
Ö-bladet
2011:1

En hälsning från Föreningen Flatön
www.flaton.se

Påskpromenad
med gåbingo

som vanligt på
Påskafton

lördagen den 23 april
kl 10-12. Start i skolan

Kaffeservering och lotterier
Välkomna

Städdag
i och runt skolan

Lördagen den 16 april
kl 10.00

Föreningen bjuder på
varm korv och dricka

Välkomna

Midsommardans
Midsommarafton

24 juni kl 12

Äggostförsäljning
vid 

Taubespelen
16-17 juli

Loppmarknad
med auktion

26 juli kl 13
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Styrelsen för Föreningen Flatön ger
inför årsmötet den 12 mars 2010 föl-
jande verksamhetsberättelse.

Föreningens verksamhetsansvariga har
under året varit:
Föreningsstyrelse:
Bengt Dahlgren ordf.
Gerhard Andersson kassör
Anita  Johansson sekr
Jan Åsberg v. ordf
Lena Kjellman ledamot
Inger Forsberg ledamot
Tomas Torberntsson husvärd och
ledamot
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.
Inger Persson
Lotta Börjesson
Kent Olaisson
Ronny Olaisson
Barbro Arvidsson
Lennart Arvidsson

Valberedning:
Torvald Thorberntsson sammank.
Otto Nielsen
Mats Persäng

I tur att avgå: Styrelsen: Inger
Forsberg, Jan Åsberg, Gerhard
Andersson, Lena Kjellman.
Suppleanter: Inger Persson
Aktivitetskommittén: Inger Forsberg,
Inger Persson, Gunnel Torberntsson,
Agneta Persäng.
Revisorer: Stefan Kroon, Gösta Edman.

Sammanträden/Medlemsmöten
Styrelsen har haft åtta protokollförda
sammanträden under året utöver års-
mötet.

Medlemsantal
Föreningen hade vid årets slut c:a 540
medlemmar.

Föreningsbyggnaden, reparationer
och underhåll
Hela skolhuset har målats ytterligare en
gång.

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

Verksamhetsberättelse
för Föreningen Flatön år 2010



Stöd Föreningen Flatön och bli medlem
60 kr/person, 175 kr/familj eller företag 500 kr

Bankgiro 995-6574
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Hemsidan
utnyttjas bl.a. för meddelanden och
annonsering. Adressen är www.
flaton.se
Uthyrning:  Samlingslokalerna har
under året varit uthyrda till begravning-
ar, bröllop, fester, föreningsmöten, kurs-
verksamheter o. dyl. Två av skolans
rum är uthyrda på löpande kontrakt.

Ekonomi
Vi har fasta kostnader på c:a 70.000 kr,
varav el och värme kostar 45.000 kr.
Medlemsavgifter och hyresintäkter
inbringar 58.000 kr, så det gäller att vi
håller igång med våra aktiviteter. Årets
resultaträkning visar ett underskott på
14.263 kr. Den största kostnaden har
varit målningen av skolan c:a 50.000 kr.

Aktiviteter
Påskpromenaden, äggostförsäljningen
på Taube-spelen och loppmarknaden
med auktion har varit mycket uppskatt-
tade aktiviteter. Men det krävs att
många ställer upp och hjälper till.

Aktivitetskommittén
har under året ordnat en Vinterfest d.6
jan. De har arrangerat midsommardan-
sen. Höstfest ordnades den 13 nov.  Allt

uppskattades av gästerna.

Övriga aktiviteter
Föreningens lokaler har använts för
brödbakning, ulltovning, line dance,
ljusstöpning, oljemålning, datakurs med
bildbehandling, 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 arbetsupp-
gifter till föreningens bästa under verk-
samhetsåret 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 2011!

