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En hälsning från Föreningen Flatön

Ö-bladet

Föreningen Flatön tackar
för det gångna året

och önskar alla en riktigt god jul
och ett gott nytt år 2008
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Leader på Orust
Arbetet med att få igång Leader den nya programperioden 2007-2013 fortgår. Program är skrivet,
nomineringar till LAG-gruppen är gjorda. Kommunen kommer att gå ut med mera information i
januari när detta är klart och det börjar bli dags att tänka på projekt. På kommunens hemsida finns
mer information. 

Bussproblemen på Flatön
Föräldragruppen har haft kontakt med flera politiker och förklarat problemen. Dels de rent prak-
tiska, som innebär att friskolebarnen och gymnasiebarnen numera måste köras av föräldrarna både
morgon och kväll, men också de informationsbrister och samordningsbrister som finns både i
kommunen och i samarbetet med Uddevalla kommun. 
"Kommunen har inget ansvar för gymnasieelevernas skolskjuts" har vi fått höra. Varför anpassar
man då bussar på andra orter på Orust, för just gymnasieelever till både Uddevalla och
Stenungsund? Är inte alla barn på Orust lika mycket värda? Kommunen är skyldig att tillhanda-
hålla gymnasieutbildning för eleverna.

Politikerna inser att det inte rör sig om några besparingar när kostnaderna för inackorderingsbidrag
och taxiskjutsar räknas fram. 
Det finns en "trafikgrupp" i kommunen. Men det går inte att hitta några protokoll på kommunens
hemsida och man kan inte hitta vilka som ingår i den eller när de har möten. Ändå verkar det vara
här besluten fattas. Vi försöker få fram mer om denna "anonyma" grupp.
Det har också gjorts en ny upphandling och enligt den får bara en juridisk person köpa plats i buss-
sen. Som förklaring till detta har vi fått en mängd olika argument som rör de mest extrema förhåll-
landen man kan tänka sig. Under alla år har vi ju upplevt olika typer av driftsstörningar men de hör
till undantagen och vi har alltid löst problemen när de dykt upp.
Att ändra villkoren under innevarande period går inte, sägs det. Men justeringar måste kunna göras,
t.ex. fler barn kan flytta in som behöver skjuts.

Miljöaspekten har vi också lyft fram. Kommunen har nominerats till ett miljöpris för bättre komm-
munala tjänsteresor, (= antalet körda mil inom hemtjänsten har minskat). Den miljövinsten har vi
"ätit upp" flera gånger om, med alla onödiga mil som körs fram och tillbaka över Flatön varje dag. 
Vad beträffar det otrevliga bemötandet flera föräldrar upplevt och de yttranden om att "vi får skyll-
la oss själva som bosatt oss på Flatön" som en enskild tjänsteman har gjort så har Barn- och utbild-
ningsförvaltningen i en tjänsteskrivelse av 2007-10-09 (diarienr 2007/196 623) skrivit följande:
Barn- och utbildningsförvaltningen beklagar om beskeden om vad som styr hanteringen av skol-
skjutsarna har uppfattats negativt. Det är en komplicerad verksamhet och tillämpningen av rikt-
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Behöver du hjälp med

Båten eller bilen
kontakta

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

Årsmöte
Föreningen Flatön

lördagen den 8 mars kl 18.00
Efter årsmötesförhandlingara berättar

Klas Berntsson om långafisket

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.
Postgiro 67 25 02-2

linjer och regelverk måste vara strikt. Frågor kring levande landsbygd mm. är inte en sak som en
enskild tjänsteman vid barn- och utbildningsförvaltningen har att besvara.
Svaret skall tolkas så att en enskild tjänsteman inte får uttala sig enligt ovan då detta strider mot
övergripande kommunala styrdokument. Eller som Boo Widén sa på ett kommunmöte: "Det är tjän-
stefel att säga så".
Och till sist, om nu regelverket skall vara strikt, borde man väl kunna förvänta sig att verkställande
tjänsteman har den kompetens som krävs för uppdraget?

Så fortsättning följer, men vi får nog fortsätta köra våra barn ett bra tag till.

Lena Kjellman

Tack alla ni som hjälper till vid våra aktiviteter!
Utan er fungerar inte vår verksamhet. Allt bygger ju på frivillighet.
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Flatö Kyrkas Vänner

Luciagudstjänst i Flatö kyrka
med stort luciatåg

söndagen den 16 december kl 19.00
Komminister Maria Sandström

Kyrkans Vänner bjuder på glögg efter luciagudstjänsten

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

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

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
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Måndagen den 25 november 1957 invigdes Malöfärjan, landsvägen och bron mellan
Malö-Flatö av dåvarande landshövdingen Per Nyström50-årsjubileum

Med på färjan var bland andra: Tore Jansson, Ture i Väster, Torbernt Johansson i Kila, Handelsman Flink (Gustav Johansson). 
Jarl Simonsson efterlyser information om denna den första turen. Har ni information kontakta då Jarl, tel 0304-55 137 eller maila: jarlh@telia.com
På nätupplagan av Ö-bladet finns fler och bättre bilder: www.flaton.se och gå in på Om föreningen och Ö-bladet

Vägdirektör Sune Ewerdahl, Handelsman Flink (Gustav Johansson) och landshövding Per Nyström

Konrad (gift med Maj på Malö), den förste fär-
jeskepparen.

Invigningstal av landshövding Per Nyström

Anbudsanonnsen för att köra färjan

Fiskmjölsfabrikens direktör Sten Häller och
Handelsman Flink





Handelsman Flink får blommor av Vägdirektör Sune Ewerdahl

Fiskmjölsfabrikens direktör Sten Häller och Handelsman Flink
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Linedans
fortsätter till våren, tisdagar kl 18.30 i skolan. Anmälan till Inger ocg Bengt tel 55 441

Våra aktiviteter
I år har vi haft fyra aktiviteter: Påskpromenaden, Midsommardansen, Loppmarknaden
och Äggostförsäljning på Taubespelen.
Aktiviterna har ökat i omfattning vilket innebär att de kräver mer engagemang från de
ansvariga. För att avlasta festkommittén, som ensam stått för samtliga arrangemag, före-
slår styrelsen att vi nästa år gör fyra aktivitetsgrupper som ansvarar för varsin aktivitet.
Detta innebär att vi behöver fler medhjälpare till aktiviteterna. Det räcker inte att tänka:
“jag ställer upp om dom ringer”. Det behövs nya krafter och nya ideer till förändring och
förbättring. Det behövs inga stora engagemang, många bäckar små . . .

Kontakta Ally/Torvald tel 55 500, mail torvald@hem.utfors.se eller
Britt/Jan tel 55 316, mail britt.zetterberg@flaton.se

Notiser

Nybörjarkurs i datoranvändning startar
tisdagen den 15 januari kl 16-18 i skolan
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. . . .

Hej! Vi vill gärna erbjuda rätt utbildning för dig! Hjälp oss med dina önskemål! 
Besvara vår enkät www.orust.se/larcentrum Det tar cirka 5 minuter. Så enkelt är det att
påverka det framtida utbudet av utbildning
i kommunen. 
med hälsning/Inger Wallin

  



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
Thomas Torberntsson, husvärd 55 054
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 mars 2008. 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.




