
Ö-INFO
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                        
Återkommande aktiviteter i höst och vinter:     

Måndagar
Arbeta med eget tillsammans: Vissa måndagar kl. 10 - 14. Ring Inger Persson, tel. 555 16.

Tisdagar
Berättarkvällar:  22/9, 27/10, och 24/11  kl 18.30 - 20.30                                          
Kontaktperson:  Inger Forsberg, tel. 554 41 el. Anita Johansson, tel 550 67.                                      

Linedance: 8/9, 13/10, 10/11 och 8/12 kl 18.00 - 20.30. Inger Forsberg, tel. 554 41

Onsdagar
Målning: Start 16/9. Från kl 18.00 målas det friskt i källarlokalen.                              
Kontaktperson: Asta Andersson, tel. 550 81.

Matlagning: Start 30/9. Kl 18.00 träffas matglada herrar och utövar kokkonst i den högre 
skolan samt äter upp vad de har lagat. Kontaktperson: Kalle Kåår, tel. 0703 - 36 20 32.

Lördagar
Gubbeklubben: Herrarna i ”Gubbeklubben” träffas. Man ser på storbilds-TV-matcher och har 
det trevligt i största allmänhet. Kontaktperson: Kjell Moredal, tel, 554 52.

Söndagar
Ukulele-kurs i skolan kl 17.00 . Är du intresserad, ring OA. tel. 0709 - 859766. Välkomna! 
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                                         Det här händer också …..
Arbetsdag i Flatö skola lördag 10/10 kl 9.30 Alla behövs! Kom och hjälp till!                     
Korv med bröd, dricka och kaffe serveras.

Biokvällar: Sönd. 27/9, sönd. 25/10 och sönd. 22/11 kl 18.00. 50 kr inkl. tilltugg. 
Kontaktperson Pia Fredholm tel. 0705 - 839304.

Ljusstöpning: Lörd. 14/11 kl. 8.30 i källarlokalen. Ring Lena Kjellman senast 6/11 om du 
vill vara med. OBS! Begränsat antal platser.

Brödbak: Lörd. 21/11 i den vedeldade ugnen i källaren. Två grupper,  8.00 – 12.00 och 
12.00 - 16.00. Hör av dig till Asta, tel. 550 81, om du är vill vara med.                                                                        

Kransbindning: Torsd. 26/11 kl.18.00 med Peggy Årman.                                    
Kontaktperson Lotta Börjesson tel. 070-315 49 85  



                                        Lite kort info från styrelsen
                                                                                                                 
På årsmötet i mars i år beslutades att bilda en trafikgrupp på Malö/Flatö/Ängö 
Syftet med gruppen blir att arbeta med frågor som rör våra färjor, vägar och
kollektivtrafik utifrån perspektiven tillgänglighet/säkerhet/miljö/ekonomi.

Redan idag finns ett forum där Trafikverket/Färjerederiet regelbundet träffar Skärgårdarnas 
Riksförbunds (SRF) representanter för färjelederna runtom i Sverige (de gula färjorna). Själv sitter jag 
med i den gruppen och nästa möte är i början av november. Då kommer jag att följa 
upp de frågor som togs upp vid förra mötet. Bl. a. den ständiga frågan om samordningen med 
Gullmarsleden och trånga filer på Ängöfärjan.

Men vi skulle behöva utöka frågorna till att gälla även landsvägen och kollektivtrafiken. 
Gruppens uppgift blir att få en bra kontakt med berörda på Trafikverket, kommunen och Västtrafik.
Målet är att våra öar ska vara levande året runt.

Trafikgruppen bör bestå av sex till sju personer med variation i ålder, resebehov och geografi. Ett plus är 
att ha ett bra kontaktnät, för vi ska jobba för hela ön. Den som vill vara med kan kontakta mig, 
Lena, tel. 55 484, så bildar vi en grupp med bra spridning.
Om många anmäler sig kan vi förnya gruppen efterhand, då skapar vi dynamik.

Styrelsen
genom Lena Kjellman

Nästa Ö-blad kommer ut i november.

Bokhyllegruppen: Torsd 15/10. Startar arbetet kl.18.00. Vi gör i ordning vårt bibliotek i 
källaren.

Moderna betalningssätt.
Tisdag 29 sept. kl. 18.30  kommer Orust Sparbank till Flatö skola   

och informerar.

Fotogruppen: Start måndag 5/10 kl 18:00. Fotodokumentation. Vi träffas i skolan för att 
diskutera hur vi kan gå vidare med utgångspunkt från de bilder vi fick in till bildspelet till 
föreningens 50-års jubileum. Kan vi tillsammans göra en fotobok av detta? Finns ytterligare 
intressant material? Välkomna!  Lars Normark, samordnar tel 0705-156855.

Ni vet väl att…….
                 ….Ni 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 på tel. 0304 - 550 67 (Anita) eller tel. 0704 - 388223 (Pamela)
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.


