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En hälsning från Föreningen Flatön
www.flaton.se

Dans kring midsommarstången
blir det som vanligt vid skolan på Flatön.

På midsommarafton kl 12 träffas vi och klär stången,
dansar och leker. Skolcaféet är stängt, så tag med kaffekorg.

Vi bjuder alla barn på glass.
Lotteri

Plocka blommor och ta med! Tag gärna med eget instrument!
Välkomna!
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För Byggprojektet
Magnus Molander 0706-40 20 83

orustbyggmarin@telia.com

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

Vad är Föreningen Flatön bra för?
Ja, till er som undrar skulle vi kunna säga: Välkomna på nästa årsmöte!
Men det är ju långt dit och under tiden kan vi berätta något om vad vi exempelvis hittade
på förra året:

Flatöns skola ägs av föreningen, som underhåller lokalerna, som använts bl a till fest-
lokal, kurs- och sammanträdeslokal för öarnas många föreningar och även för andra grupp-
per, exempelvis skolklasser. 

Dessutom har vi  hyrt ut tre av lokalerna till fasta hyresgäster. Vi har också ett bordtenn-
nisbord och ett biljardbord, som kan användas utan kostnad om andan faller på av öarnas
invånare, både unga och äldre.

Intäkterna från våra hyresgäster och aktiviteter går till skolans underhåll. I år har sko-
lan bl a målats utvändigt.

Dessutom har skolan använts till kurser i line dance, oljemålning, datoranvändning och
bildbehandling. Det har givits tillfällen att vara med om brödbakning, ulltovning och ljuss-
stöpning.

Vi har arrangerat påskpromenad med korvgrillning och café med hembakt kaffebröd,
lotterier och trevlig samvaro, en aktivitet som drog in c:a 20 000 kr, loppmarknad mitt i
sommaren med väldigt många besökare och intäkter på c:a 45 000 kr, midsommardans
med musik, sång, lekar och lotterier, äggostförsäljning vid Taubespelen (intäkter c:a
17.000 kr). Dessutom ordnades en allsångsfest i november med havet som tema.

Föreningen har också representerats vid Västra Orusts Nätverk och i Bohusläns
Skärgårdsråd av Lena Kjellman.  
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Allt det här verkar vara uppskattade aktiviteter. Men det krävs att många ställer
upp och hjälper till. Vi hoppas på fler armar (och ben) som kan ta ett tag och gå några
steg extra för att göra det möjligt att ha kvar vår föreningslokal. Utan varandra kan
vi inte göra något alls!

Hör av dig till någon i styrelsen om du har lust att hjälpa till med den ena eller
andra aktitiveten som kanske ligger dig varmast om hjärtat.  

Närmast gäller det ju midsommardansen. Vill du vara med och spela eller sjunga? 
Eller kanske plocka lite mer blommor än du brukar? Eller hjälpa till att resa mid-

sommarstången?
Kanske du känner mer för loppisen? Vill du vara med i caféet - där behövs alltid

extra händer - eller kanske hjälpa till och sortera saker?
Ring Inger, tel. 554 41, Lena tel. 55 484, Anita, 55 067.
Vi hörs - och ses!  Styrelsen

Stöd Föreningen

Flatön 

och bli medlem

50 kr/person, 

150 kr/familj

eller

500 kr för företag

Bankgiro
995-6574
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Till salu!
Lammskinn
från gotlandsfår
Tvättbara, Pris 1000:-
Tel: 55 438, 0705-87 97 38.
Anna

Fortsättningskurs i
datoranvändning
6 kurstillfällen. Kostnad 150 kr
Tag vara på tillfället att lära dig mer
om text- och bildbehandling samt
möjligheterna att surfa på internet. 
Nu finns det en färglaserskrivare, så
nu kan vi skriva ut tex julkort i färg!
Anmälan till Jan tel 55 316

Välkommen till
oss!

Vi tecknar försäkringar på Orust
och Skaftö sen 1856

Titta in på vår hemsida:

www.obfb.se
eller ring oss på 0304-325 00

Flatö - Malö Hembygdsförening
Föreningen har under vintern och våren arbe-
tat med att identifiera de foton som vi erhållit
från Skaftö Gille.

Vid ett antal träffar där "gamla" Flatöbor
har medverkat har vi med ganska stor säkerhet
identifierat drygt hundra av de hundratrettio
korten med namn och födelseår.

Under sommaren räknar vi med att få kon-
takt med släktingar till personer på de kort
som inte med säkerhet lyckats namnge och på
detta sätt slutföra arbetet.

