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Julkonsert i Flatö Kyrka                                      
Lördag 3/12 2016 kl. 17.00

Gåke, Lennart Palm och Stina Klintbom                    

                                                                                                                                        
Glögg och pepparkaka serveras innan konserten. Inträde 150:-

Biljetter kan köpas vid kyrkan eller på turistbyrån i Henån. 

  Midnattsgudstjänst i Flatö kyrka
Lördag den 24 december kl 23:30

Med Håkan Helleberg och Familjen Gunnarsson



Det händer på våra öar……

Söndagar
Ukulele-kurs        
Start 9/1 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 29/1, 26/2 och 26/3. Soppa i pausen
Kostnad 50:- Kontaktperson Pia Fredholm tel. 0705 - 83 93 04.

Måndagar
Arbeta med eget tillsammans. Vissa måndagar kl. 10 - 14. 
Ring Inger Persson, tel. 555 16.
Sittgympa
Start 16 januari klockan 19.00 Kontaktperson Pia Fredholm                                 
tel. 0705-83 93 04.

Tisdagar                                                                                               
Berättarkvällar. En tisd. i månaden  kl 18.30.                                                                     
Inger Forsberg, tel. 554 41.el. Anita Johansson tel. 550 67 eller gå in på 
föreningens hemsida flaton.se                                                                               
Linedance. Tisdagar  kl.18.30                                                            
Kontaktperson: Bengt Carlsson tel. 0523 - 471 02.

Onsdagar
Målning. 
Från kl 18.00  i källarlokalen.
Kontaktperson: Asta Andersson, tel. 550 81.
Matlagning.
Startar  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.



Vi planerar
tovning, pilflätning, betonggjutning och plantbytardag. Har du några idéer så 
hör av dig till Aktivitetskommittén.

Glöm inte                                                                                                                     
att det finns ett "hemmagym " som du gärna får använda alla dagar utom onsdag 
kväll samt söndag eftermiddag.

                        Aktiviteter under våren 

Julgransplundring på ”Tjugondag Knut” 13/1 kl 19.00. Medtag inslagen "efter- 
julklapp”, något som du tror någon annan skulle bli glad för och du inte själv 
behöver. Kostnad 200:- då ingår enkel mat och dryck.
Anmäl dig till Ingrid senast 5/1 2017 (begränsat antal platser så skynda dig att 
anmäla dig) 0304 55115 eller 0739 222798. 

Firmafest 1/4 2017 (fest för alla som tagit del i föreningens arbete under året.)   
Vi återkommer om detta.

Trafikgruppen har haft sitt första möte. Lars Normark, Pia Fredholm, Inger 
Forsberg, Gösta Torberntsson och Lena Kjellman diskuterade vägar, färjor och 
kollektivtrafik utifrån säkerhet, tillgänglighet, ekonomi och miljö. Den fråga vi 
kommer att fokusera på under 2017 är de smala filerna på Ängöfärjan. Det är helt 
oacceptabelt ur säkerhetssynpunkt att ha så trånga filer som vi har idag.                            

Väntkurer, förslag på ändring av turlistan, kallelseturer, vägräcken, vägbelysning 
och bussar ner till färjelägena var några av övriga frågor som togs upp på mötet. 
Kommer det upp nya förslag/idéer är ni välkomna att höra av er. Vi kommer att 
informera så fort vi har något nytt att komma med. Vårt nästa möte blir i februari 
2017.

”Ellems” segling från Svarteskär till Medelhavet                                        
Flatö skola torsdag 12/1 kl.18.00.
Katinka och Odd berättar i ord och bild om höjdpunkter under sin resa. 
Kontaktperson: Lars Normark tel.: 555 19.



Julbord 2016
Snart dukar vi upp vårt fina julbord på Flinken.

Lördag   3 dec. kl. 18.00
Fredag   9 dec. kl. 18.00
Lördag 10 dec. kl. 18.00
Lördag 17 dec. kl. 18.00

Kenny Rågers underhåller från kl 20.00.
Julbord 379:-, Musikentré 150;-

Välkomna att boka bord på 0304-550 51.

Mer info på handelsmanflink.se

Släktforskningcirkel                                                                           
blir det till våren!                                                                                                             

Torsdagen 17 november hade vi med hjälp av Vuxenskolan bjudit in Folke 
Carlsson från Orusts Släktforskare. Han berättade om de olika kyrkböckerna    
och andra arkiv och visade hur man kan söka efter sina rötter på nätet. Förr      
när man släktforskade fick man bege sig till Landsarkiven runtom i landet. Det 
kunde ofta ta mycket lång tid att få fram uppgifter. Nu kan man sitta hemma       
vid datorn och forska över hela Sverige. Släktforskning är historia och genom     
att   tyda husförhörslängder, födelse-, vigsel- och dödböcker samt flyttlängder   
kan vi kartlägga våra förfäder och ofta få en bra inblick i deras livsöden.            
Det är spännande!