Flatön i februari 2011. 
STYRELSEN
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Protokoll från årsmötet
i Föreningen Flatön
1. Vice ordföranden Jan Åsberg hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet

öppnat.
2. Den föreslagna dagordningen godkändes.
3. Kallelsen till mötet godkändes.
4. Till ordförande för mötet valdes Knut Thorberntsson och till sekreterare val-

des Anita Johansson.
5. Till justerare valdes Bengt Carlsson och Kalle Kåår.
6. Röstlängd upprättades.
7. Verksamhetsberättelsen för 2010 godkändes och lades till handlingarna.
8. Årsredovisning och revisionsberättelse för 2010 föredrogs och godkändes.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
9. Val av :

a) styrelse: Jan Åsberg 1 år, Lena Kjellman 2 år, Gerhard Andersson 2 år,
Inger Forsberg 2 år, Suppleant: Inger Persson 2 år
b) ordförande : Jan Åsberg
c) revisor: Stefan Kroon omval 2 år, revisor suppleant: Gösta Edman 
d) aktivitetskommittén: Inger Forsberg sammankallande 1 år, Inger Persson
2 år, Gunnel Torberntsson 2 år, Agneta Persäng 2 år.
e) husvärd: Gunnel Torberntsson ersättare 2 år.

10. Arvoden till kassör, bokningsansvarig och husvärd 2000 kr/år godkändes.
Övriga styrelsemedlemmar får ej årsarvode.
11. Medlemsavgifter för 2012 bestämdes till 100 kr/pers. 200 kr/familj och 500 kr/

företag.
12. Hyrorna bestämdes vara oförändrade. Uthyrning av porslin kostar 500

kr/dygn.
13. Styrelsens förslag:

a) Kökets placering och ombyggnad i f.d. förskolans lokal. Tage informerade
om hur man ev. kan få bidrag från kultur-och utbildningsnämden. Gerhard
berättade om villkoren för banklån. Styrelsen fick mötets uppdrag att fortsätta
planeringen.
b) Ö-bladet ska utkomma vår och höst. Dessemellan kan ett enkelt informa-
tionsblad delas ut.
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14. Aktiviteter: 
Städdag den 16 april, 
Påskpromenaden den 23 april, 
Dans kring midsommarstången den 24 juni, 
Äggostförsäljning under Taubespelen den 16 och 17 juli, 
Loppis med auktion den 26 juli.

15. Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Därefter bjöds alla närvarande på kaffe och kakor.

Flatön den 12 mars 2011

Vid protokollet Justeras
Anita Johansson Kalle Kåår, Bengt Carlsson

Vårlängtan
Nu borta är gärdets snörika täcken
Nu smälter isar, nu porlar bäcken
Nu Kung Bores kyliga makt är bruten
Snart spirar krokus vid stughusknuten

Nu livskraft solen åt allting sänder
Nu sommarljuset till oss åter vänder
Nu vindarna bär på en vårlig doft
Nu vädras det ut från vind och loft.

Nu röjs och städas bland vinterbråten
Nu blickar dras bortåt fritidsbåten.
Snart sväller knoppar på trädens grenar
Snart blommar tussilago vid vägens renar

Om än man långkalsong ännu behöver
Gläds åt att vintern äntligen är över
Om än vinden ibland biter i din kind
Gläds åt att våren nu står vid vår grind

Torvald mars 2011

Flatöns Hälsa &
Friskvård

Taktilmassage
En mjuk och omsorgsfull

beröring av huden,
som stimulerar ditt 

"lugn och ro" hormon 
och ger djup avslappning.

En helkroppsbehandling 
(ca 70 min.) endast 550 kr. 

www.flatonshalsa.se
tel. 0734-43 34 38

Med vänlig hälsning
Barbro
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Några ord från styrelsen
På årsmötet 12 mars beslutades att höja medlemsavgiften för 2012 till 100:- /per-
son, 200:-/familj. 
OBSERVERA att medlemsavgiften för 2011 är, som tidigare beslutats 60:-/person,
175:-/familj. Medlemsavgiften för företag är oförändrad 500:-. 

Orsaken till att vi höjer avgiften är att det kostar mycket pengar att hålla vår lokal i
fint skick. Förra året målades skolans fasad och fönster.

En stor del av föreningens kostnader går åt till att värma upp skolan. Trots install-
lationen av bergvärme för några år sen hade vi en elkostnad på ca 45.000:
- förra året. Det är den största driftskostnaden men till det kommer kostnader för för-
säkringar, reningsverk mm. Därför är våra årliga aktiviteter nödvändiga för att vi ska
kunna fortsätta driva skolhuset. 

Vi planerar som vanligt att ha Påskpromenad, Äggostförsäljning på Taubespelen
och Loppmarknad under 2011. 

Nu har vi också planer på att flytta köket på entréplanet till det stora rummet
innanför samlingssalen.

