
Ö-bladet
2017:2

En hälsning från Föreningen Flatön
www.flaton.se

Loppis och auktion                                             
tisd. 18 juli kl. 11.00. 

Auktion kl.12.00. 

Kaféet öppnar kl 10.30

Mer info i kalendariet sid. 4-5.

Flatömässan  
fredag 28/7 i Flatö skola.

 
Du som vill kan boka bord och sälja Dina produkter eller det Du har odlat själv.

Du betalar 100 kr för ett bord. (OBS ej tänkt som loppis). 
Det här är en ny aktivitet för extern försäljning till skillnad från våra andra aktiviteter 

(påskpromenad, midsommar och loppis) då intäkterna från all försäljning 
oavkortat går till föreningen. 

Föreningen sköter kaffeserveringen.
Anmälan till Pia Fredholm - ptingback@hotmail.com 

eller Lena Kjellman - lena.m.kjellman@gmail.com

Midsommarafton
fred. 23 juni kl. 12.00 vid Flatö skola

OBS! Ta med blommor!
Mer info om midsommarafton 

finns i kalendariet sida 4-5.



Info från styrelsen 

Vår trädgård/lekplats. Vi är glada för vår fina trädgård dit familjer med barn kan komma 
och leka av sig. Därför vill vi uppmana  ALLA SOM RASTAR HUNDAR DÄR – 
PLOCKA UPP EFTER HUNDEN OCH LÄMNA INGA FIMPAR KVAR!! Så undviker vi 
att det händer någon olycka när barnen är där och leker. Grindarna ska också vara 
stängda, så de inte blåser sönder. 

Uthyrning av lokalen. I entrén kommer vi sätta upp en lapp, som visar om lokalen är 
uthyrd. Då vet vi att vi måste visa hänsyn och inte har tillträde till den uthyrda lokalen. 

Ny anslagstavla. Vi har fått en ny, fin anslagstavla utanför skolan. Den är till för sådant 
som händer på våra öar. Vi har bestämt att vi bara använder häftstift på den nya tavlan. 
Då kommer den att hålla längre och man kan enkelt flytta runt anslag för att få bättre 
plats. På sikt kommer vi också att fräscha upp tavlorna vid färjorna och vid Korsvägen. 
Då går vi över till häftstift. 

Styrelsenytt. 
Två personer har avgått ur styrelsen.
Inger Forsberg har i många år varit med i föreningens styrelse, senaste åren som 
suppleant. Inger har bland annat sett till att vi har fått våra Ö-blad och är kvinnan bakom 
det första Ö-bladet som kom 1995. Hon var också delaktig i datautbildningen som hölls i 
skolan kring milleniumskiftet, då vi var med i ett Leader-projekt,  Mål 5b. 
Som väl ingen har kunnat missa, har vår kassör Gerhard Andersson också lämnat 
styrelsen efter 50 år på samma post. Många tidningsartiklar och en fest har det blivit för 
att uppmärksamma och hylla Gerhard. 
Vi vill tacka Inger och Gerhard för allt ideellt arbete de har gjort för föreningen!
Vi har också fått en ny kassör, Ingemar Spindel och en ny suppleant, Lotta Lagerlöf. Vi 
hälsar dem välkomna till vår styrelse. 

Trafikgruppen informerar.
Våra fokusområden är färjorna, vägen och kollektivtrafiken, utifrån perspektiven: 
säkerhet, tillgänglighet, miljö och ekonomi.

När det gäller färjorna försöker vi att få ett väderskydd på dragsmarkssidan främst för 
gymnasiebarnen som tvingas stå ute i kylan och vänta på bussen/färjan. Problemet har 
funnits ända sedan 2007, då Orust kommun hastigt drog in gymnasiebussen som gick 
över öarna och vidare till Uddevalla. Både Trafikverket och Västtrafik är kontaktade. 
Västtrafik svarar att de har som ”riktmärke att en hållplats skall ha minst 20 påstigande 
per hållplatsläge för att uppnå gränsen för väderskydd.” Trafikverket har större 
förståelse för problemet och försöker hitta finansiering. Ett problem är att väderskyddet 
hamnar i Uddevalla kommun, som kanske inte är så intresserad av att hjälpa våra 
gymnasiebarn. Vi jobbar naturligtvis vidare med denna fråga för att hitta en lösning. 
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Bussar som inte är synkade med färjan har vi påtalat för Trafikverket, som lovat att ta 
med sig frågan. 
Ängöfärjan kommer att få två filer när den kommer tillbaka från varv. 
Vi försöker också få Färjerederiet att visa på displayen att en tur är kallad. Vi har frågat 
varför kallelse inte får ske tidigare än 5 minuter före avgång. Väntar på svar.

