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Fotö Lucia 2008 Gabriella Olofsson kröntes den 13/12 i församlingshemmet (Foto: Ivarsson) 
  
Hur vill du att Fotö skall vara och utvecklas?   
Det kan gälla badplatserna runt ön, de tre lekplatserna, parken, förskola & skolan, 
boende, vägar & miljö, samt olika aktiviteter som vårstädning, påskelden och mycket 
annat. 
För att allt detta skall hända behövs medlemmar i Fotö Samhällsförening. Kostar 
endast 50 kr/år att vara med och då också få "Nystartade" Fotö Nytt 3- 4 gånger om 
året i sin box. 
Det blir också trevligare att ännu mera vara en del av Fotös gemenskap på diverse 
arbetsdagar och andra göromål som spänner över året.  

Vi har en badplatsgrupp och lekplatsgrupp, vi kommer även att försöka få 
några som har intresse av trädgårdsskötsel till vår fina park mitt på ön. Du kanske vill 
vara med och utveckla hemsidan, skriva i Fotö Nytt eller deltaga på kommun 
informationsmöten som ordnas för de olika öråden? Det finns alltid något för alla. 
Och alltid lär man känna nya bekantskaper på dessa aktiviteter. 
Man kanske inte kan vara med alla gånger det är något på gång men med många 
händer så behöver det inte bli så många gånger om året som man gör något för Fotö.  



Och det är ju alltid trevligt med städade stränder, fina lekparker mm. för oss som bor 
här men också för alla de som besöker vår fina ö. 
Så vi (du och jag) behöver dina idéer och ibland din handkraft. 
Under de senaste åren har Fotö Samhällsförening arbetat/ar med följande på 
Fotö.  
Förra gången skolan var nedläggningshotad jobbade Samhällsföreningen tillsammans 
med många föräldrar för att rädda skolan. Den gången lyckades det och vi firade med 
ett stort kalas på hösten 2004 och då firade vi även att bron var 10 år + 1 år. För 
nedläggningshotet kom samma år som bron fyllde 10.   
Nu kommer vi återigen att drabbas av nya besparingar och vi får se hur vi kan arbeta 
tillsammans med kommunen för att det skall bli en så bra lösning som möjligt.  Vi har 
ju så många barn som växer upp här på Fotö att en bra skola på ön borde vara ganska 
självklart. 
Utan en skola blir Fotö en tyst ö! Med skola en levande ö, året runt.  

Vi har återigen fått en vacker park av Fotö Hamnföreningen som bekostade en 
renovering av parken våren 2008. Tanken är att man skall kunna sitta och koppla av 
och njuta av de vackra blommorna eller kanske de äldre barnen kan roa sig där på ett 
varsamt sätt mellan stenar och plantor.  

Lekplatserna behöver underhållas så att våra barn kan leka där på ett säkert 
sätt. Kommunen hjälper till med besiktning och viss del av ekonomi vid inköp av 
lekredskap, och sand mm.  Men här behövs handkraft då något behöver fixas. 

Badplatserna besöks av många under sommarhalvåret, inte bara Fotöbor utan 
många kommer med bilen från fastlandet. De stegar som hänger runt om lagas och 
underhålls, bryggor säkras samt hopptornet ses över. Där får vi en del hjälp genom 
kommunen om vi själva är beredda att jobba så också här behöver vi flera händer som 
kan hjälpa till. Det är en mycket liten uppoffring men bra för en starkare gemenskap 
på Fotö. 
Vi är även en remissinstans i vissa kommunala frågor som berör Fotö.  Då har vi 
chans att tycka till. Här finns inte inte plats att nämna allt som Fotö Samhällsförening 
gör utan detta är ett axplock för att belysa vad föreningen kan göra och gör för dig och 
mig på Fotö. 
 
Medlem i styrelsen? 
Vill du vara med och påverka vår kommun när det gäller Fotö och i vissa fall även 
andra delar av vår kommun? 
Då är kanske en plats i styrelsen något för dig? Du kan alltid kontakta någon i 
styrelsen om du är intresserad. 
Tveka inte. Pröva på, bli medlem och kom med på årsmötet i januari (se anslag på 
posten). 
Syftet med Fotö Samhällsförening är att verka för Fotö´s bästa. Ett hållbart litet 
samhälle i det stora Öckerö Kommun.  
Fotö Samhällsförening är politiskt och religiöst obunden och styrelsen består av 
representanter från de olika föreningarna samt ytterligare invalda personer.  
 
