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Foto från Tabberaset i skolan den 14 januari

Föreningen Flatön har 

Årsmöte lördag
17 mars kl 10

Städdag 21 april
med samling kl. 9.30 för för-
delning av arbetsuppgifter
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I tur att avgå: Styrelsen: Jan Åsberg, Anita Johansson, Tomas
Torberntsson.
Suppleanter: Tage Emanuelsson.
Aktivitetskommittén: Inger Forsberg, Lotta Börjesson,Barbro
Arvidsson, Lennart Arvidsson Ronny Olaisson Kent Olaisson.
Revisorer:Torvald Thorberntsson, 

Sammanträden/Medlemsmöten: Styrelsen har haft tio protokollför-
da sammanträden under året utöver årsmötet.

Medlemsantal: Föreningen hade vid årets slut c;a 535 medlemmar.

Föreningsbyggnaden, reparationer och underhåll: Reparationer har
utförts av elektriker och rörmokare. Yttertaket tvättades med hög-
tryck vid höstens städdag och många andra städningar och träd-
gårdsarbeten gjordes också.

Ö-bladet: Föreningens informationsskrift Ö-bladet har kommit ut
med tre nummer under året

Hemsidan: utnyttjas bl.a. för meddelanden och annonsering.
Adressen är www. flaton.se

Föreningsstyrelse: 
Jan Åsberg ordf.
Gerhard Andersson kassör
AnitaJohansson sekr. 
Lena Kjellman v.ordf. 
Inger Forsberg ledamot 
Tomas Torberntsson husv, ledam
Gunnel Torberntsson husvärd 
Inger Persson suppl. 
Tage Emanuelsson suppl.
Stefan Kroon revisor 
Torvald Thorberntsson revisor 
Gösta Edman revisorsuppl.

Aktivitetskommitté:
Agneta Persäng
Gunnel Torberntsson
Inger Forsberg sammank.
Lotta Börjesson
Kent Olaisson
Ronny Olaisson
Barbro Arvidsson
Lennart Arvidsson

Valberedning:
Torvald Thorberntsson sammank.
Mats Persäng

Verksamhetsberättelse 2011
Styrelsen för Föreningen Flatön ger inför årsmötet den 17 mars 2012
följande verksamhetsberättelse.
Föreningens verksamhetsansvariga har under året varit:



Uthyrning: Samlingslokalerna har under året varit uthyrda till
begravningar, bröllop, fester, föreningsmöten, kursverksamheter o.
dyl. Tre av skolans rum är uthyrda på löpande kontrakt

Dessutom är gymnastiksalen uthyrd fr.o.m nov. 2011.

Ekonomi: Vi har fasta kostnader på c:a 58.000 kr, varav el och
värme kostar 36.000 kr. Medlemsavgifter och hyresintäkter inbringar
61.500 kr .Årets resultaträkning visar ett överskott på 52.469 kr
Under året har ett partytält för 3.000 kr och en begagnad diskmaskin
för 10.000 kr inköpts.

Aktiviteter: Påskpromenaden, äggostförsäljningen på Taube-spelen
och loppmarknaden med auktion har varit mycket uppskattade.
Nettobehållning för dessa aktiviteter har blivit 102.800kr.

Aktivitetskommittén har under året ordnat en Vinterfest d.8 jan. De
har arrangerat midsommardansen. Höstfest ordnades den 19
nov.Allt uppskattades av gästerna.

Övriga aktiviteter: Föreningens lokaler har använts för bröd-
bakning, ulltovning, line dance, ljusstöpning, oljemålning, yoga och
berättaraftnar.

Representation: Föreningens intressen har företrätts vid Västra
Orusts Nätverk (VON) av Lena Kjellman. Även vid Bohusläns
Skärgårdsråd har hon varit föreningens representant.

Styrelsens sammanfattning och slutord: Styrelsen vill tacka alla,
som ställt upp och tagit på sig ansvar och arbetsuppgifter till för-
eningens bästa under verksamhetsåret och därmed också bidragit
till årets goda resultat.

