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Årsmöte  
Lördag 30 mars 

Vårfest efter årsmötet  

Pysselkväll med återvinningstema 

onsdag 16 januari kl. 18.00 

Anmälan till Ingrid Fäldt 073-922 27 98 

Julnattsmässa i Flatö kyrka 

på Julafton kl 23.30 

Präst: Håkan Helleberg.  

Musiker: Gåke m. fl.  

Ö-bladet 
2018:4 

En saltstänkt julhälsning från Föreningen Flatön 

www.flaton.se 

Luciafirande i skolan 13 december kl 18.00 

Luciatåg, kaffe och lussekatt, glögg och pepparkakor 

Anmälan till Pia, pia@flaton.se  

senast 10 december 

mailto:pia@flaton.se
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Våra återkommande aktiviteter som fortsätter i vår.  

På www.flaton.se finns alltid aktuella uppgifter om dag och tid och kontaktuppgifter.  
 

 

 

 

Arbeta med eget Fridans Ukulelespel Målning 

Sittgympa Matlagning herrar Släktforskning Linedance 

Stågympa Matlagning damer Skrivarcirkel  Datautbildning 

Fest för öns damer Fredagen den 5:e april 

Berättarkvällar: 

Tisdagar 29 januari, 26 februari och 26 mars. Kl 18.30 

 

Kulturafton med soppa: 

Söndagar 27 januari, 24 februari och 24 mars. Kl 18.00  

Gemensam lunch 

Onsdag 23 januari kl 12 serverar vi lunch till självkostnadspris i 

skolan till Dig som har lust att komma och äta tillsammans  

Anmälan till Solveig, 073-956 32 50  

Meddela då också om Du behöver skjuts till skolan 

Brödbak i vår vedeldade  

bakugn? 

Om intresse finns kan vi ordna en 

bakdag och visa hur man bakar 

goda brödkakor i vår  

vedeldade bakugn i källaren.  

Hör av Dig till Lena, 55 484 

http://www.flaton.se
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Föreningen Flatön informerar: 
 
Föreningen sökte i våras pengar hos kommunen för handikappan-
passning och byte av fönster. Det blev avslag.  
Vi har därefter beslutat att göra ett nytt försök att söka pengar hos 
Thordénstiftelsen och Allmänna Arvsfonden.  
En ny offert på handikappanpassning, byte av fönster och delar av fa-
sad håller på att tas fram.  
Vi kommer också att försöka få kommunen att stå bakom våra ansök-
ningar. Det här kommer att ske under våren.  

 Vill du ge ett bidrag till  

 OA:s minnesfond? 

 Swish   0761-710233 

 Bankgiro   5181-1776 

Färjerederiet informerar:  

Om sms funktionen inte fungerar nu så 

måste man avregistrera sig och sedan 

registrera sig igen. 

Detta på grund av att man gjorde om  

systemet i och med GDPR.  

Trädgårdsresa sommaren 2019 

Christina, som arrangerade vår fina resa 

till Norge i somras, håller på att ta fram en 

ny trädgårdsresa för oss nästa sommar. 

Denna gång går resan till Halland och 

kommer att äga rum tisdag 18:e juni 

 

Mer detaljer kommer i vårt nästa Ö-blad. 
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Skrivarcirkeln 

 
Varannan måndagseftermiddag har några skrivglada personer sam-
lats i skolan och delat sina alster med varandra. Det har varit så 
trevligt att det eventuellt blir en fortsättning till våren!  
Är Du intresserad av att vara med, kan Du höra av dig till Margareta 
Bengtsson, tel. 0703-35 76 31. 

