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En hälsning från Föreningen Flatön
www.flaton.se

Årsmöte i Föreningen Flatön 
lördag 1 april kl. 16.00

Alla välkomna!

”Firmafest” 1 april kl. 18.00 efter årsmötet.                                                                                   
Alla som hjälpt till i föreningen under det gångna året är hjärtligt välkomna.                                                

Begränsat antal platser. Först till kvarn.  Kostnad: 80:-                                                                                 
Anmälan via mail till ellika.sandren@gmail.com alt. 0705-773321.                                                                     

Sista anmälningsdag den 19 mars.

Påskpromenad 
lörd. 15 april

med start i Flatö skola 10.00 - 12.00
Det blir tipsfrågor för barn, ungdomar och vuxna 

utefter slingan. Som vanligt blir det också 
lotterier och hembakat med kaffe eller saft. Det 
kommer också att finnas korv och bröd att köpa.

Missa inte vårens evenemang på Flatön! 



Detta händer i Flatö skola…

Söndagar
Ukulele-kurs        
Start 9 januari kl.17.00 under ledning av OA Gunnarsson. 
Vi spelar och har det trevligt. 
Är du intresserad, ring OA tel. 0709 - 859766.
Biokvällar                                                                                                                                   
kl 18.00 söndag 26 mars. Soppa i pausen
Kostnad 50:- Kontaktperson Pia Fredholm tel. 0705 - 83 93 04.

Tovning lörd. 18 mars kl 10  i skolan. Anmälan till Barbro Arvidsson  0723-11 28 90.                                     
Årsmöte lörd.1 april kl 16 i Flatö skola.  Firmafest kl 18.00.                                                                                        
Planeringsmöte inför påskpromenaden tisd. 4 april kl 18.30 i Flatö skola. Datasalen.                      
Informationsmöte fiberföreningen 4 april kl 18.30 i Flatö skola. Stora salen.                                                                                                                                                                  
Poängpromenad på påskafton, lörd. 15 april. Start kl 10-12 i Flatö skola.                        
Arbetsdag lörd. 22 april 9.30. Vi bjuder på korv, bröd och fika.                                              
Plantbytardag lörd. 20 maj kl 11.00 - 14.00 vid Flatö skola. Så nu frön och sätt sticklingar   
så du har något att byta med! Mer info på hemsidan.                                                                                                                                      
Dans och lekar på midsommarafton fred. 23 juni kl. 12.00 vid Flatö skola.                
Planeringsmöte inför loppisen tisd. 4 juli kl. 18.30.                                                                                
Loppis och auktion tisd. 18 juli kl. 11.00. Auktion kl.12.00. Kaféet öppnar kl 10.30.          
Sönd. 16 juli kl 14-16 samt månd. 17 juli kl 9 kan vi ta emot saker i skolan + förberedelser.

Måndagar
Arbeta med eget tillsammans: Vissa måndagar kl 10-14. 
Ring Inger Persson, tel. 555 16.
Sittgympa: Start 16 jan. kl 19. Kontaktperson Pia Fredholm, 
tel. 0705-83 93 04.

Tisdagar
Berättarkvällar: Vårens sista berättar kväll blir 28 mars. 
Frågor: Inger Forsberg, tel. 554 41/Anita Johansson, tel. 
550 67 eller föreningens hemsida flaton.se.
Linedance: 14 mars och 11 april kl 18.30. Kontaktperson: 
Bengt Carlsson, tel. 0523-471 02.

Onsdagar
Målning: Från kl 18 i källarlokalen. Kontaktperson: Asta 
Andersson, tel. 550 81.
Matlagning: Start kl 18. Matglada herrar lagar mat 
tillsammans. Kontaktperson. Kalle Kåår, tel. 0703-36 20 32.

Lördagar
Gubbeklubben: Herrarna i Gubbeklubben träffas. Man ser 
på storbilds-TV-matcher, har lite aktiviteter, tar en öl och har 
det trevligt i största allmänhet. Kontaktperson: Kjell Moredal, 
0739-87 05 07.



              Flatö-Malö Hembygdsförening
Årsmöte 

Lördag den 8 april klockan 15.00 i skolmuséet
Hembygdsdag

Lördag 1 juli kl. 15.00 i skolmuséet
Kulturvandring

Datum och plats ej bestämt.

Sommarprogram på Flatöns hembygdscen:

Tisdag 6 juni kl. 15.00: Nationaldagsfirande med OA:s uckegrupp, 
Entré 40 kr.

