Ö-bladet
2007:1
En hälsning från Föreningen Flatön

Städdag

i och runt skolan samt

Poängpromenad
med gåbingo

utefter våra vägar

som vanligt på

Container kommer att
finnas vid skolan.
lördagen 28 april 2007
kl 10.00

Påskafton

Föreningen bjuder på
varm korv, dricka och
kaffe med dopp

Loppmarknad

lördagen den 7 april 2007
kl 10-12. Start i skolan.
Kaffeservering och lotterier
Välkomna!

Midsommardans
Midsommarafton
22 juni 2007

tisdagen den 24 juli 2006
Vi tar emot saker till loppmarknaden!
Kontakta oss så kommer vi och hämtar:
Jan 55 316, Torvald 55 500

Taubespelen
14-15 juli 2007

Verksamhetsberättelse för Föreningen Flatön år 2006
Styrelsen för Föreningen Flatön avger inför årsmötet den 17 mars år 2007 följande verksamhetsberättelse.
Ledamöter i styrelser och kommitteer har varit:
Gerhard Andersson
Ledamot, kassör
Festkommitté:
Gösta Edman
Ledamot
Asta Andersson, Ally Thorberntsson, Gunnel
Linus Lindahl
Ledamot
Torberntsson, Britt Zetterberg
Thomas Nordberg
Ledamot
Revisorer:
Jan Zetterberg
Ledamot, ordförande Torvald Thorberntsson, Said Karlsson
Henrik Nilsson
Ledamot, bokn-ansv
Barbro Arvidsson,suppl
Thomas Torberntsson Ledamot, husvärd
Valberedning:
Lena Kjellman
Suppl
Torvald Thorberntsson, Lotta Börjesson,
Kristin Palmblad
Suppl
Yvonne Nordberg
Sammanträden/Medlemsmöten: Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden utöver
årsmötet.
Medlemsantal: Föreningen hade vid årets slut 432 medlemmar varav 72 barn.
Föreningsbyggnaden, reparationer och underhåll. Under året har nödvändiga delar av byggnadens inre gamla el-dragningar sanerats. Bl.a. har den gamla elcentralen nedanför källartrappan
bytts ut mot en ny med automatsäkringar och jordfelsbrytare. Löshängande ledningar har "dödats"
och borttagits.
Byggnaden beredbandsanslutning: Föreningens bredband har uppgraderats till 8Mbits/sek.
Vatteninträngning i källarlokal: Problemet med vatteninträngning i gamla källarköket vid
ymnigt ihållande regn under året har nu upphört sedan diket på uppsidan vägen blivit ordentligt
uppgrävt och urrensat. Under verksamhetsåret har därför en mindre luftavfuktare behövt hållas i
kontinuerlig drift i köket för att eliminera fuktskador och lukt. Styrelsen avvaktar tillsvidare. med
planering och budgetering av åtgärd. för att först utröna om. ett ev. dräneringsarbete ändå
behöver/måste göras.
Ö-bladet: Föreningens informationsskrift Öbladet har utgetts med fyra nummer under året.
Uthyrning: Samlingslokalerna har under året varit uthyrt till: Begravningar, Bröllop, Fester,
Föreningsmöten, Kursverksamheter o. dyl. Av bostadsdelens rum och lokaler har två hyresgäster
avflyttat och efterträtts av två nya. Fyra av skolans rum är därmed för närvarande uthyrda på
löpande hyreskontrakt.
Specifikation över årets största intäkter
Medlemsavgifter
22.800
Totala hyresintäkter
90.210 kr
Påskpromenaden
17.579
Loppmarknaden
23.990
Äggostförsäljning vid Taubespelen 17.029
Saltsmak i dricksvatten: Tyvärr smakar vattnet från den nyborrade djupvattensbrunnen salt.
Styrelsen undersöker f. n. möjligheterna att åtgärda problemet genom att investera i en funk2

