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Närtrafiken
Närtrafiken skiljer sig lite från vanliga bussar. När du vill åka så ringer du och beställer din
resa. En minibuss kommer och hämtar upp dig vid din bostad eller någon annan plats som
passar. Du bestämmer själv var du vill kliva av. Närtrafiken har inga fasta hållplatser och
bara ett fåtal tider i tabellen. Resvägen och restiden beror mycket på hur många som ska
med. 

Bekvämt som taxi - billigt som bussen 
Närtrafiken är öppen för alla. Två dagar i veckan (fyra inom Henåns samhälle) har du

chansen att åka med. Vi kör bara på helgfria vardagar. En enkel resa kostar 20:-. Du beta-
lar när du stiger på bussen. På Närtrafiken är det bara kontant betalning som gäller. Du kan
alltså inte åka på rabattkort eller månadskort. 

Ring och beställ din resa hos Orusttrafiken 0304 - 302 92 
Alla turer till Henån 
Efter önskemål från våra resenärer går alla turer även till Henån. 
Hur du bokar din resa
1. Leta på kartan upp det område du vill åka ifrån och var du har tänkt kliva av. I tidta-

bellen hittar du de fasta avgångstiderna. Du måste boka resan senast dagen före. Du har
också möjlighet att åka lokalt inom de olika områdena, man behöver inte följa med till
samhällena. Bor du vid en områdesgräns, kontakta Orusttrafiken för att se hur ditt resande
bäst ordnas. 

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
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Yoga på Flatön
Vi startar upp yogaträningen igen 
söndagen den 24 januari kl 1900
och håller på 8 söndagskvällar.

Från tidigare kurser har vi redan fått så många föranmälningar att det
finns planer på ytterliggare en kurs på 
måndagar med start den 25 januari kl 1900.
Här får antal anmälda avgöra om kursen blir av.

Kostnad för 8 kurstillfällen är 400 kr

Anmälan till Kerstin Dahlborg tel.0304-554 11 eller 073-95 18 509

Hjärtligt välkommna.

2. Ring Orusttrafiken på tel 0304 - 302 92. 
3. Meddela telefonisten varifrån du vill åka. Berätta också om ni är flera i sällskapet

som ska åka med. Du får nu besked om vilken tid bussen hämtar dig. Passa också på att
säga till om du vill följa med på återresan. 

4. Enkel resa kostar 20 kr. Du betalar direkt till föraren. 
Alla är välkomna att åka med! 
I april 1999 startade Flexlinjen startade som försöksverksamhet. Den permanentades i

juni 2001, och bytte namn till Närtrafiken i juli 2002. Har du synpunkter så kontakta
Västtrafik, tel 031-15 47 27.'

Vi på Flatön kan åka till Henån på måndagar och onsdagar.

Preliminära avgångstider är 
Måndag från Flatön 10.45, från Henån 14.00 
Onsdag från Flatön 9.15, från Henån 12.30
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Flatöns 
Hälsa & Friskvård

Ge en personlig julklapp!
Taktil massage 550 kr
(Inkl. tovat kort)

"Ansiktskur" 450 kr
inkl (rengöring mask, massage inkl.tovat
kort)

Värmekudde 295 kr
Innehåller ris, örter och eteriska oljor,
ger lindring vid muskelvärk.

10 % Forever Livings Aloe
Veraprodukter presentförp 
Du väljer själv 3 produkter 
Tex.hudlotion,tvål,schampo eller 
deodorant, liniment, raklotion m.m.

GOD JUL! Vi hörs, Barbro
Tel.55 342 el. 0734-43 34 38 

Behöver du hjälp med
Båten eller bilen
kontakta
MN Däck & Allservice
Mats Nilsson, Flatön 626, Tel 55 550

Renoveringen av skolan
Ynder våren har alla fönster kittats om och
målats, och under hösten har ytterväggarna
tvättats, skrapats och målats. Det som återstår
av det yttre underhållet är kittning och målning
av källarfönstren. 
På städdagen till våren skall vi rensa ytterligare
i trädgården samt jämna till gräsmattan. Det är
också önskvärt att måla om lekstuga och rutsch-
kana.

Under året har vi förlorat två hyresgäster vilket
gör att vi tappar hyresintäkter, men fått tillgång
till två rum. Till rummet som LifeStone hyrde,
innanför salen, har vi nu flyttat upp bord och
stolar från källaren Likaså har städutrustningen
flyttats upp. Allt för att underlätta när salen skall
möbleras och återställas. 
Vi fortsätter att planera för att även flytta upp
porslin och dikmaskin från köket i källaren till
köket på entréplan.
I Gymnastiksalen har vi ställ upp ett pingpong-
bord och motionsapparaten. Så nu är det fritt
fram för medlemmarna att utnyttja gymnastik-
salen.