Med vänlig hälsning  
Fotö Samhällsförening´s styrelse  
 
 
 
 



Fotö horisont 
Inte bara det osedvanligt goda hummerfisket har passerat sedan förra numret av 
Fotönytt..  Dramatiska förändringar har skakat världen. Det som kanske blir mest 
påtagligt för oss Fotöbor är den världsomspännande ekonomiska krisen. Hur märkligt 
är inte detta att de amerikanska bankernas pyramidspel med bolån i låtsaspengar 
spiller över på hela världens ekonomi enligt det välkända konceptet ”katten på råttan, 
råttan på repet…”! En allmän misstro mot bankerna och bankerna emellan, sprider sig 
som en massneuros över världen och vips bromsas det elektroniska flödet av virtuella 
pengar. Binära bubblor av inbillade värden skrumpnar ihop som punkterade ballonger 
och ger akut brist på virtuella pengar med katastrofala följder för näringslivet!  För 
oss på Fotö, med Volvo och bilindustrin som viktig basnäring kommer det sannolikt 
att märkas! Hur ska man klara krisen? Kanske strunta i pengarna och återgå till 
byteshandel? Humrar och havskräftor som Fotös hårdvaluta och svarta guld!? 

Ett annat ålderdomligt sätt att försörja sig på har blivit populärt utanför 
Afrikas nordöstliga kuster där piratnäringen vuxit sig stor och vinstrik. Inga virtuella 
pengar där inte! Det ryktas att piraterna lever gott och rullar hatt mer än någonsin i 
sina hamnar. - Några hundra år sedan Fotöborna skaffade sig extrainkomster på 
liknande sätt. Nog inte realistiskt idag och i våra vatten och tur är väl det! 

På andra sidan havet har Barak Obama valts till president. Kampen var hård 
mot andra villiga kandidater och budgeten för kampanjerna slog med råge alla rekord. 
Miljarders dollar gick åt.  Kanske ytterligare en anledning till att bankerna har så ont 
om pengar? Uppenbarligen är det väldigt attraktivt att bli president där borta! Med 
tanke på de tuffa förväntningar som Obama har på sig kan man undra varför. Lika 
attraktivt har det under året inte varit att bli medlem i Fotö samhällsförening. Det 
kostar 50 kr och inräkningen visade att endast drygt 50 av Fotös ca 650 bofasta 
invånare hade ansträngt sig och betalt medlemsavgiften för 2008. Men då förväntar 
sig ingen att vi ska lösa den ekonomiska världskrisen, pumpa upp skrumpnade 
pengaballonger, rädda bilindustrin eller bekämpa pirater och talibaner.  
Samhällsföreningens aktiviteter begränsar sig till att försöka göra Fotö till en så 
trevlig plats som möjligt att bo och leva på. Men ändå, fler borde tycka att det är värt 
50 kronor! 
Som en del av detta att sköta om Fotös nära miljö och faciliteter hade jag lovat ta upp 
badstegen på hummerskär för att rädda den från vinterns stormar. Med en hel del 
dåligt samvete satt jag en kylig oktoberförmiddag och tittade ut mot Hummerskär 
(Väder och vattenstånd vill jag skylla på att stegen inte blivit upptagen). Då fick jag se 
en figur komma skuttande nerför klipporna på Tån ner mot Hummerskär. Väl nere 
åkte ytterkläderna av och till min förvåning tog sig personen en kort simtur i det 
höstkalla vattnet utanför badstegen. Jag kunde inte tygla min nyfikenhet utan slängde 
på mig en jacka och sprang huttrande ut mot Hummerskär där jag mötte en pigg dam 
som just torkat och klätt på sig och var på väg inåt ön. ”Jag går ofta runt Tån och när 
jag kommer till Hummerskär är jag så varm att jag bara måste i vattnet”, sa hon. Jag 
fick lova att låta stegen vara kvar några veckor till för att låta henne svalka sig efter 
sina promenader. Nu är den emellertid upptagen och räddad för en ny säsong. Mäkta 
imponerad av den varmblodiga damen funderar jag nu på när badstegarna måste sättas 
i vattnet igen för att låta dessa heta öbor att svalka sina av våren upplivade kroppar! 
Pierre Åman 
 