tionssäker reningsanläggning på utgående vattten från hydroforen.
Ekonomi: Tack vare många medlemmars
stora ideella arbetsinsatser vid några av föreningens aktiviteter enl. nedan specificerade
uppställning kan årets resultaträkning uppvisa
ett överskott på hela 71.716 kr.(framgår av
resultat- och balansräkningen.)
Trots den stora el-besparningen i kilowatt för
byggnadens uppvärmning (c:a 60 %) som
investeringen i bergvärmepumpen medförde
utgör fortfarande elkostnaden en ofrånkomlig
stor del av föreningens driftkostnader, främst
beroende på kraftigt ökade elpriser den senaste
tiden.
Övriga aktiviteter: Utöver ovannämnda
aktiviteter har föreningen lokaler under året,
upplåtits och använts för bl.a.:
Midsommardans kring lövad stång,
Taubeloppet, Brödbakning, Ulltovning,
Linedans, Ljusstöpning, Oljemålning,
Föreningens anslagstavlor: örhandlingarna
med Vägverket har förts om att föreningen ska
få sätta upp anslagstavlor för sina aktiviteter
vid Fröjdendals och Dragsmarks färjelägen.
Anslagstavla vid Ängöns färjeläge har upp-

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

skjutits tills det blir klart med omplaceringen
och byggnaden av den nya vaktstugan.
Förhandlingarna med färjerederiet bidrog
nog i viss mån till att färjeturerna lördagar och
söndagar nu har utökats till att även avgå var
tjugonde minut mellan kl. 10.00 och 16.00.
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 samlade verksamhet och ekonomiska
resultat. Utan medlemmarnas insatser kan föreningen inte verka och överleva.

STORT TACK TILL ALLA OCH
LÅT OSS TA NYA TAG
I SAMMA ANDA 2007.
Flatön i mars 2007
Styrelsen

Loppmarknad i skolan den 24 juli

Vi tar emot saker till
loppmarknaden!
OBS! Vad beträffar möbler,
tar vi endast emot trämöbler.
Vi tar inte emot några vitvaror.
Kontakta oss så kommer vi och hämtar:
Jan 55 316, Torvald 55 500

Behöver du hjälp med

Omeller tillbyggnad
kontakta
Hagens Snickeri
Lennart Arvidsson
tel 0304-55 342, 0704-54 62 26
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Årsredovisning
år 2006
Org.nr: 858500-6292
Behållning
2006.01.01
Bank
91.377:Postgiro
20.111:Summa kronor: 111.488:-

2006.12.31
119.772:49.100:168.872:-

RESULTATRÄKNING:
2006

2005

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:-

INKOMSTER:
Hyror
31.540:Medlemsavgifter
20.600:Gåvor
300:Fester, aktiviteter
74.650:Ränta
255:Bidrag från stiftelse 31.872:Årets underskott
14.544:Summa kronor.
173.761:-

UTGIFTER:
Rep. och underhåll
Obetalda fakturor
Inventarier
Aktiviteter
El
Försäkring
Telefon, bredband
Renhållning
Anticimex
Ö-bladet
Årsavgifter, porto
Arvoden
Obet, ATP
Medlemsavgift
Tillsyningsavgift
Arets resultat
Summa kronor:

UTGIFTER:
Rep. och underhåll 64.428:Tv, DVD, Bord
6.673:Vägskyltar
34.375:Aktiviteter
8.918:El
29.012:Försäkring
4.169:Telefon.
2.721:Renhållning
2.675:Anticimex
2.143:Ö-bladet
5.383:Årsavgifter, porto
1.365:Aggostformar
1.000:Avg. dikesföretaget
2.899:Arvoden
8.000:Summa kronor:
173.761:-

Flatön 2007.02.09
Gerhard Andersson
Kassör
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33.552:4.371:3.929:21.666:32.212:4.271:7.775:1.973:2.199:3.928:3.897:10.000:2.007:200:825;71.706:204.511:-

Flatö Kyrkas Vänner
2006 års verksamhet i Flatö Kyrka avslutades den 17 december med en mycket välbesökt
gudstjänst.Vår nye kyrkoherde Ingemar Ekström fick stor uppskattning för att han
uppfyllde vår önskan om en gudstjänst i juletid.
Nu kommer snart en ny sommar och som vanligt kommer Flatö Kyrkas Vänner att arrangera några intressanta konserter.Bokade och klara är nedanstående:
Söndagen den 27 maj kl 1600

Kören Opus 83 under temat ”För kärlekens skull”
solist Olle Pettersson, pianist Love Pettersson
Ingen entréavgift

Lördagen den 16 juni kl 1900

Thomas von Brömsen med Ängökvartetten Entré 100:-

Torsdagen den19 juli kl 1900

Janne Magnarssons trio med Caisa. Entré100:-

Måndagen den 23 juli kl 1900

Carina och Gåke Entré 100:-Årsmöte efter konserten.

