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En hälsning från Föreningen Flatön

Poängpromenad
med gåbingo

som vanligt på

Påskafton
lördagen den 22 mars 2008

kl 10-12. Start i skolan.
Kaffeservering och lotterier

Välkomna!
Städdag

i och runt skolan
lördagen 26 april 2007

kl 10.00
Föreningen bjuder på
varm korv och dricka

Loppmarknad?
tisdagen den 22 juli 2008

Taubespelen
12-13 juli 2008

Midsommardans
Midsommarafton

20 juni 2008

Ulltovning
lördagen den 15 mars

kl 9.00 i skolan
Anmälan till Barbro tel 55 342

Ö-bladet
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Verksamhetsberättelse för Föreningen Flatön år 2007
Styrelsen för Föreningen Flatön avger inför årsmötet den 8 mars år 2008 följande verksamhetsbe-
rättelse. 
Föreningens verksamhetsansvariga har under året varit:

Sammanträden/Medlemsmöten: Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden utöver års-
mötet.
Medlemsantal: Föreningen hade vid årets slut 452 medlemmar varav 70 barn.
Föreningsbyggnaden, reparationer och underhåll.
Under året har källarsalen renoverats. Väggarna har skrapats och putsats om och därefter målats.
Tack Tage Emanuelsson, som ställt upp och gjort grovarbetet med skrapning och omputsning.

Läckage har uppstått i ledningen i trädgården där vi väljer vattenleverantör (den grävda brunn-
nen eller den djupborrade brunnen). Tack Kjell, Bosse och Stefan som har ställt upp och lagat
läckan, grävt och satt ned nya brunnsringar.

Ett fönster i Pamelas hyresrum har renoverats. Fönsterbågen var rutten.
Hela fönsterpartiet i Linus studio har beställts hos Skaftö Snickeri. Kostnad 16.000 kr.

Fönsterpartiet kommer att bytas ut under våren när vädret tillåter.,
Datasalen: Under hösten har vi rustat upp datasalen. Nu har vi åtta datorer med Pentium 4 process-
sorer kopplade i ett nätverk till skrivare och Internet.
Piano till salen: Lennart Erikson, Ekeberg, har skänkt ett piano som nu står i salen.
Ö-bladet: Föreningens informationsskrift Ö-bladet har utgetts med fyra nummer under året.
Ny hemsida. Under året har Linus Bille gjort vår nya hemsida. Den har blivit mycket uppskattad
inte bara av medlemmarna utan även av andra föreningar och organisationer. Ett sextiotal med-
lemmar har skaffat e-postadress med eget namn@flaton.se. Hemsidan är aktiv och välbesökt av
medlemmarna. Den utnyttjas också för meddelande och annonsering. Adressen är www.flaton.se
Uthyrning: Samlingslokalerna har under året varit uthyrt till: Begravningar, Bröllop, Fester,
Föreningsmöten, Kursverksamheter o. dyl.

Föreningsstyrelse 
Jan Zetterberg, ordförande 
Gerhard Andersson, kassör
Linus Bille, ledamot 
Siv Lööv/Kåår, ledamot
Henrik Nilsson, ledamot
Thomas Nordberg, ledamot
Thomas Torberntsson, ledam/husvärd
Lena Kjellman, suppl
Kristin Bille, suppl
Britt Zetterberg, suppl 
Torvald Thorberntsson, revisor
Stefan Kroon, revisor
Gösta Edman, revisorsuppl

Festkommitté:
Asta Andersson
Sven Moredal
Ally Thorberntsson
Gunnel Torberntsson

Valberedning:
Lotta Börjesson
Otto Nielsen
Torvald Thorberntsson, sammank
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Gudstjänst 
Annandag Påsk, den 24 mars, kl 11.00. i Flatö kyrka

Ingemar Ekström. Kören medverkar

Emmausvandring
Vi samlas vid Malöfärjan kl 9.00 och går tillsammans till Flatö Kyrka,

en s.k. Emmausvandring. När vi kommer fram till kyrkan serverar Flatö Kyrkas
Vänner oss kaffe, innan gudstjänsten.