 
 



Så blev Hummerfisket 2008 
Inför hummerfisket är alltid 
förväntningarna stora, tjôtet i hamnen 
är en av årets höjdpunkter. Hur många 
tinor har du - egentligen? Feskar du 
fortfarande med ruskor? Jasså 
barnbarnen ska också med och feska 
nu då deras namn är på välena?  
Det är väl lite psykningar till mans 
med en viss ironi och kanske till och 
med en del sanning bakom! 
Hummerpremiären vart fin och tinorna 
kom snart på plats. Redan efter första 
veckan hade vi fått 50% av fjorårets 
hela skörd – mycket bra start på 
säsongen!  
Så kom tillslaget då maktens myndigheter fick för sig att det var viktigare att 
säkerställa att alla sumpar hade märkning än att ta hand om de nästan dagliga morden 
i Göteborg. Hot om att tömma de sumpar som var omärkta fick ilskan att brusa upp. 
Kanske skulle det vara lönt att sätta tinor i Gamla Hamnen i syfte att fånga eventuella 
frisläppta sumpade humrar? Dock tror jag att det sunda förnuftet till slut fick råda och 
att ingen sump blev tömd! 
För första säsongen på länge så drev inga av våra tinor in i det förbjudna området 
söder om Tanneskär! Tänk om tullarna hade bättre förståelse och acceptans för det här 
med havsströmmars inverkan på hummertinor! Kanske vore det ett möjligt 
forskningsområde för de däringa oceanograferna.  
Säsongen fortsatte med en bra skörd varje vecka och till slut kunde jag och 
fiskarkompisen Berndt räkna ihop det största antal fångade hummer under en säsong – 
över 100 stycken – det är bra för oss! Detta firades under primitiva former med 
hummersoppa och tillbehör en ruggig kväll i november. I fjorårets tillställning 
försökte vi värma fiskebon med fotogen – det funkade inget vidare. I år hade vi 
kommit på att det var bättre att värma människan inifrån med andra starka vätskor. 
Tänk vad utvecklingen går framåt!  
   Fritidshummerfiskaren/hans lannefors 
PS Sakén (risvin) som medtogs av en blivande hummerfiskare misstogs vid 
hummerfesten för vatten för andra året i rad! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Om att bo på Fotö   
Att bo i ett litet samhälle kan vara alldeles 
underbart….. men det kan också vara riktigt 
tufft. 
Under mina 38 år har min relation till Fotö 
pendlat. Som liten förmedlade mina föräldrar 
att det var en trygghet att bo på en plats där 
alla kände alla. Alltid var det någon som av 
omtanke ringde när de såg min bror lite väl 
nära vattnet och alltid hejade människor glatt 
när man gick en promenad runt ön. Att bo i ett 
litet samhälle var alldeles underbart.  

 
En period i livet kände jag att jag höll på att kvävas av all denna omtanke. Jag flyttade till Göteborg, 
reste en del och fick möjlighet att delta i en rad olika spännande arbetsprojekt. Det var underbart att 
vara anonym, kunna gå en promenad utan att le glatt åt alla och underbart att gå “lite för nära vattnet” 
utan att någon stoppade. Under denna period blev Fotö en plats där tiden stod stilla. Människor drack 
sitt 11.00 kaffe som de alltid gjort, 13.00 stod middagen på bordet, i charken fick man höra det senaste 
som hänt…….vare sig det var sant eller ej och på söndag gick man till Söndagskola som man alltid 
gjort. Livet på ön var stillsamt, åtminstone på ytan. 

