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En hälsning från Föreningen Flatön
www.flaton.se

Nationaldagsfirande 
på Flatöns hembygdsscen

måndag 6/6 kl. 15.00 
med OA:s Uckegrupp!

Kom och fira en härlig nationaldag 
på Flatön 

med förstklassig musik och sång!
Ta med det du vill äta och dricka 
och en stol eller filt att sitta på.

Entréavgift 40 kr.

Föreningen Flatöns loppmarknad
tisd. 19/7 kl 12.00

Auktionen startar kl 13.00. Kaffeservering från kl 11.00
Prylar till loppmarknaden kan lämnas sönd. 17/7 kl. 14.00 - 16.00 samt

månd. 18/7 kl 9.00 - 13.00.
Föreningen har swishkonto.

Dans och lekar på 
midsommarafton, fredagen 

24 juni 
vid Flatö skola

OBS! Ta med blommor!
Äggost finns att köpa, men ta med kaffe och/

eller saft.
Ni som kan spela, ta med ett instrument!

Den som har lust får gärna göra äggost till 
föreningens försäljning!.Tack!

Nytt för i år är att vi samlas 7/6 och 23/6 och 
förbereder midsommarfirandet.

Det finns swish.



Snart är den här! Fotoboken som alla väntat på! 
Boksläpp till midsommar. Rabatterat pris under midsommardansen samt på 

midsommardagen i samband med musikgudstjänsten. Boken kostar 250 kronor, men 
under boksläppet säljer vi den för 220 kronor.

Boken kan köpas vid alla sommarens evenemang                                         
arrangerade av föreningarna samt på skolmuseet.

Du kan också köpa boken direkt hos:                                                                                                                             
Lars Normark, Ängön, tel. 55 519                                                                                                                                
Mats Persäng, Ängön, tel. 55 030                                                                                                                               
Lena Kjellman, Flatön, tel. 55 484                                                                                                                                      
Gun Johansson, Bua, tel. 55 066                                                                                                                                   

Lennart Arvidsson, Hagen, tel. 55 342                                                                                                                           
Ann-Marie Nordling, Väster, tel. 55 105                                                                                                                          
Knut Thorberntsson, Kila, tel. 55 344                                                                                                                         
Gerhard Andersson, Kila, tel. 55 067                                                                                                                            

Uppgifter om ev. övriga försäljningsställen läggs ut på vår hemsida www.flaton.se

Midsommarfirande
Som vanligt blir det dans kring majstången på midsommarafton fredagen 24 juni kl. 12.00.

För att få ihop tillräckligt med funktionärer har vi ett planeringsmöte tisdagen 7 juni kl 18.30 i skolan då vi 
fördelar arbetsuppgifterna. Alla är välkomna! Vi behöver några som kan leda lekarna, sälja lotter och äggost, spela 
musik, fixa björklöv, hämta bänkar, sätta upp tält osv.  En person har erbjudit sig att hålla i sången och dansen. 
Dessutom träffas vi kvällen innan, torsdagen 23 juni kl 18.00, vid skolan för förberedelser. Är vi många går det 
snabbt och lätt och vi kan fortsätta med denna trevliga midsommartradition. 

Vi kommer att ha ”Peka rätt”, lotterier och äggostförsäljning under dansen. Kaffe/dryck tar var och en med själv.  
Den nya fotoboken om livet på öarna kommer också att släppas denna  dag och säljas till ett reducerat pris, se 
separat annons. Boken säljs i samarbete med Flatö Kyrkas Vänner och Flatö-Malö Hembygdsförening.  

http://www.flaton.se


Välkommen att beställa bord 
0304-550 51 

Gå gärna in på hemsidan för att se kommande 
händelser på Flinks. 

www.handelsmanflink.se

3/7  Stjärnorna på Flinks.
10/7 Stjärnorna på Flinks.
13/7 Quiz med Gåke.
17/7 Stjärnorna på Flinks.
23/7 Gåke, gästartist: Ebba Knutsson.
24/7 Stjärnorna på Flinks.
30/7 Whiskey by Pints, irländsk folkrock.
31/7 Stjärnorna på Flinks
6/8  Gåke, gästartister: Annica & Lars.
7/8  Stjärnorna på Flinks
14/8 Stjärnorna på Flinks
20/8 Gåke, gästartister: Stinas Visor.
27/8 Kenny-Rågers.
Det blir mer artister, allt inte klart ännu!