Av bostadsdelens lokaler har två hyresgäster avflyttat och efterträtts av två nya. Fyra av skolans
rum är därmed för närvarande uthyrda på löpande hyreskontrakt.
Ekonomi: Tack vare många medlemmars ideella arbetsinsatser vid föreningens aktiviteter, enl.
nedan specificerade uppställning, kan årets resultaträkning uppvisa ett överskott på 22.083
kr.(framgår av bifogade resultat- och balansräkning.) 
Specifikation över årets största intäkter

2007 2006
Totala hyresintäkter 78.150 kronor 90.210 kronor
Loppmarknaden 32.696 23.990
Medlemsavgifter 25.217 22.800
Påskpromenaden 15.269 17.579
Äggostförsäljning vid Taubespelen 17.395 17.029
Övriga aktiviteter: Utöver ovannämnda aktiviteter har föreningen lokaler under året, upplåtits
och använts för bl.a.:
Midsommardans kring lövad stång, Brödbakning, Ulltovning, Linedance, Ljusstöpning,
Oljemålning och Kurs i Bildbehandling på datorerna.
Representation: Föreningens intressen har företrätts vid:
Västra Orust Nätverk (VON): av Lena Kjellman och Jan Zetterberg.
Vägverket: av Jan Zetterberg
Bohusläns Skärgårdsråd: av Lena Kjellman
Kommunens översiktsplan Föreningen Flatön har lämnat ett eget yttrande och ett tillsammans
med Västra Orust Nätverk (VON) på kommunens förslag till ny översiktsplan. 
Styrelsens sammanfattning och slutord: Styrelsen vill tacka alla, som ställt upp och tagit på sig
ansvar och arbetsuppgifter och bidragit till föreningens bästa under verksamhetsåret och därmed
också bidragit till årets goda ekonomiska resultat.
Utan era insatser kan föreningen inte verka och överleva. 
STORT TACK TILL ALLA OCH LÅT OSS TA NYA TAG I SAMMA ANDA 2008.
Flatön i februari 2008    Styrelsen
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Årsredovisning år 2007
Org.nr: 858500-6292

Behållning 2007.01.01 2007.12.31
Bank 119.772 114.318
Postgiro 49.100 82.122
Summa kronor: 168.872 196.440
RESULTATRÄKNING:

2007
INKOMSTER::
Hyror 78.150
Medlemsavgifter 25.217
Fester, aktiviteter 76.301
Ränta 470
Försåld dator 3.020
Innehållen skatt 3.000
Summa kronor: 186.158

UTGIFTER: 
Rep. och underhåll 38.230
Avg. dikesföretaget 6.257
Inköp datorer 22.148
Aktiviteter 17.444
El 34.105
Försäkring 4.052
Telefon, bredband 6.223
Renhållning 4.467
Anticimex 2.254
Ö-bladet 6.041
Årsavgifter, porto 1.594
Arvoden 10.000
Inbetald skatt och ATP 5.774
Obetald skatt 3.000
Obetald ATP 2.468
Årets resultat 22.083
Summa kronor: 186.158

Flatön 2008-01-28
Gerhard Andersson
Kassör

2006
INKOMSTER:
Hyror 69.510:-
Hyresfordringar 2006 20.700:-
Medlemsavgifter 22.800:-
Fester, aktiviteter 78.963:-
Ränta 299:-
Bidrag till vatten 7.679:-
Återbet. för toner 1.560:-
Innehållen skatt 3.000:-
Summa kronor: 204.511:-

UTGIFTER: 
Rep. och underhåll 33.552:-
Obetalda fakturor 4.371:-
Inventarier 3.929:-
Aktiviteter 21.666:-
El 32.212:-
Försäkring 4.271:-
Telefon, bredband 7.775:-
Renhållning 1.973:-
Anticimex 2.199:-
Ö-bladet 3.928:-
Årsavgifter, porto 3.897:-
Arvoden 10.000:-
Obet, ATP 2.007:-
Medlemsavgift 200:-
Tillsyningsavgift 825;-
Arets resultat 71.706:-
Summa kronor: 204.511:-
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Loppmarknad i år?
Som framgår av verksamhetsberättelsen har föreningens aktiviteter har under åren ökat stort och
det behövs. Den närmaste stora utgift vi har är ommålning av skolan. Därför behövs aktivite-
terna. Men det behövs också att fler medlemmar hjälper till och planerar våra aktiviteter. Som det
är nu är det styrelsen som ensam planerar. Det är inte bra. Flera av styrelsemedlemmarna, som
varit med i många år och troget ställt upp vid alla aktiviteter, säger att nu måste det komma in
nya krafter som kan ta över.

