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En hälsning från Föreningen Flatön 

www.flaton.se 

Loppis och Auktion 

Flatö Skola 

Tisdag 17 juli kl. 11.00 

Auktion kl. 12.00 

Kaffe från kl. 10.30 

Mer info på sidan 5 

Midsommardans 

Flatö Skola 

Midsommarafton 22 juni 

Kl 12.00 

Mer info på sidan 5 

Flatömässan 

Flatö Skola 

Fredag 27 juli 

Kl. 11-14 

Mer info på sidan 5 

Nyhet: Flatökalendern 

Vår nya hemsida, www.flaton.se 
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Info från trafikgruppen: 

Trafikgruppen har under våren haft två möten med Färjerederiet och ett med Trafikverket angå-

ende vägen. Vi har bland annat tagit upp kallelseturerna på Malön, sms-aviseringen som funge-

rade dåligt ett tag men nu har blivit bättre.  

På www.trafikverket.se/farjerederiet/farjeleder/farjeleder-i-vastra-gotalands-lan/ kan man an-

mäla att man vill ha sms vid störningar i färjetrafiken. En mycket bra tjänst som kan rekommen-

deras. 

En uppmaning från Färjerederiet (som vi ber alla att respektera): 

Stäng av motorn och släck ljuset under överfarten!  

Halvljus och bromsljus bländar den som kör färjan.  

Vi har också i många år försökt få väderskydd vid färjelägena 

på Dragsmark och på Ängön. Så till slut, den 14 maj stod det 

äntligen ett skydd på Dragsmarkssidan till nytta för alla som 

väntar på bussar och färjan. Nu fortsätter vi att jobba för att 

få ett väderskydd på Ängön.  

På mötet med Trafikverket har vi bland annat lyft frågan om 

vägspeglar på vissa ställen där sikten är dålig och att vi önskar få vår väg till huvudled.     

Tre föreningar i samverkan: Flatökalendern 2019 

De tre föreningarna på Flatön har, som ni säkert har sett, fortsatt 

att samarbeta även efter Projekt Fotoboken.  

För en tid sedan fick ni hem vår nya broschyr samt föreningsin-

formation.  Vi har inte bara jobbat med det utan också tagit fram 

en kalender med bilder från våra öar.  

Det är en väggalmanacka i A4-format med plats för egna anteck-

ningar. Bilderna är skänkta av fem fotografer, varav fyra har an-

knytning till våra öar. Fotograferna presenteras i kalendern. 

Kalendern kommer att börja säljas på midsommarafton i skolan. 

Därefter vid alla våra evenemang och den kommer också att fin-

nas på hembygdsmuseet som har öppet varje dag mellan  

1 juli och 12 augusti.  

Kalendern kostar 60 kronor och intäkterna delas lika mellan oss tre föreningar.  

Om försäljningen går bra detta år kan vi tänka oss att göra en kalender nästa år också. 

På vår hemsida finns info om fler försäljningsställen.  

https://www.trafikverket.se/farjerederiet/farjeleder/farjeleder-i-vastra-gotalands-lan/Maloleden/Trafikinfo-via-sms-Maloleden/
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Sommaren närmar sig och därmed är det snart musik i Flatö kyrka. 

I sommar är det ett varierande program med uppträdande av unga musiker.  

9 juni   Tomas von Brömssen presenterar Friis-kvartetten  

1 juli   Christopher Wollter och Bernt Andersson framför musikalsånger. 

7 juli   Gota River Jazzmen, internationellt känd jazzgrupp som spelar Dixieland jazz. 

21 juli   Olof Blix presenterar unga musiker. 

30 juli    Gåke och Lotta Rossövik sjunger sånger längs med vägen. 

   (Efter konserten har Flatö Kyrkas Vänner årsmöte.) 

11 augusti  Italiensk passion och spansk gitarr, Suzanne Rangstedt och Bengt Magnusson. 

