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Ö-bladet 
Loppis & Auktion  

Flatöskola 

Tisdag 16 juli kl 11.00 

Auktion kl 12.00 

Caféet öppnar kl 10.30 

Vi tar emot saker till loppisen söndag 

14 juli mellan kl 14-16 samt på  

måndag 15 juli kl 9-13 

Obs! Inga vitvaror, stoppade möbler, 

gamla madrasser eller tjock-TV 

Flatö kyrka 7 juli kl. 19.00  

Majornas 3dje rote  

Spelar en mix av svensk, brittisk och amerikansk 

musik och som med fördel ska upplevas live. 

Innan konserten finns fika att köpa i "Skolan", så 

kom i god tid. 

Biljetter 200 kr via www.flaton.se 

 

Kalendern finns till försäljning under alla våra  

arrangemang i sommar samt på museet, öppet varje 

dag mellan 30 juni och 11 augusti, kl 13-16. 

Säljstart på midsommarafton 

2019:2 

En saltstänkt sommarhälsning från Föreningen Flatön 

www.flaton.se 
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Det händer i sommar: 

Juni 
Fredag 21 juni kl 12.00 Midsommarfirande vid skolan 

Lördag 22 juni kl 19.00. Taubegudstjänst i Flatö kyrka.  

Lördag 29 juni kl 15.00 Hembygdsdag i muséet. Stefan Edman berättar 

 

Juli 
Tisdag 2 juli kl 10-16 Liekurs och Slåttergille, kl 17, med Flatö-Malö Hembygdsförening  

Onsdag 3 juli kl 10.00. Yoga i Flatö skola  

Onsdag 3 juli kl 18.00. Planeringsmöte inför Loppis och Flatömässan 

Söndag 7 juli kl 19.00. Majornas tredje rote i Flatö kyrka. Biljettbokning! 

Onsdag 10 juli kl 18.00. Yoga i Flatö skola  

Fredag 12 juli kl 16.00. Apollon i Håtteland på Flatö Hembygdscen. Biljettbokning! 

Lördag 13 juli kl 19.00. Amandakören i Flatö kyrka. Biljettbokning! 

Tisdag 16 juli kl 11.00. Loppis  & Auktion se annons sidan 1 

Onsdag 17 juli kl 18.00. Kulturvandring till Traneberget 

Torsdag 18 juli kl 10.00. Yoga i Flatö skola.  

Lördag 20 juli kl 18.00. Olov Blix i Flatö kyrka. (Obs! tiden) Biljettbokning! 

Tisdag 23 juli kl 18.00. David Carbe, Lars-Eric Frendberg och Niklas Karlsson på Flatö Hembygdscen 

Onsdag 24 juli kl 10.00. Yoga i Flatö skola  

Fredag 26 juli kl 11-14. Flatömässan se annons sidan 3 

Söndag 28 juli kl 11.00. Mässa i Flatö kyrka.  

Måndag 29 juli kl 19.00. Gåke och Lotta i Flatö kyrka. Biljettbokning! 

Måndag 29 juli Flatö kyrkas vänners årsmöte, direkt efter konserten  

Lördag/Söndag 28-29 September 11.00-16.00 Skördefest-Mickelsmäss. Hembygdsföreningen 

Tack Thordénstiftelsen 

Vi har beviljats bidrag på  

75 000 kr. 

Pengarna kommar att användas för att 

renovera skolans fasad, och då speci-

fikt för inköp av nya fönster till salen 

och köket. 
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Flatömässan i skolan  

fredag 26 juli kl 11-14 

Försäljning av lokaproducerat, mat och hantverk 

Bordshyra (eller motsvarande platsyta) 150 kr. 

Boka senast 1 juli till Lena 070-287 69 61 

Föreningen står för fikaförsäljning under mässan 

  

 

Dans kring stången! 

Midsommarafton kl 12.00 

Flatö skola 

Vi klär och reser stången tillsammans.  

Därefter dansar vi så länge vi orkar. 

 

Lotteri, Peka rätt, äggost, glass o dricka  

så länge lagret räcker.  

Försäljningstart av Flatökalendern 2020! 

 

Ta med blommor och instrument om  

du vill vara med och spela till dansen. 

 

Välkomna! 

 

Föreningen Flatön och Studieförbundet Vuxenskolan 

Våra nya funktionärströjor  

Vi samarbetar med: 
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Flatö Kyrkas Vänner firar 20-årsjubileum den 29/7 kl 19.00 

 

Då ordnas sommarens sista konsert, ”Sånger utmed vägen”, med Gåke och Lotta Rossövik. 