Därefter är tanken att göra en CD av det
hela och vid något tillfälle under hösten göra
en allmän visning av resultatet samt även sälja
skivan till intresserade.

Hembygdsdagen firas i år
lördagen den 3 juli klockan 1500
i Skolmuséet med bl.a. berättelser om livet i
gången tid i våra trakter.

En kulturvandring i Björsundstrakten
kommer det att bli den 14 juli klockan 1800
och avgiften är tio kronor.

Skolmuséet kommer i år att vara öppet dagli-
gen mellan 13.00 och 16.00 under tiden 11 till
31 juli.

Om du inte redan är medlem i
Hembygdsför-eningen kan du bli detta
genom att sätta in fyrtio kronor på 
bankgiro 5068 - 8761

Knut
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Flatö Kyras Vänner
Lördag 19 juni kl 19.00
Tomas von Brömsen och Majornas 3:e Rote
Programmet blir en mix av musik och text
med både gammalt och nytt material.
Välkomna till en svängig, eftertänksam, vack-
er och rolig konsert.
Entré 150 kr

Söndag 4 juli kl 18.00
“När livet förändras”
En föreställning o livets med och motgångar i
ett livsbejakande och reflekterande sång- och
musikprogram.
Entré 150 kr

Söndag 11 juli kl 18.00
“Så räddar vi jordens liv”
Svante Axelsson, generalsekreterare i Svenska
Naturskyddsföreningen, talar och Sara
Axelsson musiktalar sjunger och spelar.
Frivillig entré

Måndag 26 juli kl 19.00
Carina, Gåke och Per
Ett nytt härligt möte i sommarkvällen med
“gamla Flatö-bekanta
Entré 100 kr
Efter konserten har föreningen sitt årsmöte

Lördag 31 juli kl 19.00
Hammond Voyage Consert
En superb Hammond B3 som en god början.
Entré 100 kr

Yoga i Flatö Skola
I höst planerar jag att fortsätta med yoga
en kväll i veckan med start vecka 38.Tid
och datum meddelas senare.
Kursen omfattar 8 kurstillfällen och pass-
sar även för den som är nybörjare.
Pris för hela kursen 400:- kr .
Eventuell lokalhyra för skolan tillkomm-
mer.

Sommaryoga 
på Ängö Brygga
Vill du börja dagen med ett yogapass den
19 juli, 21 juli samt  23 juli. Du kan
komma den eller de dagar som passar dig.
Passet startar kl 08.00 och håller på ca.en
timma.
Du kan anmäla dagen innan  att du
kommer  så att jag vet hur många vi blir.
Yogamatta kan hyras på platsen för den
som inte har egen matta.
Tag gärna med badkläder och frukostkorg
Kostnad 60 kr per tillfälle. Hyra av matta
20 kr.
Välkommna till Ängö Brygga 
Kerstin Dahlborg
Anmälan sker till Kerstin Dahlborg
kerstin.dahlborg@flaton.se
Tel.0304-554 11 mobil 073-95-18-509

Besök vår webbsida
www.flaton.se
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Informationsmötet om utbyggnad av
Handelsman Flink 17 maj 2010
Föreningen Flatön och Flatö-Malö  Hembygdsförening har ombetts att yttra sig i ärendet och bjöd
därför in Stefan Hjelmer och alla intresserade till ett informationsmöte i skolan den 17/5.

Stefan H. kunde endast svara på frågor gällande Flinks del i projektet. Vad gäller Kämpås-delen
hänvisade han till Västerstadens ägare, som inte kunde närvara.

40 huskroppar, innehållande sviter i två våningar byggs längs stranden tillsammans med en
strandpromenad, en vändslinga görs vid Kämpås och berget därovanför sprängs bort. Man tänker



7

sig att behålla Taubestenen och eventuellt göra det möjligt att ta sig dit med rullstol.
En stor konferenslokal skall också uppföras.

Följande frågor och synpunkter kom upp på mötet:
1. Trafiksituationen skapar redan idag problem genom att landsvägen skär rakt igenom Flinks

handelsbods verksamhet. Sommartid är denna genomfartsled hårt trafikerad. Hur påverkas den
av en utökad verksamhet? 

2. Miljöpåverkan. Förslaget innebär ett stort ingrepp i naturen med en mycket förändrad strand-
linje, bl a genom utfyllnad av en del av viken, bortsprängt berg, många huskroppar i vatten-
brynet och stora parkeringsytor. Allmänhetens tillgång till strandremsan minskar betydligt.  En
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Säkerheten i våra dagar
Christer Hellekant, räddningschef i Orust Kommun, kommer och pratar
säkerhet och en del annat med oss. 