Lördagen den 28 juli kl 1900

Kören Tallhöjdsgruppen.Ingen entréavgift
Eventuellt kommer ytterliggare en konsert i juli.

Även i år kommer Malö Camping att hjälpa oss med förköp av biljetter.
Församlingen kommer att hålla gudstjänst på annandag påsk samt även någon eller några
sommargudstjänster.
Vi ser fram mot välbesökta gudstjänster och konserter även detta år
Alla hjärtligt välkomna önskar
Styrelsen

Ny bokningsansvarig
På årsmötet den 17 mars övertog Linus Bille uppgiften
som bokningsansvarig för uthyrning av skolans lokaler:
Linus Bille tel 55 300, 0709-75 61 75, linus@analogdigitalunion.com
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SOMMARKONSERT MED OPUS-83
I FLATÖ KYRKA.
Söndagen den 27 maj (Pingstdagen) kl. 16.00 ges en
sommarkonsert i Flatö kyrka med kören Opus-83
under ledning av dirigenten Jack Svantesson.
Övriga medverkande är: solist Olle Pettersson
och pianist Lowe Pettersson.
Kören Opus-83 är en blandad kör.
Medlemmarna kommer från Ale kommun,
Kungälv med omnejd och Göteborg. Kören har
en bred repertoar som spänner över kyrkomusik, visor, sånger och musikaler m.fl. Sedan
kören bildades 1983 har den letts av Jack
Svantesson som sedan några år även leder
Kungälvs manskör.
Årligen gör man vår-, sommar, höst- och julkonserter på ett flertal olika platser, i kyrkor
eller andra offentliga platser. Kören har även
förekommit i andra sammanhang såsom t.ex.
återkommande vis-, och allsångsaftnar på
Repslagarmuseet i Älvängen och
Glasbruksmuseet i Surte m.fl. Kören har även
genomfört konserter i flera länder såsom:
Norge, Tyskland. Österrike och Polen. Kören
Continuo i Sopot, Polen har man vänkontakt
med och man har gästat varandra flera gånger.
År 2006 erhöll Opus -83 ett kulturpris från Ale
kommun.
I våra konserter medverkar ofta solister.
Olle Petterson är utbildad vid Musikhögskolan
samt Teater- och operahögskolan. Han har
arbetat som sångare och skådespelare på såväl
scen som på TV. Repertoaren är bred och han
sjunger med sin mjuka barytonstämma lika
gärna musik av Evert Taube, Adrew Lloyd
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Webber eller gospels. Allt med lika stor glöd
och inlevelse. Han har samarbetat med kören
Opus-83 många gånger och har medverkat på
en CD-skiva som utgivits av kören.
Det har även pianisten Lowe Pettersson som
har arbetat på Teater och operahögskolan, på
"Storan" och på Folkteatern i Göteborg. Lowe
ackompanjerar både operasångare och trubadurer och är flitigt anlitad och känd för sin lyhörda följsamhet och musikalitet. Han framför
solonummer av Rossini, Bach, Taube och
Beethoven med bravur och elegans. Lowe har i
många g medverkat vid konserter som Opus83 gett, både som solist på flygel och som
ackompargQr. Denna konsert har temat: FÖR
KÄRLEKENS SKULL där innehållet i musiken och texten speglar olika slags kärlek.

Sugen på något nytt?
Intresserad av någon distanskurs
framåt höstkanten?
Nu är det dags att botanisera bland
utbud och hålla koll på ansökningstider.
Titta in på www.orust.se/larcentrum och
låt dig inspireras. Under mars månad
lägger vi kontinuerligt ut kursnyheter.
Kontakta gärna
Inger Wallin 0304 33 43 22/
inger.wallin@orust.se om du har frågor
och utvecklingsfunderingar.