Vi måste sprida uppdragen på fler så att inte en aktivitet står och faller om en eller ett par slu-
tar. Det är också viktigt att ta vara på den erfarenhet som finns, men också viktigt att det kommer
in nya krafter och ideer till våra aktiviteter.

Påskpromenaden, Midsommardansen och Äggostförsäljningen har vi planerat i år. Men Lopp-
marknaden klarar inte styrelsen ensam i år. Det är den aktivitet som ger mest men också kräver
störst arbetsinsats. För att genomföra aktiviteten behövs det 3-4 personer som tar på sig att plane-
ra loppmarknaden. Det finns planeringsschema och utvärderingar gjorda, så planeringen behöver
inte bli betungande. Dessutom kommer styrelsen självklart att hjälpa till med tips och råd. En
telefonlista till Flatö-bor som brukar ställa upp finns också tillgänglig. 

Därför vädjar vi till medlemmarna om hjälp att planera och genomföra 
Loppmarknaden den 22 juli. Ring Torvald 55 500 eller Jan 55 316. 

Redaktör till Öbladet
Öbladet kommer ut fyra gånger om året. Där har medlemmarna möjlighet att sprida information
och annonsera. (medlemmar annonserar gratis). Tillsammans med hemsidan www.flaton.se har
vår lilla förening oanade möjligheter att sprida information.
Vi efterlyser mera textinslag till Öbladet. Gärna en redaktör som redigerar bladet och ser till att
öka textflödet. Kom gärna med förslag på innehåll.  jan.zetterberg@flaton.se, tel 0304-55 316

Portot till Öbladet
Portot till utskicken är en stor kostnad.Vi skickar ut tre nummer per år till de medlemmar som
inte är årsboende.Portokostnad ca 1700 kr per år. Det kanske finns de som är här ofta och lika väl
kan hämta Öbladet i sommarbrevlådan. Hör av er i så fall. Då sparar vi 4:80 per Öblad. Många
bäckar små . . .jan.zetterberg@flaton.se, tel 0304-55 316

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

Vedkap 
7,5 hk, säljes, 7000 kr

Jan Simonsson 
tel 55 195
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Bussar
"På bussfronten inget nytt" skulle man kunna säga. Sedan mötet i november då sex politiker kom ut till
Flatön och fick höra om våra bussproblem, har inget mer hänt än att en av politikerna blivit kallad till komm-
munens TRAFIKGRUPP och där tagit upp våra problem. 

TRAFIKGRUPPEN är en grupp inom Orust Kommun som beslutar om linjetrafik och skolskjutsar.
Information om vilka som ingår i gruppen, direktiv, beslutsunderlag och protokoll där besluten framgår skulle
läggas ut på kommunens hemsida vecka 5. Trots påstötningar finns ännu inget utlagt.(v.9)

Beträffande skolbussarna är den gjorda upphandlingen inte lätt att ändra på, men det lär finnas en ambi-
tion att hitta en lösning på något sätt. Förhoppningen är att det ska vara möjligt och inte stoppas av juridiska
eller tekniska hinder. 

Dessutom framfördes kravet på att buss 375 skall gå ner till Malöfärjan och hämta/lämna passagerare.
Kravet mottogs positivt men innebär att turlistor måste ändras.

På Kommunfullmäktiges möte 28 februari behandlades en motion om Upphandling av extra platser i
skolskjutsarna för resenärer till/från öar och andra orter utan kollektivtrafik". Svaret lyder: Upphandlaren ytt-
rar sammantaget att för skolskjutstrafik och kollektivtrafik gäller olika bestämmelser och insatser för
kommunen och bedömer att platser inte skall säljas. Kommunstyrelsen överväger behoven till nästa
kollektivtrafikupphandling och Kommunfullmäktige beslutade därmed anse motionen besvarad".