Lördag 17 juni: Folkmusikfestival på Flatön
Wirdland, Heldraget, Agnes Casimir-Lindholm, Malin Klittvall, 

Sanna Mobergs trio och Haga-Bröderna.

Tisdag 4 juli: Önskeallsång på Flatön.
Gåke, Lennart Palm / Johan Aronsson, Gästartist: Nina Inhammar

Fredag 14 juli: Apollon i Håtteland
Gåke, Klasse Möllberg, Sofia Geidvik

 och Karin Sjöalth, Pierre Eriksson / Tomas Olsson,

Tisdag 1 augusti: Önskeallsång på Flatön.
 Gåke, Lennart Palm / Johan Aronsson Gästartist: Stefan Gerhardsson,

Biljetter kan förköpas på:
Göksäter, Tegnebytappen, Ellöskiosken, 

Wallgrens café i Varekil och även turistbyrån i Henån
info: gake@swipnet.se eller tel. 0704-802745



Stick i Stäv
Lokalt konsthantverk på Malö!
Öppettider:
Fredag  13 - 17
Lördag  12 - 17
Söndag 13 - 16
eller efter 
överenskommelse,
tel. 0304-516 98 el. 0707-94 39 36
Välkomna!
Else-Britt

Sittgympan är i full gång och vi  träffas varje 
måndag kl 19 och kämpar på i 45 minuter. 
Extra kul är det att antalet "killar" stadigt ökar i  
gruppen. Härligt med modiga män.
Det finns plats för några till.
Välkomna!

I källaren står vårt gym och självklart är alla 
våra medlemmar välkomna att träna där.
Och vill man inte träna så finns det böcker i    
vårt bibliotek i källaren att låna.
Pia Fredholm

  Till er som är ute och går i mörkret
  Ni syns dåligt!!

  Snälla,  bär reflexväst!  För er egen skull!

Julnattsgudstjänst 2016

På julnatten kom c:a 50 personer till den fint upplysta kyrkan på Flatön. Där fanns kyrkoherde 
Håkan Helleberg, som ledde gudstjänsten och läste det kända julevangeliet. Familjen 
Gunnarsson sjöng och spelade vackert, både psalmer och andra julsånger. Det blev verkligen 
en högtidlig julstämning för alla besökarna!     

                       Skrivet av Anita Johansson                                                                                                            

                                                                   

Senaste nytt från Malöströmmarfibern!
Vi har bestämt oss för gruppavtalsleverantör, det blir Comhem. Vi ska ha informationsträffar för våra 
medlemmar bland annat om detta, dels i Morlanda församlingshem den 16 mars, dels i 
Flatö skola den 4 april.

Grävningarna är nästan färdiga. Fiber är indragen i slangarna, fibern har svetsats ihop i skåp och 
boxar, montering av utrustning i nodhusen håller på att bli färdig.  Det återstår några få anslutningar på 
grund av nyligen inkomna anmälningar. Det är ännu inte är för sent att anmäla sig utan att 
extrakostnaden blir alltför hög. I samband med blåsning av fiber har vi vid stopp behövt gräva fram 
slangen. Detta arbete är nu klart och vi kan lägga sista handen på återställningsarbeten och därefter 
ordna slutbesiktningar efter vår framfart.
Vi börjar montera de så kallade mediaomvandlarna hos varje medlem, med start sista veckan i mars. 
Planen är att hela systemet ska vara i drift till midsommar.

Vi vill tacka alla medlemmar som ställt upp med frivilliga insatser. Vi vill också tacka de markägare, 
som med några få undantag välvilligt ställt upp med avtal, upplåtelser, råd och dåd  i vårt arbete. 

Peter Fäldt och Sven Jansson
Projektledare för Malöströmmarfibern

 



Flatö Kyrkas Vänner har kontakt med flera spännande artister. Det mesta har 
redan fallit på plats men vissa justeringar och kompletteringar i programmet 
kan förekomma. Kolla därför hemsidan och nästa Ö-blad. Det preliminära 
programmet ser ut så här hittills:

Torsdag 27 juli kl 19:00: Isabella Lundgren med musiker.  
En gudabenådad sångerska som är bland det bästa som hänt den svenska 
jazzscenen enligt Svenska Dagbladet. Hon har fyllt Stockholms Konserthus med 
entusiastisk publik och har fått många prestigefyllda pris och utmärkelser t ex 
Sveriges Radios Jazzkatten, Årets Musiker 2015, Orkesterjournalens Gyllene 
Skiva, för ”Somehow life got in the way” 2014 osv. Isabella Lundgren 
sommarpratade i Sveriges Radio P 1 2016. Vi ser fram emot en mäktig musikstund i 
Flatö kyrka!

