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Årsmöte Föreningen Flatön 
Lördag 30 mars 16.00 

Vårfest 18.00 
För anmälan, se hemsidan 

Påskpromenaden på Påskafton!!! 

Start Flatö skola kl 10-12 

Fika, korv, lotter m.m 

Ö-bladet 
2019:1 

En saltstänkt vårhälsning från Föreningen Flatön 

www.flaton.se 

Emmausmässa 

Annandag Påsk 

22/4 kl.11 

Flatö Kyrka 

Nationaldagsfirande  
 

 

 

Flatö hembygdscen 

6/6 kl. 18.00 
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Vårens och sommarens program, reservation för ändringar 

Mer om sommarens program kommer i vårt nästa Ö-blad i mitten av juni 

På vår hemsida, flaton.se finns aktuell information om tider, priser mm 

 

Lördag 30 mars kl 16.00 Föreningen Flatöns årsmöte. 

Lördag 30 mars kl 18.00 Vårfest. Anm. senast 22/3 till Pia 0705-83 93 04  

Tisdag 2 april kl 18.00 Planeringsmöte inför påskpromenaden 

Fredag 5 april kl 18.00 60-talsfest för öns damer. Anm Pia tel 0705-83 93 04, 29/3 

Lördag 6 april kl 15.00 Flatö-Malö Hembygdsförenings årsmöte.   

Fredag 19 april kl 15.00 Projektkören träffas första gången (separat affisch) 

Fredag 19 april från kl 16.00 Öppet hus hos Flinks 

Lördag 20 april Påskpromenad. Start kl 10-12 i skolan. 

Måndag 22 april kl 11.00 Emmausmässa i Flatö kyrka. Vandring från Fröjdendal kl 9.00 

Lördag 4 maj kl 9.30. Föreningen Flatöns arbetsdag 

Lördag 11 maj kl 10.00 Plantbytardag på Flatö Hembygdscen 

Torsdag 6 juni kl 18.00 Nationaldagsfirande på Flatö Hembygdscen  

Tisdag 11 juni kl 18.00 Planeringsmöte inför midsommarfirandet  

Tisdag 18 juni Trädgårdsresa till Halland (se separat affisch) 

Fredag 21 juni kl 12.00 Midsommarfirande vid skolan 

Lördag 29 juni kl 15.00 Hembygdsdag i muséet 

Tisdag 2 juli Liekurs och slåttergille med Flatö-Malö Hembygdsförening 

Onsdag 3 juli Planeringsmöte inför Loppis och Flatömässan 

Söndag 7 juli Majornas tredje rote i Flatö kyrka 

Fredag 12 juli Apollon i Håtteland på Flatö Hembygdscen 

Lördag 13 juli Amandakören i Flatö kyrka 

Tisdag 16 juli Loppis  & Auktion  

Onsdag 17 juli Kulturvandring  

Lördag 20 juli Olov Blix i Flatö kyrka 

Tisdag 23 juli David Carbe, Lars-Eric Frendberg och Niklas Karlsson på Flatö Hembygdsscen 

Fredag 26 juli Flatömässan (se separat affisch) 

Måndag 29 juli Gåke och Lotta i Flatö kyrka 

Måndag 29 juli Flatö kyrkas vänners årsmöte  

Foto Pär Löfvenius 
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Föreningen har åter sökt pengar hos Thordénstiftelsen. Denna gång för att kunna byta fönster, panel 
och hängrännor på södra långsidan. 23 april får vi besked om vi fått pengar eller ej.  
 
Flatö skola är 95 år och byggnaden har stora renoveringsbehov! Därför har styrelsen beslutat att före-
slå följande höjningar av hyror och medlemsavgifter på årsmötet 30 mars! 
Kom och diskutera detta med oss! 
 
