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En hälsning från Föreningen Flatön
www.flaton.se

Påskpromenad                                                                              
med frågor och gåbingo, som vanligt, 
på påskafton lördagen 31 mars 2018. 
Start mellan kl 10-12 vid skolan. Korv, 

bröd och dricka längs vägen, stort 
fikabord i skolan samt lotter.              

Vi tar swish.

Vår nya hemsida sjösattes 1 mars 2018!



              Flatö-Malö Hembygdsförening
Årsmöte 

Lördag 24 mars klockan 15.00 i skolmuséet
Hembygdsdag

Lördag 30 juni kl. 15.00 i skolmuséet
Kulturvandring

Onsdag 18 juli kl. 18.00

Konsert till 
minne av 

OA 
Gunnarsson

Fredag 13 juli
kl. 16.00

på 
Stenesand



Lördag 9 juni kl 19:00: Friiskvartetten med Tomas von Brömssen Programmet bygger på 
gammal och ny musik av nordiska tonsättare och har den skandinaviska folkmusiken som röd 
tråd genom konserten. Tillsammans med Tomas von Brömssen varvas dessa härliga stycken 
med läsningar som säkert kommer att bli minnesvärt!

             Preliminärt sommarprogram för Musik i Flatö kyrka
Flatö Kyrkas Vänner har kontakt med många spännande artister inför sommaren och nu har det 
mesta fallit på plats. Nedan ser Du hur det preliminära programmet ser ut idag. OBS ändringar 
kan förekomma! Kolla hemsidan för att se när programmet blir helt spikat, vilket beräknas ske 
strax innan påsk. 

På hemsidan finns också information om vårt nya system för betalning av biljetter. Vi hoppas ni 
skall finna det både enkelt och effektivt.

Annandag påsk måndag 2 april kl 9:00 startar Emmausvandring från Malö-färjan till 
kyrkan. Kl 11:00 blir det mässa i Flatö kyrka. Präst: Håkan Helleberg.

                                                                                                                                 

Söndag 1 juli kl 19:00:  Christopher Wollter och Berndt Andersson kommer på besök och 
sjunger och spelar visor från sina karriärer.

Lördag 7 juli kl 19:00:  Gota River Jazz Band. En riktig högtidsstund för jazzälskare. De 
kommer bland annat att spela gladjazz och gospels.

Lördag 21 juli kl 18:00: Olof Blix med lovande unga musiker. Ett unikt tillfälle att lyssna på 
klassisk musik av högsta klass i Flatö kyrka.

Måndag 30 juli kl 19:00. Gåke och Lotta Rossövik. Visor utmed vägen. Vi hälsar välkomna 
till en afton med fin musik och sång med lokal prägel. Efter konserten håller Flatö Kyrkas 
Vänner årsmöte i Flatö skola.

Lördag 11 augusti kl 19:00. Bengt Magnusson och Suzanne Ragnstedt. Italiensk passion, 
spansk gitarr och svenska sommarsånger



Detta händer i Flatö skola…
Måndagar  Arbeta med eget tillsammans: kl 10.00. Inger Persson, 
tel. 0705-53 20 63
Sittgympa: kl 19.00 Kontaktperson Pia Fredholm, tel. 0705-83 93 04.

Tisdagar  Berättarkvällar: Anita Johansson, tel. 550 67 eller föreningens hemsida 
flaton.se.
Linedance: 13 mars, 10 april kl 18.00. Kontaktperson Bengt Carlsson, 
tel. 0523-471 02.

Onsdagar  Målarcirkel: Från kl 18 i källarlokalen. Kontaktperson: Asta Andersson, 
tel. 550 81.
Matlagning: Start kl 18.00 Matglada herrar lagar mat tillsammans. Kontaktperson. 
Kalle Kåår, tel. 0703-36 20 32.

Torsdagar  Skrivarcirkel. 8, 22 mars, 5,12 april. Margareta Bengtsson tel. 
0703-357631

Lördagar. Gubbeklubben: Herrarna i Gubbeklubben träffas. Kontaktperson: 
Kjell Moredal, 0739-87 05 07.

Söndagar  Soppkväll med kultursmak.                                                                                                                                  
kl 18.00 söndag 25 mars, Soppa i pausen
Kontaktperson Pia Fredholm tel. 0705 - 83 93 04.

Tre föreningar i samverkan!
Under vintern har vi tre föreningar, Föreningen Flatön, Flatö-Malö Hembygdsförening 
och Flatö Kyrkas Vänner träffats ett antal gånger. Vi har tagit fram en ny broschyr 
med information om våra öar. Den kommer att skickas till alla nu under våren, 
tillsammans med ett utskick där vi berättar om våra föreningar och hur man enkelt 
kan bli medlem. Vi planerar också att trycka en almanacka med fotomotiv från öarna. 
Almanackan för 2019 kommer att börja säljas under sommaren vid våra olika 
arrangemang och kommer också att finnas på muséet som har öppet varje dag under 
sommaren. / Tre föreningar.

Trädgårdsresa till Norge
Tisdag 12 juni 2018 - Dagstur med turistbuss till tre trädgårdar i Norge. Bussen     
går från Malön 7.10, Flatön 7.20 och Ängön kl 7.30. Åter ca 21.15.
Kostnad 895 kronor/person. I priset ingår bussresa och färjeavgifter, entré till 
trädgårdarna, middagsbuffé samt kaffe, dricka och fralla i bussen. 
Anmälan senast 22 maj till Christina Ossiansson                                                           
tel. 070- 64 775 64 
Läs mer om resan på www.flaton.se



Midsommarfirande …                                                                                         
kommer vi att ha, traditionsenligt, på midsommarafton, fredag 22 juni kl 12.00.
Vi behöver några fler funktionärer för att kunna genomföra dagen, kontakta 
någon av oss i styrelsen om Du är intresserad. Ta med blommor och 
instrument om Du vill vara med och spela. 
Lotterier, Peka rätt och äggost finns att köpa så länge lagret räcker! 