Vi räknar med att starta cirkeln i mitten av januari och håller på ca 15 veckor. 
Under hela den tiden har alla cirkeldeltagare tillgång till Arkiv Digitals arkiv. 
Förslagsvis träffas vi i skolan varannan vecka kvällstid och varannan vecka  
dagtid under helgen. Då kan även deltidsboende lättare delta. Kostnaden  
kommer att hamna mellan 250-300 kr.                                                                              
Anmälan görs till Lena, tel. 554 84, senast 1/1 2017.                                        



Reflexvästar och hängreflexer                                                 
vill vi uppmana ALLA, som går och cyklar på våra vägar, att använda. I skolans 
entré finns en låda med reflexer och västar. Den som inte redan har en väst, kan 
hämta där så länge lagret räcker. Tar de slut försöker vi ordna fram fler västar. Är 
de någon som vet hur vi kan få fram sponsorvästar tar vi tacksamt emot info om 
det.
Tänk på att reflexvästar fungerar bra i dagsljus också och t o m på sommaren syns 
man ännu bättre med en väst på. 

Besöksadress:
Glimsåsvägen 3, Ellös.

Tel. 0304-548 80

Gör som Föreningen Flatön:
Köp el lokalt!

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

Din lokala byggare
orustbyggmarin.se

0706-402083
 

Julklappstips
Tag chansen att ge bort 
boken ”Malön Flatön 
Ängön – en fotobok om 
livet på öarna”                                                                 
Du finner inköpsställen på 
flaton.se.

Har du… 
andvändbara saker som du planerar att slänga eller köra till tippen!

Skänk istället till Aktivitetshuset i Svanesund.
Ring OA tel. 0709-85 97 66.



Midsommar på 
Flatön
På midsommaraftonen 
samlades barn och vuxna 

Malöströmmarfibern
Peter Fäldt
0304 551 15
0709 18 40 71

GOD JUL
och 

GOTT NYTT 
ÅR

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

Senaste fibernytt

Avtalet med kommunikationsoperatören Zitius är klart sedan i somras

Styrelsen ska anordna medlemsmöten där Zitius´ utbud presenteras. Zitius har i sitt 
utbud ett antal tjänsteleverantörer som levererar innehållet i nätet  tex Telia, 
Bredbandsbolaget, Comhem m fl. Dessa har även olika former av 
korttidsabonnemang. Det finns även tjänsteleverantörer som erbjuder föreningen ett 
gruppavtal, sk triple play;  bredband, TV och fast telefoni. Styrelsen utvärderar och 
väljer ett sådant gruppavtal. Vi kommer att skicka ut information om och också ordna 
informationsmöten om tjänsteleverantörer och gruppavtalet under januari nästa år. 
Denna information kommer också att beskriva vad olika leverantörer levererar i form 
av router, TV-box mm.

Grävandet är färdigt på öarna. En del återställningsarbeten återstår innan det är helt 
färdigt. Efter återställning ska vi kalla till besiktning av de vägar och angränsande 
områden där vi har gått fram.

Fiberblåsningen har genomförts på Ängön och Flatön och fortsätter på Malön och 
därefter på Morlandasidan. De som blåser in fibern kommer också att svetsa i skåp 
och dosor. Som planeringen ser ut nu kommer de att göra färdigt Flatönoden först 
för att sedan fortsätta med Morlandanoden. 

Nodhusen är på plats och håller på att inredas så att Zitius kan montera in sin 
apparatur. 
Vi tror att nätet börjar bli driftsatt i januari månad för att vara färdigt under första 
kvartalet 2017. Vid driftsättningen kommer Zitius och monterar mediaomvandlaren 
och samtidigt mäta och kontrollera signalen. Zitius har gett Pelle Wilsons firma detta 
uppdrag.

Nästa fakturering
Fakturan på 3:e insatsen om 6000 kr är nu på väg ut med brev. 
Förfallodag 15/12 2016.

Sten, Lennart, Peter, Sven och Björn
Styrelseledamöter i Malöströmmarfibern från Flatön/Ängön



Konserter i kyrkan sommaren 2016….
Lördagen den 11 juni underhöll Triple & Touch tillsammans med Tomas von 
Brömssen i den helt fullsatta kyrkan. Deras repertoar var mycket varierande och 
publiken var helt begeistrad över deras framträdande. Extranummer begärdes 
förstås innan konserten kunde avslutas!
Den 18 juli fylldes kyrkan av fantastiska toner med temat havet. Elin Jonsson 
spelade fiol, Anna Lembring piano och Agnes Casimir cello. Åhörarna var djupt 
tagna av de ljuva tonerna.                               
Den 25 juli var det konsert i Flatö kyrka med GÅKE, Marie Arturén och Per 
Lennberg. Sommarromanser var 
titeln och  de c:a 50 åhörarna fick 
höra många romantiska sånger av 
olika slag. 
Den 3 augusti kom Sofia Källgren 
och hennes ackompanjatör 
Andreas Landegren till Flatö kyrka. 
Åhörarna fyllde kyrkan till sista 
plats. Mellan sångerna berättade 
Sofia lite om sig själv och sin 
karriär. Med stående ovationer 
tackade publiken för en underbar 
konsert. 

Lena Kjellman har hållit i trådarna har hjälpt oss under alla dessa år. 
I år jobbade vi både lördag och söndag -  nästan 1000 ljus och ett antal ljuskronor 
blev det!

….och 20-årsjubileum för ljusstöpningen…



Flatön 864
474 91 Ellös

www.lifestone.com

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.

Nästa Ö-blad kommer i mars!

Styrelsen:               Tel.   E-post
Lena Kjellman, ord                   554 84    lena.m.kjellman@telia.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.com


