
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 med vinster bl.a. till Taubespelen och Apollon i Håtteland! 

Plocka blommor och ta med! Tag gärna med eget instrument!
Välkomna!

Ö-bladet
2009:2

En hälsning från Föreningen Flatön

www.flaton.se

Kubbkväll
den 15 juli kl 18.00

anordnas en kubbtunering på gräsplanen vid skolan
med 2-6 personer i varje lag.

Anmälan till Lena Kjellman tel 55 484, senast den 10 juli. 
Startavgift 20 kr per lag

Välkomna!
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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

Det var rekordmånga startande i årets påskpro-
menad, 492 startande. Det gick åt 400 korv och
bröd och det dracks 500 Festis. Av allt det hem-
bade kaffebrödet var det bara smulor kvar. En
nyhet för i år var nygräddade våfflor. De var så
populära att grädden tog slut.
Tack vare all frivillig arbetskraft och generösa
sponsorer blev det ett stort ekonomiskt över-
skott som hjälp till den pågående ommålningen
av skolan.

Vuxna
390 startande
1:a Emelie Axelsson
2:a Else-Marie Axelsson
3:a A. Frazer/Ogrelius

Ungdomar
35 startande
1:a Linn Sönnerholm
2:a Anton Jonsson
3:a Patrik Axelsson

Barn
67 startande
1:a Adam Walinder
2:a N. Frazer/Ogrelius
3:a Alice Pierrou Edstam

Tack

Orust
Blommor
som
sponsrade årets påskpromenad

Tack

Hemköp
i Ellös
som
sponsrade årets påskpromenad

Årets påskpromenad
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Äggost till Taubespelen den 11-12 juli
Flatö-Ängökören skall vara med och sjunga på Taubespelen,

men kören skall också sälja äggost. 
Hjälp till att göra äggostar! Kontakta Eva 55 344

Föreningen Flatön betalar ingredienserna och Eva har även äggostformar för utlå-
ning, så det är bara att läsa receptet ovan och sätta igång.

Man det är viktigt att alla bakar efter samma recept, så vi svarar rätt 
när folk frågar.

Äggost går inte att frysa, men det finns förvaringsutrymme i skolans kylskåp.

Bohuslänsk äggost
3 lit. standardmjölk 
3 dl vispgrädde
3 dl gräddfil
8 st ägg
1-1,5 dl socker mer om man så önskar

Till serveringen: björnbärssylt eller drottningsylt
Vispa ihop äggen och gräddfilen i en bunke. Blanda mjölk och grädde i en stor kastrull och vispa
ner äggblandningen i denna.
Hetta långsamt upp kastrullen under det att äggmjölken rörs om hela tiden.
Låt sjudningen pågå tills mjölken ystat sig. Det ser ut som om den skär sig och det skall den göra.
Obs! massan får inte koka, då blir äggosten hård.
När osten flutit upp lyfter man kastrullen från värmen och så får osten stå och lugna sig. Ställ den
tomma äggostformen över en stor bunke, eftersom det kommer att rinna mycket vassla genom for-
men. Vasslan kan man använda i brödbakning senare om man vill.
Sockra ett lager i botten på äggostformen och ös sedan upp äggosten med hålslev och varva med
sockret i tre lager. Låt äggosten stå tills den blir kall. Formen måste stå så att vasslan kan fortsätt-
ta att rinna av.
Strax före serveringen vänds äggosten upp ur formen. Om man inte har en vacker korsform kan
man t ex göra ett rutmönster av socker och kanel ovanpå äggosten före serveringen.
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Det blir ingen folkomröstning om skolorna på Orust
Debatten på KF-mötet 28/5 andades panik. Politikerna, både de som vann valet på skolfrågan och
de som förlorade makten i förra valet, ville inte alls veta vad orustborna tycker om skolor och
investeringar. Det var helt uppenbart att politikerna har svårt att se helheten och hur kommunens
totala ekonomi påverkas av besluten de fattat.

Argumenten
Några politiker berättade att de pratat med folk som skrivit på listorna för att de inte ville ha högre
skatt och att de inte fattat att det rörde sig om skolorna. 

Kommentar: Det är märkligt att inte en enda av alla dessa människor har kontaktat någon av oss
i aktionsgruppen och lämnat samma information. 

Politikerna var eniga om att de varit dåliga på att informera och att de nu vill ha med alla på
resans fortsatta gång. 