Loppis & Auktion …                                                                                                              
blir det tisdagen 17 juli kl 11.00. Auktionen startar kl 12.00 och kaféet öppnar kl. 10.30. 
Söndag 15 juli, kl 14-16, samt måndag 16 juli kl. 9-13, kan Du lämna saker till vår 
loppis! Föreningen Flatön

Flatömässan.                                                                                                              
Fredagen 27 juli kl 11.00-14.00 är det dags för mässa igen. För 150 kronor kan Du hyra 
ett bord eller motsvarande yta. Du kan sälja Dina egna eller andras nya produkter. 
Obs, inga loppisprylar denna dag! 
Boka bord hos lena.m.kjellman@gmail.com eller pia@flaton.se
Föreningen står för fikaförsäljning under mässan! Föreningen Flatön

Högerregeln! På vår väg 751, som går över ön mellan färjorna, gäller högerregeln. 
Före Korsvägen finns också skyltar som upplyser om detta. Trafikgruppen har ställt 
frågan till Trafikverket om det skulle gå att göra om vägen till huvudled men inte fått 
något gehör för det. Vi vill be alla att tänka på att högerregeln gäller och samtidigt   
att köra försiktigt och använda mötesplatserna på vår smala och krokiga väg. 

   
Det känns samtidigt bra att se att allt fler fotgängare och cyklister använder 
reflexväst. Målet är att ALLA som går och cyklar ALLTID använder väst i trafiken, 
även dagtid och även under sommaren. 
En reflexväst är en billig och bra livförsäkring. Trafikgruppen Flatön

Arbetsdag!

Lördag 14 april kl 9.30. Alla behövs! Kom och hjälp till!
Vi bjuder på korv, bröd och fika.

Föreningen Flatön

mailto:lena.m.kjellman@gmail.com
mailto:pia@flaton.se


Läs mer på www.greenstones.se

Din lokala byggare
orustbyggmarin.se

0706-402083
 

 Plantbytardag
Lördag 26 maj kl 11.00

Flatöns Hembygdsscen!

Yoga, Vandring, Gong på greenstones, 
7 april.  kl. 10.00 - 17.00

Behöver du vila och återhämtning? 
Välkommen till en härlig dag med yoga, 
vandring och Gong på Greenstones på 

Flatön. Fyll på energi i vacker natur, yoga i 
jurta, basta i vedeldad bastu, bada i 

badtunna & slappna av till ett gongbad. 
(djupavslappning till Gongmusik) 

www.helenaulinder.se

Så nu frön och sticklingar så du har 
något att byta med på plantbytardagen. 

Mer info på hemsidan. 

Kräftskiva och logdans på 
Edmans Loge

  8 september 2018.
         kl 18.00
  Tag med det du vill
   äta och dricka och
     ett gott humör.
  Bond & Wilde 
  håller i snapsvisor, 
      underhållning 
         och dans.   

http://www.greenstones.se/
http://www.greenstones.se/
http://www.greenstones.se/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.helenaulinder.se%2F&h=ATONTAuxqsI8eprih8oD-H0dMsjGk_vMygBzVbam4cXM_PT0_wudNwSDiVuARCcNmX9MePwkz9Q0IsPHcdEW1IRbsujwsqkge4f0jvpuy77Kqd2AlrTy14csgae_qhSNgrqpRP0&s=1


Försäljning & auktoriserad servicepartner för Separett samt ToaMoa.
Störst inom försäljning och service av alternativa toalettlösningar på Västkusten

 tel. 0733-261690 www.kohlbergs.se

          

                 
                
            Programmet inför sommarsäsongen ej klart!

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

Varmt välkomna!
Anna-Lill & Ingalill

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

Välkomna
 Else-Britt
 

Konst och 
hantverk 

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



Styrelsen:           Tel.                   E-post
Lena Kjellman, ordf.                 070-287 6961    lena.m.kjellman@gmail.com
Ellika Sandren, vice ordf.   070-5773321          ellika.sandren@gmail.com                                     
Ingemar Spindel, kassör          070-2333581   ingemarspindel@gmail.com                
Sten Fredholm, sekr.   070-1090380.         sten.fredholm@gmail.com                                
Lotta Lagerlöf, led.            070-5791261          lotta.lagerlof@flaton.se   
Inger Persson, led.           070-5532063    ingerosolve@telia.com
Lotta Lagerlöf, suppl.               070-5791261          lotta.lagerlof@flaton.se 
Thomas Köhlberg, suppl.         073-3261690   thomas@kohlbergs.se
Kerstin Andersson, suppl.   070-3696814          ka@flaton.se                                        

                                    

Föreningsinformation
Stöd Föreningen Flatön

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

                             Redaktör till vårt Ö-blad!
Vi söker någon/några som skulle vilja hjälpa oss att sammanställa material till 
vårt Ö-blad som kommer ut fyra gånger per år. Kjell som har jobbat med bladet 
fram till nu kommer att vara behjälplig under en övergångsperiod! Är Du 
intresserad, kontakta lena.m.kjellman@gmail.com, 070-287 69 61.                    
Föreningen Flatön.

                                       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         1000 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 Pia Fredholm, pia@flaton.se el. tel. 0705-839304
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.

mailto:lena.m.kjellman@gmail.com

