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Ö-bladet

  Midnattsgudstjänst i Flatö kyrka
Julafton kl 23:30

Kyrkoherde Håkan Helleberg leder gudstjänsten och 
Gåke medverkar. Välkomna till en stämningsfull 

samvaro!

Årsmöte i föreningen Flatön
lördag 10 mars kl 16.00

Välkomna!



Det händer på våra öar i vinter…….

Måndagar
Arbeta med eget.  Start 15 jan 10.00-14.00
Kontaktperson Inger Persson, tel. 555 16.
Sittgympa                                                                                                   
Start mån. den 8 jan kl.19.00 t.o.m 28 maj
Kontaktperson Pia Fredholm tel. 0705-83 93 04.

Tisdagar                                                                                               
Berättarkvällar. start tisd. 30/1 kl 18.30, därefter 4:e tisd. i månaden.                                                                     
Inger Forsberg, tel. 554 41.el. Anita Johansson tel. 550 67 eller gå in på 
föreningens hemsida flaton.se                                                                               
Linedance. Startar tisdag 9/1 kl.18.30 (Nybörjare kl.18.00). Därefter 13/2, 
13/3 samt 10/4. Kontaktperson: Bengt Carlsson tel. 0523-471 02.

Onsdagar
Målning. 
Start 17/1 kl. 18.00 i källarlokalen.
Kontaktperson: Asta Andersson, tel. 550 81.
Matlagning.
Startar 17/1 kl 18.00. 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, tel. 554 52.

Söndagar
Ukulele-kurs        
Under ledning av OA Gunnarsson. Start söndag 14/1 kl.17.00  
Vi spelar och har det trevligt. 
Är du intresserad, ring OA tel. 0709-859766.
                                                                                                                  Soppkvällar med kultursmak 
Söndagar kl 18.00 den 21 jan, 25 feb. samt 25 mars.

Släktforskningscirkeln fortsätter förmodligen en torsdag i 
månaden, men det finns inget spikat ännu.

Plantbytardagen är planerad den 26 maj. Info kommer senare.



Flatö kyrkas Vänner - vad händer under vintern.

Konserter
Sommarens konserter har börjat planeras och det ser ut att bli ytterligare en intressant 
sommar med varierande utbud. Ännu är dock inget klart. Vi återkommer om detta.

Vi genomförde en enkät vid sommarens konserter och vi fick glädjande nog en hel del svar 
med många goda idéer som vi försöker ta till vara. Allmänna meningen verkar vara att 
konserterna har varit av god kvalitet och att det varit ett varierande utbud. Inför nästa 
säsong kommer vi att se över betalningsprocedur, belysning och att artisterna bättre skall 
kunna ses av åskådarna. 

Om Orust pastorat 
Orust pastorat har 13 kyrkor och 4 församlingshem samt ett flertal kyrkogårdar. Malin Brav 
ansvarar för underhåll och projekt runt dessa tillgångar och vi samarbetar väl om olika 
underhållsprojekt. Vår präst PG Hanner slutade 30 november och han avtackades av Flatö 
kyrkas vänner efter flera år av gott samarbete. Orust pastorat söker nu en ny präst men det 
kan ta en tid innan man funnit den rätta.

Handikappanpassning
Toaletten är nu renoverad. Viss handikappanpassning återstår och kommer att slutföras 
inom kort. Vattenkvaliteten är inte bra idag. Malin kommer att återkomma om kyrkan kan 
ansluta sig till Föreningen Flatöns vatten. Därvid skulle vi även kunna bidra till att lösa 
Hembygdsföreningens vattenproblem.

Renovering av stenmuren vid kyrkogården 

Hittills har en ny gång i kyrkogården upprättats och belysning har installerats. Fungerar 
alldeles utmärkt. Pastoratet har godkänt ett projekt att renovera kyrkogårdens stenmur som 
"kalvat": Detta är ett omfattande projekt som leds av en specialist. Man kommer att 
demontera muren och sedan bygga upp den igen. Beräknas klart till sen vår.

Helgmålsringning samt fråga om luckorna kan öppnas samtidig 

Helgmålsringningen fungerar sedan någon månad. Luckorna öppnas dock inte. Malin sade 
att luckorna har en mycket gammal mekanik och elektrisk installation och att det för 
närvarande vore svårt med automatik. Hon undersöker om man kan modernisera två av 
luckorna vilket skulle möjliggöra automatisk öppning.



Nytt från föreningen Flatöns styrelse:
Toaletter. 
I väntan på en handikapptoalett kommer vi att göra två toaletter, varav den ena blir en 
urinoar, i källarutrymmet (det som en gång var kök för den som minns). Arbetet påbörjas i 
januari. Då har vi två disponibla toaletter när vi sedan gör om toaletterna i entreplan till en 
handikapptoalett. Skrivelse ska skickas till kommunen om ekonomiskt stöd.

Betalrutiner. 
Fr o m nu har vi en ny rutin när man bokar lokalen. Hyran för lokalen ska vara betald 
SENAST FYRA DAGAR FÖRE HYRESDATUMET. Har ingen hyra kommit in då bokas 
lokalen av automatiskt. 

Politikermöte 1 mars 2018.
Vi tänker bjuda in politiker och tjänstemän till ett Öppet Hus torsdagen 1 mars. Vi vill visa 
våra byggnader och de aktiviteter vi har. Mer info kommer längre fram. 