Kommentar: Föräldragrupper har bjudit in till flera möten under vintern, möten då politikerna
mestadels suttit tysta och inte velat diskutera kostnader och konsekvenser. 

Andra politiker menade att de är för folkomröstningar men inte i den här frågan. Övriga argu-
ment var att Henåns nya skola kommer att bli ett lyft för hela skolverksamheten på Orust.
Genomförs folkomröstningen måste man följa resultatet och det var man inte beredd att göra. Och
hur länge skulle folkomröstningsresultatet gälla? 

Kommentar: Vilka frågor kan man folkomrösta om? Hur kan någon i förväg veta resultatet av
en folkomröstning som aldrig kommer att genomföras? Hur länge gäller ett vallöfte på Orust? 

Beslutet
På KF-mötet 28/5 beslutade samtliga närvarande politiker från S, M, C, FP, KD, MP och V att

säga nej till folkomröstning, endast två politiker opponerade sig mot beslutet, en folkvilja och en
oberoende.

Finansieringen 
Politikerna har tidigare beslutat att bygga en ny skola i Henån och lägga ner flera av kommunens
befintliga och fungerande skolor. Nu återstår frågan om finansieringen, hur ska pengarna tas fram? 

Kommunen räknar med att spara 11 miljoner kronor per år bl. a. på minskat antal lärare och
energibesparingar men byggandet av Henåns skola ger samtidigt merkostnader på 18 miljoner kro-
nor, vilket ger en ökad årlig kostnad på 

7 miljoner kronor för kommunen samtidigt som det är kris i världsekonomin och kommunens
ekonomi befinner sig i ett bottenläge. 

På ett eller flera sätt kommer det att påverka oss kommuninvånare och den verklighet vi lever i.
Att låna kostar pengar. 

Flatön den 7 juni 2009, Lena Kjellman
aktiv i Aktionsgruppen för folkomröstning om skolorna på Orust
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Sommarkonsert i Flatö kyrka 2009
Under sommaren 2009 kommer Morlanda Församling tillsammans med föreningen " Flatö
Kyrkas Vänner" att öppna kyrkan för gudstjänst och musikaliska tillställningar. Vi tror att pro-
grammet kommer att passa de flesta smakriktningar och hoppas att ni stödjer församlingen
och föreningens arbete genom att besöka vår kyrka. Ett stort stöd i vårt arbete är om ni fort-
sätter att vara medlemmar eller söker medlemskap i föreningen "Flatö Kyrkas Vänner" genom
att sätta in årsavgiften 50 kr på bankgironummer 396-7551. Medlemsavgiften och behåll-
ningen från konsertverksamheten går oavkortat till tillbaka till Flatö Kyrka. Under 2008
utrustade föreningen kyrkan med ljusbärare, fasadbelysning, belyst skyltskåp, belysning av
koret m.m. På önskelistan finns parkbelysning av kyrkogården m.m. Föreningen "Flatö
Kyrkas Vänner" har som övergripande mål att tillsammans med Morlanda Församling beva-
ra en levande kyrka på Flatön.

Lördag 27 juni kl 19.00 Inger Forsberg och Ängökvartetten. Diktläsning till klassisk
musik i sommarkväll. Ingen entréavgift.

Lördag 4 juli kl 19.00 Lotta Rossevik. Sång och musik. Entré 100 kr

Söndag 19 juli kl 19.00 Musikgudstjänst med Roland Utbult och kyrkoherde
Ingemar Ekström. Kollekten går till föreningen.

Måndag 27 juli kl. 19.00 Carina och Gåke. Klassiska svenska visor. Entré 100 kr.
Föreningen har sitt årsmöte direkt efter konserten.

Söndag 2 augusti kl. 19.00 Titti Sjöblom. Sjunger sin mammas och andras visor.
Entré 100 kr.

Till alla konserter med avgift kan biljetter förköpas på Malö Camping tel. 0304-511 02

Alla önskas varmt välkomna till Flatö Kyrka.

Styrelsen för "Flatö kyrkas vänner"
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Till alla medlemmar i Föreningen Flatön
På årsmötet 2009, behandlades en fråga om sommarboendes rätt att rösta. Frågan kräver stadgeän-
dring och skal därför inlämnas till styrelsen i god tid för beredning. Med god tid menas i en del för-
eningar. att frågan skal lämnas före årsskiftet, i andra föreningar med en månads varsel.

