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Det händer på Flatön: www.flaton.se 

Flatökalendern! 

Har du missat att köpa 

2020 –kalendern? 

Gå in på www.flaton.se 

Ö-bladet 
2019:3 

Hösthälsningar från Föreningen Flatön 

www.flaton.se 

The Northwest Passage 
Fredag 18 oktober kl 18.00 i Flatö skola 

 
 

 
 

Fotografen Pär Löfvenius kommer till Flatö skola och visar bilder från 
Grönland genom mytomspunna "The Northwest Passage" i Kanadas 

polarområden och  Berings sund med avslutning i ryska arktiska farvatten. 
  

Bildvisning och kaffe: 60 kronor. 
  

Anmälan till Lena, 070-287 69 61 eller 
foreningen@flaton.se  

senast 16 oktober, invänta bekräftelse 
  

Välkomna! 

 

 

Föreningen Flatön 
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Det händer i höst: 

Sittgympa varje måndag kl 19. Pia, 0705-83 93 04 

Stågympa varje torsdag kl 19. Pia, 0705-83 93 04 

Ukulele söndagar kl 16.30. Håller på fram till 15/12. De söndagar det är soppkväll anpassas 

tiden för träning. Kent Carlsson, 076-6148741 

Linedance: 10/9,  8/10, 12/11, 3/12, kl 18. Bengt Carlsson, 0705-977102 

Släktforskning! Är du intresserad av att hitta dina rötter? Läs mer på sidan 7 

Målarcirkel start onsdag 18/9 kl 18. Asta, 070-817 45 50. 

Gemensam lunch onsdag 25/9 kl 12.30. Läs mer på sidan 6 

Bok/Läsecirkel (ny cirkel) startar torsdag 26/9 kl 18.30. Läs mer på sidan 4 

Skördefest lördag-söndag 28-29/9. Läs mer på sidan 1 

Kulturafton med soppa tre söndagar i höst: 29/9, 27/10, 24/11, kl 18.00 varje gång.  

Arbeta med eget måndagar, start 30/9, kl 10. Inger Persson, 070-553 20 63 

Skrivarcirkeln startar måndag 30/9 kl 18. Har du funderat på att gå med i en skrivarcirkel? 

Nu finns det möjlighet att göra det på måndagkvällar i skolan. Välkommen med din anmä-

lan till Margareta Bengtsson, 070-3357631 eller 3margareta@gmail.com 

Matlagning för herrar startar onsdag 2/10 kl 18. Kalle, 070-3362032  

Datacirkel start torsdag 3/10 kl 10. Läs mer på sidan 3 

Räkafton för öns tjejer, fredag 4/10 kl 18. Läs mer på sidan 9 

Arbetsdag. Lördag 12/10 kl 9.00. Vi städar och gör fint inne och ute och sedan bjuder vi på 

korv/bröd och fika. Föreningen Flatön    

Baka tunnbröd i bakugnen tisdag 15/10 kl 8.00. Läs mer på sidan 6 

Projektkör tisdag 15/10 kl 18.00. Läs mer på sidan 4 

Bilder från The Northwest Passage. Fredag 18/10 kl 18. Läs mer på sidan 1 

Ljusstöpning! Lördag 9/11 kl 8.30. Vi stöper, som vanligt, våra ljus i källaren. Anmälan sen-

ast 1/11 till Lena, 070-287 69 61.  Begränsat antal deltagare.  

Luciafest fredag 13/12 kl 18.00. Läs mer på sidan 4  

Vi samarbetar med: 
Klimatkossor på Sälta 

mailto:3margareta@gmail.com
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Vårens datorcirkel om användning av PC och smarta 

mobiltelefoner återkommer i höst 

Vårens datorcirkel bjöd på mycket information och diskussion med bra uppslutning. Det stod klart att 

det finns ett stort behov av att öka kunskapen om hur man kan utnyttja sin smarta telefon och PC på 

bästa sätt.  Mobilen har idag blivit allt viktigare för oss och användningen täcker in vitt skilda 

områden. Utvecklingen går också i rasande takt. Dokumentation från alla träffar finns tillgänglig på 

www.flaton.se. Gå till föreningen Flatön, Aktiviteter. Använd samma lösenord som till WiFi nätverket 

i skolan.  

Vid sista mötet framkom önskemål att fortsätta träffarna i höst. 

Både nya och gamla mobil- och datoranvändare hälsas därför välkommen till nya träffar i höst. Kom 

gärna både du som är erfaren eller om du känner dig som nybörjare. Vi kommer eventuellt att kunna 

göra flera grupper om intresse finns. Vi har inte något fastställt program utan räknar med att vid 

första träffen göra en kort repetition från vårens träffar och därefter diskutera hur vi bäst går vidare. 

Sten, Anders och Lars kommer att agera cirkelledare även i höst.  