 
De följande berättelserna har julen i fokus och ”Jag minns” som 
tema:

Jag minns hur vi alla sitter samlade på julaftonskvällen; mamma 
och pappa, mormor, morfar och övriga släktingar i morföräldrarnas 
stora sal. Mätta av julmat, tysta och förväntansfulla hör vi äntligen 
det där skrockande ljudet som bara jultomtar kan åstadkomma. In 
kommer tomten vaggande med stelt och rödblankt ansikte, vitt 
skägg och med en stor säck på ryggen. I samma sekund kommer 
från andra hållet mosters stora hund farande i vild fart rakt upp i 
tomtens ansikte!  
Tomten raglar, masken slits av och blottar ett blekt men mycket 
mänskligare ansikte. Något chockade men inte ett dugg förvånade 
får vi oss alla ett gott skratt och hunden, som tyckt att husse bär sig 
mer än lovligt fjantigt åt, blir naturligtvis förlåten. 
Kerstin Olvén  
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Brustna illusioner 

Äntligen julaftonskväll!  
Det bankade på ytterdörren, pappa gick och öppnade med mig i hälar-
na. Där stod tomten och han frågade om det fanns några snälla barn i 
huset. 
- Jodå, sa pappa och bjöd honom in. Han ställde ifrån sig stallyktan och 
gick stånkande in och slog sig ner i en karmstol i vardagsrummet. 
Andlöst svarade jag på tomtens frågor och bedyrade att jag varit snäll 
och lydig hela året. 
Så började han dela ut julklapparna. Jag fick en flygmaskin, en lastbil 
som gick att dra upp med en fjäder, en ask med färgkritor och en bil-
derbok om en bondgård. 
Nu var tomten klar. Han reste sig för att gå och förmanade mig att vara 
rädd om klapparna jag fått. 
- Du ska veta, sa han, att jag kommer igen om några dagar och ser efter 
om du haft sönder något. 
Artigt tackade jag i hand och bugade när han lämnade rummet i säll-
skap med pappa. Själv försjönk jag i beundran över alla klapparna jag 
fått, men undrade plötsligt vart pappa tagit vägen. 
Försiktigt smög jag ut i farstun, men där fanns ingen. Men så konstigt, 
där stod tomtens stallykta och lyste. Kunde han ha glömt att ta den 
med sig, tro?                
Gick bort till dörren mot salen, som inte användes vintertid, utan stod 
oeldad. Hörde röster därinifrån och öppnade försiktigt dörren på glänt 
och trodde inte mina ögon. Där vid matsalsbordet, med takkronan tänd 
ovanför och en halvliter mitt på bordet, satt pappa och tomten och 

höjde sina glas och skålade. 
Men det var ju ändå inte tomten jag såg utan grannen som satt där 
med tomtemasken som en hätta uppe på huvudet och gummibandet 
under hakan! 
Snabbt stängde jag dörren och återvände till mina julklappar, men hade 
för alltid slutat tro på tomten… 
Knut Thorberntsson 
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Jag minns… 
På morgonen står den rykande julgröten på bordet och det doftar av  
clementiner och kanel. Barnen är glada och springer omkring och leker 
och skrattar medan munter julmusik hörs på radion. Utanför faller snön 
mjukt på träden och i fönstren fladdrar de levande ljusen. 
På eftermiddagen när familjen varit och lyssnat på julgudstjänsten, sam-
las alla kring julbordet. Där finns hemlagade rätter efter recept från mor-
mor och man äter tills magen når bordet. När tomten till slut knackar på 
dörren, möts han av förväntansfulla barn med tindrande ögon. 
Senare på kvällen, när alla klappar är utdelade och barnen är upptagna 
med att leka med sina presenter, infinner sig julfriden och alla vuxna kan 
luta sig tillbaka i soffan framför den sprakande brasan. Man dricker 
glögg, äter pepparkakor och avslutar kvällen med att berätta historier 
om händelser som inträffat förr. Medan ljusen brinner ner hörs Stilla 
natt, heliga natt spelas på radion och utanför är himlen mörk med hål 
där stjärnorna glimrar. 
Margareta Bengtsson  
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En egen klocka 
Det regnade, ja, det öste ner! Men det gjorde inget för det var julafton! 
Jag var tolv år och det pirrade i magen när tomten bankade på dörren 
och kom in. Han var ganska våt i skägget, men med fullt igenkännbar 
slips, som hade halkat utanpå tomtedräkten. Det var pappa – som van-
ligt, och jag kände att allt var precis som det skulle vara på julafton. 
Kanske inte riktigt - vi var inte hemma, utan hos min morbror och mos-
ter. När julklappsöppnandet hade kommit igång såg jag att min kusin 
Kjell, som var ett par år äldre än jag, hade köpt fina presenter, bl. a. ett 
strykjärn, till sin mamma. 
Jag hade inte haft mycket att köpa julklappar för, så jag hade gjort ett par 
stora paket på skämt till mina föräldrar. Pappa fick en stor låda med en 
massa papper och en ask Tenor i och mamma ett liknande paket med sä-
kerhetsnålar. Nu skämdes jag, men de andra skrattade, jag vet inte om 
det var åt mig eller för att jag inte skulle känna mig dum. 
Men jag glömde det när jag, efter att ha öppnat de två första paketen, 
som innehöll en Kitty-bok och en marsipangris, tog fram det minsta pa-
ketet. I det låg en klocka! Min första egna klocka! 
Hela julaftonen var räddad och jag var lycklig. En klocka, en Kittybok och 
en marsipangris! Vad kunde man mer önska sig? 
Inger Forsberg 

