Fotö Öråd - möte 2013-05-22
§ 1 Ordförande Gunnar Agnesson öppnar mötet och hälsar alla
välkomna.
Närvarande: Gunnar Agnesson, Johan Sellgren, Bert Corneliusson, Annica Jansson, Ingela
Karlsson, Pierre Åman, Göran Albinsson, Bengt Engström samt Sonja Josefsson.
Från Ö-net speciellt inbjuden Freddy Ehrenholm sakkunnig i Fibernät.

§ 2 Till justerare för mötet valdes Bengt Engström och Bert
Corneliusson.
§ 3 Freddy Ehrenholm får ordet.
Historik: Varför Fibernät? Över hela vårt land satsas idag på Fibernät. Öckerö vill satsa på
fullgott internet till alla. Fiber ger ett snabbt bredband. Man kan få 1000 Mbit/s, tv och telefoni
med öppen fiber. Fördelen är också att samma hastighet utvinns i båda riktningarna.
År 2011 köpte Öckerö Net befintligt nät på Öckerö- Hönö och använder detta att bygga
vidare på. Pilotprojektet blev området Minkeberg- Bustaden. Här har ca 400 kunder anslutit
sig. Fiberdragningen på Hönö skall vara helt färdig under år 2014. På Öckerö har ca 500
kunder tecknat upp sig för fiberanslutning.
Telia står för driften av nätet men Ö-net äger nätet. Anslutningsavgiften är 16 700 kr excl.
abonnemangsavgift.
Fotö beräknas vara färdigutbyggt år 2015. Man har delat upp öarna i sektioner och hälften
skall vara anslutningsbara år 2015 och resterande senast år 2020. Självklart är valet fritt om
man vill ansluta sig.

§ 4 Posten
Ett nytt möte med personal från posten och kommunen har hållits på Fotö. Pierre och Holger
deltog Dan Barrheden, Dick Wendesten från posten samt en tjänsteman från kommunen
fanns också med. Man gick Fotö runt och kollade på lämpliga platser att placera
lådsamlingarna. Det måste finnas utrymme för snöröjning på vintern och bilarna skall kunna
köra runt och ej backa. Önskemålet är att placera så få lådor som möjligt i varje station.
Posten gör ett förslag som vi senare får ta ställning till.

§ 5 Enkelriktad- dubbelriktad trafik
Äntligen kan vi lägga denna punkt till handlingarna. Korsviksvägen- Fotbollsplanen. Ärendet
är inskrivet i trafikförordningen och skyltar är uppsatta, dock krävs justering av skyltars
placering men annars är det ok att köra i båda riktningarna.

§ 6 Skolan
Tyvärr har det inte gått att påverka kommunen i frågan om parkeringsplatser på skolgården.
Det kommer att bli sex st. platser på skolgården varav en handikapp. Utanför skolgården blir
det en grusad parkerings plats utmed höger sida av vägen upp till skolan.
Som det ser ut nu kommer vi att få en klass 4 till hösten. Detta gläder oss oerhört.

§ 7 Rapport från Ö-rådens möte 7 maj i kommunhuset
Vattentornet på Fotö kommer att vara kvar som reserv i kommunen. Trasiga lycktstolpar
ännu ej åtgärdade.
Påskfirandet i kommunen. Brandkåren har ryckt ut mer än 50 ggr under påskveckorna.
Man har inte vågat åka på larm utan att polis funnits med. Detta är fullständigt oacceptabelt.
Man har gömt granar i brunnar vilket föranlett stopp i ledningar. Upptågen har varit många
och det verkar dessutom som om det är åtskilliga vuxna med i leken. På Fotö har inbrott
begåtts i sommarstugorna vid Fotbollsplanen. Tyvärr har detta förekommit de senaste åren
ihop med det sk grankriget.
Felanmälan till kommunen
På kommunens hemsida finns en länk där du själv kan gå in och göra felanmälan om du har
något som behöver åtgärdas. Svar lovas inom kort. Det finns också en app att ladda ner för
samma ändamål.
Öckerö Centrum
Man planerar för ett centrum på Öckerö hamnplan. Det skall dock inte konkurrera med Hönö
Klåva.
En vandringsled Hönö Pinan-via Lammholmen ligger på planeringsstadiet.

§ 8 Hummerskär
Bron är fortfarande kvar men kommer att tas bort så snart tillfälle ges.

§ 9 Lekparken
Staket är målat, rutschkanan inlämnad för blästring och målning. Stort tack till alla som
jobbat med detta.

§ 10 Städdagen
I år hade vi vädrets makter med oss. Dagen blev en höjdpunkt med god uppslutning. Parken
fick sin årliga ansiktslyftning precis som övriga delar av vår Ö. Avslutade som vanligt i Vivi
med korvgrillning, lotteri och trevlig gemenskap. Tack till alla som var med och förgyllde
denna dag.
Vill också passa på att ge våra barn och skolan en eloge för sitt miljöengagemang. Vet att
barnen med lärare varit ute och plockat skräp några dagar (i analyssyfte) innan den stora
städdagen och det märktes.

§ 11 Vindkraftparken i Göteborgs hamninlopp
Placeringen av vindkraftsparken har mött kraftigt motstånd av väldigt många människor både
från norr och söder, öster och väster i skärgårdarna. Som jag skrev i föregående mötes
protokoll kan man informera sig i ärendet på dels Göteborgs egen hemsida
www.vindplatsgoteborg.se samt på föreningens Rädda Göteborgs skärgårds hemsida
www.raddagoteborgsskargard.se
Bengt, Bert och Gunnar bildar en arbetsgrupp och ser över möjligheten av att få till ett
informationsmöte till hösten för allmänheten om för och nackdelar med parken. Då kommer
vi bjuda in personer från de olika föreningarna som kan redovisa sina ståndpunkter och
utifrån det kan vi sedan gå vidare med hur Fotö ställer sig till detta. Ev bjuds någon politiker
in att deltaga.

§ 12 Allmänna Arvsfonden
Hos allmänna arvsfonden kan man söka bidrag till förbättringar. Projekt man söker pengar till
skall ha allmännyttiga ändamål. Främst för att förbättra för barn och ungdom och som kan ge
en meningsfylld sysselsättning.
En tanke som väcktes i mötet var ”En vandringsled runt Tån”. Vet inte om det är gångbart
men du får gärna komma med förslag till styrelsen.
Gå gärna in på Allmänna arvsfondens hemsida och läs. Där står varje projekt som beviljats
bidrag.

§ 13 Mobiltäckningen på Fotö
Johan har haft en segsliten korrespondens med ansvariga på kommunen för vår dåliga
täckning på vissa delar av Fotö. Det verkar inte som kommunikation finns mellan de olika
instanserna. Telia sade sig inte ha några planer på att sätta upp någon ny mast men kan
tänka sig ”kundanpassad lösning” över de områden som berörs av den dåliga täckningen.
Detta är en tjänst som erbjuds och finansieras av kund och Telia gemensamt. Kommunen
anser inte att detta är en angelägenhet som ska bekostas av kommunala medel. Johan
jobbar vidare i ärendet.
Nästa möte blir tisdagen 18 juni kl 19.00 i hamnens truckgarage
Fotö 2013-05-23
Vid Pennan
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