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Föreningen Flatöns årsmöte och vårfest 
i Flatö skola

LÖRDAG 15 MARS. Möte kl 16.00/kalas kl 18.00
Peter Fäldt kommer och pratar om Malöströmmarfibern

Knytkalas: Ta med en rätt att sätta på buffébordet och 
vad ni vill dricka till.

Gåke och Håkan spelar till allsången och dansen!
Entré 120 kr anm. t. Anita tel. 0304-55067 sen. 12/3.

Alla välkomna!

Påskpromenad
Påskafton kl. 10.00 - 12.00 

Start i skolan. Frågor för olika 
åldrar, grillad korv ute i naturen 

och hembakt med kaffe i 
skolan. Lotterier.

Städdag
i Flatö skola

lördag 10/5 kl 9.30
Alla behövs! Kom och hjälp till!

Bröd med korv och dricka 
serveras!



Tel. 0304-55051 www.handelsmanflink.se

Lite om julen som gick:

Julkonsert i Flatö kyrka…

Även denna advent fick vi njuta av Gåke, som sjöng vackra julsånger i 
kyrkan.
   Lennart Palm ackompanjerade på sin orgel och Stina Klintbom 
medverkade med sin njutbara stämma.
   Åhörarna var som vanligt mycket nöjda med den musikaliska 
upplevelsen.

..och julnattsgudstjänst

Halv tolv på julaftonskvällen satt 48 
personer, som trotsat det besvärliga 
vädret, i bänkarna i Flatö kyrka. 
   Som inledning sjöng Gåke Gläns 
över sjö och strand och vi fick höra 
berättelsen om Jesu födelse och 
sjunga med i de vackra 
julpsalmerna.
   Lena Wihlborg var kantor och 
Sven-Erik Wihlborg tjänstgörande 
präst.
   Till sist sjöng Gåke Adams julsång 
lika kraftfullt och njutbart som alla 
tidigare år. En underbar julupplevelse!                                   
  
               Anita Johansson                                                                                                    

Din lokala byggare
orustbyggmarin.se

0706-402083



Watsu och Yurts på Greenstones
Intresserad av rundvisning? 

Kontakta oss!

Flatön 790 Nordmarken 47491 Ellös
 Tel 0304-55020

    www.watsu.se    www.yurts.se

Lördagen den 15 mars är det dags igen för årsmöte i Föreningen Flatön. 
Den här gången kommer Peter Fäldt och informerar om Malöströmmarfibern, 

som är en förening som bildats för att förse våra öar med fiberkabelnät.
För övrigt är det vanliga årsmötesförhandlingar med val och omval av 

styrelsemedlemmar. 
Under året som gått har föreningen fortsatt planeringen av handikapptoalett, 

utplacering av hjärtstartare och som vanligt genomfört storstädningar både ute och 
inne. Vi har också ordnat loppmarknad, poängpromenad, midsommardans och 
kräftskiva. Före jul var det, som vanligt, ljusstöpning och brödbak.

Andra aktiviteter som återkommer: Yoga, sygrupp, matlagning, målning, 
berättarkvällar och ukulelekurs.

Under det nya verksamhetsåret hoppas vi bl a kunna påbörja bygget av 
handikapptoalett och sätta upp hjärtstartare i eller utanför skolan. Vi håller på att 
utvärdera de anbud vi har fått i båda fallen.

Årsmöte med fiberkabelinformation och
 vårfest lördag 15 mars!

I det här numret av Öbladet har vi lagt ett inbetalningskort så att du kan 
betala årsavgiften om du inte gör det via Internet. 

Det kostar 500 kr/företag och 100 kr/person och 200 kr/familj. 
Bankgironr: 995-6574. 

   Tack för ditt stöd!

Gör som Föreningen Flatön:
Köp el lokalt!

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

Besöksadress:
Glimsåsvägen 3, Ellös.

Tel. 0304-548 80

I det här numret av Öbladet har vi lagt ett inbetalningskort så att du kan 
betala årsavgiften om du inte gör det via Internet. 

Det kostar 500 kr/företag och 100 kr/person och 200 kr/familj. 
Bankgironr: 995-6574. 

   Tack för ditt stöd!



Det händer på våra öar…..

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

Zumba! Kl 19.00 dansas det zumba! 
Kontaktperson: Barbro Arvidsson, tel. 553 42.

Tisdagar
Berättarkvällar.  En tisdag i månaden kl 18.30.  
Kontaktperson: Inger Forsberg, tel. 554 41.

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

Matlagning
Kl 18.00 träffas några matglada herrar och utövar kokkonst i den 
högre skolan samt äter upp vad de åstadkommit.
Kontaktperson: Kalle Kåår, tel. 0703 - 36 20 32.

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

Söndagar
 Ukulele-kurs
i skolan kl 17.00 träffas entusiastiska nybörjare 
under ledning av OA Gunnarsson och spelar 
och har det trevligt. Är du intresserad, ring OA, 
tel. 0709-859766.



Aktuellt under våren……

Berättarkväll runt brasan tisdag 11 mars kl 18.30
Välkommen till en trevlig kväll, där vi berättar under
temat ”Barn”. Det kan vara vad som helst, roliga minnen av vår egen eller 
någon närståendes barndom, roliga hyss eller stolta stunder….
Fika finns på plats. Entré 20 kr.

Påskpromenad
Påskafton kl 10.00 - 12.00.

Årsmöte och vårfest
lördag 15 mars kl 16.00 och 18.00

Se annons på förstasidan.