Inga-Lill och Anna-Lill vid rodret på Handelsman Flink
Jag gjorde häromdagen ett besök med penna, block och kamera hos ”flickorna på Flinks”, Inga-Lill Åström och 
Anna-Lill Isaksson, för att få en lite djupare presentation. 
Som de flesta säkert känner till redan har de fr.o.m i år tagit över driften på Flinks. De känner sig väl mottagna 
här med alla positiva och trevliga flatöbor. Restaurangen har varit väldigt välbesökt och de tycker att det är 
inspirerande och jätteroligt.
Inga-Lill har jobbat i stort sett hela sitt arbetsliv med hotell, restaurang, i resebranschen och med turism. 
Senast har hon drivit Ulvöns vandrarhem & konferensanläggning.
Anna-Lill Isaksson är kallskänka/kock och kommer att ta hand om köket tillsammans med en annan kock. 
Anna-Lill har lång erfarenhet i kök bl.a efter att ha jobbat på passagerarfärjor i ett tiotal år. 
Nu tycker hon det ska bli roligt med något nytt och att jobba i land. 
Till att börja med så går de på i gamla fotspår och ändrar inte så mycket på verksamheten mot förra året. 
De säger att de vill pröva sig fram. Hittills går det bra, med mycket gäster, gruppresor och bussar.
Man kommer att ha dagens lunch med mycket fiskrätter, som ju hör till en restaurang vid havet. Priset kommer 
att ligga strax över hundralappen för en lunch.
Mycket underhållning kommer de att satsa på - en hel del Gåke och OA med gäster blir det, men även 
andra artister. 
Ambitionen är att ha underhållning varje lördag med olika artister, men det blir mycket mer, som t.ex ”quiz med 
Gåke” och ”stjärnorna på Flinks” med OA.
Vi gick en liten rundvandring i handelsboden och där har skett förändringar. De har jobbat mycket för att få 
den gamla stilen på den, och de berättade om den nyinköpta, stora, gamla och tunga kassaapparaten, som de 
är väldigt stolta över (se foto). Den går bra i tidsstil med allt annat i handelsboden.
Som tidigare finns det enkla sängplatser på övervåningen och havssviten hyr de ut veckovis.
Önskedrömmar har Inga-Lill och Anna-Lill om att det så småningom skulle kunna bli lite fler 
övernattningsplatser i anslutning till Flinks, så att de t.ex skulle kunna arrangera bröllop och andra fester med 
övernattning.                                                                                      
                                                                                                                                                Kjell Moredal 



                           Musik 
Lördag 11 juni kl 19:00: Tomas von Brömssen med Triple and Touch och 
Magnus Spångberg

Måndag 18 juli kl 19.00: Havet till kyrkan, Trion Havet: Elin Jonsson, fiol, 
Anna Lembring, piano och Agnes Casimir Lindholm, cello. 

Måndag 25 juli kl 19:00: Sommarromanser, Gåke, Marie Arturén 
och Per Lenberg. Efter konserten håller Föreningen Flatö Kyrkas Vänner årsmöte.

Onsdag 3 augusti kl 19:00: Sofia Källgren.

Lördag 6 augusti kl 19:00: Bengt Magnusson och Suzanne Ragnstedt.

Lördag 20 augusti kl 19:00: Kammarmusik med Olof Blix och Huskvarna 
Musiksällskaps Kammarorkester

Inträde: 200 kr. Endast förköp den 11/6 och 3/8. 
              150 kr den 18/7, 25/7, 6/8.
              Fritt inträde den 20/8.
Sommarkaféet håller öppet i skolan c:a 1,5 timma före alla konserter.
Se mer info på Flatö Kyrkas hemsida.

Flatö Kyrka sommaren 2016
                           Gudstjänster

Lördag 25 juni kl 19.00: Taubegudstjänst med kören Viva Vox. P G Hanner och 
Gåke

Lördagar 9, 16, 23 juli kl 18.00: Aftonbön i sommarkväll. Johannes Lyche med 

Sofia Källgren
Triple and Touch

Bengt Magnusson



Måndag 6/6 kl 15.00: Nationaldagsfirande vid hembygdscenen. Sång och spelglädje med OA:s Uckegrupp.
Lördag 11/6 kl. 19.00:  Tomas von Brömssen och Triple and Touch i Flatö Kyrka.

