Fotö Öråd - möte 2013-03-13
Närvarande: Pierre Åman, Gunnar Agnesson, Johan Sellgren, Bert Corneliusson, Ingela
Carlsson Göran Albinsson, Emil Beijer, Annica Jansson, Holger Josefsson och Sonja
Josefsson.
Till justerare valdes Annica Jansson och Bert Corneliusson

§ 1 Posten.
Ett möte med postens representanter hölls på Fotö den 19 februari. Man diskuterade lådors
placering och posten hade ett förslag på hur det kunde se ut med de olika lådsamlingarna
som blir ett måste, när vi övergår från postbox till brevlåda. Ännu återstår mycket att ta
hänsyn till i denna fråga. Vi behöver veta vilken riktning man tänker köra ut posten. Detta är
viktigt eftersom chauffören inte ska behöva kliva ur sin bil vid leverans och också när vi ska
ta ställning till hur lådorna skall placeras.
För att posten skall sköta utdelningen krävs en vändplan där man kan köra runt utan att
backa bilen. Vårt önskemål om utdelning vid tomtgräns faller men vi tillsätter en arbetsgrupp
som arbetar med placering av lådorna och att få så få lådor som möjligt vid varje station.
Den som absolut inte kan tänka sig brevlåda kan få en box ex. vis vid planen där
återvinningsstationen är placerad. Har du synpunkter, önskemål du vill dela med oss om
postutdelningen kan du lägga en lapp i vår brevlåda vid posten.

§ 2 Enkelriktad- dubbelriktad trafik
Fortfarande har inget hänt med ändrad trafikriktning utmed Korsviksvägen från g:a hamnen
till fotbollsplanen. Ansvarig tjänsteman på kommunen säger att fördröjningen av ärendet
beror på att hennes dator varit ur funktion. Hon lovade att det snart skulle vara klart.

§ 3 Flexlinjen
Annica tar kontakt med kommunen och kollar upp vem som ansvarar för att träd blir ansade
utmed Stora vägen. Ove på Flexlinjen har påpekat svårigheter för bussarna eftersom träden
slår i fordonen,

§ 4 Skolan
Skolan har framfört sitt tack för bidrag vi beslöt att skänka till inköp av böcker till biblioteket
som planeras i skolan.
Vi har fått positivt mottagande av vårt förslag om att göra parkeringsplatser utmed höger sida
av vägen upp till skolgården i stället för att ta plats till detta på själva skolgården. En
handikappsplats måste dock finnas på skolgården. Ännu är inget beslut taget i frågan.

§ 5 Fibernät
Emil Beijer informerade om fördelar med användande av fibernät. Kommunen håller på att
iordningsställa anslutningsmöjligheter till detta. Hela fibernätet skall vara utbyggt i sin helhet
senast år 2020.

§ 6 Mobiltäckningen på Fotö
Ingen ytterligare information i ärendet har framkommit. Johan hoppas på att kunna ha något
att förmedla i vårt nästa möte.

§ 7 Ö-rådens möte 19 februari
Här deltog Bert Corneliusson, Bengt Engström, Gunnar Agnesson och Ingela Karlsson.
Det finns planer på att expandera Hönö Klåva ytterligare och göra det till ett område som blir
attraktivt året runt. Torben Ferm talade om skolmiljön. Våra skolor skall vara mötesplatser
både för vuxna och barn. Bör finnas avgränsade platser för lärande och trivsel. Förskolorna
skall vara trygga, locka till lek och lärande. Lokalerna skall vara väl anpassade för
ändamålet.
Klasserna 1 och 7 förses med I-Pads. Allt skall vara kvalitetsäkrat. Något specifikt för Fotö
togs inte upp i detta möte.
Av de frågor Bengt och Bert hade till mötet togs bara några upp. Vad gäller
seniorboendet/blandat boende framkom att detta kommer tas upp i planlistan i slutet av år 2014 och början år 2015. Trasiga lycktstolpar åtgärdas så snart tjälen släpper sitt grepp i
marken.

§ 8 Hummmerskär
Bron ut till Hummerskär är som m vi tidigare påpekat i dåligt skick men åtgärdades förra
våren för att klara den gångna sommarens badgäster. Markägarna står fast vid sitt beslut att
bron tas bort och därför kommer vi att ta bort den under våren.

§ 9 Lekparken
Lekplatsen besiktigas varje år av kommunen. I år behövs viss renovering utföras av staket
samt lekredskap. Rutchkanan har börjat rosta, en ny bänk behövs och staketet behöver
målas.Gunnar Agnesson tar kontakt med Gösta Gillholm för besked om vi kan förvänta oss
något bistånd från kommunen för dessa åtgärder.

§ 10 Skadegörelse på skolgården
En bänk har förstörts, ägg har kastats på fasaden inte bara på skolbyggnaden utan också på
vanliga boningshus. Någon eller några har också tagit sig in i gymnastiksalen och ställt till
med oreda. Hur man tagit sig in här vet vi inte eftersom dörren inte är åverkad så vitt vi vet.
Var uppmärksam om du ser något och meddela gärna någon av oss i styrelsen eller ännu
bättre föräldrar om du känner igen de som utför dessa handlingar.

§ 11 Årets städdag blir lördag 27 april med reservdag vid dåligt väder
lördag 4 maj.
Sedvanlig korvgrillning i Vivi samt lotteri är självklara ingredienser. Varmt välkommen att
delta i denna aktivitet för alla Fotöbors bästa.
Nästa möte blir onsdag 10 april kl 19.00 i hamnens truckgarage.
Fotö 2013-03-20
Vid Pennan Sonja Josefsson justeras

Annica Jansson

Holger Josefsson

