Årsberättelse, Fotö Samhällsförening 2011.
1. Styrelsens sammansättning 2011
Till styrelsen år 2011 omvaldes Pierre Åman, Sonja Josefsson, Maria Uggla, Susanne
Thynelius, Maria Uggla, Bengt Engström, samt Magdalena Dahlgren.
Fotö GIF – Bert Corneliussion, suppl. Raymond Englund
Fotö Skolråd – Susanne Thynelius
Sion –Johannes Gustavsson
Hamnföreningen- Holger Josefsson, suppl. Elis Gustafsson
Styrelsen har fördelat olika ansvarsområden såsom badplatser, lekplatser, kontakt med
kommun samt nycklar till div. skåp, bodar.
2. Protokollförda sammanträden och andra möten.
Sex ordinarie styrelsemöten samt årsmötet.
Styrelsen har inte i år deltagit aktivt i möten anordnade av kommunen men orienterat sig om
vad som händer genom att några styrelsemedlemmar sitter med i olika kommunala
sammanhang.
3. FotöNytt: 1 nr utkomna
4. Skrivelser förhandlingar mm och resultat
Årlig förhandling med Kultur och Fritid.
Påskefyren – kommunen bett att någon skall ta på sig ansvaret för tillstånd på Fotö.
Resultat: inte heller detta år har det funnits någon villig att ta på sig personligt ansvar för
fyren. Men även i år genomfördes påskfirandet på sedvanligt sätt och utan farligt innehåll i
fyren.
Lekplatser och badstegar besiktigade.
5 Aktiviteter
Fritidskontoret gjort avtal för att sköta toa och strand städning i ViviBadplatserna Vivi och
Hummerskär. Reparationer av stegar mm har gjorts och ev kommer någon av stegarna att
bytas ut eller lagas ytterligare inför kommande badsäsong.
Vivi röjdes från sly och iordningsställdes under städdagen.
Stegar och trampolin ditsatta och borttagna efter badsäsongens slut.
Parken: Underhåll av denna utfördes framför allt i samband med städdagen. Frivilliga öbor
har gjort en stor insatts för underhåll under resten av året.
Trafikomläggning: Trafiksituationen på ön har diskuterats och samhällsföreningen har
diskuterat med kommunen om att få ta bort enkelriktningen på Korsviksvägen för att tillåta
trafik från gamla hamnen att återvända samma väg den kom. Också den förändrade
postutdelningen har syftet att minska trafiken genom ön.
Posten: Samhällsföreningen har diskuterat olika möjligheter för postutdelning med posten.
Omläggning till utdelningen vid eller nära tomtgränserna kommer att prövas under 2012.
Städning: Den årliga städdagen genomförd med många deltagare. Efteråt samlades
deltagarna till den sedvanliga korvgrillningen, fika samt lotterier.

Äldreboende: Samhällsföreningen har i samarbete med Ingela Karlsson drivit frågan om
byggande av bostäder anpassade för äldreboende på Fotö. En viss respons har noterats i
kommunens styrande organ och samhällsföreningen fortsätter att driva frågan.
6. Ekonomiskt stöd har utgått till följande.
Arrangemang typ städdag, årsmöte med div ätbart
Vatten och soptömning i parken ,lekplatsen och Vivi
Städning i Vivi via bidrag från kommun
Reparationer av hopptornet, Vivi.
Reparation av badstegar
Skötsel av parken
Övrigt se revisionsrapporten.
För en del av kostnaderna ovan har stöd utgått från kommunen Tack för det.
7. Medlemsantal
Under år 2011har 116 personer betalat års avgiften 50 kr per vuxen. Angeläget att detta ökar!
Speciellt tack till de familjer som bidragit också med avgift för barnen i familjen.
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