 

Jultomten 

Efter alla år som gått kan jag ännu minnas pirret i magen i väntan på 
tomten. Det kändes som den längsta dagen på hela året! 
För min del var det verkligen med skräckblandad förtjusning, eftersom 
jag var jätterädd för den skäggige gubben, samtidigt som jag visste att jag 
skulle få fler julklappar än alla andra i familjen. Alla mina syskon var 
vuxna och tjänade egna pengar, så det blev många paket med mitt namn 
på. Ändå var jag så rädd att jag mådde illa. Man måste ju gå fram till ho-
nom där han satt, ta i hand och tacka – det var läskigt! Samtidigt var han 
ju jättesnäll, det var svårt att få ihop det för ett litet barn. 
Som regel var det någon av mina syskon som fick ta tomterollen på sig. 
Jag minns också hur besviken jag blev när detta uppdagades. Man ville ju 
i det längsta ha kvar den barnsliga tron på den ”riktige” tomten… 
Asta Andersson  
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 Julfotograferingen 
I samband med julen var fotograferingen en speciell händelse. Det ställ-
des fram stolar till familjen framför julgranen med sina levande ljus och 
den gamla svarta lådkameran placerades på en hög pall. Den riktades in 
provisoriskt och sedan fick jag uppgiften att lysa med en ficklampa i alla 
hörn av bilden, för att kolla hur mycket som skulle komma med. 
- Höj, säger fotografen, lite till. Gå till höger och håll ficklampan högt. 
- Sänk. 
Äntligen var lådkameran inriktad och familjen bänkade sig. Fotografen 
hängde upp en magnesiumblixt med ett häftstift i dörrkarmen och där-
efter släcktes ljuset. 
- Nu öppnar jag kameran, deklarerade fotografen. 
Därefter gick han fram och strök eld på en tändsticka och tände magne-
siumblixten. Vi andra försökte se intresserade och glada ut och väntade. 
Fotografen gick snabbt och ställde sig bakom oss. 
Plötsligt antändes magnesiumet och det blev ett kraftigt ljussken. 
- Nu är det klart, sade fotografen och det elektriska ljuset tändes. 
- Nu återstår det att se hur det blev. 
Det kunde ta ganska lång tid innan vi fick se resultatet. Det berodde ju på 
hur flitig fotografen var och när rullen lämnades in till framkallning och 
kopiering… 
Gösta Torberntsson 
________ 
 
Julklappar 
En av sönerna lämnade förväntansfullt fram sin önskelista till mig.  
Jag läste den och påpekade att han önskat sig många och dyra julklappar. 
Han lyste då upp och sade att han tänkt på det och önskade sig de billiga 
julklapparna av oss och de dyra av jultomten… 
Vad svarar man på det? 
Lotta Lagerlöf 
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Flatö Malö Hembygdsförening  

 

Vi planerar redan för nästa sommar 

• Hembygdsdag lördag 29 juni kl 15.00 

• Endagskurs med ”Lie Mats” i hur man slår med 

lie (i början av juli) 

• Kulturvandring onsdag 17 juli 

• Underhållning på Hembygdscenen                     

med Frendbergs tisdag 23 juli 

• m.m 

 

Grannsamverkan 

I september var kommunpolis Ulf 

Darrell i skolan och pratade Grann-

samverkan. Några områden har re-

dan startat upp sin samverkan: 

Traneviken och Ängön. Solveig och 

Pia berättar gärna mer om hur de 

har gjort.  