Hur kan vi tänka och vad ska vi göra
för att skydda oss mot olyckor i vardagen? 

När: Tisdagen 3 augusti kl 18.00
Var: Flatö skola
Fikaservering under kvällen.
Välkomna!

viktig fråga som kom upp är betydelsen av att allmänheten får  tillgång till ångbåtsbryggan
även i framtiden, liksom att området vid Taubestenen får vara orört.Dessutom påverkas öarnas
och i förlängningen även Orusts omsjungna kulturmiljö väsentligt.

3. Fler arbetstillfällen för Flatön är positivt. 
4. Kan en utökad verksamhet vara ett led i landsbygdsutvecklingen?
5. Kämpås: positivt med en förbättring av miljön där.
6. En konsekvensbeskrivning när det gäller vatten och avlopp efterlystes. 
7. Finns det risk att hotellanläggningen i framtiden omvandlas till bostadsrätter, liknande vad

som skett på Käringön?
8. Andra frågor kom också upp, som kan riktas till Trafikverket och kommunen, t ex: Hur kan vi

förbättra säkerheten på vår väg som idag är mycket smal och krokig? Kan vägen tvärs över ön
klassas som huvudled? Flera andra förslag kom också upp, som vi kanske kan få svar på
senare.

Ovanstående frågor och synpunkter har föreningarna sammanfattat i denna skrivelse till Orust
kommun.
Vi avvaktar nu vidare information i ärendet. Om förslaget resulterar i en planutställning, är vår
önskan att denna sker i samlingslokalen på Flatön.

Föreningen Flatön/ Flatö-Malö Hembygdsförening/
Anita Johansson Roland Andersson
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Dans kring midsommarstången
blir det som vanligt vid skolan på Flatön.
På midsommarafton kl 12 träffas vi och klär stången, dansar och leker.
Skolcaféet är stängt, så ta med kaffekorg! Vi bjuder alla barn på glass.
Lotterier.
OBS! Plocka blommor och ta med. Ta gärna med eget instrument!
Välkomna!

Höstfest 
lördag 13 november
Vi tänker oss att bjuda in till en härlig
höstfest igen i november. Det är ju ett tag
till dess, men den som väntar på något
gott…Närmare information kommer i
höst.

Linedance i höst
Välkommen till höstens line dance! Om
vi får tillräckligt många anmälningar,
startar vi igen den 14/9 kl 18.30. Ring
Inger, tel. 554 41, eller Bengt, tel. 0523-
471 02 senast 12/9. 
OBS! Det är viktigt att du anmäler dig!

Loppmarknad
tisdag 20 juli i Flatö skola!
Kl 13 öppnar vi dörrarna och kl 14 räknar vi med att börja auktionen.
Kaféet är öppet under loppmarknaden.
Välkomna!

Saker till loppmarknaden
Nu kan vi ta emot allt som ni inte behöver, men som fortfarande är helt,
rent och fungerar.
Släng inget utan att först fråga oss!
Kontakta Jan 55 316 eller Torvald, 55 500
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Lena Kjellman öppnade mötet och hälsade alla
välkomna. Den föreslagna dagordningen god-
kändes. Kallelsen till årsmötet godkändes. Till
ordförande för mötet valdes Knut
Thorberntsson och till sekreterare valdes Inger
Forsberg. Till justerare valdes Torvald
Thorberntsson och Lennart Arvidsson.
Verksamhetsberättelsen för 2009 gicks igenom
och lades till handlingarna. Årsredovisning och
revisionsberättelse för 2009 lästes upp och
godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfri-
het.

Styrelse
Bengt Dahlgren ordförande, Gerhard
Andersson, kassör, Anita Johansson, sekrete-
rare
Övriga ledamoter: Inger Forsberg, Lena
Kjellman och Tomas Torberntsson
Suppleanter: Inger Persson, Tage Emanuelsson
och Jan Åsberg
Husvärdar:Gunnel och Tomas Torberntsson
Revisor: Torvald Torberntsson, Stefan Kroon
och Gösta Edman revisorsuppleant

Aktivitetskommitté
Barbro och Lennart Arvidsson, Lotta
Börjesson, Ronny Olaisson och Kent Olaisson,
Inger Forsberg, Inger Persson, Gunnel
Torberntsson och Agneta Persäng

Valberedning
Torvald Torberntsson, Mats Persäng och Otto
Nielsen

IT:ansvarig och ansvarig för Öbladet: 
Jan Zetterberg

Fastställande av arvoden
2000 kr var/år till ordförande, kassör, sekrete-
rare, bokningsansvarig, husvärdar och ansvarig
för Öbladet.