Året runt i ord och toner av och med Gåke, Agneta Holm och 
Inger Forsberg.
Fredag 30 maj kl 19.00. Entré: 100 kr.
(Resten av sommarens program i kyrkan kommer i nästa Öblad).

Sommarkonserterna börjar i Flatö kyrka:
(Förköp: Turistbyrån i Henån, tel. 0304-33 44 94).

Påskpromenad

Sånger i majkvällen
Lördag 17 maj kl 19.00. Ucklums Förenade Röster är en 
skönsjungande oktett från Stenungsund som bjuder på ett 
blandat program med vår- och sommarsånger. Entré 120 kr.



Föreningen Flatön är medlem i Bohusläns Skärgårdsråd (BSR) som i sin 
tur är medlem i Skärgårdarnas Riksförbund (SRF). För två år sedan 
startade SRF en färjegrupp. 
   Tanken är att gruppen ska ha en dialog med Trafikverket/Färjerederiet 
genom regelbundna möten där aktuella frågor och information tas upp.     
Föreningen Flatön har vid olika tillfällen begärt in synpunkter från resenärer 
och några av dessa frågor togs upp på mötet i september 2013.

1. Elektroniska informationstavlor är planerat att sättas upp på alla
färjeleder under 2013-2015. Färjans besättning kommer att kunna 
informera trafikanterna via dessa tavlor. Det är ännu inte möjligt att beställa
trafikstörningsinformation, via SMS, på fler färjeleder.
    Det pågår en översyn av skyltningen i färjeterminalerna, men inga större
ombyggnader.

2. Rutiner för kallelse av färjan vid kallelseturer varierar mycket mellan
färjelederna. Färjerederiet gör en inventering och beslutar vad som ska 
gälla i fortsättningen. Färjegruppen framförde att det är viktigt att det finns 
fasta kallelsetelefoner vid färjelägena även i fortsättningen.

3. Hjärtstartare. Föreningen Flatöns önskemål om att få sätta upp
hjärtstartare vid färjorna mottogs positivt. Vi får kontakta berörd
distrikschef och diskutera placeringen. Färjerederiet är inte intresserade av
att bekosta några hjärtstartare.

forts. nästa sida

Information från Färjegruppen (SRF)

Du som rör dig på våra öar med din hund - tänk 
på att alltid ha med dig en plastpåse så att du 
kan plocka upp hundbajset - speciellt på vägar, 

stränder och allmänna platser!



Midsommar på 
Flatön
På midsommaraftonen 

samlades barn och vuxna 

4. Fast avgångstid från Fröjdendal/Dragsmark har varit ett önskemål i 
många år. Detta är inte aktuellt utan istället kan fler leder få vändande färja 
som vi har nu.

5. Synkroniseringen 
av våra färjor och 
Skårfärjan fungerar 
dåligt på kvällar och 
helger.                           
Färjerederiet ser över 
detta och återkommer. 
Det är möjligt att flytta 
turer i tidtabellerna så 
att de passar bättre för 
trafikanterna. Däremot
finns det mycket 
begränsat ekonomiskt 
utrymme till att utöka den bemannade tiden på lederna och införa fler turer.
   Färjegruppen framförde att det är viktigt att förankra tidtabellsförändringar
hos trafikanterna.

6. Kundenkäter. Färjegruppen önskar få ta del av resultaten av de enkäter 
som genomförts vid våra färjor. Resultaten presenteras på nästa möte, 
återkommer vid senare tillfälle om publicering.

7. Färjerederiet informerade om "Fleet management", vilket innebär att
färjorna kan flyttas om till den färjeled där de för tillfället gör störst
nytta. En ny 80-bilsfärja kommer att levereras till västkusten 2014. Då 
kommer andra färjor att flyttas runt så att åtta leder får en ökad kapacitet.

  

. 

ör 
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 den b bemannadede t tididen på å leledederna och h ininföföra f fleler tuturer.

Förslag och synpunkter kan lämnas till mig för vidarebefordran till
Färjegruppen inför kommande möten.

Lena Kjellman (lena.m.kjellman@telia.com)



Föreningsinformation

        Postadress: Föreningen Flatön c/o Jan Åsberg,                              
Flatön 907, 474 91 Ellös

Webbsida: www.flaton.se  Bankgiro: 995-6574

Styrelsen: Tel. E-post
Jan Åsberg, ordförande 554 60 jan.aasberg@telia.com
Gerhard Andersson, kassör 550 67 gerhard@flaton.se
Anita Johansson, led. 550 67 anita@flaton.se
Inger Forsberg, led. 554 41 inger@flaton.se
Lena Kjellman, led. 554 84 lena.m.kjellman@telia.com
Kjell Moredal, led. 554 52 kjell.m@flaton.se
Tage Emanuelsson suppl. 553 78 tage@emanuelsson.se
Inger Persson, suppl. 555 16 ingerosolve@telia.com

Lokalbokning
Gunnel Torberntsson       550 54 torberntssons@flaton.se

Till dig som hyr lokalen:
Vid eventuella fel på el eller annan utrustning, ring styrelsen.
Till dig som hyr lokalen:
Vid eventuella fel på el eller annan utrustning, ring styrelsen.

                                                       

Adress: Malö 346, ingång från vägen.  
Välkomna !

Otto och Primi Nielsen
Malö 346
47491 Ellös
Tel.0304-509 09
primitivaotto@gmail.com

Quispe klockor och hemslöjd

Nästa Ö-blad kommer ut i början på Juni!