Efteråt håller föreningen årsmöte i Flatö skola. Som vanligt ordnas café i skolan före  

konserten.  

 

Flatö kyrka invigdes den 14 augusti 1928 och 71 år senare bildades den ideella föreningen 

Flatö Kyrkas Vänner. Anledningen var att dåvarande Morlanda pastorat hade börjat tala om 

att stänga kyrkan eftersom kostnaderna för att driva den vidare ansågs för höga. 

 

En grupp flatöbor bildade då en förening med syfte att värna om kyrkans bevarande och föra 

ut kultur i bygden. Detta skulle ske genom att anordna konserter sommartid för att i samråd 

med pastoratet bidra till kyrkans underhåll. 

 

Den första styrelsen bestod av: Kerstin Edman ordförande, Anders Andersson sekreterare, 

Ann-Marie Nordling kassör, Ingemar Falk, Cecilia Book, Gunilla Ott, Åsa Markung och Asta 

Andersson. Revisor var Lars Larsson, revisorssuppleant Gösta Torberntsson.  

I valberedningen ingick Kurt Pettersson och Inger Forsberg. Många andra engagerade sig 

också och det har fortsatt under alla de 20 åren.  

 

Varje sommar har det ordnats fyra – sex konserter i kyrkan och många kända artister har be-

sökt oss under årens lopp såsom Triple & Touch, Sofia Källgren, Åsa Fång,  

Bengt Magnusson, Tomas von Brömssen, Gåke Gunnarsson, Bernt Andersson,  

Gunnar Eriksson och Christopher Wollter. 

 

Föreningen önskar alla hjärtligt välkomna till sommarens konserter! 

Gudstjänster i Flatö kyrka 

 

Lördag 22 juni - midsommardagen kl 19.00: 

Musik i sommarkväll: Taubegudstjänst med Gåke  

Gunnarsson som sjunger Evert Taubes visor i sin rätta miljö. 

Präst: Håkan Helleberg. Musiker: Christoffer Lahrin. 

 

Söndag 28 juli kl 11.00: 

Mässa. Präst: Lennart Backlund. Musiker: Per Göran Huss. 
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Flatö Kyrkas Vänner 

Årets konserter 

Biljetter till samtliga konserter kostar 200 kro-

nor per styck.  

Biljetter kan köpas genom att gå till vår hemsida, www.flaton.se och navigera till 

Flatö Kyrkas Vänner och årets sommarkonserter. 

Klicka på biljettknappen så kan Du köpa biljett online. 

Biljetter kan också köpas i caféet före varje konsert, i mån av plats. 

Obs! Kom i god tid! 

Kombinera gärna Ert konsertbesök med att ta en kopp kaffe i vårt café som öpp-

nar 1,5 timme innan konserten. (20 juli: café i pausen) 

Vi hoppas att Du ska finna vårt sommarprogram både intressant och stimule-

rande. 

Årsmöte hålls måndag 29 juli, direkt efter konserten i kyrkan.  

Söndag 7 juli kl 19 Majornas 3dje Rote  
”Spelar en mix av svensk, brittisk och 
amerikansk folkmusik med egna svenska 
texter. 
 

Lördag 20 juni kl 18 Konsert i sommarkväll 
Årets konsert med klassisk musik bjuder 
bland  annat på pianostycken och stråk -    
kvartetter. OBS tiden! 

Lördag 13 juli kl 19 Sångensembeln Amanda 
Kören har blivit ett begrepp i musikvärlden och 
en favorit för den stora publiken med sina    
sceniska och omstörtande föreställningar.  

Måndag 29 juli kl 19 Gåke & Lotta                       
Visor utmed vägen 
Humoristiska sånger på djupaste allvar och 
allvarliga dito med glimten i ögat.  

 

Musik i Flatö Kyrka 

http://www.flaton.se
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Vad är det som händer på ängen  

framför skolan? 

”Tänk så roligt om det hade funnits odlingslotter  

här på ön!”  

Vem var det som sa det där, på Fröbytardagen tidigt i 

våras? Jag tror det var Gun-Britt. Men det låg i luften. 

Vi var några odlingsentusiaster som tände direkt på 

idén. Vi började genast prata om att gå ihop och skapa 

en byaodling med jordlotter där man kunde få plats att 

odla lite mer än vad som är möjligt hemma i trädgår-

den. Tänk, att kunna bli självförsörjande på potatis, lök 

och bönor. Och kål! Odlingsbar mark saknas ju inte på 

ön. 