Utan era insatser kan föreningen inte verka och överleva!
STORT TACK TILL ALLA OCH LÅT OSS TA NYA TAG I SAMMA
ANDA 2012!

Flatön i februari 2012

STYRELSEN
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Årsredovisning 2011
Org.Nr 858500-6292

Behållning 2011.01.01. 66 514:- Behållning 2011.12.31  118 984:-
INKOMSTER:
Hyror 32 500
Medlemsavgifter 29 071
Aktiviteter 118 611
Bankränta 1 697
Obetald skatt 1 200
Gåva 500
Summa kronor: 183 579

Flatön 2012-01-11

UTGIFTER:
Rep. och underhåll 35 473
Aktiviteter 15 867
El 36 210
Försäkring 10 168
Tele, bredband 2 060
Renhållning 2 864
Anticimex 2 421
Ö-bladet 2 904
Avgifter, porto 550
Arvoden 4 000
Bet. Skatt och atp 5 293
Inköp av tält 3 000
Inköp av diskmaskin 10 000
Medlemsavgift BS 300
Årets överskott 52 469
Summa kronor 183 579

Julnattsgudstjänst 2011
På julnatten hölls en gudstjänst i Flatö kyrka. Ungefär 60 perso-
ner hade gett sig ut i den mörka natten för att höra kyrkoherde
Ingemar Ekström läsa julevangeliet, medan kören svagt nynn-
nade Stilla Natt. Kantor Astrid Tellestam spelade på orgeln och
pianot. Den lilla kyrkokören sjöng bl.a. Julcalypso, som fick
applåder av åhörarna. Till sist sjöng GÅKE Adams Julsång med
sin härliga stämma. En fin gudstjänst, som gav oss verklig jul-
känsla!

Anita Johansson
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Nu är det dags att betala
medlemsavgiften för 2012

100 kr per person eller 200 kr för familj. 500 kr för företag.

Ombyggnaden av köket blir kostsam. Därför är vi tacksamma för alla
penningbidrag utöver medlemsavgiften.

Bankgiro 995-6574

Nytt kök i skolan
Skolan byggdes 1923 och enligt Maj-Britt Gunnarsson kostade bygget
36.000 kr. Undervisningen startade 1924, det var magister Axel Simonsson
som var lärare och han syster fröken Simonsson anställdes som hushåll-
lerska.
1962 fram till 1965, då skolan stängdes, var Sigun Ahlmqvist lärararinna. 

Nu inreds ett nytt och ändamålsenligt kök i gamla lärarbostaden. All inred-
ning är borttagen och ny inredning  beställd hos IKEA. Spis, diskbänk, kyl
och frys från det gamla köket ska återanvändas. Arbetet görs ideellt.



För 75 år sedan skrev Bohusläningen:
Hela Flatön med sina 450 invånare har på lördagen totalt isole-
rats från yttervärlden. Isbildningen natten till lördagen har nämli-
gen medfört, :att hela ön ligger kringfluten av en is, som varken
bär eller brister, och ingen av öns invånare kan ta sig över vare
sig till Orustsidan eller Skaftölandet. I går kunde ej tjänstgörande
prästen komma över till Flatön, varför gudstjänsten blev inställd.
Någon för öborna mera besvärande situation föreligger ju dock
icke, utom i det fall att sjukdom skulle inträffa. (1 februari 1937)
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Kalla fötter, kalla tår,
ingen eld i spisen,
inget ljus på bänken står,
letar runt på frisen..

- Stig nu upp och red ditt hår!
- Ja, vi får väl äta
vällingslatten sen igår
och en kall potäta.

Ta du kappan, jag min rock,
vinterkängor krävas!
På med mössan tung och tjock,
sjalar så vi kvävas..

Men i ekan nödgas vi
sitta still på toften,
inte ens ha näsan fri
för då nyper frosten.

Ut i mörkret ror vi sen,
krasar is om åran,
men i strömmen släpper den,
det brusar här i fåran.

Holmens skugga döljer allt,
stupet skymtar disigt,
varje årtag ekar kallt,
vattnet droppar isigt.