Samverkan mellan öns föreningar.
I början av december träffas Föreningen Flatön, Flatö Kyrkas vänner och Flatö Malö 
hembygdsförening för andra gången.  
Bland mycket annat diskuterar vi ett gemensamt utskick till alla öbor och medlemmar 
nästa år. Vi tror att det kan vara lite förvirrande att vi är tre olika föreningar med varsin 
styrelse och medlemsavgifter. Vi kommer att presentera föreningarna och informera vad 
vi gör. Utskicket kommer att skickas med post till alla som inte är skrivna här och som vi 
kan hitta hemadresser till. 
Om vi hinner kommer vi också att ta fram en broschyr med karta över våra öar till nästa år.

Trafikgruppen…..
...arbetar fortfarande med att korta våra skolungdomars RESTIDER TILL/FRÅN HENÅN 
samt ett VÄDERSKYDD vid Dragsmarks färjeläge. Det går inte så fort som vi önskar. 
Frågan om restider har lyfts till både förvaltning och politiker. Ett förslag var att låta 
henånbussen gå ner till Fröjdendal och släppa av barnen. Det skulle korta deras restid 

med 20 minuter. Men vi har fått svaret att eftersom det är låggolvsbussar så har de inte 
samma svängradie som ”vanliga” bussar. Dessutom kanske man behöver lägga om hela 
tidtabellen eftersom bussarna från Henåns skola möts upp av bussar vid Ellös skola. De 
håller nu på att ta fram en annan lösning för våra högstadieungdomar. En lösning som vi 
hoppas få ta del av snarast. 

Frågan om väderskydd har kommunicerats med Västtrafik, Trafikverket/Färjerederiet och 
kommunen och de flesta är överens om att det inte bör vara en stor fråga. Men när två 
myndigheter och två kommuner ska samarbeta går det inte fort.



Julbord på Flinken
Traditionellt Julbord 379:-

Musikentré 150:-

           24-25 nov.      Kenny Rågerz med danz                                                               
               1-2 dec.      Tomas & Freddan
                  8 dec.      Tomas & Freddan
                  9 dec.      Whiskey By Pints, irländsk folkrock
           15-16 dec.      Kenny Rågerz med danz

Julbordet dukas fram 17.30 och 
underhållningen börjar 20.00

Boka bord på:
0304-550 51, info@handelsmanflink.se

Varmt välkomna!
Anna-Lill & Ingalill

Välkomna
Else-Britt
 

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

Konst och 
hantverk 

 av lokala hantverkare   
Tel. 516 98 el. 
0707-94 39 36                                                                                                                                                                                                                           



En gammal Jul! Du minnes och du tänker.
Du ser, hur festligt varje koja blänker,
och du ser kärven i det vita trädet
och talg åt mesarna på fönsterbrädet.
På alla golv det dansas och det vimlar
och sjunges mot den mörkaste av himlar –
så visst som aldrig världens rymd kan 
tjockna
så djupt, att Julens bloss däruppe slockna.
En gammal Jul,
då hemmets stjärna lyser sjufalt gul.

En gammal Jul, då knäpper det på logen.
En osedd tjänarskara pysslar trogen
med blanka hästarna och feta nöten,
och jordens vättar få sin del av gröten.
I goda makters vård står markens gröda
med överflöd till djurs och mänskors föda –
så visst som aldrig ymnighet skall tryta
för dem, som idogt sina tegar bryta.
En gammal Jul
med krubbans återsken i varje skjul.

En gammal Jul, du öppnar bokens knäppen
och gamla sånger komma Dig på läppen,
och tyst du önskar frid åt fjärran länder,
där vilda fränder stå i blod mot fränder,
och prisar våra kristna nejders seder,
där folk för folk i välment jultid beder –
så visst som aldrig en granat skall falla
vid Betlehem, där tecknet brann för alla,
En gammal Jul,
förr än vår nötta värld vart ny och ful.               

                    
                   Erik Axel Karlfeldt 

En Gammal Jul

  Till er 
som är ute och går i 

mörkret!
  Ni syns dåligt!!

  Snälla,  
bär reflexväst!  

För er egen skull!



              Stöd Flatö-Malö Hembygdsförening  Bankgiro 5068-8761

Trädgårdsresa till Norge
Tisdagen 12 juni 2018

med besök i några trädgårdar och en handelsträdgård. 
Mer information kommer på vår hemsida, 

facebook och i nästa ö-blad. 
Föreningen Flatön. www.flaton.se

Läs mer på www.greenstones.se

Din lokala byggare
orustbyggmarin.se

0706-402083
 



                                Hyra lokal i skolan.
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 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.

Nästa Ö-blad kommer ut i mars.

Föreningsinformation
Stöd Föreningen Flatön

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

Styrelsen:           Tel.                   E-post
Lena Kjellman, ordf.                 554 84            lena.m.kjellman@gmail.com
Sten Fredholm, vice ordf.         070-1090380   sten.fredholm@gmail.com
Ingemar Spindel, kassör          070-2333581   ingemarspindel@gmail.com                
Anita Johansson, sekr.   550 67           anita@flaton.se
Lars Normark, led.           555 19           beritolars@flaton.se       
Inger Persson, led.           555 16           ingerosolve@telia.com
Lotta Lagerlöf, suppl.               070-5791261          lotta.lagerlof@flaton.se                                                     
Ellika Sandren, suppl.           070-5773321   ellika.sandren@gmail.com                          

                               Ö-bladet: Kjell Moredal tel. 554 52, kjell.m@flaton.se

Köhlbergs

Service, reparationer, försäljning av  Separettprodukter. 
Röjer sly samt trädfällning

Thomas Köhlberg
thomas@kohlbergs  tel. 0733-261690

www.kohlbergs.se