Medlemsavgift 2011
60 kr/person eller 175 kr/familj inkl. samtliga
hemmavarande barn under 19 år samt 500
kr/företag.

Hyror 2011
Stora salen: 600 kr/dygn, källarsalen och köket:
300 kr/dygn, köket entréplan: 200 kr/dygn.

Årsmöte i 
Föreningen Flatön den 6 mars 2010

5 juli - 31 augusti
En härlig helkroppsmassage ink.
ansiktsrengöring/massage
Passa på!  endast 550 kr.

Flatöns Hälsa & Friskvård
Tel 0304 55342 el. 0734 43343
Barbro Arvidsson 
www.flatonshalsa.se
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Nytt från 
skolfronten på
Orust
När kommunen i maj 2008 beslutade att
lägga ner högstadieskolan i Ellös kontak-
tade föräldraföreningen på skolan Baggium
Utbildning AB och frågade om de var
intresserade av att starta friskola. Efter ett
informationsmöte skickades förfrågan ut
till alla familjer. Intresse fanns och
Baggium sökte tillstånd för att starta en 6-9
skola i Ellös. I mars i år fick de tillstånd av
Skolinspektionen att starta en skola för ca
100 elever och de räknar med att köra igång
hösten 2011. Samtidigt som den kommuna-
la skolan läggs ner och de barn som väljer
kommunal skola får åka till Henån. 
I maj i år hölls ett nytt informationsmöte då
arbetsgrupper startades för att jobba med
frågor som lokaler, skolmat, skolskjutsar
mm. 
I höstas genomförde Västra Orust
Företagarförening ett upprop till stöd för
skolor på västra Orust. Nästan 80 företag,
14 föreningar och ett antal privatpersoner
stod bakom uppropet. Det var mycket tyd-
ligt att skolan i bygden är en stor och viktig
faktor för att behålla och få fler företag att
etablera sig i kommunen.

Lena Kjellman

Årshyra 2011
550 kr per rum och månad.
Uthyrning till medlemmar
Stora salen för möten: 300 kr/dag.
Hyra av bord eller stolar 100 kr/dygn.

Yttre underhåll av skolan
Huset har målats en gång, men det behövs en
målning till. Källar- och takfönster behöver
kittas om och målas. Om ekonomin tillåter bör
detta göras under 2010.

Städning
Kostnad för utebliven/undermålig städning
debiteras med minst 500 kr.

Öbladet
För att sänka kostnaderna beslöts enligt sty-
relsens förslag att Öbladet kommer ut tre gång-
er per år: Februari, juni och oktober och att bla-
det delas ut i brevlådorna på våra öar. 
Det beslöts också att de som inte bor här och
vill ha Öbladet skickat med posten, får betala
en administrationsavgift på 25 kr/år . Om man
vill läsa bladet via datorn kan man få det som
en PDF-fil. För övrigt finns Öbladet även att
hämta på Föreningen Flatöns hemsida.

Säljes!
Spis Electrolux med 4 plattor och bra
ugn B60 D50 H90. Pris 400 kr.
Microugn Hugin medföljer 
utan kostnad.
Gerhard Andersson, Flatön 
tel.0304 55 067

Besök vår webbsida
www.flaton.se



Föreningsinformation
Postadress: Föreningen Flatön c/o Bengt Dahlgren Flatön 147, 474 91 Ellös

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

Styrelsen: Tel Epost
Bengt Dahlgren, ordförande 55 316 bengt@flaton.se
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, husvärd 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
Jan Åsberg, suppl 55 460 jan.aasberg@telia.come
Lokalbokning
Gunnel Torberntsson 55 054 torberntssons@flaton.se
Medlemsavgifter
50 kr per person och år eller 150 kr per familj, där samtliga hemmavarande barn
är under 18 år. Företag 500 kr.

Nästa Ö-blad kommer ut i mitten av oktober 2010. Manusstopp 1 oktober.

Vill Du ha med något i Ö-bladet, kontakta:
Lena Kjellman, tel 55 484, lena.m.kjellman@telia.com
Jan Zetterberg, tel 55 316, janz@flaton.se

Hembygdsboken Flatön/Malön/Ängön
av Olof Brattö säljes av Hembygdsföreningen. Mats Persäng, tel 55 030

Lokalhyror:
Stora salen: 500 kr/dygn
Källarsalen: o köket 200 kr/dygn
Köket entréplan 100 kr/dygn

Uthyrning till medlemmar:
Stora salen för möten 200 kr/dagmöte
Hyra av bord 100 kr/dygn
Hyra av stolar 100 kr/dygn
Medlemmar har tillgång till datasalen
gratis, om det är för enskilt bruk.


