
Ö-INFO
     En hälsning från Föreningen Flatön  
                             2017:3

                      Aktiviteter i höst
Måndag 11 september kl 10-14. Arbeta med eget tillsammans –  Alla 
måndagar fram till jul därefter jullov och start igen i januari. Kontakt: Inger 
Persson, 55 516, ingerosolve@telia.com

Måndag 11 september kl 19.00. Sittgympa – Varje måndag fram till jul för ett 
juluppehåll sedan kör vi igen fram till sommaren. Kontakt: Pia Fredholm,   
070-583 93 04, ptingback@hotmail.com

Onsdagen 13 september kl 18.30. Linedance. Nybörjare börjar kl 18.00. 
Därefter 10/10, 14/11 och 5/12 Kontakt: Bengt Carlsson, tel. 0523-47101

Onsdagen 20 september kl. 18.00. Målarcirkel i källaren. Kontakt: Asta 
Andersson, tel. 55 081.
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Onsdag 4 oktober kl 18.00. Matlagning för herrar. Två grupper som vanligt.  
Kontakt: Kalle Kåår, tel. 070-3362032

Torsdagen 5 oktober kl 18.30. Hälsosam mat. Vi träffas i skolan och lagar till 
något  gott och nyttigt att äta. Vill vi träffas fler gånger tar vi upp denna kväll. 
Begränsat antal deltagare. Anmälan senast 1 oktober till Pia, 070-583 93 04, 
ptingback@hotmail.com  eller Lena, 554 84, lena.m.kjellman@gmail.com

Torsdagen 12 oktober kl 18.00. Klädparty och BH-skola.  Renée Berntsson 
från   Invite Life kommer hit och visar kläder. Renée var med på mässan i 
somras. Något att  äta serveras till självkostnadspris. Begränsat antal deltagare. 
Anmälan senast 5 oktober till Pia, 070-583 93 04, ptingback@hotmail.com  eller 
Lena, 554 84, lena.m.kjellman@gmail.com

Tisdagen 17 oktober kl 18.30. Säkerhet på datorn och i mobilen.  
Vet du hur du säkerhetskopierar dina viktiga dokument och bilder som du har i 
datorn  och mobilen? Bra, då behöver du inte läsa detta. För er andra kommer vi 
att ha ett möte där vi går igenom ovanstående. Kanske finns det också önskemål 
om andra frågor som rör datorn/mobilen. Beroende på intresset och hur många 
som kommer så ser vi då om vi ska ha fler träffar. Anmäl dig senast 14 oktober till 
Lars, 555 19, beritolars@flaton.se eller Lena, 554 84 lena.m.kjellman@gmail.com

Lördag/Söndag 23/24 september. Skördefest – Mickelsmäss.                     
Sedvanlig planschutställning med kaffe och äggostförsäljning,                                                     
lördag och söndag kl. 11-00-16.00.                                                                                                             
På lördag 23 september kl.12 kommer ”kakdrottningen” Birgitta Rasmusson. 
Hon kommer att berätta om kafferepet, kakorna och dukningen förr och nu. 
Självklart blir det kakor till kaffet. Välkomna! Hembygdsföreningen.

Söndag 24 september kl 18.00. Soppkväll med kultursmak! Den första av tre 
soppkvällar i höst. Övriga kvällar är 22 oktober samt 26 november. Kontakta Pia 
Fredholm, 070-583 93 04, ptingback@hotmail.com

Tisdag 26 september kl 18.00. Berättarkväll. Den första av höstens tre 
berättarkvällar. Övriga kvällar är  31 oktober och 28 november. Kontakt:  Anita 
Johansson, tel 550 67.

Torsdag 28 september kl 18.30. Släktforskningscirkel. Nytt upplägg i höst. Se 
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Lördag 21 oktober kl 9.30. Arbetsdag i skolan. Vi gör fint inne och ute i 
trädgården. Föreningen bjuder på fika och korv med bröd. 

Tisdagen 24 oktober. Biblioteksafton.  Vi träffas i källaren och går igenom 
våra böcker och diskuterar vad vi ska göra med de fina tavlorna vi har kvar 
sedan loppis i somras. Vi fikar under kvällen. Kontakt: Lena 554 84.