Angående vägen så har vi skickat in tre skrivelser. Bättre röjning av vägkanterna har vi 
redan sett positivt resultat på. Upprustning av Dragsmarksvägen är en större fråga och 
den ligger inte så högt i prioriteringen. På skrivelsen om Vägräcken vid Saléns och 
nedanför kyrkan svarar Trafikverket att ”vägräcke inte är aktuellt på de platser som 
föreslagits. Vägen är smal och hastigheterna är förhoppningsvis inte så höga på grund 
av det. Om man sätter upp räcke kommer vägen att bli ännu smalare och upplevas 
som ännu trängre och otrygg för oskyddade trafikanter som cyklar och går längs med 
vägen. Vårt förslag är att istället att sätta upp ett vägmärke, markeringspil, vid en av 
de slänter som det önskades vägräcke på. 
    
Vid ett par tillfällen har vi haft besök av representanter för kommunen och diskuterat 
skärgårdsboende i allmänhet och avsaknad av reguljär busslinje i synnerhet. En 
busslinje över ön är ett önskemål som blev synligt i den facebookenkät som gjordes i 
februari i år. Önskemålet skickades vidare till Västtrafik som lovat undersöka 
möjligheten. Vi inser att vi måste ha kommunen med oss i den här frågan. Det samma 
gäller för skolbarnen som åker till nya skolan i Henån. Deras skoldagar har blivit 
kraftigt förlängda, de har en restid på drygt tre timmar varje dag. Det tycker inte vi 
är acceptabelt för en sträcka på fem mil.
    
Frågor vi kommer att fokusera på framöver är vägspeglar, cykelvägar och att följa 
Hermanös projekt med LED-belysning längs gångbanorna. 
Vi som jobbar i Trafikgruppen är Sten Fredholm, Lars Normark, Inger Forsberg, Pia 
Fredholm, Ellie Anglerot, Gösta Torberntsson och Lena Kjellman. 

                                                                                                                    
Du kan läsa om sommarprogrammet i Flatö kyrka i  
detta ö-blad på sid 4-5.. Biljetter bokas genom att 

sända mail till: kyrkan@flaton.se och sedan invänta 
bekräftelse mail. Biljetter kommer också säljas vid 

kyrkan direkt innan konserten, om plats finns.                                   
Kyrkan är öppen för visning dagligen 1 juli till 13          

augusti kl. 13-16

Flatö kyrkas vänner
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Det händer på våra öar sommaren 2017
Preliminärt program, kan komma att ändras! 

Tisdag 6 juni kl. 15.00: Nationaldagsfirande med OA:s uckegrupp, Entré 40 kr.  Fika samt       
korv  m bröd finns till försäljning. Hembygdsscenen.

Onsdagen 14 juni kl 18.30: Planeringsmöte inför midsommarafton i Flatö skola. För att vi ska 
kunna genomföra denna trevliga tradition behöver vi vara några funktionärer till. Bland annat  
resa tält, fixa björkris, sälja lotter och äggost mm. Musiker är alltid välkomna med sina 
instrument. Vi dansar de vanliga danslekarna
                                                                                                                                                         
Lördag 17 juni  kl. 18.00: Folkmusikfestival på Flatön. Wirdland, Heldraget, Agnes Casimir-
Lindholm, Malin Klittvall, Sanna Mobergs trio och Haga-Bröderna. Fika samt korv m bröd finns   
till försäljning. Hembygdsscenen. Entré: 250:-/förköp 200:-

Fredag 23 juni  kl. 12.00:  Midsommarafton vid Flatö skola. Vi träffas på gräsplanen och klär 
stången tillsammans. När midsommarstången är rest dansar vi och leker. Lotterier, peka rätt    
och ev. äggost om vi får tillräckligt med funktionärer. Ta gärna med blommor till stången, 
musikinstrument om du vill vara med och spela och kaffe/dricka. Vi annonserar längre fram om 
det finns äggost att köpa. Välkomna!

Lördag 24 juni  kl. 19.00: Flatö Kyrka, Taubegudstjänst Präst: PG Hanner.  Henrik Mossberg    
med musiker. Svenska kyrkan

Lördag 1 juli kl. 15.00. Hembygdsdag. I år firar folkskolan 175 år och det firas med bl.a. 
”Årsexamen i Ruskaby skola”. Fika och visning av muséet. Hembygdsföreningen.

Måndag  3 juli kl. 18.30:  Planeringsmöte i Flatö skola inför loppis. Här behöver vi många 
hjälpsamma händer och denna kväll fördelar vi arbetsuppgifterna.                                                   
OBS! Vi behöver funktionärer!!