Styrelsens förslag inför årsmötet 2019! 
Hyror: 
Stora salen, inkl. kök, ett dygn             (+500 kr) 1500 kr   
Källarsalen inkl. källarkök, ett dygn    (+200 kr) 500 kr 
Datasalen för möten        (+100 kr) 200 kr 
Datasalen för eget bruk     GRATIS 
Stora salen för möten, max 4 timmar, exkl. kök  (+100 kr) 400 kr  
Stora salen för möten, max 4 timmar, inkl. kök    (+200 kr) 800 kr  
Oas rum          200 kr 
Rum på övervåningen      (+250 kr) 800 kr 
 
Kopiering och utskrifter kan göras på föreningens kopiator till självkostnadspris, se hemsidan 
 
Medlemsavgifter: 
Per person          (+50 kr) 150 kr 
Per familj   (+100 kr) 300 kr 
Per företag   (+300 kr) 800 kr  
 
Varför ska man då vara medlem i Föreningen Flatön? 
 
Jo, genom Ditt medlemskap bidrar Du till att Flatö skola kan vara en mötesplats dit vi alla är väl-
komna! Vi kan fortsätta driva och underhålla vår skola, hålla våra traditioner vid liv och anordna 
våra aktiviteter såsom påskpromenaden, midsommarfirandet, loppis och auktion m.m 
 
Föreningen är även engagerad i samhällsfrågor såsom trafik, färja, skolskjutsar, hemtjänst m.m. 
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Arbeta med eget Fridans Ukulelespel Målning 

Sittgympa Matlagning herrar Släktforskning Linedance 

Stågympa Matlagning damer Skrivarcirkel  Datautbildning 

Skaftö – Dragsmark – Flatön -  tre grannar i tre olika kommuner! 
 
En kväll i januari bjöd föreningarna på Flatön in Skaftö Öråd (Lysekils kommun) och Drags-
marks Hembygdsförening (Uddevalla kommun), till Flatö skola. Vi var nyfikna på att höra hur 
det är i andra kommundelar, som också ligger längst ut i kommunen.  
Mötet inleddes med en rundvandring i våra byggnader.  
 
Skaftö Öråd arbetar med att vända befolkningsutvecklingen och har lyckats. Skaftöborna är 
nu nästan 1500 personer och Skaftö skolas lågstadium har fått fler elever. De vill också bevara 
äldreboendet Gullvivan och har fått en ny bensinstation i container på ön. Örådets ByggaBo-
grupp jobbar med bostadsplaner och är remissinstans för kommunen. Det finns också behov 
av mark för företag. Ett pågående projekt är försöka återskapa en gammal vattenled, Islands-
bergskanalen, som går mellan Värbofjorden i Grundsund till Skallhavet väster om Rågårdsvik. 
Ett projekt som genomförts är vandringsleden till viken Skäddhålan i Grundsund. 
 
Dragsmarks Hembygdsförening är också en aktiv förening. De ansvarar för gamla skolan, som 
inrymmer föräldrakooperativet Klostergården, men också hyrs ut till fester mm. Ett mindre 
museum finns också. En grupp ungdomar har LAN-partyn i lokalen. Föreningen anordnar 
varje år bl. a. Valborgs- och Midsommarfirande som lockar ca 500-700 personer. 
Ett populärt och lyckat projekt var Klosterfestivalen, som har tagit en paus. 2018 gav före-
ningen ut ”Dragsmarks Bygdebok”. Dragsmark vill gärna arbeta med Flatön när det gäller att 
få fler och bättre busskommunikationer. 
 
De tre föreningarna på Flatön berättade om sina återkommande aktiviteter: påskpromenad, 
plantbytardag, nationaldagsfirande, midsommarfirande, hembygdsdag, musik på hembygds-
scenen, kulturvandring, sommarkonserter i kyrkan, loppis & auktion, mässa m.m. 
Under vintern har vi också olika cirklar i skolan. Vi jobbar med samhällsfrågor kring vägar, fär-
jor och kommunikationer. Vi är ca 230 åretruntboende, sommartid många fler.  
Har samarbetat sedan 2016 då vi tillsammans gjorde fotoboken ”Flatön Malön Ängön”. 
Förra året gjorde vi en ny broschyr och ”Flatökalendern 2019”. 
Vi har en relativt ny hemsida, finns på facebook och ger ut Ö-bladet fyra gånger per år i pap-
persform.  
 
Du kan läsa mer om mötet på vår hemsida, www.flaton.se  

Det händer i skolan, för tider se hemsidan 
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Gemensam lunch – ett nytt projekt 

Det började med att vi lagar mat regelbundet i skolan, både damer och 

herrar. Vi fick då en idé om att bjuda in andra som kanske är ensamma, 

vill slippa laga mat eller bara vill komma och äta och prata bort en stund. 