Söndag 6 augusti kl 19:00: På kryss med Evert Taube. Succén från sommaren 
2015 där visartisten Martin Bagge och litteraturvetaren David Anthin gjorde en 
bejublad musikalisk-litterär seglats längs Bohuskusten. Detta upprepas i år med ett 
strandhugg på Flatön, där även Gunnar Ericsson, artister, musiker och kör 
medverkar. Detta blir något alldeles extra!

Lördag 12 augusti kl 19:00: Gåke och Lotta Rossövik. Visor vid havet. Vi 
hälsar Gåke och Lotta välkomna och ser fram emot en härlig sommarstämning med 
trevlig samvaro och fin musik!

Christoffer Wollter och Åsa Fång har också lovat att komma till Flatö kyrka i 
sommar. Preliminärt datum är 10 juli kl 19:00. Vi återkommer när allt är slutligen 
klart.

Flatö Kyrka sommaren 2017

Gudstjänster
Måndag 17 april kl 9.00: Emmausvandring från Malö färjeläge 

med mässa kl 11:00 Flatö kyrka 
Präst: PG Hanner och musiker Sanna Räsänen

Lördag 25 juni kl.19.00: Taubegudstjänst 
Präst: PG Hanner med Henrik Mossberg och musiker

                            Musik 



Just nu så håller vi på att bygga ut och fräscha upp på Flinken. Glasverandan blir större 
och vi får en handikapptoalett och kapprum uppe vid restaurangen.  Mer info kommer!

Sommarens händelser på Handelsman Flink 2017
29 april lördag Säsongspremiär med Kenny Rågers

3 juni lördag Logålejo  (Lotta, Gåke, Lennart o Jonte)

24 juni lördag OA med Uckegruppen

1 juli          lördag Haaks

2 juli          söndag OA med Stjärnonrna på Flinks

5 juli          onsdag Musikquiz med Percy Smith

8 Juli  lördag Irländsk Folkrock med Whiskey By Pints

9 juli          söndag OA med Stjärnorna på Flinks

12 juli onsdag Taubequiz med Gåke

15 juli lördag Trubadurunderhållning Joakim Vennberg

16 juli söndag OA med Stjärnorna på Flinks

20 juli torsdag Gåke på Flinks. Gästartister: Sentiment Falls.

22 juli lördag Music Smiths

23 juli söndag OA med Stjärnorna på Flinks

29 juli lördag Spansk afton med Giraldo från Flamenco en Marcha

30 juli söndag OA med Stjärnorna på Flinks

2 aug onsdag Musikquiz med Percy Smith

5 aug lördag Gåke på Flinks. Gästartist: Hanna Boquist

6 aug söndag OA med Stjärnorna på Flinks

9 aug onsdag Taubequiz med Gåke

12 aug lördag Irländsk Folkrock med Whiskey By Pints

13 aug söndag OA med Stjärnorna på Flinks

26 aug lördag Säsongsavslutning med Kenny Rågers

Fredagar har vi sparat till olika event såsom grillafton, räkfrossa m.m. datum kommer senare.

I år öppnar vi Galleri Maj och kommer ha olika utställningar med konstnärer som: Franz Glatzl,      
OA, Gåke, Anette Ihrelius, Ulrika Thomasson, Margit Grell, Berit Stridh, Gull-Britt Niklasson,                
Malin Stridh med flera.

Vi öppnar även Lillflinken denna säsongen.  Där kommer vi att ha glass och café.
Välkommen att beställa bord 

0304-550 51 
www.handelsmanflink.se



Lite nytt från styrelsen:
Våra tre grupper jobbar på. 

Aktivitetsgruppen fortsätter att planera aktiviteter, fester och andra sammankomster. 

Fastighetsgruppen håller koll på vår fastighet. Nu planerar vi att röja ur gamla köket i entreplanet och få ett bättre 
förråd för våra stolar. Vårt nya kök kommer också att få lite ny utrustning.