Lördag/Söndag 18 och 19 november. Ljusstöpning blir det i år två dagar som 
förra året. Vi fyller lördagen först och om vi blir många stöper vi även på söndag. 
Anmälan senast 5 november till Lena, 554 84. Då får Du info om tid och annat 
och berättar hur många ljus du vill stöpa. 

I planeringen men utan datum:                                               
Adventskransar.  Självklart kommer vi också att göra våra adventskransar 
under hösten. Datum ej spikat.

Svampar. Beroende på hur hösten kommer att arta sig när det gäller tillgång på 
svamp så planeras att Peter och Ingrid Fäldt kan vara oss behjälpliga att se vad 
vi plockat. Datum ej spikat.

Vandringsgrupp. Det finns förfrågningar bland medlemmar om en 
”vandringsgrupp” , där vi tillsammans tar oss ut på vandringar i närområdet och 
kanske det kan bli en vandringsresa till Spanien ”Santiago de Compostela”  det 
behövs någon som kan vara sammankallande. Intresserad att hjälpa till med 
det? Kontakta Pia ptingback@hotmail.com eller 0705 83 93 04

Teaterresa. En gemensam teaterresa till Folkteatern Göteborg finns också i 
planeringen inför hösten.

Trädgårdsresa sommaren 2018. Christina från Ödsmål har fått uppdraget att 
göra en bussresa för oss. Vi planerar att göra en dagstur nästa försommar och 
besöka några fina trädgårdar, antingen i Sverige eller i Norge. Mer info i nästa 
Ö-blad, då man också kan man anmäla sig.                                                         

Har du några idéer på vad vi mer kan göra så hör av dig till aktivitetskommittén!  
Kontaktperson Ingrid, ingridfaldt@telia.com  0739 22 27 98 eller Pia,  
ptingback@hotmail.com  0705 83 93 04                                                             

HÅLL DIG INFORMERAD GENOM ATT TITTA PÅ FÖRENINGENS HEMSIDA! 
www.flaton.se och föreningens Facebook sida Föreningen Flatön

Sensommarhälsningar från oss i Aktivitetskommittén och Styrelsen

mailto:ptingback@hotmail.com
mailto:ingridfaldt@telia.com
mailto:ptingback@hotmail.com
http://www.flaton.se


LAMMKÖTT 

& LAMMSKINN
Det finns fortfarande lamm att boka inför höstens 
slakt. Ekologiskt närproducerat kött från 
Gotlandslamm som betat på önsnaturbeten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ett lamm ca15-20 kg styckat Pris 127:-kg inkl. moms. 
Leverans datum 22 sep,                                                                      
6 okt, 10 nov.                                                                         
För bokning och val av                                                                      
styckning maila.                                                                                                                                                                                             
anna.flaton@telia.com                                                                                       
0705-879738                                                                                     

Anna & Niklas 

Gör som Föreningen 
Flatön:

Köp el lokalt!
   För aktuellt pris, gå in på

Besöksadress:
Glimsåsvägen 3, Ellös.

Tel. 0304-548 80

Konst och hantverk 
 av lokala hantverkare

Malön 260 
Tel. 516 98 el. 0707-94 39 36                                       

Fre.    13.00 - 17.00
   Lörd.  12.00 - 17.00
  Sönd.  13.00 - 16.00

Öppet alla dagar 
12.00 - 19.00  fr.10 juni

t.o.m den 14 aug.
Välkomna!
Else-Britt

Flatön 864
474 91 Ellös

www.lifestone.com

Tel. 0304-55051           
www.handelsmanflink.se 

Din lokala byggare
orustbyggmarin.se

0706-40 20 83 Läs mer på 
www.greenstones.se

Banken som bryr sig

Köhlbergs
Service, reparationer, försäljning av  

Separettprodukter. Röjer sly samt trädfällning
Thomas Köhlberg

thomas@kohlbergs  tel. 0733-261690
www.kohlbergs.se
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