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Öarnas äldsta invånare: 
Signe Strömberg fyllde 100 år den 1 oktober 2008
Signes far Johannes Strömberg föddes 1871
på gården Backen, Kihla, Flatön. Han
utvandrade till Nordamerika 1904. Signes
mor hette Rosa Helena Nordström. Hon var
född på Åland, for till en gift syster i New
York, när hon var 17 år. De träffades där
och bildade familj. Dottern Hellen föddes
11 mars 1907, och året efter kom Signe till
världen. De återvände till Sverige 1910 och
bodde då på Backen. Deras eget hus vid
Korsvägen stod klart 1912. Signe gick i
Flatö skola. Därefter arbetade hon i köket
hos affärsinnehavarna i Strömsholm på
Orust i 3 år. Dottern Gerd föddes 1928.
Signe blev piga hos Jakob Johansson på
Björkbacken, Flatön. Där kunde hon ha
Gerd hos sig, vilket var bra. Efter 10 år sål-
des gården till Signes fästman Anders
Jakobsson. Jakob flyttade till Kungsviken.
Anders och Signe drev gården, som hade 3
kor kviga, höns och en häst. Arbetsdagarna
var långa men Signe sa: "Vi var ju unga då
och orkade mycket". Anders avled 1992.
Signe bor ensam kvar. Hon tillbringar
dagarna i sin säng. Hemtjänsten sköter om
henne flera gånger per dygn. 100-årsdagen
firade Signe i sitt föräldrahem hos sin
syster, där den amerikanska flaggan var
hissad. Hon uppvaktades av sina syskon
med familjer och många vänner
Kyrkoherden och diakonissan kom också
dit. Kungaparet hade sänt ett telegram.
Signe gläds åt minnet av denna stora dag. 

Signe anser att hon inte har någon framtid,
men hon är glad över att hon kan följa med
i vad, som sker. Hon har ett mycket gott
minne av människor och händelser. Hennes
syn är dålig, så att läsa och att se på TV är
omöjligt för henne. Signes goda humör och
sinne för humor gör att man får många
glada skratt, när man besöker henne. Jag är
glad att jag fått lära känna Signe! 

Anita Johansson

Julklappstips!
Helkroppsmassage
400 kr. (ord.pris 550 kr.)
Aloe Veraprodukter 20%

Flatöns
Hälsa & friskvård
Barbro Arvidsson

tel. 0304-55 342
Mobil 0734-43 34 38
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Västra Orust Företagarförening och 
föreningarna på västra Orust är mycket oroade 
över samhällsutvecklingen på Orust 
och på västra Orust i synnerhet.
Kommunens beslut att lägga ner högstadieskolan i Ellös och kanske även Tvets skola, som
ryktet säger, kommer med stor sannolikhet att innebära stora svårigheter för företagen
framöver att få tag i kompetent arbetskraft. Skolan är en viktig faktor när man talar om sam-
hällsbyggnad. Bra skolor inom rimligt avstånd är avgörande för familjer som funderar på
att flytta till Orust. 

Med svårigheten att få tag i personal följer risken är att företagen flyttar sina verksamheter till
andra kommuner. Detta medför ett sämre underlag för affärer, kommunikationer och annan sam-
hällsservice på Orust och det kommer att påverka hela kommunens ekonomi negativt. 

På ett möte mellan Västra Orust Företagarförening och ett 15-tal lokala föreningar i Ellös i slu-
tet av noveber, beslutades att Västra Orust Företagarförening ska göra en konsekvensanalys av
beslutet att stänga Ellös högstadieskola. Det var tydligt att ingen sådan fanns med i underlaget när
barn- och utbildningsnämnden fattade beslut i våras.

Vi behöver nu vända spiralen uppåt igen.
Vi kommer att jobba för att få igång en fungerande tvåvägskommunikation med kommunen i

den här mycket viktiga frågan och andra frågor som rör vårt samhälle och dess utveckling. Vi hopp-
pas att kommunen också inser vikten av ett bra samarbete.

Västra Orust Företagarförening
Marie Höglind-Miles
Vice Ordförande

Postgirot vill inte ha några kunder!
För nästa år vill postgirot ha 1200 kr + 25 kr per utbetalning

Detta gör att Föreningen Flatön säger upp postgirot och i stället enbart använder 

Bankgiro 995-6574
Tänk på det när ni betalar medlemsavgiften
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Renovering av skolan
På årsmötet i mars kommer styrelsen att lägga fram förslag för yttre underhåll av skolan.
Styrelsen tar tacksamt emot förslag och synpunkter på hur underhållet skall göras.

Köket i källaren
Vi har funderingar på att flytta upp köket till dagisköket på samma plan som salen. Det är
ju ett väldigt bärande upp och ned med porslin, maträtter och disk.
Samtidigt skulle vi även flytta upp bord och stolar. Då har vi allt på ett plan. 
Köket i källaren blir kvar men med mindre utrustning. Källarlokalen kan användas för min-
dre sammankomster med kaffe och dopp. 
Fram på våren och försommaren kan vi använda källarsalen för att samla loppissaker.

