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Samhällsföreningen 
Fotö Samhällsförening är en politiskt och religiöst obunden förening som driver 
frågor och aktiviteter av intresse för Fotös befolkning. Listan på de saker 
samhällsföreningen har åstadkommit kan göras lång och vi hoppas att driva 
verksamheten vidare med kraft. För detta behöver vi så många medlemmar som 
möjligt (glöm inte att betala medlemsavgiften, inbetalningskort finns i postrummet) 
och så många deltagare som möjligt i våra olika aktiviteter. De som vill engagera sig 
mera är hjärtligt välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen. 

 
 

Samhällsföreningens styrelse 
förnyades till stora delar årsskiftet 
2007-08. Många av de äldre 
ledamöterna avgick efter att i många år 
gjort stora insatser för Fotö. Vi är alla 
mycket tacksamma för allt de 
åstadkommit och för all den tid och 
arbete de har lagt ner. Må 
hummerfiskelyckan alltid stå er bi! 

Bilden: Delar av samhällsföreningens 
 medlemmar monterar badstegar våren 2007. 
 
 
 
Den nya styrelsen  
 

     
  Namn Post Box Telefon 
Sekreterare Pierre Åman 111 965053 
Kassör Maria Lindne Olsson 189 969956 
Sammankallande Christina Ivarsson 187 969171 
  Sara Arfwidsson 39 965173 
  Börje Gustavsson   966372 
  Maria Uggla 213 965436 
  Bengt Börjesson 20 968149 
        



Hamnf Holger Josefsson 168 968907 
Hamnf Elis Gustafsson   968169 
Sion John Simonsson 218 967758 
Sion Peter Jörnestrand 165 968978 
Skolråd Susanne Tynelius 170 925424 
Fotö GIF EvaStina Björk 
Fotö GIF Raymond Englund 169 968616 
Församlh. Monica Olsson     
        
Styrelsen har också delat upp sig på några intresse/ansvarsområden: 
Skolfrågor: Susanne och Sara, FGIF: EvaStina, Badplatserna: Bengt, Börje, Christina, 
Sara, Pierre, Lekplatserna: John, Maria U, Susanne, Kilen:Bengt, Rutan: Sara, Parken: 
Börje, Fotönytt: Pierre 
 
Fotönytt på nytt! 
Som de flesta säkert noterat så avgick flera av samhällsföreningens styrelses 
ledamöter vid årsskiftet efter lång och trogen tjänst. Mest märkbart var att 
Ordföranden och den flitigaste arbetsmyran, Hans Lannefors, drog sig tillbaka efter 
många års stora insatser för invånarna på Fotö. Listan på vad Hans har åstadkommit 
under sin tid som ordförande är imponerande! Ingen kände sig mogen att axla hans 
post varför samhällsföreningens ordförandeskap nu delas av flera ledamöter. 
Hans var också den drivande kraften bakom Fotönytt och liksom med 
ordförandeskapet var det svårt att hitta någon som vågade ta huvudansvaret att ta 
publikationen vidare. 
Efter mycket tvekan (det innebär åtagande med tid, en bristvara för de flesta av oss) 
har jag nu åtagit mig att försöka driva Fotönytt vidare. Jag lär inte få nytta av det 
faktum att jag pratar samma dialekt som Hans, men väl av att Hans och de andra 
styrelseledamöterna har lovat hjälpa mig att hitta och få ihop material till tidningen. 
Dock tar det kanske några nummer innan bitarna faller på plats. 
Nyinflyttad (2007) till Fotö har jag precis börjat lära känna ön och några av dess 
invånare. En mycket trevlig erfarenhet. Man har ju hört att det skulle vara svårt att få 
kontakt med befolkningen i små samhällen som Fotö, men jag har bara mötts av 
vänlig nyfikenhet och känner mig mycket välkommen. Ser fram mot att lära känna allt 
fler öbor och att rota mig ordentligt på ön.  
Målet med Fotönytt är att som tidigare komma ut med 4 nummer per år med ungefär 
samma innehåll som tidigare dvs. nyheter, information och annat som är av intresse 
för Fotöborna.  Alla som känner att de vill ta upp någon fråga i Fotönytt är välkomna 
att skriva eller höra av sig till mig: Pierre Åman, Vändstigen 1, Box 111 Fotö. E-post: 
pierre.aman@telia.com  Telefon 031965053. 
 
