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I början av februari bjöd Bohusläns
Skärgårdsråd och Skärgårdarnas Riksförbund
in till möte i Ellös Folkets Hus. Frågan för
kvällen var Behövs Bohuslän? Två möten till
kommer att hållas, ett i Strömstad 2 mars och
ett i Marstrand 23 mars. 

Det pågår en förändringsprocess längs stora
delar av Bohuskusten där befolkningsunderla-
get sviktar och arbeten försvinner. Mötet var
ett sätt att utveckla kontakter mellan ideella
och offentliga organisationer som tillsammans
kan samverka för en bra landsbygdsutveckling
för kust och skärgård.

BSR:s ordförande Jan-Eric Ericsson hälsade
välkommen och började med att visa siffror på
hur befolkningen längs kusten har minskat
under de senaste åren. För vissa orter ser det
inte alls bra ut.

Catharina Bråkenhielm och Tina Ehn, båda
riksdagsledamöter från Orust, talade om hur de
arbetar med landsbygds- och skärgårdsfrågor.
Det handlade bl a om strandstädning, strand-
skydd, kommunikationer, boplikt och kust-
kommunernas kostnader för sommarboendes
hemsjukvård. Tyvärr känner de inte att det
finns någon som jobbar direkt med de här frå-
gorna på riksnivå men däremot finns det olika
nätverk som gör det. Mötets förhoppning var
att de fortsätter uppmärksamma de svårigheter
många kustkommuner upplever idag.

Bengt Almkvist från Skärgårdarnas
Riksförbund, där BSR ingår och är den största
föreningen, berättade om de andra förening-
arna som finns längs hela vår kust. Dessutom
finns en förening på Vinön i Hjälmaren. 

Björn Johnsson, vd för Södra Bohusläns

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

Turist AB, avslutade med att prata om turis-
men. Det finns en stor potential för turism i
vårt område. Han tog ett exempel från
Rhendalen för att visa vad turismen kan ge.
Där hade man anlagt en längre cykelbana längs
floden. Varje år lockar den ca 60-70000
turister. Om de stannar en dryg vecka och gör
av med ca 500 kronor per dag motsvarar det 

ca 250 miljoner kronor i form av mat, logi
och shopping. 

Under fikat som BSR bjöd på följde en liv-
lig diskussion och frågestund. 

I Folkets Hus foajé hade Åke Knutsson i
Ellös gjort en mycket fin utställning där flera
av Ellösföretagen på olika sätt visade upp sin
verksamhet i text och bild. Swedeponic
"Salladen" hade, istället för bilder, ställt fram
en vagn med färska kryddor som delades ut till
alla som ville ha när mötet var slut. Det upp-
skattdes av mötesdeltagarna som kom från hela
bohuskusten från Styrsö i söder till Tanum i
norr. Lena Kjellman

Bohusläns Skärgårdsråd (BSR)
har haft möte i Ellös 
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KOSTTILLSKOTT (med oanade krafter?)
Har du värk? Är utbränd? Lider du av högt / lågt blodtryck?
Sköldskörtelproblem? Har du fibromyalgi eller drabbats av en whiplash skada? Problem med
sömnen eller vill du gå ner i vikt? Vill du bara få mer energi och orka göra saker igen? Eller
har du några andra problem som stör vardagen?
Om detta stämmer in på dig eller någon du känner så läs vidare!!
Jag heter Pamela Gunnarsson och bor här på Flatön. Jag har haft Psoriasisartrit sedan 22 år
tillbaka. Detta innebär inflammationer i alla muskel- och senfästen i hela kroppen. Mycket
värk och svårt att röra sig. stel, ont att andas mm. Efter att jag kom i kontakt med detta kost-
tillskott så har jag blivit såpass mycket bättre att jag kunnat sluta med mina mediciner ca 10
st/ dag (morfinliknande, cortison tabl och injektioner). Detta är nu 17 veckor sedan. Jag är
pigg, orkar vara uppe på kvällarna igen.. Jag kan gå mycket bättre och det viktigaste av allt
är att mina inflammationer lugnar sig mer och mer. 
Om detta låter intressant så hör av dig till mig så berättar jag mer.