 4 juli kl. 18.00: Önskeallsång på Flatön. Gåke, Lennart Palm / Johan Aronsson, Gästartist:     
Nina Inhammar. Fika samt korv med bröd finns till försäljning. Hembygdsscenen.                               
Entré 250:-/förköp 200:-

Måndag 10 juli kl 19.00. Flatö kyrka. Christofer Wollter och Åsa Fång. Ackompanjemang: Bernt 
Andersson, dragspel. Kaféet är öppet från kl.17.30.  Entré 200 kr. Flatö Kyrkas Vänner.

Onsdag 12 juli kl 17.00. Kulturvandring på Ängön. Samling vid Ängöfärjan. Ta med kaffekorg. 
Pris 20 kr. Hembygdsföreningen.

Fredag 14 juli kl. 18.00: Apollon i Håtteland.  Gåke, Klasse Möllberg, Lotta Rossövik, Sofia 
Geidvik och Karin Sjöalth, Pierre Eriksson / Tomas Olsson. Fika samt korv m bröd finns  till 
försäljning. Hembygdsscenen.  Entré 250:-/förköp 200:-
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Tisdag 18 juli kl 11.00.  Föreningen Flatöns loppis. Loppis kl 11.00.  Auktion kl.12.00. Kaféet 
öppnar kl 10.30.  Sönd. 16 juli kl 14-16 samt månd. 17 juli från kl 9 kan vi ta emot saker i skolan + 
förberedelser.

Lördag 22 juli kl 19.00 Flatö kyrka. Konsert i sommarkväll. Henrik Berg, piano, Stefan Moberg, 
cello, Filip Gloria, fiol, Erik Ring, viola. Gustaf Blix, Erik Olsson och David Saulesco 
kompositörer. . Entré 200 kr. Kaféet är öppet från kl. 17.30. Flatö Kyrkas Vänner

Söndag 23 juli kl 11.00. Gudstjänst i Flatö kyrka. Präst: Johannes Lycke, musiker Henrik 
Mossberg.
Torsdag 27 juli kl 19:00.  Flatö kyrka: Isabella Lundgren med musiker. En gudabegåvad 
sångerska som är bland det bästa som hänt den svenska jazzscenen enligt Svemska dagbladet.
Entré 200 kr. Kaféet är öppet från kl. 17.30. Flatö Kyrkas Vänner

Fredagen 28 juli kl 11-14:00 Flatömässan i Flatö skola. Boka bord för 100 kr och sälj Dina 
produkter/odlade varor. Obs, ej loppisprylar. Boka hos Pia eller Lena. Föreningen Flatön. 

Lördag 29 juli kl 15:00 på Hembygdsscenen. Ukulelestämma. Alla som vill får komma och 
spela. Alla instrument är välkomna. Fika samt korv m bröd finns till försäljning.  Entré 40 kr.                                                                          

Måndag 31 juli kl. 19.00: Årsmöte Flatö kyrkas vänner i Flatö skola.

Tisdag 1 augusti  kl. 18:00: Önskeallsång på Flatön. Gåke, Lennart Palm / Johan Aronsson 
Gästartist: Stefan Gerhardsson. Fika samt korv m bröd finns till försäljning. Hembygdsscenen. 
Entré 250:-/förköp 200:-

Söndag 6 augusti  kl 19:00  Flatö kyrka: På kryss med Evert Taube. Visartisten Martin Bagge, 
litteraturvetaren David Anthin, Tomas von Brömssen och Gunnar Eriksson med musiker och kör. 
Entré 250 kr. Kaféet är öppet från kl. 17.30. Flatö Kyrkas Vänner

Lördag 12 augusti  kl 19:00 Flatö kyrka: Gåke och Lotta Rossövik. Visor vid havet. Entré 200 kr.     
Kaféet är öppet från kl. 17.30. Flatö Kyrkas Vänner

Lördag/Söndag 23-24 september kl 11-16. Skördefest – Mickelsmäss. Lördag 23/9 kl 12 
kommer ”kakdrottningen” Brigitta Rasmusson och berättar om kafferepet, kakorna och 
dukningen förr och nu. Självklart blir det kakor till kaffet. Hembygdsföreningen. 

Övriga förköp av biljetter till Hembygdsscenen: Wallgrens Café i Varekil, Tegnebytappen, 
Göksäter, Ellöskiosken, Turistbyrån i Henån, Stick i stäv på Malö eller Gåke                                                

                   Biljetter till kyrkans musikevenemang bokas på kyrkan@flaton.se                                                                       

Tomas von Brömssen Stefan Gerhardsson Isabella Lundgren
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Sommarens händelser på                                         
Handelsman Flink 2017

24 juni   lördag     OA med Uckegruppen

25 juli    lördag     Galleri Maj, Marie Öhman, livskonst

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   Galleri Maj, Franz Glatzl.