Av svaret att döma får man förmoda att Flatön fortsätter vara en bygd utan kollektivtrafik en lång tid
framöver.                                                                                                                          Lena Kjellman

Bohusläns Skärgårdsråd (BSR) håller sin Kuststämma
eller årsmöte lördagen 12 april 2008 på Öckerö. Tid, plats och dagordning hittar ni på www.flaton.se
anslagstavlan närmare mötet. BSR jobbar med frågor, som rör landsbygdsutveckling och möjligheter att bo
och leva i skärgården året runt, både på lokal och regional nivå. Tillsammans med riksföreningen
Skärgårdarnas Riksförbund (SRF) driver man samma typ av frågor fast på nationell nivå.     Lena Kjellman

Leader
En ny Leaderperiod har just börjat och ett nytt Leaderområde "Terra et Mare" har skapats. Där ingår Orust
tillsammans med sex andra kommuner.

I alla kommuner skall det bildas trepartnerskap där kommunen, näringslivet och föreningslivet skall sam-
verka för att skapa utvecklingsmöjligheter på landsbygden. Ungdomar är en viktig målgrupp i det här arbe-
tet. Mer information om Terra et Mare hittar man på www.carpemare.nu

Ett informationsmöte är planerat till torsdagen 13 mars kl 19.00. Platsen för mötet meddelas på www.fla-
ton.se anslagstavlan, eller Vuxenskolans hemsida. Leif Berndtsson, kunnig i Leader-frågor, kommer och alla
är välkomna att ställa frågor om ev. projekt och hur det fortsatta arbetet är tänkt att utformas.

För oss på Flatön är ju datorerna i skolan ett minne av ett annat Leader-projekt för ca tio år sedan.
Lena Kjellman
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Flatö Kyrkas Vänner
Aktiviteter 2008

Embraced kommer 3 maj kl 1800 med en gospelkonsert. Fri entré. 

Niklas Andersson i ett samarrangemang mellan Orust teatersällskap och Flatö
Kyrkas Vänner kommer 28 maj kl 1900. Entré 150 kr. 

Ängökvartetten med Inger Forsberg.Egna och andras dikter till klassiska toner den
14 juni kl 1800. Fri entré. 

”Solutgång” en hyllning till Ted och Kenneth Gärdestad med Anci Hjulström och
Simon Ljungman den 22 juli kl 1800. Entré 100 kr. 

Carina och Gåke sjunger Taube och andra visor 28 juli kl 1800.
Entré 100 kr. Årsmöte efter konserten. 

Roland Utbult kommer den 30 augusti kl 1800 Entré 100 kr

Flatöns
Hälsa & Friskvård

Känner du dig trött, stressad, har värk i kroppen, eller bara vill uppleva en skön avslappning kan tak-
til massage vara något för dig!
Taktipro, (original metoden) är en mjuk omsorgsfull beröring av huden som ges med respekt, omtan-
ke och lyhördhet för individens integritet och behov.
Hela kroppen behandlas med mjuka strykningar, ben, rygg, huvud, ansikte, bröstkorg, mage, armar,
händer och fötter. Olja och värmande filtar ökar välbefinnandet under behandlingen.
Huden är vårt största organ och säte för beröringssinnet som står i direktkontakt med vårt nerv-
system. Taktil stimulering kan hjälpa dig som har svårt att sova, är stressad,  orolig, har spänningshu-
vudvärk, utmattningssymtom  eller reumatisk värk

Helkropp 500 kr, ca.70 min.   Rygg/hand/fot el. ben 300 kr, 35 min. 
Jag hyr ett litet rum i Flatö skola (ingång på gaveln).

Återförsäljare för Forever Livings Aloe Vera produkter.

Välkommen
Barbro Arvidsson diplomerad Taktipro massör     Tel. 55 342    0734-43 34 38
Innehar FA skattsedel , är patient och ansvarsförsäkrad genom SFKM (Skandinaviska förbundet för komplementärmedicin). 



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

Telefon till skolan: 0304-55 307     Webbsida: www.flaton.se
Postgiro: 67 25 02-2

Styrelsen: Tel Epost
Jan Zetterberg, ordförande 55 316 jan.zetterberg@flaton.se
Gerhard Andersson, kassör 55 067
Britt Zetterberg, led 55 316 britt.zetterberg@flaton.se
Siv Lööv/Kåår, led. 55 595 kaar.kalle@telia.com
Henrik Nilsson, led. 55 001 janhenriknilsson@msn.com
Linus Bille, bokningsansv 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
Linus Bille 55 300 linus@analogdigitalunion.com
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 2008. 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.