Denna fråga hade inte inkommit till styrelsen, hade inte redovisats på dagordningen utan togs
upp av en sommarboenden under pågående möte.   Den sommarboende tyckte att om han inte hade
rösträtt, hade han intet att göra på mötet.

Han lämnade därför mötet, men blev tydligen ombedd att stanna kvar. Efter detta beslöt mötet
att ta första beslutet på en stadgeändring och det nästa och sista beslutet av två som krävs för en
stadgeändring  på höstmötet. Enligt ordföranden för att spara tid. Vilken tid skal sparas?

Stadgarna i föreningen har grovt åsidosatt. Stadgarna är föreningens ryggrad och skal följas
Behövs stadgeändring,.skal det ske i demokratisk ordning ,och inte godtyckligt beslutas av mötes-
deltagare, som blev totalt överkörd av ordförande. Undertecknat valdes att justera protokollet, men
jag nekade. På följande styrelsemöte beslöts, vad jag förstår, att styrelsen och ordföranden gemen-
samt justerade protokollet. Det är ett alldeles för lätt sätt att lösa problemen. I en ideell förening
finns ingen juridisk möjlighet att anmäla brottet. I en samfällighet hade det varit klart straffbart.

Jag har inget emot sakfrågan, men besluten skal fattas i rätt, demokratisk ordning, så att alla får
möjlighet att se vilka frågor som kommer att behandlas.

Otto Nielsen
---------

Jag avstår fran alla skriverier, om frågan om stadgeändring tages bort från årsmötesprotokollet
och att jag får justera det samma.

Frågan kan komma med på nästa dagordning, men då som ett förslag.
Ds.

Ordförandens kommentar
Justeringsmannens uppgift
Att vara protokolljusterare innebär att kontrollera att samtliga ärenden enligt dagordningen och
därav på mötet fattade beslut är klart upptecknade och återgivna i protokolltexten, liksom all fakta
betr. personnamn, tider, platser etc., som kan underlätta även framtida tolkning av protokollets inne-
håll.    

Styrelsen har inte justerat årsmötesprotokollet. Däremot har styrelsen beslutat att rekommende-
ra extrastämman till hösten att justera protokollet.

Insändare
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Du skriver i din text att mötet beslöt om en stadgeändring. Hur kan du då som justeringsman
kräva att ett fattat beslut om stadgeändring skall strykas ur protokollet? Om en justerare har syn-
punkter på formuleringen i protokollet kan/skall han genom att bifoga en kommentar framföra och
förklara sin synpunkt..

Årsmötet 2009
I dagordningen till årsstämman 2009 fanns en punkt 13 a Stadgeändring för att ge delårsboende
rösträtt i styrelsen.

Årsmötet förra året, 8 mars 2008, beslutade om nedanstående stadgeändringar:
§ 2 Inträde i föreningen medgives varje person som så önskar. Föreningens verksamhetsområ-

de bestämmes av styrelsen. Årsavgiften bestämmes på varje årsmöte. Medlem äger ej rätt att i något
fall återfå erlagda avgifter. 

Årsmötet i år godkändes ändringen i § 2, som därmed vunnit laga kraft.

§ 6  Rösträtt tillkommer; (a) vid årsmöte, varje till föreningen ansluten helårsboende medlem,
(b) vid styrelsemöte, varje styrelseledamot. Alla val och beslut, utom i fråga om stadgeändring, eller
upplösning av föreningen avgöres med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst,
utom vid val då lotten avgör.

Ändringen i § 6 godkändes inte. Efter diskussion beslöts att ändra paragrafen till följande:
§ 6 Rösträtt tillkommer varje till föreningen ansluten medlem. Alla val och beslut, utom i fråga

om stadgeändring, eller upplösning av föreningen avgöres med enkel majoritet. Vid lika röstetal har
ordförande utslagsröst, utom vid val då lotten avgör.

Beslutet togs utan att någon begärde votering eller att någon reserverade sig.
Beslöts att kalla till en extrastämma under hösten 2009 för att § 6 skall vinna laga kraft.
Mina kunskaper är begränsade vad gäller om det räcker med extrastämman för att paragraf 6

skall vinna laga kraft. Detta får extrastämman ta ställning till. 