Träffarna är planerade till torsdagar kl 10:00 till ca 12:30.  

Följande dagar har bokats in: 3/10, 17/10, 31/10, 12/11 samt 5/12. 

Väl mött alla mobil- och datoranvändare som känner behov av att lära sig mer inom detta område. 

Anmäl ditt deltagande genom att ringa någon av oss cirkelledare 

Sten Fredholm 0700 900870, Anders Dahlstedt 0706 751566 och Lars Normark 0705 156855 
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Projektkör i höst! Vi hoppas kunna fortsätta vår kör i höst med Agneta Holm som 
körledare och träna in sånger att framföra på årets luciafest. Är du intresserad av 
att vara med så kom till skolan tisdagen 15 oktober kl 18.  
Frågor, ring Lena, 070-2876961. 
 
Luciafirande fredag 13 december. Vi serverar pepparkaka o glögg, sedan projekt-
kören och så avslutar vi kvällen med skinksmörgås och julmust/öl. Självkostnads-
pris. Anmälan senast 9/12 till Pia, 0705-839304. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bok/läse/historiecirkel?? 
Kom på en fikastund till skolan torsdagen 26 september kl 18.30 så pejlar vi in-
tresset för en ny bok/läse/historie- eller konstcirkel. Du har kanske något annat 
förslag?  
Frågor, ring Inger Forsberg, 070-6194513  

Föreningen Flatön tackar Flatö Kyrkas Vänner  

för bidraget till renoveringen av skolan 
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Vi renoverar skolan. 

Byte av fönster, ny fasad i söder, reparation av tak och kupor  

och nya hängrännor 

Tack till alla ni som ställer upp med tid, verktyg och  

inte minst kompetens och erfarenhet!!! 

Vill du vara med? 

Kontakta  Björn 0706 364278 eller 

   Sten 0700 900870 

Glöm inte arbetsdagen  

lördag 12/10 kl 9.00 
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Gemensamma luncher.  

Vårens gemensamma luncher blev så uppskattade att vi fortsätter i höst.  

Första gången blir onsdagen 25 september kl 12.30 och då är det damerna på 

ön som lagar maten. Denna gång blir det kålpudding, kaffe och dessert för  

70 kronor per person. 

Anmälan till Solveig, 070-9563250  senast 23 september.  

Kommande luncher bestäms när vi vet vilka som kan vara med och laga mat.  

 

I december blir det ingen lunch men då kan det finnas möjlighet att äta  

Julbord på Flinks. Håll utkik på vår hemsida för datum och anmälan.  

Baka tunnbröd i bakugnen! 

Tisdag 15 oktober kl 8.00.  

Asta visar hur bakugnen 

fungerar. Begränsat antal 

deltagare.  

Anmälan till Lena  

070-287 69 61.  
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Föreningen Flatö kyrkas vänner anordnade fyra konserter. 

Majornas 3dje Rote 

Sångensemblen Amanda 

Kammarmusik på Violin och Piano 

Gåke o Lotta. 

Konserterna besöktes av sammanlagt 500 betalande besökare med en spridning på 

de fyra konserterna från 64 till 190 besökare. 

Föreningen ser fram mot en ny spännande säsong 2020 med mycket publik, flera 

kända och okända artister o kanske några överraskningar. 

Sommarkonserter i Flatö kyrka 

 Vill Du ge ett bidrag till  

 Stiftelsen Lilleström till OA:s Minne? 

 Swish   123 610 92 27 

 Bankgiro  676-8832 

Släktforskning! Är du intresserad av att hitta 

dina rötter? Både nya och ”gamla” forskare är 

välkomna. Alla nya deltagare får en introduktion 

i de verktyg vi använder. Vi har abonnemang i 

Arkiv Digital. Cirkeln är delvis digital. 

Frågor, ring Lena, 070-287 69 61.  
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Räkafton 
för öns tjejer 

 

Fredag 4 oktober 2019 kl 18.00 

i Flatö skola 

 

Självkostnadspris, ta med egen dricka! 

Anmälan senast 26 september till  

pia@flaton.se, eller 0705-83 93 04 

Tidningsutdelning på våra öar! 

Fr o m september månad kommer samtliga tre gratistidningar att 

delas ut av PostNord och kommer då med posten på eftermiddagen. 

Efter många års problem med distributionen då många på ön aldrig 

fått någon tidning hoppas vi nu att det blir bättre. Alla hushåll där 

någon är mantalsskriven ska alltså nu får Västnytt, Annonsnytt Orust 

samt ST-tidningen.  
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Rörinstallationer-Värmepumpar-Pannor 

Christer 0762 485216 

christer.tuulari@telia.com 

Matthias  0722 351151 

Snöröjning  

Thomas Köhlberg tar över efter Niklas 

som slutar.  

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 
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 alt. foreningen@flaton.se, www.flaton.se 
 

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