I januari hade vi ett möte om detta i skolan. På mötet framkom en hel del syn-
punkter och idéer om tidsplan och själva utförandet, men framförallt diskuterades
ekonomin.

För att bygga om köket behöver vi ytterligare ekonomiskt tillskott.
Ett förslag på mötet var att be medlemmarna om ett extra frivilligt bidrag. Vi ska

undersöka om vi kan låna pengar. 
Vi behöver fler goda tips och idéer på hur vi kan göra för att få pengar till vår

köksombyggnad. Finns det någon som vet om och hur man kan söka pengar till
detta ändamål? Finns det någon som rent praktiskt kan tänka sig att hjälpa till? 

Finns det bra begagnat material att få tag på? Hör av er till någon i styrelsen!
Vi tror att det skulle göra vår lokal mer attraktiv och ge oss fler hyresgäster och

på sätt mer inkomster. För oss själva underlättar det också att ha allt på ett plan när
vi har våra egna aktiviteter. Flyttar vi köket kan vi ha förråd av stolar och bord/toa-
lett i nuvarande köket på entréplan. Köket i källaren blir naturligtivs kvar för att
användas vid brödbak och annat. 

Gå gärna in på vår hemsida: www.flaton.se och titta!
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www.orustbo.com
- startsidan för oss på Ön!
Syftet med Orustbo.com är att det ska vara en mötesplats/träffpunkt/uppdatering av
läget för ALLA med anknytning till Orust.
Den deltidsboende är lika välkommen som den åretruntboende.
Det finns inget politiskt syfte bakom Orustbo.com. Målet är inget annat än att besö-
karen -ska ha roligt -få information om lokala händelser och entreprenörer -kunna
vädra sin åsikt -se vad andra tycker -dela med sig av tips och trix mm.
-och om du är entreprenör - få ut ditt budskap.
Med andra ord - en rolig nyttosida!
Orustbo.com är helt enkelt till för oss på den gröna ön i väst!
Skapare är Stig Jensen och hans Sentig Systems. Tillsammans med Stig ingår Catrin
Gustafsson, Marmor och Charlotte Olsson, Gullholmens skrivbyrå, i redaktionen.
Hälsningar Lena

Bredband och fast telefon till skolan
Sedan ett år tillbaka har vi avbeställt den fasta telefonen till skolan och från den 10
juni upphör även vår internetsuppkoppling. 
2006 när vi fick bredband till Flatön tecknade föreningen ett abonnemang med Telia.
Det blev uppskattat och vi hade många datakurser för medlemmarna. Det var även
möjligt för medlemmarna att koppla upp sig till skolans nätverk med sin egen bärba-
ra dator. I dag har de flesta bärbara datorer med trådlöst bredband. Vilket gör att sko-
lans bredband nästan inte alls används.
Föreningen sparar 6400 kr per år genom att avsluta telefoni och internet.

Annonser och Anslag på Hemsidan
På grund av att vi fått spam (skräppost) på hemsidan har vi lagt in ett filter. Det inne-
bär att anslagen/anonnsen inte kommer ut på hemsidan med en gång. Det beror på
arbetsbördan, men det kan ta upp till ett dygn innan det kommer ut.

Det har kommit önskemål om att ta bort gamla Anonnser och Anslag på hemsidan.
I fortsättningen kommer vi därför att rensa allt som är mer än en månad gammalt. Vill
ni ha det längre får ni lägga in det en gång till.



8

För Byggprojektet
Magnus Molander

0706-40 20 83
orustbyggmarin@telia.com

Vi måste ju skynda oss nu, ta en genväg
Släpp nu ner skalbaggen och skynda
på!
Vi går väl upp ljungbacken, det är en
kort väg
Men den är brant och är jobbig att gå
Och mamma säger: Så´n väg är en
senväg
Fast vi får springa för resten ändå!

Magistern, han är så tråkig och sträng
Men vägen den är så rolig och lång
Vi skyndar iväg rakt över vår äng
Två syskon till skolan på samma gång!

Å - kan du din läxa, ja, har du läst på
den?
Vad var det du hade - ja, städerna ju

Alla i Bohuslän och alla haven,
Ja. Rabbla du upp dem för mig i ett nu!
Marstrand och Lysekil., sen blev det
tvärstopp
Å, du är hopplös, jag ger bara opp!