Efter 7 fantastiska år i Göteborg valde jag att flytta tillbaka till Fotö. Längtan till havet och 
saltstänk blev avgörande. Nu kunde jag åter känna att det var lite trivsamt att alla kände till vem jag var 
och att man på sitt lilla speciella vis hade koll på varandra.    Längs livets väg har jag mött en rad olika 
människor som influerat och utvecklat mig som människa. När jag den 17 Maj 2007 läste Johan 
Wanlos artikel i G-P (Hönö gjorde mig till Västsveriges roligaste man) , fick jag enorma perspektiv på 
livet i det lilla samhället. Jag hade börjat känna att allt fungerade fin fint…. så länge som man höll låg 
profil och så länge man inte stack ut för mycket. Artikeln blev en vändpunkt för mig. Det kändes bra att 
någon satte ord på det som varit svårt att sätta ord på och att någon satte ord på något som, jag är 
övertygad om att fler än jag då och då tänkt, 

- Att bo i ett litet samhälle kan vara alldeles underbart……men också riktigt tufft, om man väljer att 
uttrycka tankar och åsikter åt lite andra håll än den stora massan.  

Vi är alla så olika som människor. Den ene är tystlåten, den andre talför, en tredje eftertänksam och en 
fjärde frispråkig. Jag är väl en av de som ibland väljer att utrycka tankar och åsikter, även om de spretar 
mot den stora massan. En gång i tiden, för väldigt länge sedan, var jag en betydligt mer tystlåten person 
än. Åren har gjort mig mindre “rädd” och mer frispråkig. Idag talar jag ganska fritt om vad jag tycker 
och var jag står i olika frågor, och det känns bra, även om eftersmaken ibland är ack så besk.  

 Jag önskar alla oss som valt att bo på Fotö en riktigt God Jul och ett Gott nytt år. Vi vet nog alla, att 
ibland är det riktigt tufft att bo i ett litet samhälle, men vi har valt att bo här och faktum är, att vi bor på 
en underbar ö. Jag tycker om att människor hejar när man är ute och promenerar och att någon som 
ringer när de ser mina barn gå för nära vattnet. Det känns tryggt när jag vet att alla har koll på varandra, 
om än på sina ibland speciella vis och det känns lite trivsam när jag vet att de flesta här känt till mig 
sedan jag var liten. Sist, men inte minst, så har vi definitivt det vackraste havet och de friskaste 
saltstänken!  38 år och Fotöbo 

____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



Information från skolan 
Fotö skola och dess verksamhet är åter uppe för diskussion och omprövning. Ett 
förslag som för närvarande prövas är att flytta mellanstadieklasserna.  För vidare 
information om denna viktiga sak, se protokoll från Fotö Samhällsförening (uppsatt i 
skåpet utanför postlokalen). 
 
 
 
 
Fotö GIF 
Kristoffers Minnes fond tilldelades i år Alexander Jansson. 
Årets utmärkelser: Vid jul och luciafesten så korades ett antal spelare enligt följande: 
Årets tränings flitigaste: John Börjesson 
Årets överraskning: Michael Ebenhard 
Årets spelare framröstad av spelarna: Gustav Torgeby 
 
Vårat bankgironummer är:273-1206 
 
Vi vill tacka alla sponsorer ingen nämnd ingen glömd och alla privat personer som 
skänkte till lucia festen. och tittade på Kröningen.  
____________________________________________________________________ 
 
 
 

Att få (h)julen att snurra 
Jag gillar att köra bil, även när det är halt. Kanske det beror på att jag tog körkortet 
när det var vinter, kallt med snö och halka. Men också att det var kul att sladda lite 
och med viss kontroll snurra runt där ytan och trafiken tillät det. Det var förstås inte 
lika roligt när bilen låg i dikeskanten och var tvungen att bogseras upp med hjälp av 
en snäll bonde och hans traktor. Med åren har det blivit en del sladdar och snurr på 
hjulen, även om det mest är historia som hör till ungdomsåren. Nu är det ju så att 
oavsett hur många hästkrafter fordonet har och hur välutrustat det än är så måste 
kraften ner i marken och få ett fäste, annars kommer man ingen vart och hjulen bara 
snurrar runt. Det blir spinn och sladd, men ingen fart framåt och mer ett resursslöseri 
med dålig miljöpåverkan som följd. Det behöver bli fäste för hjulen! Kraften måste 
ner i marken! Så är det med våra liv också: vi behöver få fäste i tillvaron och kraft till 
att påverka våra liv. Kraften behöver komma ner i verkligheten, där den gör verkan 
och sätter oss i funktion. När det händer blir livet inte ett slöseri med krafterna men en 
överföring av kraft som för oss framåt och ett fäste som kan dra upp andra på vägen 
(som bondens traktor). Visst är det ofta som krafterna går åt till ”fel” saker, och 
resurser slösas bort i att bara ”slira” omkring utan att vi kommer någonstans? Visst 
kan man känna att något är fel när kraften går åt mest till ett eget snurrande utan något 
fäste? Eller mest för eget nöje skull? 
För den som tror på Jesus Kristus finns det ett fäste: Han är den fasta punkten, klippan 
som står fast och som aldrig sviker, förändras eller rubbas. Hans Ord håller att bygga 
sitt liv på! Jesus har gett oss sin kraft, samma kraft som uppväckte Honom från döden, 
och den ges till oss genom den helige Ande, Hjälparen. Alltid vill Han vara vårt stöd 
hur svaga vi än känner oss, hur ”halt” livet än är och hur mycket vi än har ”sladdat 
omkring”. Han vill hjälpa oss att få kraften ner i vardagslivet där den får säkert fäste 