Det ljusnar lite över sjön,
mörkret lyfter fliken.
Se, där borta skymtar bö´n
och där är nu viken!

Ekan lägges i en gren,
sen vi går mot vinden
över berg och stock och sten
tills vi når till grinden,

kyrkans grind - så äntligen!
Där finns ljus, min maka!
Tårna hinner tina sen
tills vi ror tillbaka!

Kyrkrodd
Ur diktsamlingen "Varje dag är en pärla" av Inger Forsberg
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Tabberas i Flatö skola den 14 jan.
I skolan sågs igår många människor gå in med fat och karotter i hän-
derna. Maten festade 37 personer på vid Tabberaset i Lönnebergas
tecken. Flera hade huvudbonader , som var sådana som Emil och
hans familj använde. 
GÅKE och Håkan spelade och sjöng tillsammans med festdelta-
garna. En musiktävling med frågor om artister, textförfattare m.m.
fick vi fundera på.
Till kaffet serverades rulltårtsba-
kelser. Därefter flyttades borden
undan och dansen började.
Många dansade sig svettiga och
hade kul. Varmt tack till Aktivitets-
kommittén, som återigen ordnat
en trevlig fest!
Anita Johansson

Vårens berättaraftnar
startade söndagen den 22 jan med ämnet: Gamla lekar. Först talade
vi om lekar, som lektes vid julgransplundringar och andra jullekar.
Sedan fick vi höra om den (lokala?) leken Pudding, som pojkarna i
Flatö skola roade sig med på rasterna. I Rixö m.o. använde pojkar
dynamit till att tillverka egna ljudliga leksaker, farligt förstås, men
ingen skadade sig. Vi pratade även om kulspel, bollekar och om att
hoppa hage och hopprep. En kaffepaus fanns också med. 
Många glada minnen av barndomens lekar fyllde kvällen till brädd-
den. Anita Johansson

Påskpromenaden
sker som vanligt på 

påskaftonen, start kl. 10. 

För Byggprojektet
Magnus Molander

0706-40 20 83
orustbyggmarin@telia.com



Föreningsinformation
Postadress: Föreningen Flatön c/o Jan Åsberg, Flatön 907, 474 91 Ellös

Webbsida: www.flaton.se  Bankgiro: 995-6574

Styrelsen: Tel Epost
Jan Åsberg, ordförande 55 460 jan.aasberg@telia.com
Gerhard Andersson, kassör 55 067 gerhard@flaton.se
Anita Johansson, led. 55 067 anita@flaton.se
Inger Forsberg, led. 55 441 inger@flaton.se
Lena Kjellman, led. 55 484 lena.m.kjellman@telia.com
Tomas Torberntsson, led. 55 054 torberntssons@flaton.se
Gunnel Torberntsson, husvärd 55 054 torberntssons@flaton.se
Tage Emanuelsson suppl 55 378 tage@emanuelsson.se
Inger Persson, suppl 55 516 ingerosolve@telia.com
Lokalbokning
Gunnel Torberntsson 55 054 torberntssons@flaton.se

Medlemsavgifter
100 kr per person och år eller 200
kr per familj, där samtliga hemma-
varande barn är under 18 år. 
Företag 500 kr.

Uthyrning till medlemmar:
Stora salen för möten 300 kr/dag
Hyra av bord 100 kr/dygn
Hyra av stolar 100 kr/dygn

Lokalhyror
Stora salen: 600 kr/dygn
Källarsalen: o köket 300 kr/dygn
Köket entréplan 200 kr/dygn
Hyra av porslin 500 kr/dygn

Ö-bladet
Lena Kjellman,
lena.m.kjellman@telia.com
Jan Zetterberg, janz@flaton.se

Gör som Föreningen Flatön Köp EL lokalt!
för aktuellt pris ring Michael eller gå in på www.bestel.se

Västra Orusts Energitjänst
Besöksadress: Glimsåsvägen 3, Ellös, Telefon: 0304-54 880, E-mail: info@voe.se