Det händer på våra öar i sommar…

Fredag 24/6 kl 12.00: Dans och lekar på midsommarafton fredagen 24 juni kl.12.00 vid Flatö skola. Se annons.
Lördag 25/6 kl 19.00: Taubegudstjänst med kör. P G Hanner och Gåke. Flatö Kyrka.
Lördag 2/7 kl 15.00:   Hembygdsdag.
Söndag 3/7 kl 20.00:  Stjärnorna på Flinks.
Tisdag 5/7 kl 19.00:    Önske-allsång på Hembygdsscenen med Gåke, Lennart Palm och Ucklums Förenade Röster. 
Gästartist: Eva Jarnedal.  Inträde 150 kr.
Lördag 9/7 kl 18.00:    Aftonbön. Johannes Lyche med musikaliska vänner.
Söndag 10/7 kl 20.00:  Stjärnorna på Flinks.
Onsdag 13/7 kl 18.00:  Kulturvandring.
Onsdag 13/7 kl. 20.00: Quiz med Gåke på Flinks.
Lördag 16/7 kl 18.00:   Aftonbön. Johannes Lyche med musikaliska vänner.
Söndag 17/7 kl. 19.00:  Apollon i Håtteland  på Hembygdscenen med  Gåke, 
Fröken Signe, Elin Pålsson, Pierre Eriksson och Gunnar Källström. Inträde 200 kr.
Söndag 17/7 kl 20.00:   Stjärnorna på Flinks.
Måndag 18/7 kl 19.00:  Havet till kyrkan. Trion Havet. Flatö kyrka.
Tisdag 19/7 kl 12.00:    Loppis och Auktion vid Flatö skola. Se annons.
Onsdag 20/7 kl  21.00: Dans på Ängö brygga (vid Ängöfärjan). Gåke och Håkan spelar. Inträde 100:-
Lördag 23/7 kl  20.00: Gåke med Gästartist:  Ebba Knutsson. Flinks.
Lördag 23/7 kl 18.00:  Aftonbön. Johannes Lyche med musikaliska vänner.
Söndag 24/7 kl 20.00:  Stjärnorna på Flinks.
Måndag 25/7 kl 19.00:  Sommarromanser. Gåke, Marie Arturen och 
Per Lenberg i Flatö Kyrka.
Lördag 30/7 kl 20.00:  Whiskey by Pints, Irländsk folkrock. Flinks.
Söndag 31/7 kl 20.00:  Stjärnorna på Flinks
Tisdag   2/8  kl 19.00:  Önske-alllsång på hembygdsscenen med Gåke, 
Lennart Palm och Ucklums Förenade Röster.  Gästartist: Bjarne Lundqvist 
 Inträde 150 kr.
Onsdag 3/8 kl 19.00:  Sofia Källgren i Flatö Kyrka.
Lördag  6/8  kl 20.00:  Gåke på Flinks. Gästartister:  Annica och Lars.
Lördag   6/8 kl 19.00:  Bengt Magnusson och Suzanne Ragnstedt i 
Flatö Kyrka.
Söndag 7/8 kl 20.00:   Stjärnorna på Flinks
Söndag 14/8  kl 20.00:  Stjärnorna på Flinks
Lördag 20//8 kl 19.00: Kammarmusik med Blixtkvartetten i Flatö Kyrka.
Fredag 27/8  kl 20.00:  Kenny Råger´s på Flinks.

Konst och hantverk 
 av lokala hantverkare

Malön 260 (mitt emot 
Böckerviksvägen)

Tel. 516 98 el. 0707-94 39 36 

Öppettider: 
   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-BrittWhiskey by Pints Gåke OA



Påskpromenaden 2016.
Trots att påsken var mycket tidig i år och att vädret inte var så bra, kom många människor till skolan 
på påskaftonens förmiddag.
Inne i skolsalen möttes de av ett bord fyllt av lockande lotterivinster och ett dignande 
kaffebrödsbord. Ute på gården fanns försäljning av startkort och bingobrickor. Parkeringsvakterna 
hade fullt upp med att få plats med alla bilarna.
  Nästan 600 personer gick tipsrundan, svarade på frågorna, kollade bingonumren och många köpte 
korv med bröd + Festis.
Korven tog slut, alla lotter såldes slut, nästan allt kaffebröd gick åt och alla vinster till vuxna, 
ungdomar och barn delades ut.
  Medarbetarna hade en arbetsam påskafton, men alla gick hem trötta och nöjda med dagen, som 
inbringade ett brutto på över 43 000 kr.             
            Anita  Johansson

Din lokala byggare
orustbyggmarin.se

0706-40 20 83

Gör som Föreningen Flatön:
Köp el lokalt!

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

Besöksadress:
Glimsåsvägen 3, Ellös.

Tel. 0304-548 80

Hembygdsföreningen
inbjuder till

Hembygdsdag den 2 juli kl 15
Ornitologen och läraren Thomas Liebig talar om naturen och 
om fåglar i vår närhet.
Kaffeservering med äggost och hembakt
Lotterier

Kulturvandring den 13 juli kl 18
Samling vid Skolmuseet. Vi tar en promenad genom Flatö 
by i Korsgård, Sörgård, Mellangård och Östergård. Om vi 
orkar går vi upp i ”Påskefyreberget” och ser förändringen 
över 100 år. Ta med kaffekorg. Pris 20 kronor.

Skördetid – Mickelsmäss 24-25 sept. kl 11 - 16.
Utställning av skolplanscher och textilier. Kaffeservering 
med äggost.