 
Parkens förvandling 
En av de mera synliga förändringarna på Fotö under våren/sommaren var 
renoveringen av Parken. Efter många diskussioner och enkät bland Fotös befolkning 
om Parkens framtid framkom det att de flesta ville ha kvar en park, men en mera 
lättskött och oöm sådan. Då trädde hamnföreningen in erbjöd sig att stå för en större 
renovering av parken och det beslutades att ett staket skulle sättas upp som skydd mot 
alltför mycket slitage. Efter lite funderande om utformning och växter etc. beslutades 
det att renoveringen skulle göras med hjälp av ett professionellt trädgårdsmästeri. 
Parken renoverades i början på sommaren och kom snabbt i ordning tack vare 
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utrullade färdiga gräsmattor skötta med ihärdigt vattnande under den torra 
försommaren. När jag gick förbi den i morse prunkade det av färggranna 
höstblomster! Vi hoppas att parken ska fungera som en rofylld och trevlig mötesplats! 
Samhällsföreningen och öns alla Parkbesökare riktar ett stort tack till 
Hamnföreningen för denna generösa insats! 
Ett av målen med renoveringen var att Parken skulle bli lättskött. Detta innebär inte 
att den är underhållsfri. Gräsmattor måste klippas och rabatter/växter skötas. 
Samhällsföreningen söker trädgårdskunniga rådgivare/experter som kan handleda 
klippandet av buskar, planteringar etc. Vi söker också personer som vill passa på att 
lära sig från dessa experter och öva sina färdigheter i Parken. Tanken är att insatserna 
framför allt ska koncentreras till två park-dagar, en på våren och en på hösten. 
Intresserade vänder sig samhällsföreningens styrelsemedlemmar. 
 
Saras rader: Sommaren 2008   
Sommaren har just avlöpt och jag hoppas att alla har fått just den sommar /semester ni 
önskat. Vädret har ju bjudit på något för alla. Värme och sol för bad och båt älskare. 
Moln för de som inte vill ha för varmt. Regn för de som gillar att sysselsätta sig inne. 
Blåst för de som vill hissa seglen, surfa och flyga med drake. 

Öns föreningar håller i gång som vanligt, oavsett väder. Här är några saker man 
kunnat ta del av under sommaren. 

Församlingshemmet hade sin traditionsenliga Loppis i Juli. Det är en återkommande 
tradition som många upplever som trevlig. Mingel mellan borden och en stunds 
trivsamt prat med såväl kända som mindre kända människor kan berikar dagen. 

Sion har öppet caféet. En mötesplats som är flitigt använd. Många har nog njutit där 
av sitt kaffe och sin glass i sommar, såväl varma dagar som ljumma kvällar .  

Fgif bjöd in till fest på Midsommarafton och på Fotödagen. Fika, lotteri, lek och 
möjlighet till gemenskap lockade många att delta. Simskola erbjöds i 10 dagar. Några 
lärde sig simma och många fick möjlighet att under ordande former utveckla sin 
simkunnighet. Fotboll och boule rullar på, och nog kan man säga att det är en tillgång, 
att vår lilla ön erbjuder lag för alla åldrar. 

Utöver erbjudanden som föreningar på ön står för så har vi ju alla våra underbara 
badplatser, som bjuder in till goa stunder. Man hör ofta förbipasserande folk tala om 
vårt hopptorn som något fantastiskt, rena toaletter uppskattas och att det alltid är lä i 
Vivi.  

Möjligheten till att grilla används också av många. Men tänk den dagen i Juli som det 
uppdagades att en familj "utifrån" fiskat upp 15 liter småkrabbor och satt och grillade 
dessa. Det väckte starka känslor hos några föräldrar. Man hade under dagen undrat 
varför barnen inga krabbor fick, fiskelyckan är ju liksom garanterad längst in på 
bryggan i Vivi.. ”Det där är ju barnens kamrater under sommaren och här sitter ni och 
mumsar upp dem!” sa bl.a. en av de upprörda Fotö föräldrarna. Det hela slutade med 
att familjen i fråga hällde tillbaks 1,5 hink Ja tänk så det kan gå till. 



 

Det har gått en tid sedan föreningens nya styrelse bildats. Vi har träffats 1g/månaden 
och arbetat med såväl påbörjade som nya frågeställningar. Några saker som du säkert 
uppmärksammat är att parken och Vivi fått sig rejäla ansiktslyft. Det ni kommer att få 
se fram i höst är bl.a. att lekplatsen i "krögen"blir förnyad.  

För dig som vill läsa lite mer om vad vi gör anslås alla protokoll vid postlådan samt 
på hemsidan.... 

Avslutningsvis vill vi hälsa alla nya Fotö bor välkomna till ön. Fram tills skrivandets 
stund har öns nyfödda även i år varit flickor, men vi har ju några kvar. Men kanske 
håller flicktrenden i sig, förra året fick vi ju 14 småtjejer (endast 4 killar). 