Trafikgruppen som bildades förra året hade en lång startsträcka men har nu kommit igång ordentligt. Vi som 
jobbar där är Lars Normark, Pia Fredholm, Gösta Torberntsson, Ellie Anglerot, Inger Forsberg, Sten Fredholm och 
Lena Kjellman. Vi har haft tre möten, varav ett med driftsansvarige för vår väg 751. Det var ett bra möte, där vi gick 
igenom vad som gäller för underhåll av väg och vägren. Vi fick tips att göra skrivelser på de områden där vi vill se 
förbättringar. Vi har skickat skrivelser till Trafikverket om vägen och väntar nu på svar. Nytt möte med Trafikverket 
blir det i Stockholm i mars och då tar Lena med en skrivelse om den trånga färjan på Ängön. Väntkurer och dåligt 
synkade bussar är en annan viktig fråga att ta upp med Trafikverket. Vi har också kontaktat kommunen och 
Västtrafik angående kommunikationer, både för allmänheten men också för våra skolbarn som har långa restider. 
Mer information från Trafikgruppen kommer i nästa Ö-blad.

Ny hemsida. Vi håller på att ta fram en ny hemsida för Föreningen Flatön. Den kommer att få delvis nytt utseende 
men mycket kommer att vara sig likt. Förändringar som blir är att man kan kommentera alla inlägg som görs. Det 
finns en sökfunktion. Köp & Sälj och Anslagstavlan får nytt utseende och funktion. Säljobjekt ligger begränsad tid, 
vill man förlänga lägger man in på nytt. Möjlighet ska finnas att köpa reklamplats. Vi har ca 60 unika besökare per 
dag under vinterhalvåret. Under sommaren ökar det till över hundra per dag. I samband med nytt Ö-blad stiger 
också antalet besökare på hemsidan. Vår förhoppning är att hemsidan ska bli mer öppen, kommunikativ och 
inbjudande. Lars Normark, Lena Kjellman och Sten Fredholm kommer att vara administratörer för hemsidan och 
göra ändringar efter behov.  

Närbuss Orust kommer även till Flatön två gånger per vecka. Närbussen går varje måndag och torsdag från 
Flatön 9.15 till Henån. Därifrån går den tillbaka 12.15. Bussen hämtar/lämnar vid dörren, enkel resa kostar 20 
kronor och turen ska bokas senast kl 16.00 fredag resp. onsdag. Bokas på telefon 0304-302 92. Resan kan endast 
betalas med Västtrafiks kontoladdning eller bankkort. 

Skoldagar får alla också åka med skolbussen som går till/från Ellös. Turerna ska finnas på Västtrafiks 
reseplaneraren, det gäller att kolla så det inte är lov eller studiedag. 

Din lokala byggare
orustbyggmarin.se

0706-402083

Besöksadress:
Glimsåsvägen 3, Ellös.

Tel. 0304-548 80

Gör som Föreningen Flatön:
Köp el lokalt!

För aktuellt pris, gå in på
www.bestel.se



Föreningsinformation
Postadress: Föreningen Flatön, c/o Gerhard Andersson

Flatön 655, 474 91 Ellös
Bankgiro: 995-6574, Årsavgift 100 kr/person eller 200 kr/familj.

Mer info på webbsidan: www.flaton.se

                                                   Hyra lokal.
Du kan hyra lokal i skolan med eller utan det nya välutrustade köket.
Hyresbetalning av lokal sker i förskott med depositionsavgift för den stora salen med 
800 kr, på föreningens bankgironummer: 995-6574. Dessa 800 kr återfås då lokalen 
återlämnas i godtagbart skick. 

Hyrespriser stora salen + köket ett dygn           900 kr.
källaren + köket                                                 300 kr
stora salen  för möten - max 4 tim. ej kök         300 kr. 
     ”      ”      plus kök -   max 4 tim                     600 kr

Bokning görs till Anita tel. 0304 - 550 67 eller till Pamela tel. 0704 - 38 82 23 
Bokning på almanackan i skolan är ej giltig!
Pamela Gunnarsson lämnar ut nycklar och kollar att lokalen återlämnas 
i samma skick som den var vid uthyrningen.

Styrelsen:           Tel.                   E-post
Lena Kjellman, ordf.                 554 84            lena.m.kjellman@gmail.com
Gerhard Andersson, kassör   550 67           gerhard@flaton.se
Anita Johansson, sekr.   550 67           anita@flaton.se
Lars Normark, led.           555 19           beritolars@flaton.se       
Sten Fredholm, led.           070-1090380   sten.fredholm@gmail.com
Inger Persson, led.           555 16           ingerosolve@telia.com
Inger Forsberg, suppl.           554 41           inger@flaton.se           
Ellika Sandren, suppl.           070-5773321   ellika.sandren@gmail.                           

                             Ö-bladet: kjell.m@flaton.se eller inger@flaton.se

Flatön 864
474 91 Ellös

www.lifestone.com

Nästa Ö-blad kommer ut i början på juni.

http://www.lifestone.com/