På www.samverkanmotbrott.se  finns också nyttig information. 

http://www.samverkanmotbrott.se
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Från några av sommarens konserter 

Tomas von Brömssen/Friiskvartetten 

Gota River Jazzmen 

Bernt Andersson/Christoffer Wollter 
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Kulturvandring 

Flatömässan 
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3F – De tre föreningarna på Flatön fortsätter att samarbeta 
och till våren kommer det ett nytt brev från oss där vi skickar 
med uppgifter för medlemsavgiften.  
 
Flatökalendern är ett annat gemensamt projekt som ni kan 
läsa om på nästa sida. 
 
Under vintern kommer vi att bjuda in Dragsmarks Hem-
bygdsförening och Skaftö Ö-råd till Flatön. 
 
Vi är nyfikna på hur kommunerna Lysekil och Uddevalla ser 
på Skaftö och Dragsmark som, liksom Flatön, ligger i kom-
munens ytterkant.  
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Flatökalendern 2020 
 
Eftersom vår kalender i år blev så populär planerar vi att 
trycka en kalender för 2020 också.  
 
Vi har en hel del bilder men kan ta emot fler bilder som 
visar våra öar under alla årstider. Det ska tydligt gå att se 
var bilden är tagen.  
 
Bilderna ska klara att förstoras till A4-format, så endast 
bra upplösning går att använda 
 
Skicka in max 10 bilder per fotograf till  
foreningen@flaton.se senast 28 februari. 
 
Vi betalar inget för bilderna utan alla intäkter från kalen-
dern går till de tre föreningarna. Men alla fotografer som 
har bilder med kommer att bli omnämnda.  

mailto:foreningen@flaton.se
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Studiecirkel om data och mobiltelefon 

Vi tänkte återkomma med en datacirkel omkring data och mobiltelefoni. 

Tanken är att börja i januari och hålla på en gång i veckan till mars eller så 

länge vi känner det är givande. Tidpunkt får vi återkomma med senare - både 

dagtid och kvällstid kan tänkas beroende på intresse. Eftersom det är en stu-

diecirkel kan innehållet anpassas till de medverkandes intresse och förkun-

skaper.  

Vi börjar med lagring/hantering av foton och filer och därefter gå över till  fo-

tografering med mobil inkl hur vi kan förbättra/redigera bilderna.  

Kom gärna med synpunkter på vilka områden och vilka tider du tycker är in-

tressantast. 

Kontakta Anders Dahlstedt (anders.dahlstedt@flaton.se, 0706751566 )  

eller Lars Normark (beritolars@flaton.se, 0705156855) om du är intresserad 

Hälsningar 

Anders och Lars 
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Lokalt konsthantverk på Malö! 

 

Tel. 0304-51698 eller 0707-94 39 36 

Välkomna! Else-Britt  
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Föreningsinformation 
 
Uthyrning av lokalen 
Du vet väl att Du kan hyra våra lokaler i Flatö skola? 
 
Komplett utrustning för dukning till 75 personer 
Max tillåtet antal för lokalen är 100 personer 
 
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 

Utdelning av gratistidningar 

Utdelningen av gratistidningar på våra öar fungerar inte bra. En undersökning 

som vi gjorde i höst visade att bara hälften av alla hushåll regelbundet får gra-

tistidningarna ST-tidningen, Västnytt och AnnonsnyttOrust som alla delas ut 

av Västsvensk Tidningsdistribution (VTD).  

Den första kommer varje vecka, övriga två kommer en gång per månad.  

Kyrkans tidning Korsord har också delats ut av VTD med kommer fr o m nästa 

nummer att ingå i AnnonsnyttOrust. 

Vi har kontaktat tidningarna och VTD och kommer att få en dekal att klistra på 

våra lådor. Dekalen ska sitta på lådans framsida, INTE på locket, då syns den 

inte om det har snöat. 

 

Gratistidningarna delas under vintern enbart ut till hushåll där någon är  

mantalsskriven. Det är också bra om vi alla märker upp våra lådor tydligt med 

belägenhetsadressen. Mer info på vår hemsida när dekalerna har kommit.  

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