Pamela Gunnarsson
Tel 0304 55 552 eller 0704 38 82 23

Årsmöte
Föreningen Flatön

lördagen den 7 mars kl 18.00
Lars Normark berättar om att segla i Medelhavet

Föreningen bjuder på Äggost och kaffe
Välkomna
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Årsredovisning år 2008
Org.nr: 858500-6292

2008 2007
Behållning 2008-01-01 2008-12-31 Behållning 2007-01-01 2007-12-31
Bank 114 318 168 675 Bank 119 772 114 318
Plusgiro 82 122 0 Postgiro 49 100 82 122
Summa kronor: 196 440 168 675 Summa kronor: 168 872 196 440

RESULTATRÄKNING: RESULTATRÄKNING:
INKOMSTER: INKOMSTER:
Hyror 70 650 Hyror 78 150
Medlemsavgifter 24 610 Medlemsavgifter 25 217
Aktivitete;: 48 427 Fester, aktiviteter 76 301
Ränta  331 Ränta 470
Innehållen skatt 1 200 Försåld dator 3 020
Årets underskott 27 765 Innehållen skatt 3 000
Summa kronor: 172 983 Summa kronor: 186 158

UTGIFTER: UTGIFTER: 
Rep.och underhåll 57 307 Rep. och underhåll 38 230
Avg. dikesföretag. 10 535 Avg. dikesföretaget 6 257
Inköp inventarier 10 440 Inköp datorer 22 148
Aktiviteter 16 040 Aktiviteter 17 444
El  37 437 El 34 105
Försäkring 4 699 Försäkring 4 052
Tele, bredband 6 806 Telefon, bredband 6 223
Renhållning 1 828 Renhållning 4 467
Anticimex 2 288 Anticimex 2 254
Ö-bladet 6 570 Ö-bladet 6 041
Avgifter, porto 1 551 Årsavgifter, porto 1 594
Arvoden 11 996 Arvoden 10 000
Bet. skatt, atp 5 486 Inbetald skatt och ATP 5 774
Summa kronor: 172 983 Obetald skatt 3 000

Obetald ATP 2 468
Flatön 2009-01-29 Årets resultat 22 083
Gerhard Andersson Summa kronor: 186 158
Kassör
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Att bo i ett "kassaskåp"
År 2005 åkte min peruanska fru och jag till Peru för att ordna papper för hennes fortsatta boende i
Sverige.

Att boendet skulle bli annorlunda i Lima, Perus huvudstad, än i Sverige var i stort sett självklart,
men att det skulle skilja sig så mycket från boendet i Sverige, hade jag inte drömt om.

Min fru tog det som självklart och hade inget berättat.
I Lima finns i stort sett inga fönster i gatuplan. Alla dörrar är försedda med ett stabilt järngall-

ler och i dörren en liten lucka för att se vem som ringer eller knackar på.
De flesta specialaffärer släpper inte in några kunder i lokalerna utan servar genom en lucka, t.ex.

järnaffärer, apotek, färgaffärer. Kapitalvaruaffärerna har beväpnat vakt, som alltid står i och vid
ingången. De mindre saluhallarna hade batongbeväpnade vakter med visselpipa. De stora varuhu-
sen hade in -och utsläppsvakt samt en personal vid varje gondol..Du måste alltid deponera kame-
ra, kassor och annat innan du kan komma in. Vakterna var alltid mycket välpressade med blank-
putsade bergsstövlar och pistolhölstrar. Jämfört med svensk polis pistoler, var vakternas små kano-
ner.

Att bo i Lima innebär, att du inte kan lämna din ytterdörr obevakat ett ögonblick. Ska du lämna
soporna ( närmsta gatukorsning)måste du låsa om så bara för två sekunder. Glömmer du att stänga
dörren, kan du få länsar ditt hus på otrolig kort tid. De ligor som finns, är experter på stöld och
snabbhet. Ficktjuvar finns överallt .Många kvinnor har en ficka i kjollinningen, behån eller andra
svåråtkomliga ställen. Jag tror inte många har plånbok. De flesta har pengar lösa i fickorna. För
min del hade jag en väst med innerficka som jag alltid bar vid utevistelse.

Min fru tillät inte att jag gick ut ensam. En utlänning är alltid rik och löper stor risk att bli rånad.
Var vi på promenad släppte hon aldrig min hand. Att hålla i handen var som att säga :"Här har ni
inget att hämta".

Vi växlade alltid pengar på gatan. Då löpte man stor risk att bli av med sina pengar, så man fick
vara mycket försiktig. Det är alltid bra att vara två. En skymmer och en växlar.

Jag åkte med en privatbilist i Lima och lade kameran i fönstret. Han kommenderade den bort
därifrån. Har du något liggande i fönstret, löper du stor risk att bli av med det vid närmsta rödljus.
Där kommer ett gäng och knackar ruterna, roffar åt sig allt som är löst och försvinner i trängseln
på mycket få sekunder. Dom är verkligen experter. Klocka, ringar och smycken bär du inte gärna
på dig i Lima.

Tack vore min frus kännedom om förhållandena klarade vi oss bra.
Vi ordnade papperna på rekordtid. Fyra och en halv månad. Det var en lättnad att komma till-

baka till gamla Sverige igen.
Där fanns inte bara dåligt i Lima. Mycket var det, som jag skulle ville ha i Sverige.