Samtliga konserter börjar kl 19.00 utom 21 juli som börjar kl 18.00 

Biljetter 
Se och beställ biljetter till konserterna genom att gå in på vår hemsida www.flaton.se och  
klicka på "Flatö Kyrkas Vänner" samt "Sommarens konsertprogram".  
Vi har nu ett nytt system där vi samarbetar med Nortic AB. Vi har ej längre systemet att boka 
biljetter över E-mail. Du kan nu köpa biljetter till ett pris av 200 kr/st genom att klicka på biljett-
knappen i hemsidan. 
 
Du kommer då till vår sida hos Nortic, som därefter sköter beställning och betalning av biljetter. 
Känner Du dig osäker eller har frågor så  skriv till kyrkan@flaton.se så svarar vi. 
Efter betalning kommer Du att få en biljett hemsänd via mail eller SMS.  
Vid kyrkan visar Du biljetten i mobiltelefonen eller så skriver Du ut biljetten och visar pappers-
biljetten.   

Flatö-Malö Hembygdsförening sommarprogram 

Lördag 30 juni kl 15.00 Hembygdsdag i museet! Anders Gustavsson,  professor emeritus i et-

nologi och folklivsforskning, visar bilder och berättar om  ”Livet vid kusten i gamla Morlanda”.  

Lotterier och kaffeservering med äggost som vanligt.  Välkomna! 

Tisdag 3 juli kl 18.00 Allsång med Örjan Palmgren och dragspel 

Onsdag 18 juli kl 18.00. Kulturvandring i Kila. Samling vid Korsvägen. Knut Thorberntsson gui-

dar. Ta med kaffekorg och 20 kr/person. 

Tisdag 24 juli kl 18.00 Allsång med Lars-Eric och Johan Frendberg. 

Lördag-Söndag 29—30 september. Skördefest och Mickelsmäss 

Museet är öppet 1 juli till 12 augusti 13-16 

http://www.flaton.se/
mailto:kyrkan@flaton.se
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Det händer på våra öar i sommar, se även www.flaton.se: 
 

Lördag 9 juni kl 19.00. Flatö kyrka. Tomas von Brömssen och Friiskvartetten.  

Måndag 11 juni kl 18.00. Flatö skola. Planeringsmöte inför Midsommarfirandet. 

Tisdag 12 juni kl 07.00. Trädgårdsresa till Norge. 

Söndag 17 juni kl 10. 00. Flatö skola. Infomöte om VA-projekt på Flatön. /Gunnar Hör-

ding. 

Fredag 22 juni kl 12.00. Flatö skola. Midsommarfirande.  

Lördag 23 juni kl 19.00. Flatö kyrka. Taubegudstjänst.  

Tisdag 26 juni kl 18.00. Flatö skola. Planeringsmöte inför Loppis. 

Lördag 30 juni kl 15.00. Skolmuseet. Hembygdsdag.  

Söndag 1 juli kl 13-16. Skolmuseet öppnar för sommaren . 

Söndag 1 juli kl 19.00. Flatö kyrka. Christopher Wollter och Bernt Andersson.  

Tisdag 3 juli kl 18.00. Hembygdsscenen. Allsång med Örjan Palmgren.  

Lördag 7 juli kl 19.00. Flatö kyrka. Gota River Jazz Men.  

Tisdag 10 juli kl 18.00. Flatö skola. Planeringsmöte inför Flatömässan.  

Fredag 13 juli kl 16.00. Stenesand. Konsert till minne av Oa.  

Tisdag 17 juli kl 11.00. Flatö skola. Loppis & Auktion.  

Onsdag 18 juli kl 18.00. Kulturvandring i Kila.  

Lördag 21 juli kl 18.00. Flatö kyrka. Olof Blix med musiker.  

Söndag 22 juli  kl 11.00. Flatö kyrka. Högmässa. Präst: Lennart Backlund.  

Tisdag 24 juli kl 18.00. Hembygdsscenen. Allsång med Lars-Eric och Johan Frendberg.  

Fredag 27 juli kl 11-14. Flatö skola. Flatömässan.  

Måndag 30 juli kl 19.00. Flatö kyrka. Lotta Rossövik och Gåke Gunnarsson.  