som gör att vi färdas framåt utan att ge upp! Våra hem behöver vara ”kraftstationer” 
för de som lever och möts där. Det finns kraft, och den är för vardagen. 
Nu är det jul igen! Mycket av det som händer runt vår tids julfirande är tyvärr också 
ett enda ”snurr”! Julen snurrar alldeles för fort! Då behövs det ett fäste, att julen 
kommer ner till vår verklighet och får påverka våra liv, ge kraft framåt! Det är ju det 
julen handlar om: Himlen har landat hos oss. Gud har kysst jorden, blivit en av oss 
och kommit nära. Barnet som föddes, Jesus som kom, är både 100 % Gud och 100 % 
människa! Guds kraft har fått fäste på jorden genom Människosonen. Nu finns kraften 
här, tillgänglig för den som vill. Vi behöver den och får den för Hans kärleks skull när 
vi tror, ber om och tar emot den. Allt för att vi ska ha liv. Han ger fäste och får hjulen 
(inte julen) att snurra för att ta oss vidare, framåt och kunna förmedla kraften till vår 
värld istället för att snurra runt på vår egen kant, för nöjes skull. 
Önskar alla läsare en God och fridfull Jul, med ett gott fäste i både himlen och jorden!  
Jes.40:28-31, Joh.1:1-18, Joh.14:15-21, 26-27, Apg.1:8  
Andreas Reinhard (med viss inspiration från Pelle Hörnmark) 
 
 
 
Det händer i Sion:  
21/12 sö 11.00 Sjung in julen – tillsammans. Julsånger i olika former framförs av 
olika  sångare och gemensamt 
25/12 to 07.00 Julotta. Julevangeliet i sång och tal. Gemenskap och enkel fika efteråt 
28/12 sö 11.00 Vittnesbördsmöte, sång 
31/12 on 16.00 Gemensam Nyårsbön i Sion, präst Karolina Sandros talar, m fl 
 4/1    sö 11.00 Årets första möte, församlingsledarna, nattvard, sång 
11/1  sö 16.00 Års- & administrationsmöte, årsberättelse, val, förhandlingar. 
Servering 
14/1  on 19.00 Ekumeniskt Cafémöte i Betel, Urban Ringbäck m fl 
18/1  sö 11.00 Möte, Reinhard talar, sång 
              18.00 Ekumenisk Nattvardsgudstjänst, i Öckerö nya kyrka  
25/1  sö 11.00 Möte 
 1/2   sö 11.00 Möte, Tomas Sjödin talar 
 
Bönesamlingar onsdagar 19.00, samt vardagar 06.15  
Ungdomskvällarna i Boa fortsätter fr o m lördag den 17 januari. Från åk 7 
Söndagsskolan startar preliminärt den 25 januari. Se vidare affischering! 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Till sist: 
 

      OCH    
 
 Rosor till de avgående styrelsemedlemmarna i Fotö samhällsförening. Tack för 
engagemang och ansträngningar att göra Fotö till en bra plats att leva på! 
Väckarklocka eller t.om. ris!!! Till de som lämnar kvar större delen av innehållet från 
sina postfack i postrummet. Vem har ni tänkt ska ta hand om allt skräpet? Skärpning 



krävs för att det inte ska kännas som att krypa in i en sopcontainer när man ska hämta 
sin post. Ta med all er post hem framöver och släng det ni inte vill behålla i ert eget 
pappersavfall! 