Välkommen till oss!
Vi tecknar försäkringar på Orust och Skaftö sen 1856

Titta in på vår nya hemsida: www.obfb.se
eller ring oss på 0304-325 00
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Flatö/Malö
Hembygdsförening

Hembygdsdag
lördag 13 juni kl 15
Kaffeservering och lotterier

Underhållning meddelas i nästa Ö-blad

Kulturvandring
i Bua

onsdag 8 juli kl 18
Samling vid Bua brygga

Skolmuseet
Öppettider: 11-25 juli, kl 13-16 

Stöd Föreningen Flatön
genom att bli medlem!
50 kr per person och år eller 150 kr per
familj, där samtliga hemmavarande barn

är under 18 år. Företag 500 kr.

Bankgiro 995-6574

Nedanstående artikel är hämtad ur “Bondeliv i
ord och bild från Östra Orust”.

Sopor - Avskräde
Några större mängder sopor och skräp blev det
inte förr i tiden för det mesta togs tillvara.
Papper kastades i vedlåren (velôdda) för att
sedan ha att tända i spisen med. Diskvatten,
potatisskal (sku/er, potätteska/er) och övriga
matrester blev djurmat. Tvättvattnet hälldes
direkt på backen utanför husknuten. Kaffesump.
(somp) aska och annat liknande tömdes på pota-
tislandet eller på gödselhögen. Fanns det snu-
sare i familjen hade han en spottkopp (spôtte-
kôpp) av järn eller emalj med hackat enris, att
spotta i. 

En skräphåla (skräbe- hô/a) på en undan-
gömd plats hade varje gård. Där kastades ,
gamla uttjänta redskap, trasiga kokkärl, plåtbur-
kar m.m. Tomma brännvinsflaskor togs tillvara
till att förvara saft i. Ett sätt att göra glasburkar
av glasbuteljer var att doppa en ulltråd i foto-
gen, vira den runt buteljen (butteln) och tända
med en tändsticka på tråden. Därefter kunde
flaskan försiktigt knackas isär. 

Söndrigt glas (lullar, lullestöva) och porslin
hade barnen att leka med i lekstugan. Det kunde
ibland vara en tävlan om vem som hade den
finaste biten. 

Plast var ett okänt material och därför var det
mesta skräpet nedbrytbart. Järnskrot såldes till
återanvändning, så skedde också med lump,
kläder mattor m.m. Det var kringfarande lump-
handlare som på så sätt delvis skötte sophämt-
ningen.

Annonsera i Ö-bladet!
medlemmar annonserar gratis. 
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Loppmarknad
i Flatö skola
tisdagen den 21 juli 2009, kl 13

kl 14 räknar vi med att börja auktionen
Kaféet är öppet under loppmarknaden

Välkomna Föreningen Flatön

Nu kan vi ta emot saker till 
loppmarknaden

Spara därför allt tänkbart och skänk till
föreningen.

Släng inget utan att först fråga oss!
Kontakta

Jan 55 316, Torvald 55 500
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Allmogebåtar på Bassholmen
lördagen den 11 juli 2009

Traditionella Lotterier
Vi defilerar med våra allmogebåtar

Barnaktiviteter
fritt inträde

www.allmogebatar.nu

Nyproduktion   -Om & tillbyggnad
-Kvalitetsansvarig

Magnus Molander
Tel 0304-55 488 / 0706-402 083
orustbyggmarin@telia.com
www.orustbyggmarin.se

-Sjötransporter  -Fisketurer  -Båtrundturer

Vandringsleden följer i huvudsak befintliga sti-
gar och körvägar samt ibland landsvägar. Den
markeras med färgade och märkta pålar. Vid
intressanta platser finns enklare informations-
skyltar uppsatta. Utmed vandringsleden finns

Stolparna markerar vår del (Malö-Flatö-Ängö)
av vandringsleden som när den är klar skall gå
ända till Norge 

Kusstigen - Bohuslän
ett flertal små parkeringsplatser eftersom man
skall kunna gå en mindre sträcka i taget och
sedan vända åter. 
Genom EU-stödet finns nu också en karta över
leden med sevärdheter och parkeringsplatser
utprickade. Kartan har 23 sidor med stigar inri-
tade från Stenungsund i söder till Moss i Norge.
Föreningen Flatön har en mindre antal böcker
kvar till en kostnad av 100 kr. Kontakta Jan tel
55 316 om intresse finnes.



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 september 2009. Manusstopp 25 augusti.

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.