Plaska i bäcken - javisst är det härligt!
Strumpan blev våt, men den torkar väl
sen
- Ja, du förklara det, blir nog besvärligt
- Men jag kan nog säkert ta på den igen!
- Den är väl kall nu i början - men
sedan…
- Omöjlig är du, det vet vi ju redan…

Ser du en harunge - va han e ullig!
Ja, men vi har inte tid titta dit!
Fast jag tyckte också han va väldigt
gullig
Men nu kan vi springa ikapp här en bit!
Här nerför backen är roligt att springa
Åh nej, nu hör jag våran skolklocka
ringa!

Magistern, han är så tråkig och sträng
Men vägen den är så rolig och lång
Vi skyndar iväg rakt över vår äng
Två syskon till skolan på samma gång!

Inger Forsberg 5 mars 2007

Med lillebror på skolvägen

Besök vår webbsida
www.flaton.se
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Livräddande första hjälp till vuxna
HLR-rådets kurs i hjärt / lungräddning för vuxna och
ungdomar över puberteten.
Kan du rädda ett liv ?
I Sverige drabbas ca 10 000 personer utanför sjukhus av plötsligt hjärtstopp
och i ca 4000 fall startas behandling med hjärt / lungräddning och av dessa
överlever ca 400 personer. Antalet överlevande ökar varje år och den främsta
orsaken tros vara antalet närvarande vittne som snabbt startar hjärt / lungrädd-
dning. 
Det är därför livsviktigt att vi är så många som möjligt som kan hjälpa till om
någon i ens närhet drabbas av hjärtstopp. Vi har i dag ca 2 milj som är utbil-
dade men målet måste vara att alla vuxna  har kunskapen att rädda liv.

Kursen omfattar Hjärt / lungräddning med AED-hjärtstartare samt luftvägstopp.

Kurstiden  Kursen tar ca. 90 minuter. Inga förkunskaper behövs.

Kursavgift  250:- kr per deltagare. 

Kompetensbevis  Efter genomgången och godkänd kurs får du ett kompetens-
bevis.

Kursanmälan: Anmälan sker direkt till kursledaren. Kurserna startar så snart
tillräckligt antal deltagare anmält sig

Kurslokal. Vi kommer att ha kursen i Flatö Skola.

Kursledare
Kerstin Dahlborg
Distriktsköterska
Instuktör Hjärt-Lungräddning för barn och vuxna samt AED-Hjärtstartare
kerstin.dahlborg@flaton.se
Tel.0304-554 11   mobil 073-95 18 509 Innehar f-skattsedel.
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Äntligen är nu arbetet
med våra gamla fotografier klart
Vi fick för en tid sedan från Skaftö Gille 135 fotografier, med enskilda,
par eller grupper av Flatö eller Malöbor, för identifiering.

Fotografierna kom ursprungligen från en fotoateljé i Lysekil och är
tagna mellan åren 1900 till 1935.
Av dessa fotografier har vi lyckats att identifiera 112 stycken 
med namn och födelseår på samtliga deltagare.

Fotografierna finns nu på en DVD-skiva som finns att köpa för en
hundralapp. 
Ring till Knut Thorberntsson telefon 0304-55344 om du är intresserad.

Hembygdsföreningens årsmöte blir lördagen den
26 mars klockan 15.00 i Skolmuséet.

Knut
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Välkomna till vår- och sommarkonserterna
i Flatö kyrka!

Söndag 8 maj "Sommar´ns dörr står nu på glänt"
Vårmusik med Stensjöns Kyrkokör, Mölndal, under
ledning av Birgitta Landgren.

Lördag 18 juni, Visgruppen SALT sjunger och spe-
lar visor ur den svenska visskatten. 
Gruppen består av Bosse Andersson, Jonny
Andersson och Göran Eliasson från Tjörn och
Stenungsund.

Söndag 3 juli, Folkmusik med Agnes Casimir-
Lindholm med vänner.

Onsdag 20 juli, "Från visa till jazz".
Elisabeth Gerle, sång, tillsammans med Per
Lundahl, jazzgitarr och Göran Schelin, bas.

Måndag 25 juli, Visor och ballader
med trubaduren "Gåke" Gunnarsson och Carina
Borgström.

Entreávgift 100 kr. Preliminär tid för alla konserterna: Kl 19.00.

Flatö Kyrkas Vänner



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
60 kr per person och år eller 175
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