Från tanke till handling gick det sedan väldigt fort, 

mycket beroende på att Kerstin Edman var lika entusi-

astisk över idén som vi. Hon och Gösta ställde generöst 

en stor markbit till vårt förfogande. Enda villkoret var 

att all odling måste ske enligt KRAVs regler, men den 

saken var självklar för oss redan från början. 

Redan i mitten av april var marken plöjd och harvad 

(tack Niklas!) och inramad av ett rådjurssäkert staket. 

Den första potatisen kunde sättas! 

Av tio odlingslotter, på 50 kvadratmeter vardera, är 

det nu bara två lediga.  Vi är sex familjer som odlar, två 

har tingat dubbla lotter. Vi delar på gemensamma 

kostnader och arbeten, träffas för arbetsdagar och pla-

nering men odlar var och en efter egna önskemål. 

Är du intresserad av att vara med? Hör av dig till  

peter@flaton.se eller katinka@flaton.se  

så berättar vi mer.    

mailto:peter@flaton.se
mailto:katinka@flaton.se
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Bilder från Arktis 
 
Fotograf Pär Löfvenius kommer till Flatö skola en kväll i höst och 
visar bilder från sin expedition från Grönland genom den 
mytomspunna "The Northwest Passage" i Kanadas polarområden, 
genom Berings sund med avslutning i ryska arktiska farvatten. Håll 
utkik på vår hemsida för datum. 

Plastrena öar 2019 

Föreningen Flatön har gått med i ett projekt för att få 

öar rena från skräp. Det handlar om stränder men 

också diken och andra allmänna platser där det ham-

nar skräp.  

Det gäller alltså INTE avfall som är producerat av oss i 

hushållen. 

Föreningen Flatön är medlem i BSR, Bohusläns Skär-

gårdsråd som i sin tur är medlem i SRF, Skärgårdarnas 

Riksförbund.  

Projektet är skapat av SRFs Energi och Miljögrupp. Vi 

kommer inte att anordna någon specifik dag för städ-

ning men den /de som får ihop någon säck kan kon-

takta föreningen. Den som plockar skräp själv och ord-

nar med transport får gärna höra av sig till oss så vi vet 

hur mycket skräp det rör sig om.  

Vi hoppas att alla vill hjälpa till att hålla våra öar rena 

och fina!  



12 

Det händer på Flatön: www.flaton.se 

Pris 20 kr, tag med fikakorg 
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Yoga i Flatö skola  

med Helena Ulinder.  

Kostnad per gång: 150 kr.  

Ta med egen yogamatta och filt, 

ingen anmälan behövs. 

Onsdag 3 juli, onsdag 10 juli, 

torsdag 18 juli samt  

onsdag 24 juli.  

Klockan 10.00-11.00 alla dagar.  

Kuststigen: Malö-Flatö-Ängö 
  
Kuststigen på Malö-Flatö-Ängö kom-
mer att uppdateras under 2019. Det 
pågår för närvarande tillverkning av 
nya skyltar, nya stolpar mm. Det är 
Svanesunds IF som ansvarar för 
materialet ihop med Orust kommun. 
  
• Nya informationsskyltar skall tas 
fram och monteras (ej text och bil-
der). 
• Nya stolpar skall monteras och 
monteras tätare på vissa sträckor. 
• Halkskydd skall monteras på trap-
por och ev övergångar vid vatten-
drag. Dvs 50% av gångytan 
(bredden) så hundar fortsättningsvis 
kan gå. 
• Grövre hamprep skall monteras på 
vissa ställen där halkrisk finns. 
 
Eventuella frågor eller funderingar 
går bra att skicka till undertecknad.  
 
Kontaktperson för Kuststigen på Malö
-Flatö-Ängö: 
Kent Andersson 
Svarteskär/ Råholmen 

kent.andersson@flaton.se 

070 214 59 70 

mailto:Kent.andersson@flatön.se
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Rörinstallationer-Värmepumpar-Pannor 

Christer 0762 485216 

christer.tuulari@telia.com 

Matthias  0722 351151 

Snöröjning  
är inte det vi tänker på så här på sommaren men 

vi är glada att även i fortsättningen få ha en 

snöröjare som bor på ön.  

Thomas Köhlberg tar över efter Niklas som slutar.  

Vi tackar Niklas för det fina jobb han har utfört 

under många vintrar! 

Den som önskar få sin enskilda väg snöröjd kan 

kontakta Thomas på tele enligt ovan 
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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 

Ett stort tack till Bo Sädås för den generösa gåvan till 

Föreningen Flatön 

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