Resenärer:
Otto och Primitiva



6

Ängöfärjan klar för framtida krav
Gun Johansson, Mats Persäng, Erik Carlsson och Ronny Axelsson har det gemensamt att de är fast
anställda vid Färjerederiet och ansvarar - tillsammans med 4 timanställda och ledchefen - för att vi
snabbt, säkert och enkelt kan komma över till fastlandet via Ängöleden. 

De har fått uppleva stora förändringar de senaste åren:
• 2005 blev ett nytt färjeläge klart med bredare tillfarter.
• Samma år byttes den gamla färjan Huldas Karin ut mot den betydligt större Malin. 
• 2006 ändrade man tidtabell så att det blev 20-min avgångar mellan 10 till 16 även på helgda-

gar.
• 2008 blev den sedan länge efterlängtade nya vaktstugan klar.
• 2008 införde färjerederiet det papperslösa arbetet i och med att man datoriserat så gott som all

verksamhet. Borta är de långa listor man fört över oss som trafikerar färjan - detta går numer
över trådlöst nätverk direkt från styrhytten in på en central server.

Hur såg det då ut tidigare?
Mats Persäng har satt ihop en intressant skrift som heter "Historik över Malön, Flatön och Ängöns

Mats Persäng och Ronny Axelsson tillsammans med ledchefen Jörgen Sandström
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kommunikationer genom två århundraden" Jag har lånat lite information från denna skrift:
Flatöns första färjeförbindelse var just via Ängön till Fruvik i Dragsmark. Redan 1939 sattes en
liten handdriven däckspråm in. Den kunde i bästa fall ta en liten personbil. Den som ville komma
över fick hämta "veven" hos Hilmer Thorberntson. Flickorna Johansson har bland annat berättat att
man ibland blev ombedda av Evert Taube att frakta över honom även vid sena kvällar. Till färjelä-
get fick man i så fall ta taxi till Dragsmarks kyrka och gå sista biten till Fruvik. 1950 ersattes den
gamla färjan av en färja som tidigare gått vid Skåpesund. 1953 invigdes vägen från Dragsmarks
kyrka till Fruvik och året därpå anställdes den första färjeskepparen - Anders Andersson, som är
Mats pappa. Vykortsbilden här intill visar denna färja. Den nyinstallerade färjan var till att början
handdriven men en motor installerades efter en tid. 1965 byttes denna färja ut mot en "riktig" bil-
färja och 1979 togs färjan Huldas Karin i bruk. Denna var i bruk till 2005.
Ängöfärjan drevs av Flatö-Malö Vägsamfällighet ända fram till 1997 då Vägverket tog över ansva-
ret för driften.

Hur mycket bilar transporteras då över Ängöleden?
Idag har vi som bor på Ängön, Flatön och Malön fördelen av att servas av två färjor. De som skall
söderut och till Orust väljer ofta Malöleden, medan de som skall norrut eller till Torp och Uddevalla
väljer Ängöleden. Det är klart att det är stor skillnad mellan vinter och sommar. Ängöfärjan fraktar
i genomsnitt 600 bilar per dag i juli medan det bara är 150 bilar i en genomsnitts dag i januari.
Bilmängden har varit något ökande under de senaste åren.

Ängöfärjan med Ängöbrygga någon gång på 50-talet
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Hur är det att arbeta som färjeskepparna?
Att vara färjeskeppare innebär att man ansvarar för att frakta över dem som önskar passera med fär-
jan. Detta innebär givetvis att man måste kunna köra färjan - för detta fordras sjöbefälsutbildning
klass 8, maskinbefälsutbildning klass 6 och intern utbildning från Färjerederiet. Man skall också
svara för säkerheten både för de som åker med färjan och att inga skadas som passerar leden med
båt. Därför krävs säkerhetsutbildning, räddningsutbildning och utbildning i kommunikation via
VHF mm. I och med att det mesta numer är datoriserat bör man också vara väl bevandrad i dator-
teknik.
Jörgen Sandström som blev ledchef 2008 kör bland annat också Malöfärjan. Att vara ledchef inne-
bär att man ansvarar för Malöfärjan, Ängöfärjan och Lyröfärjan med allt vad det innebär av att sörja
för att personal finns och kontakter med Färjerederiet.

Mats Persäng är den som jobbat längst som färjeskeppare. Han har en stor fördel i att bo nära fär-
jan. Vi ser honom ibland promenerande med sin ryggsäck till och från färjan.
Gun Johansson bor på Flatön. Hon har jobbat som färjeskeppare sedan 1997 och trivs väl med jobb-
bet.
Erik Carlsson har jobbat sedan 2003. Eftersom han bor på Orust måste han ta Malöfärjan som där-
för alltid går en halvtimme före sex och en halvtimme efter elva. Detsamma gäller för Ronny
Axelsson som bor i Nösund.

