vid kontainrarna på Lörd 15/12 kl 10 -13? Kom i
tid!
 
Styrelsemedlemmar behövs till Fotö Samhällsförening
 
Styrelsen för Fotö Samhällsförening behöver tillföras ”nytt blod”! Är du intresserad jobba med diverse
samhällsfrågor som berör oss boende på Fotö så kontakta någon i Samhällsföreningens styrelse!
 

Ordföranden har ordet
Årets hummerfiske varit väldigt ”ojämt”. Vi såg vissa ”kollegor” som i början hade en väldig
fiskelycka – så god att jag vid något tillfälle hörde en överväldigad person säga ”vad har jag gjort
för att förtjäna detta?” Har inte själv behövt ta till några slika uttryck då inledningen av säsongen
var den sämsta någonsin, mer än 50% av den klena fångsten var ”ramhonor”. Efterhand har det
blivit bättre och när vi nu kan summera säsongen så har den varit ”medelmåttig”.
 

Bristande underhåll av båten har efterhand givit sig till känna; startmotor och VHF lagt av,
motorinstrument har slutat att fungera, bränsletillförsel har strejkat, länspump gått sönder osv. Just
nu är det tejp, tillfälliga kablar och gummiband som ”håller båten igång”, plus ett par ”riktiga
lagningar”. Hade det inte varit för Ragnar så hade hummerfisket fått bedrivas från land – stort tack
för all hjälp! NU behövs krafttag inför nästa säsong!
 

Årets hummerfiskehistoria hände för ovanlighetens skull på land. På väg hem från en fisketur lades
de infångade krabborna (de fick i början av säsongen vara ”reservhumrar”) och hummern i en
spann som sattes på pakethållaren på cykeln. Halvvägs hem, där Egnahemsvägen är som brantast,
fick jag oväntad kraft bakifrån! En stor krabbhona fick med klon ett rejält tag i min akterdel,
inledningsvis gav detta en väldig skjuts uppför backen. Efter en kort sträcka så insåg jag att det var
läge att bli av med den knipande krabban. Hoppar av cykeln och sliter loss krabban – hoppas ingen
såg hur det gick till! Tyvärr så flyger spannen med fångsten av cykeln och fångsten sprids över
vägen. Det kändes lite dumt att inför stoppande bilar krypa runt på vägen och plocka tillbaka
krabborna och hummern i spannen.
 

Fotöborna har i år bevittnat något ytterst unikt, vi har fått ny asfalt på ett flertal vägar. Enligt
kommunens trafiksektion så får vi nu vänta ca 47 år innan detta återupprepas!
 

Sist vill jag efter mer än 10 år som ordförande för Fotö Samhällsförening tacka för mig och önska
den kommande styrelsen lycka till att vara med och driva Fotös positiva utveckling vidare!
 

                                         Hans Lannefors/ alldelse 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!
 
 