Skolmuseet är öppet varje dag kl 13 – 16 
från 2 juli till och med 7 augusti. Även kyrkan är öppen 
samma tid om den är ledig. 



Lammkött & lammskinn
Ekologiskt närproducerat kött från Gotlandslamm                        
som betat på öns naturbeten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ett lamm ca 15-20 kg styckat Pris 117:-kg inkl.moms.  
BOKNING AV LAMMKÖTT SENAST 31 AUGUSTI                            
för leverans i september /oktober                                                                                                                                                                                              
anna.flaton@telia.com                                                                                       
0705-879738 , 0702-305121   

Anna & Niklas 

Läs mer på www.greenstones.se

Yoga-Nia på Greenstones
med Helena Ulinder.

5 onsdagar: 13 juli, 20 juli, 27 juli, 
3 augusti, 10 augusti

kl. 10.00 - 11.15
“drop-in”  80 Kr / pass.

Info från Skärgårdarnas Riksförbunds möte 
med Färjerederiet i Vaxholm april 2016

Närvarande: Staffan Eriksson, Trafikverket planering, beställning och uppföljning, Anders Werner, 
Trafikverket Färjerederiet,  fyra representanter från Vinön, Visingsö, Holmön, Vaxholm samt 
undertecknad från Flatön.

Följande frågor om våra färjor togs upp: 
a) Trång färja på Ängöleden. Har påtalats tidigare men inget har hänt. Anders tar med sig frågan.                                                                                                                                                              
Vi kommer också bevaka den då det är en mycket viktig säkerhetsfråga. 
b) Man kommer att se över vad tätare turer på Malö/Ängö kostar i utsläpp och driftskostnader. 
Det ska inte tolkas som löfte om utökning.  
c) Dålig synkning med skolbussar på Ängöleden. 
d) Toalett. Trafikverket håller bara toaletter vid rastplatserna längs större vägar. 
e) Regnskydd på Ängön och Dragsmark. Staffan tar med sig frågan. 
f) Kan man visa på displayen att en tur är kallad? Anders har redan väckt frågan internt. 

Nästa möte blir i september i Stockholm. Den nybildade trafikgruppen på Flatön får jobba vidare med 
frågor om väg, färjor och kollektivtrafik. 

Lena Kjellman

Trafikutveckling på de allmänna färjelederna:

  Färjeled     2011    2012    2013    2014    2015    2011-2
                                                                                015%
 Malö          210 555        208 182      212 746       216 352      205 528         - 2%                

 Ängö    91 287          88 542         88 570        90 864       107 427           18% 
  

mailto:anna.flaton@telia.com
http://www.greenstones.se/
http://www.greenstones.se/
http://www.greenstones.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 finns på hemsidan www.flaton.se

Föreningen har numera swishkonto.
Ö-bladet: kjell.m@flaton.se eller inger@flaton.se

Flatön 864
474 91 Ellös

www.lifestone.com Banken som bryr sig

Du vet väl att…….
              ….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.

Styrelsen vill be alla, som hyr lokalen eller brukar den i olika kursverksamheter, möten mm., att alltid se 
till att alla ytterdörrar är låsta samt att lokalen är städad och alla sopor är medtagna när lokalen 
lämnas.  Städregler finns anslagna i skolan.  Städmaterial finns i gamla köket. Saknas något – skriv upp 
på kylskåpslistan. Det är den som hyr eller har bokat lokalen som ansvarar för att lokalen lämnas i gott 
skick. Bokningsschema finns på hemsidan och kalender hänger i stora salen.               

Info från styrelsen 
Vårt nya köksgolv har fått en ordentlig rengöring och polish. Det räcker nu med ett par droppar 
diskmedel i vattnet när man torkar av golvet. Såpa och starka rengöringsmedel ska inte användas.

I trädgården har vi ställt alla trädgårdsmöblerna på trädäcket för att vår gräsklippare ska komma åt 
att klippa överallt. Det går naturligtvis bra att använda borden på andra ställen i trädgården, bara 
man ställer tillbaka dem på däcket. 

Vi vill också uppmana alla att plocka upp efter sina hundar som rastas i trädgården samt att inte 
slänga fimpar här då detta är ett omtyckt ställe för barnfamiljer. Slutligen vill vi påminna om att 
den som har bokat lokalen alltid ansvarar för att frakta bort sopor vid uthyrning eller bruk av 
lokalerna. Städregler finns också uppsatta i skolan. 

Hemsidesansvarig sökes!
Föreningen Flatön söker någon som kan ansvara för vår hemsida. I uppdraget ingår att hålla 
hemsidan uppdaterad och justera layout vid behov.  Det innebär också ett nära samarbete 
med styrelsen. Svar önskas senast till midsommar. Kontakta Lars Normark, tel. 55 519 eller 
0705-15 68 55.

http://www.lifestone.com/