Erik i styrhytten på färjan Malin
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Vad är då resultatet av alla förändringar?
• Jag är mycket nöjd med att vi nu fått en vaktstuga som ger en bra miljö mellan färjeturerna.

Den nya färjestugan ger både plats för ett riktigt förråd och utrymme där vi kan genomföra
arbetsplatsträffar och säkerhetsutbildning, säger både Gun och Mats.

• Vi har fått goda resultat i den enkät som görs regelbundet, säger Jörgen. Detta visar att vi för-
hoppningsvis motsvarar förväntningarna hos dem som utnyttjar färjan.

• Väntetiderna har minskat i och med de tätare helgturerna. Därtill kör vi på somrarna ofta "kon-
tinuerligt" om det finns bilar kvar som ej kommit med färjan, säger Erik. Ytterligare en fördel
med nya vaktstugan är att vi fått plats för övernattning så vi kan köra både kvälls- och morgon
turerna.

• Vi har fått betydligt bättre överblick över om bilar står och väntar. Tidigare måste man gå ut
för att se detta. Det kan dock vara bra om de som står på "Fruvik" sidan och väntar mörka vin-
terkvällar kanske kan ha en viss belysning på eftersom det ibland blir så mörkt där att det kan
vara svårt att uppfatta om någon är där, säger Ronny. Lars Normark

Arbetsplatsträff i vaktstugan med Mats Persäng, Anders Carlsson och Gun Johansson

Den 21 juli blir det Loppmarknad!
Så släng inget. Veckan före har vi öppet i skolan för inlämning
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planerar nu den kommande sommarens aktiviteter,totalt kan vi se fram
mot 6 konserter förutom församlingens gudstjänster. Allt är inte bokat

och klart men styrelsen jobbar för att få ett program enligt nedan:

30 maj Gospelkören Embraced
27 juni eller 30 juni Inger och Ängökvartetten

4 juli Lotta Rossevik
Någon gång under v 29 Roland Utbult

27 juli Carina och Gåke samt årsmöte efter konserten
Någon gång under sommaren Titti Sjöblom

Det som står närmast på tur är församlingens 
Emmausvandring

som vi i år kan börja kalla en tradition. 
Boka annandag påsk för en trevlig vandring

från Malöfärjan till Flatö Kyrka, 
föreningen bjuder på kaffe och fralla före gudstjänsten. 

Alla önskas hjärtligt välkommna att deltaga.

Till sist önskar styrelsen för ”Flatö Kyrkas Vänner” alla en fin vår.

Flatö Kyrkas Vänner
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Flatö/Malö Hembygdsförening

Årsmöte
lördag 21 mars kl 15

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 

Välkommen till min
mysiga lokal 
i Flatö skola 
på taktilmassage
Du får en mjuk massage av huden och
bäddas sedan in i varma filtar.
Känner du dig stressad och spänd är detta
ett fantastiskt skönt sätt att nå total
avslappning och välbefinnande.
Helkropp ca. 70 min. 550:
Halvkropp ca. 35 min. 350:
Jag säljer också FLP (forever Livings)
Aloe Vera produkter, tex. juice, liniment,
deo. tandkräm, lotion, tvål m.m.

Flatöns Hälsa & Friskvård
Barbro Arvidsson
tel. 0304- 55 342, 0734-43 34 38

Nyproduktion   -Om & tillbyggnad
-Kvalitetsansvarig
Magnus Molander
Tel 0304-55 488 / 0706-402 083
orustbyggmarin@telia.com
www.orustbyggmarin.se
-Sjötransporter  -Fisketurer  -Båtrundturer

Föreningen Flatön
Bankgiro: 995-6574



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 jan.zetterberg@flaton.se
Gerhard Andersson, kassör 55 067 gerhard@flaton.se
Britt Zetterberg, bokningsansv. 55 316 britt.zetterberg@flaton.se
Siv Lööv/Kåår, led. 55 595 kaar.kalle@telia.com
Bengt Dahlgren, led. 55 316 bengt@flaton.se
Linus Bille, led. 55 300 linus@analogdigitalunion.com
Tomas Torberntsson, husvärd 55 054 torberntssons@flaton.se
Lena Kjellman, suppl 55 484 lena.m.kjellman@telia.com
Kristin Bille, suppl 55 300 info@kpalmblad.com
Lokalbokning
Britt Zetterberg 55 316 britt.zetterberg@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 juni 2009. Manusstopp 25 maj.

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