Några hus har sålts så fram i höst får vi möta nya människor och vi ges möjlighet att 
lära känna dessa. Några har flyttat, bl.a. två familjer med tvillingpar. Tänk att vi hade 
fem tvillingpar födda under sex år, innan dessa familjer flyttade.  

Välkomna alla med ros, ris, idéer och en hjälpande hand vid olika projekt för att 
förbättra och utveckla ön!  Sara Arfwidsson 

Hamnföreningen. 
Vädrets makter visade en betydligt bättre sida denna sommar jämfört med 2007 och vi 
fick många underbara veckor och dagar. Det fina vädret återspeglades i den livliga 
trafik med fritidsbåtar i gästhamnen (vid ett tillfällen räknades 6 !! båtar i bredd vid 
gästbryggan). Helt klart är Fotö ett attraktivt mål under varma sommarveckor. 
Anstormningen betydde också en hel del arbete för de som sköter servicen i hamnen 
men det har fungerat bra hela sommaren. 
Hamnkaptenen Holger Josefsson säger att våren och sommaren varit utan problem.  
Vi noterar också att de nya sjöbodarna i nya hamnen har tagits i bruk under 
våren/sommaren. 
Båtplatser för några mindre båtar finns lediga i gamla hamnen på baksidan av 
gästbryggan. Kontakta hamnkaptenen Holger Josefsson för information.  
Hamnkaptenen uppmanar också båtägare att se över sina pallar för vinterförvaring av 
båtar i god tid innan båtarna lyfts upp. 
 
 
Fotö GIF 
Säsongen närmar sig sitt slut men en hel del spännande möten finns kvar att se. Köket 
är som vanligt öppet under matcherna för dom som vill ha något att dricka eller tugga 
på. 
  
A-Lags Matcherna 
  
Bjurslätts IF - Fotö GIF 
Datum:  2008-09-06  
15:00 Länsmansgården 
  
Fotö GIF - Hyppeln 
Datum 2008-09-12 

18:00 Krogevi Fotö 
  
Nol IK - Fotö GIF 
Datum:2008-09-20  
12:00 Nolängen  
  



Fotö GIF - Latino United KIF 
Datum 2008-09-27 
14:00 Krogevi Fotö 
  
Kap Verde IF - Fotö GIF 
Datum 2008-10-04  
15:00 Sälöfjordsplan 
  
Fotö GIF - Hermansby IF 
Datum 2008-10-11  
15:00 Krogevi Fotö 
  
 

B-Lags matcherna 
  
Bagglebo BK - Fotö B 
Datum 2008-09-14  
15:00 Prästängen Öckerö 
  
Fotö B - Hönö C 
Datum 2008-09-28 
15:00 Krogevi Fotö 
  
Poolspelet P-7 
Datum 2008-09-06 
10:00 Prästängen Öckerö 

 
Hemsida: www.laget.se/fgif
 
Fotö GIF önskar också påminna medlemmarna om medlemsavgiften. Man behöver 
också förstärkning med bemanning av flera funktioner i klubben. Tag kontakt med 
styrelsen! 
  
Information från skolrådet 
På vårens sista möte kom information från Annelie Sundling (ordförande i Barn och 
utbildnings nämnden). I framtiden, 2009/2010, kan det bli aktuellt att flytta öns 
mellanstadieundervisning. Bl.a. p.g.a att man genom denna omfördelning, kan samla 
pedagogiska resurser på ett mer ekonomiskt sätt.  
När vår skolrådsrepresentant Sara Arfwidsson ringde upp Annelie om ovan, berättar 
hon att man för en diskussion kring fler än en skola och kring mer än en möjlig 
förändring. I samtalen kring hur skolorna kan komma att "se ut" talar man även 
mycket om hur man bör göra för att ge bästa möjliga förutsättning för en "god skola" 
för alla elever.  
Vid frågor och synpunkter ring Annelie på telefon  969170. 
 
 
Till sist: 
 

      
OCH

    
ROSOR  till hamnföreningen som gav oss en ny park! Rosor också till alla de flitiga 
öbor, stora som små som gjorde ett jättefint städjobb under våren. Vi vill också passa 
på att berömma de Fotö-ungdomar som skötte städning av toaletterna m.m i gästhamn 
och vid Vivi i sommar. 
 
VÄCKARKLOCKA till de glömska båtrustare som lämnat kvar mycket skräp efter sina 
bestyr med en båt vid ångbåtsbryggan. Om någon känner igen sig eller känner till de 
glömska så hoppas vi härmed att en påminnelse letar sig fram!  

http://www.laget.se/fgif