Västra Orust Nätverk träffade politiker och
tjänstemän i Ellös Folkets Hus torsdagen 1 mars 2007
Gemensamt för de frågeställningar vi har om
såväl samhällsföreningar som skolorna är vi
efterlyser en ökad helhetssyn hos kommunens
handläggare (på alla nivåer). Oavsett vilken del
man jobbar inom och som man har ansvar för,
borde utredningar, beslut och beslutsförslag i
första hand utgå för hur det påverkar kommun
som helhet - inte som idag hur det påverkar
den egna delen av kommunförvaltningen.
Trots försöken att styra diskussionen i en
mer konstruktiv riktning kom samtalen vid borden huvudsakligen att kretsa kring själva problematiken, dvs att Orustmodellen av allt att
döma inte är hållbar när samhällsföreningarna, i
brist på såväl medel som ideellt engagemang,
inte längre kan åta sig att sköta gemensamma
funktioner i våra samhällen.
Samtalen kom endast i begränsad utsträckning att beröra hur dessa funktioner och uppgifter ska skötas i framtiden. Genomgående
reaktion från kommunens sida var att man inte
kan ta på sig uppgiften eftersom det inte ingår
i budgeten och att det kommer att krävas en
omorganisation och skattehöjning om verksamheten skall skötas av kommunen. Frågan
om vem som i så fall skall ta ansvaret och
huruvida kommunen överhuvudtaget kan frånhända sig ansvaret, fick inget entydigt svar.
En viktig framgång vid mötet var att frågorna tydliggjordes på ett sätt som inte skett
tidigare. Närvarande politiker och tjänstemän
blev uppmärksammade på det bakomliggande
problemkomplexet och frågorna anhängiggjordes hos kommunen. Uppenbarligen var flera av
våra kommunpolitiker inte fullt medvetna om
förhållandena när det gäller samhällsföreningarnas roll och den s.k. Orustmodellen.

Samtalen kom i stor utsträckning att fokuseras på skötseln av badplatserna. Det tycks
råda diskrepans mellan kommunföreträdarnas
resp. samhällsföreningarnas åsikter om vilken
betydelse välskötta badplatser får för kommunens ekonomiska tillväxtpotential inom turistoch rekreationssektorn. Att samhällsföreningar
dessutom handhar renhållning och en rad andra
fundamentala samhällsfunktioner verkade inte
alla vara fullt medvetna om.
Många uttryckte uppskattning över initiativet från Västra Orusts Nätverk och föreslog ett
nätverk omfattande alla samhällsföreningar på
Orust.
Såväl kommunchefen som kommunalrådet
Hygrell bekräftade vid mötets slut att "bollen"
nu ligger hos kommunen och att ett initiativ
från kommunens sida i syfte att komma vidare
kan väntas inom kort.
Mer att läsa om Västra Orust Nätverk finns
att läsa på www.flaton.se/von.htm

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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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
zetterberg.jan@telia.com
Gerhard Andersson, kassör
55 067
Thomas Nordberg, led
55 524
thomas.nordberg@carema.se
Siv Lööv/Kåår, led.
55 595
kaar.kalle@telia.com
Henrik Nilsson, led.
55 001
janhenriknilsson@msn.com
Linus Lindahl, bokningsansv 55 300
linus@analogdigitalunion.com
Thomas Torberntsson, husvärd 55 054
Lena Kjellman, suppl
55 484
lena.m.kjellman@telia.com
Kristin Palmblad, suppl
55 300
info@kpalmblad.com
Britt Zetterberg, suppl
55 316
zetterberg.jan@telia.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.
Lokalhyror:
Uthyrning till medlemmar:
Stora salen:
500 kr/dygn
Stora salen för möten 200 kr/dagmöte
Källarsalen: o köket 200 kr/dygn
Hyra av bord
100 kr/dygn
Köket entréplan
100 kr/dygn
Hyra av stolar
100 kr/dygn
Medlemmar har tillgång till datasalen
gratis, om det är för enskilt bruk.
Nästa Ö-blad kommer ut i början av juni 2007. 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, zetterberg.jan@telia.com

Hembygdsboken Flatön/Malön/Ängön
av Olof Brattö säljes av Hembygdsföreningen. Mats Persäng, tel 55 030