9 juli     söndag OA med Stjärnorna på Flinks

12 juli    onsdag Taubequiz med Gåke    

14 juli    fredag     Jesper Odelberg

15 juli    lördag    Trubadurunderhållning Joakim Vennberg                         
16 juli    söndag   Galleri Maj, Birgitta Hilling, Christina Hallin,              
Anna-Karin Larsson

16 juli    söndag OA med Stjärnorna på Flinks

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

22 juli    lördag Musicsmiths                                                                         
23 juli    söndag   Galleri Maj, Anette Ihrelius kreativ konsult.

23 juli    söndag   OA med Stjärnorna på Flinks

29 juli    lördag    Spansk afton med Giraldo från Flamenco en 
Marcha.                              

30 juli    söndag   Galleri Maj, Ulrika Thomasson och Margit Grell.

30 juli    söndag OA med Stjärnorna på Flinks

2 aug     onsdag Musikquiz med musiksmith.                                                
4 aug     fredag     ostronöppning

5 aug     lördag Gåke på Flinks. Gästartist: Hanna Boquist                         
6 aug     söndag   Galleri Maj, Berit stridh, Gull-Britt Niklasson,             
Malin stridh

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

      Vi har öppnat Lillflinken där vi har glass och kafé.

                            .
Välkommen att beställa bord 

0304-550 51 
www.handelsmanflink.se
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Handelsman Flink Har byggt om och 
byggt till. En uterumsdel till har kopplats 
på och dessutom har väggen mellan 
uterummet och restaurangens innedel 
tagits bort. Vid musikarrangemang kan 
på så sätt hela retaurangen höra 
musiken bra. En altan har byggts mellan 
restaurangen och ”Lillflinken”.
Lillflinken är inte riktigt färdigbyggd men 
Inga-Lill Åström på Flinks säger att det 
ska vara klart till midsommar. Lillflinken 
serverar då kaffe, glass, kaffebröd och 
smörgåsar.
Flinks har i år satsat på fler bra artister, 
det är ett ganska späckat program, som 
visas i annonsen här bredvid. 



Läs mer på www.greenstones.se

Yoga-Nia i Jurta:
Start vecka 27: måndagar kl 10.00-11.15

3 juli, 10 juli,17 juli, 24 juli
Drop in 100 kr/pass

Yoga stärker dina muskler, ger mental balans, 
verkar lugnande och avslappnande

Nia är en träningsform som inspirerats av 
bl.a. kampsport, yoga, dans och meditation. 

Till skön musik vägleds du i rörelse med 
kraft, frihet, energi och stillhet.

Kom som du är! Inga förkunskaper behövs.

Flatön 864
474 91 Ellös

www.lifestone.com

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

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
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På vår hemsida finns lite av vad som händer på våra öar till hösten. 
Mer info på flaton.se

Flatö-Malö 
Hembygdsförening                              

Hembygdsdag 1 juli och 
kulturvandring 12 juli.

Museét är öppet dagligen 
1 juli till 13 aug. kl.13.00-16.00

Sommarens musikprogram 
finns på sid 4-5.

Mer info finns på hemsidan www.flaton.se
Bankgiro: 995-6574, Årsavgift 100 kr/person eller 200 kr/familj. 

Föreningen har numera swishkonto. Nr. 12 35 62 51 65
Ö-bladet: kjell.m@flaton.se eller inger@flaton.se

Föreningsinformation
Du vet väl att…….

  ….du kan hyra lokal i skolan med eller utan det nya                          
välutrustade köket.

Bokning görs endast till Anita tel. 0304-550 67 eller 070-20 78 643.
Bokning på almanackan i skolan är ej giltig!

Pamela Gunnarsson, tel. 0704-38 82 23 lämnar ut nycklar och kollar att lokalen 
återlämnas i samma skick som den var vid uthyrningen.

Kräftskiva och logdans på 
Edmans loge 12 augusti.
Tag med det du vill äta och dricka 

och ett gött humör.

Bond & Wilde 
håller i snapsvisor, underhållning 

och dans under kvällen.
Entré 200 kr

Obs! Begränsat 
antal platser, först 
till kvarn!

Anmälan kan göras  
till kjell.m@flaton.se

Allt kräftskal och 
annat skräp måste 
tas med när ni går 
hem!Bond & Wilde
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KÖHLBERGS 
Service , Reperationer , Försäljning av Separett produkter. 

Röjer sly samt trädfällning.
Thomas Köhlberg 

thomas@kohlbergs.se
0733-261690

 www.kohlbergs.se 