Måndag 30 juli, direkt efter konserten. Flatö skola. Årsmöte Flatö Kyrkas Vänner. 

Lördag 11 augusti kl 19.00. Flatö kyrka. Bengt Magnusson och Suzanne Rangstedt.  

Lördag 8 september kl 18.00. Edmans loge. Kräftskiva och logdans.  

Lördag-Söndag  29-30 september. Skördefest och Mickelsmäss.  
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Föreningen Flatöns sommarprogram     

Planeringsmöte inför Midsommar – måndag 11 juni kl 18.00 i skolan. Kan Du inte komma på 

mötet men vill ändå hjälpa till, kontakta någon i styrelsen.  

Midsommar vid Flatö skola. Midsommarafton fredag 22 juni kl 12.00.  

Vi träffas kl 12, klär och reser stången tillsammans och sedan dansar vi så länge vi orkar. 

Lotterier, peka rätt och äggost finns att köpa så länge lagret räcker. Kan Du spela, ta med instru-

mentet och var med och spela till dansen. Idag är också första dagen vi säljer vår nya Flatö-

kalender 2019! 

Planeringsmöte inför Loppis / Auktion – tisdag 26 juni kl 18.00 i skolan. Kan Du inte komma på 

mötet men vill ändå hjälpa till, kontakta någon i styrelsen. 

Loppis / Auktion i Flatö skola tisdag 17 juli kl 11.00. Auktionen startar kl 12.00 och caféet 

öppnar kl. 10.30. Saker till loppisen kan lämnas på söndag 15 juli kl 14-16 och måndag 16 juli  

kl 9-13. Obs! Vi tar inte emot stoppade möbler eller vitvaror. 

Planeringsmöte inför Flatö mässan – tisdag 10 juli kl 18.00 i skolan. 

Flatömässan i Flatö skola fredagen 27 juli kl 11-14. För andra gången erbjuder vi Dig, som har 

något nyproducerat eller hemodlat att sälja, att hyra ett bord i skolan. Obs! Inget loppis denna 

dag! Ett bord (eller motsvarande yta) kostar 150:-.Föreningen står för fikaförsäljning under 

mässan. Anmälan till foreningen@flaton.se  

Kräftskiva med dans på Edmans loge 

 

Lördag 8 september kl 18.00.  

Ta med det Du vill äta och dricka och ett gott hu-

mör.  

Bond & Wilde håller i snapsvisor, underhållning och 

dans under kvällen.  

Entré 200 kr.  

Anmälan kan göras till: 

kjell.m@flaton.se eller tel. 0739-87 05 07.  

Allt kräftskal och annat skräp måste tas med  

när ni går hem!  

Obs! Begränsat antal platser, först till kvarn…… 

Bond & Wilde 

mailto:kjell.m@flaton.se
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Lokalt konsthantverk på Malö! 

Öppettider 

Fredag 13 – 17 

Lördag 12 – 17 

Söndag 13 – 16 eller efter överenskommelse 

15/6 – 15/8 är det i möjligaste mån öppet 

varje dag 

Tel. 0304-51698 eller 0707-94 39 36 

Välkomna! Else-Britt  
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Barnens Dag 2019? 
Vi undrar om det finns något intresse av att ordna en Barnens Dag nästa som-
mar. Hoppborg, lekar, spel, mindre tävlingar? Finns det någon som vill vara med 
att ordna? Hör av Dig till Pia, pia@flaton.se 

 
 

 
Föreningsinformation 
Du vet väl att  Du kan hyra våra lokaler i Flatö skola? 
 
På vår hemsida finns bokningskalender och prisuppgifter. Bokning av lokalerna 
görs till Pia, pia@flaton.se eller  0705 839304 
 
Medlemskap 
100:-/per och år eller 200:-/familj och år 
Bankgiro: 995-6574, Swish: 123 562 51 65 
 
Kontakta föreningen: foreningen@flaton.se, www.flaton.se 

mailto:pia@flaton.se
mailto:foreningen@flaton.se
http://www.flaton.se