Ö-bladet
kommer ut fyra gånger om året. Midsommar-
numret delas ut endast till brevlådorna på öarna.
Övriga numren skickas med posten till de som
är sommarboende. Varje sådant utskick kostar
ca 5 kr i porto. Därför är det tacksamt om ni
som anser att det räcker att få bladet i sommar-
brevlådan året runt anmäller detta till Jan 0304-
55 316, eller janz@flaton.se

Ö-bladet finns även på vår hemsida, www.fla-
ton.se, där är alla foto i färg och upplösningen är
bättre än i det tryckta exemplaret.
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Ny tidtabell från Färjerederiet
From 1 november 2009 gäller en ny tidtabell för Malöleden.
3-turen på natten är indragen. I stället har 00.30 tillkommit. Nedanstående tidtabell finns nu upp-
tryckt i fickformat.
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Inplastning/laminering
av A4 och A3

kontakta Jan, tel 55 316

Trafiken på våra vägar
Enklaste sättet att se belastningen på våra vägar är att titta på Färjerederiets statistik
över fordon som trafikerar lederna. Det man då ser är att framför allt den tunga trafi-
ken ökat.
Kör försiktigt och använd mötesplatserna!
Se upp för rådjur och älg!
Använda reflexväst när ni promenerar på kvällen, gärna på hunden också.
Blir lika rädd varje gång det dyker upp någon mörkklädd person i mörkret.
Malöfärjan
Antal fordon 2006

6m 6-15 m 15-24 m
Jun 19 319 1 415 9
Jul 35 884 1 840 13
Aug 24 099 1 658 34

Malöfärjan
Antal fordon 2009

6m 6-15 m 15-24 m
Juni 19 685 1 939 65
Juli  35 878 2 433 28
Aug. 24 527 1 835 19

Ängöfärjan
Antal fordon 2009 

6m 6-15 m 15-24 m
Juni 9 035 766  20
Juli 19 941  1 145 15
Aug. 13 185   750  28

Line dance i Flatö skola i vår!
Tisdag 19 januari kl 18.45 börjar vi igen!
Både nya och "gamla" dansare är hjärtligt välkomna!
Ring eller maila till Inger, tel. 554 41, mobil 0705-19 45 13 
eller epost: inger@flaton.se

Välkommen!
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Tabberas 
med dans i Flatö skola!

lördagen den 9 januari kl 18.00
Gåke och Håkan spelar

Knytis till vårt buffébord, ta med er en rätt, lagom mycket för er själva,
Kanske rester av julmaten, 

eller en sallad eller en paj, eller köttbullar, 
ja, ni förstår, så kan alla smaka på allt. 

Vad ni vill dricka till maten får ni också ta med, 
så ordnar vi kaffe och kaka. 

Vill ni också klä er på något sätt i Astrid Lindgren-anda, 
så gör gärna det! 

(Ett huckle eller en vegamössa är ju ett förslag)

Anmälan till
Inger Forsberg 55 441, mail inger@flaton.se, eller
Inger Persson 55 516, mail ingerosolve@telia.com

Tack alla ni som hjälper till vid våra aktiviteter!
Utan er fungerar inte vår verksamhet. 

Allt bygger ju på frivillighet.
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Julnattsmässa i Flatö Kyrka
Kom och var med på en traditionell Julnattsmässa 

i Flatö Kyrka kl 23.30 på julnatten

Präst är Ingemar Ekström, Flatökören medverkar, 
solosång av Gåke

Alla önskas hjärtligt välkomna till en stämningsfull julnattsmässa.

God Jul och Gott Nytt år önskar styrelsen för Flatö Kyrkas Vänner 

Flatö Kyrkas Vänner

Fortsättningskurs i datoranvändning startar
tisdagen den 19 januari kl 16-18 i skolan
6 kurskvällar. Kostnad 150 kr

Tag vara på tillfället att lära dig mer om text- och bildbehandling samt möjligheterna
att surfa på internet. Kom gärna med egna önskemål om kursinnehåll.
Anmälan till Jan tel 55 316. Begränsat antal deltagare, så först till kvarn. . . .



Föreningsinformation
Postadress: Föreningen Flatön c/o Jan Zetterberg Flatö Östergård 147, 474 91 Ellös

Telefon till skolan: 0304-55 307     Webbsida: www.flaton.se
Bankgiro: 995-6574

Styrelsen: Tel Epost
Jan Zetterberg, ordförande 55 316 janz@flaton.se
Gerhard Andersson, kassör 55 067 gerhard@flaton.se
Britt Zetterberg, led. 55 316 brittz@flaton.se
Lena Kjellman, led. 55 484 lena.m.kjellman@telia.com
Bengt Dahlgren, led. 55 316 bengt@flaton.se
Tomas Torberntsson, led, husvärd 55 054 torberntssons@flaton.se
Gunnel Torberntsson, husvärd 55 054 torberntssons@flaton.se
Anita Johansson, suppl 55 067 anita@flaton.se
Inger Forsberg, suppl 55 441 inger@flaton.se
Inger Persson, suppl 55 516 ingerosolve@telia.com
Lokalbokning
Britt Zetterberg 55 316 brittz@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 början av mars  2010. Manusstopp 25 februari.

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.