Utvändigt underhåll
Skolan är i behov av yttre underhåll. Målning, fönsterrenovering, byte av hängrännor och
tegel på taket. Allt detta kostar mycket pengar och kan därför inte göras på en gång.
Målning
Skolan målades om 2001 och är redan i behov av ommålning. Det är problem med gamla
hus som har hyvlade klädselbrädor. Hur man än gör så flagnar färgen. Se på kyrkan, den
målades om efter konsten alla regler, men det hjälper inte färgen börjar redan flagna ändå.
Så vi undersöker kostnaderna för att klä om skolan och måla med en täcklasyrfärg.
Fönstren
Fönstren är behov av att bytas ut. Det är mest ekonomi i att ta tvåglas-isolerglas med lös
spröjs. Eller måste det vara kopplade fönster med äkta spröjs?
Taket
Taket läcker någonstans. Vi håller på att försöka hitta var det är. Måste vi byta ut teglet eller
räcker det att åtgärda läckan? För att skydda väggarna kan man förlänga takutsprånget, är
det lämpligt att göra nu? När vi har ställning uppsatt bör vi byta ut alla hängrännorna (som
är av plast).

Planering
Flyttning av köket innebär inte några större kostnader. Det är bara frågan om det är mer
praktiskt att flytta upp köket. Flytten görs lämpligast på en medlemsarbetsdag i vår.

Yttre underhåll kostar mycket och måste därför delas upp i etapper. 
Undderhåll 2009
Lagning av takläckage.
Byte av fönster och klädsel på framsidan, målning.
För att hålla kostnadrna nere hoppas vi att många medlemmar ställer upp och hjälper till.
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Vi tror att en kombination av köpt arbetskraft tillsammans med medlemarnas insats gör det
möjligt att genomföra projekten.
Fortsatt underhåll
Vi hoppas att ekonomin är så god att vi sedan kan renovera en sida varje år.
Enligt uppdrag
Bengt Dahlgren, mail bengt@flaton.se, tel 0761-47 89 17

Julnattsmässa i Flatö Kyrka
Var med och skapa en ny tradition

genom att komma till Flatö Kyrka på julnattmässa, 
julafton kl 23.30

Präst är Ingemar Ekström
Ninnie Adolvson och Johan Wessberg tillsammans med 

Flatökören svarar för sången

Lagom till mässan har Flatö Kyrkas Vänner monterat 
nya hållare för levande ljus på kyrkbänkarna.

Alla önskas hjärtligt välkomna till en stämningsfull julnattsmässa.

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

Flatö Kyrkas Vänner
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Den 8 november anordnade Aktivitetskommittén en Nostalgifest i skolan med temat: 

När förra seklet var ungt 
Många av deltagarna hade tidsenlig klädsel
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För Byggprojektet
Magnus Molander 0706-40 20 83

orustbyggmarin@telia.com

Nybörjaryoga
Mjuka upp dina muskler och leder och må allmänt bättre genom att vara med på
YOGA i Flatö Skola.
Programmet passar även för killar som börjat ”stelna till”.
Vi startar söndag den 25 januari kl.1900 
och håller på 8 söndagskvällar.
Begränsat antal deltagare med tanke på lokalens storlek.
Kostnad för 8 lektioner 300:-kr
Anmälan till Kerstin Dahlborg tel. 0304-55 411 eller 073-95 18 509
Hjärtligt välkomna

Dam/herr frisör
tel 0730- 67 56 04
Inna Andersson Flatön-Kila

Prisexempel:
Klippning
Dam/herr 200 kr, Barn 160 kr
Pensionärer 180 kr

Öppettider:
Måndag 10-18, Tisdag stängt
Onsdag-fredag 9-17, Lördag 10-13

Presentkort Välkomna

Nybörjarkurs i datoranvändning startar
tisdagen den 20 januari kl 16-18 i skolan
6 kurskvällar. Kostnad 20 kr/träff
Tag vara på tillfället att lära dig datorn och använda möjligheterna att surfa på inter-
net, med mera
Anmälan till Jan tel 55 316. Begränsat antal deltagare, så först till kvarn. . . .
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Notiser

Aktiviteter 2009
7 mars Årsmöte
11 april Påskpromenad
19 juni Midsommardans
11-12 juli Äggostar till Taubespelen
21 juli Loppmarknad 

Vi skall försöka återuppta den populära loppmarknaden. Aktiviteten kräver mycket
engagemang från de ansvariga Detta innebär att vi behöver fler medhjälpare för att
genomföra den. Det räcker inte att tänka: “jag ställer upp om dom ringer”. Det behövs
också nya krafter och nya ideer till förändring och förbättring. Det behövs inga stora
engagemang, många bäckar små . . .

Kontakta någon i styrelsen om ni kan hjälpa till eller har några ideer

Årsmöte
Föreningen Flatön

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

Line dance i Flatö skola i vår!
Vi har en blandad grupp med både "nybörjare" och "fortsättare".
Vi är inga dansproffs, vi har bara kul och känner att vi behöver röra på
oss.
Om du inte har prövat på line dance förut, så startar vi några gånger
mjukt med"privatundervisning" en stund innan de övriga kommer.
Första gången träffas vi alla tisdag 20 januari kl 18.30.
Välkommen!
Frågor? Ring Inger, tel. 0304-55 441 eller Bengt, 0523-471 02

Föreningen Flatön
Bankgiro: 995-6574

Behöver du hjälp med

Båten eller bilen
kontakta

MN Däck & Allservice
Mats Nilsson, Flatön 8518, Tel 55 550



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
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 mars 2009. 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, 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.