Vi har haft två luncher, en i januari och en i februari. Det har kommit ca 

20 personer varje gång och det tycker vi är jätteroligt. Den sista lunchen 

för i vår blir 26 mars och denna gång är det herrarna som står för maten. 

Om det finns tillräckligt med frivilliga så hoppas vi kunna fortsätta med 

luncherna till hösten.  

Kalender för 2020 

Lagom till midsommar 

kommer vår nya  

kalender med fina bilder 

från våra öar 

Liekurs tisdag 2/7 

Mer info via Knut i  

Hembygdsföreningen 

070-3142654 

Plantbytardag 

Lördag 11/5 

Kl. 10.00 

Flatö Hembygdscen 
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Göte, Gåke, Harry, Kjell och Mats 

Kreativ träbåtsnostalgi på Flatön 

Varje måndag samlas fem entusiaster på Flatön runt ett traditionsrikt byggprojekt. De an-

vänder sin samlade båtbyggarerfarenhet för att utöva ett gediget hantverk – att bygga en 

17 fots bohusjulle i trä, som blir klar i vår. 

När vi besökte gruppen häromdagen fick vi veta att just den här båten fick de ta över från 

Föreningen Allmogebåtar, som hade haft den liggande påbörjad i flera år. Ingen hade tid att 

ta hand om den och fortsätta med byggnationen. 

- Vi hade ju redan byggt en GKSS-eka, som blev klar – och såld - för två år sedan, och kom 

överens om att vi skulle ta oss an det här projektet också, säger Harry Robertsson, som 

äger byggnaden där gruppen håller till. 

- Det är ju naturligtvis en rolig och social grej det här och vi ville gärna fortsätta att jobba 

tillsammans, fortsätter han. Mats Persäng, Göte Andersson, ”Gåke” Gunnarsson och Kjell 

Johansson instämmer. 

- Nu gäller det ju bara att någon vill köpa jullen så att vi kan påbörja ett nytt projekt. 

Alla fem har lång båtbyggarerfarenhet och det vill ju till, eftersom man bygger utan ritning. 

Det ser ut att gå bra ändå, kunde vi konstatera.  

Jullen är en fröjd både att titta och känna på, byggd i fura på ek. 

Än återstår dock en del arbete innan den är klar. 

Vill du få en verklig nostalgitripp och minns dunkandet från tändkulemotorerna, kluckandet 

från skroven och doften av solvarmt trä, ta en tur till Harry och grabbarna och titta! 

Text: Inger Forsberg Foto: Lena Kjellman  
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Vi bjuder alla på korv och fika 

Välkomna 

Datacirkeln under våren har lockat många 

Flatömässan 
Fredag 26 juli 2019  

kl. 11.00 – 14.00 i skolan 
Hyra bord, 180 x 80 eller  

motsvarande yta:  

150 kronor 

Boka på foreningen@flaton.se senast  

1 juli 2019  

Odlingsgruppen på Flatön välkomnar fler odlare!  

Den nybildade odlingsgruppen ligger i startgroparna för att skapa ett antal 

rådjurssäkra odlingslotter på ängen framför skolan. Gruppen består av sju 

odlare, men det finns fortfarande plats för fler. Varje lott kommer att vara 

minst 10x5 meter, plöjd, harvad och inhägnad, kostnaden är ännu inte fast-

ställd.  

Maila katinka@flaton.se om du är intresserad.  

mailto:foreningen@flaton.se
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Flatö Hembygdsscen Fredag 12 juli 2019 kl 16.00 

Kvällens artister: 

FJK   Gåke & Lotta 

Ebba Knutsson   Pierre Eriksson 

Enya Emricsson   Oa’s Uckegrupp  
 

 

Biljettpris: 280 kr. Förköp: 250 kr.  

Swish: 1230492215. Bankgiro: 5299-4639  

Kontakt: gakegunnarsson06@gmail.com 
 

Arrangör: Gåke Gunnarsson och Oas Minnesfond          
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Anmälan till Pia@flaton.se alt. 070-5839304 senast 22 resp. 29 mars  
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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 2019 
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

