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Tommy Körberg! 
Flatö Kyrka 24 juni  

Julnattsmässa i  
Flatö kyrka 

Julafton kl 23.30 

Präst: Håkan Helleberg.  
Musiker: Gåke m. familj 

Ö-bladet 
:  

E  saltstä kt julhäls i g frå  Före i ge  Flatö  

.lato .se 

Nu är det dags för julmys på Handelsman Flink! 
Fredag 20 december, klockan 17.30 slår vi upp portarna och 
bjuder in er till en kväll med julmusik, Taube och god mat. 
Silltallrik  kr per perso  

Jultallrik  kr per perso  

T å räters i klusi e e  dr k  kr per perso . 

Boka ord gör i på  eller ko takt@ha dels a li k.se 

se ast  de e er 

Vi reser erar oss för e e tuella ä d-
ri gar o  det i te lir illrä kligt 

ed ok i gar. 

Årsmöte  
Lördag 21 mars 16:30 

Vårfest efter årsmötet  

God Jul 



 

Det hä der på Flatö : .lato .se 

 

Våra återkommande aktiviteter som fortsätter i vår.  

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

 

 

 

 

 

 

Arbeta med eget Målning Ukulelespel 

Sittgympa Matlagning herrar Släktforskning 

Stågympa Linedance Skrivarcirkel  

Fest för ö s da er, datu  ko er 

Datacirkeln start torsdag 9 januari, kl 10 

Berättarkvällar start 28 januari kl 18.30 

Kulturafton med soppa; 
Söndagar 26 januari, 23 februari och 29 mars 

Gemensam lunch 

Onsdag 22 januari planerar vi nästa lunch. Mer info kommer.  

Har du e  idé eller har et i tresse so  du ill fördjupa dig i?  

Då ka  i hjälpa ill ed at  ilda e  studie irkel.  

Vi har sa ar etsa tal ed Vu e skola .  

Ko takta Le a, -   . 

U der åre  ko er alla so  är irkelledare at få ha se  at lära sig hur a   
ha terar e-listor.    

Bibliotekstjänster 

Torsdag 23 januari kl 10 kommer Victor Dahlgren från Orust  
bibliotek till Flatö skola och pratar bibliotekstjänster.  

http://www.flaton.se
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Trädgårdsresor ! 

Chrisi a pla erar e   trädgårdsresa för oss 
ästa år. O sdage   aj åker i ill Skara org 

o h esöker ågra trädgårdar.  
Se are i augusi har i o kså öjlighet at följa 

ed på e  -dagars resa ill Sta a ger o h 
la d a at lo sterö  Flor og Fjære.  

htps://lorogjare. o 

Mer i fo o  priser, ok i g  för åda 
dessa resor ko er i årt ästa Ö- lad sa t 
på he sida .  

Vi har nu slutfört 
reparationen av 
skolan förutom 
fönsterbytet, som 
får bli till våren.  
Vi har lagat tak 
och kupor, bytt 
hängrännor, samt 
bytt söderfasa-
den. 

Sä kt hasighet på Flatö ? 

Det har ko it upp -sk ltar eter 
Fli ks ot Stäte a ke . I ga sk ltar 
frå  a dra hållet e  det i s  sk l-
tar i Drags ark. 

Föreningen Flatön informerar: 

https://florogfjare.no
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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.  

Årets julklapp! 

Följ årstiderna på öarna runt Malö strömmar och Nordströmmarna i denna  
fotobok.  Boken är inbunden med hård pärm i formatet 33x28cm och består av 
80 sidor naturbilder på premium fotopapper.  
 

Pris: 520kr 
 

Intresserad? Mejla:  fotobok.laton@gmail.com 

SMS: 072-205 04 25 

För ler bilder - följ mig på Instagram: @andersroxfeltphotography 

mailto:fotobok.flaton@gmail.com
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Flatökalendern 2021 

 

Eftersom vår kalender är populär planerar vi att trycka 
en kalender för 2021 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 liggande 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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Traikgruppe  Flatö  

a  Färjerederiet har eddelat at alla färjor ko er at få e  hjärtstartare. 
 Traikgruppe  dri er o kså fråga  o  he tjä stperso al so  i te får e -

tratur är de åker på lar  ill Flatö  på ate . Ko u e  ill i te skri a a -
tal ed Färjerederiet/Traik erket o h e ar at det kostar för ket pe gar. 
Vi har i te fåt ågra sifror frå  ko u e  e  a  Färjerederiet har i fåt 
i for aio  o  at det kostar irka et par hu dra kro or per tur.  
L rö  har sa a pro le  so  i, e  i har dessuto  stopp i färjetraike  

ella  kl - . Vi et i te hur ota det i s eho  a  e  e tratur e  tror 
i te at det rör sig o  särskilt å ga turer per år. Det är aturligt is äst o  
he tjä st esöke  ka  a passas ill ordi arie tur.  
Uta  a tal  ka  det o kså li så at perso ale  i te ko er ö er ill Orust 
eter a slutat esök eter lar , uta  åste stå o h ä ta på Malö , i ärsta 
fall e  o h hal  i e it i ate . 
O  i te äldre perso er kä er sig tr gga ed he tjä ste  o h i te ka  o 
k ar he a åste plats ord as på äldre oe de på Orust. Vi tror at det lir 

ket d rare. Vi har ko taktat lera poliiker o h jo ar idare ed fråga .  
Seda  lera år har Före i ge  Flatö  et a tal ed He tjä ste  i Morla da 
o  at deras perso al får a ä da toalete  i Flatö skola uta  kost ad.  
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Lokalt konsthantverk på Malö! 
 

Tel. 0304-51698 eller 0707-94 39 36 

Välkomna! Else-Britt  
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 Vill du ge et idrag ill  
 Sitelse  Lilleströ  ill OA:s i e? 

 S ish       

 Ba kgiro   -  

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, 070 287 6961 

Fa orit i repris: Bilder frå  Arkis!  
Må ga ille se Pär Löf e ius ilder frå  Arkis e  
i k i te plats. Nu ko er e   ha s. Pär ko er 
hit ige  lördag  april kl . E tre:  kro or i kl ika. 
A äla  se ast  april ill Le a, -   .  
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Flatö k rka: 
 

So are s ko serter: 
To  Kör erg i leder årets ko sertso ar ed t å ko serter  
o sdag  ju i kl  o h . Biljetpris:  kro or. Boka iljeter: lato .se 

 

Till ö riga ko serter i s ä u i ga iljeter at köpa e  lägg gär a följa de  
datu  på i et: 
 

 juli The Cou t  House Jazz Ba d 

 juli Soia Källgre  o h Da id Car e 

 juli Bli -ko sert ed ka ar usik 

 juli Gåke o h Lota 

Mer i fo i ästa u er a  Ö- ladet o h på  
.lato .se/latö-k rkas- ä er/ usik-i-latö-k rka  

http://www.flaton.se/flatö-kyrkas-vänner/musik-i-flatö-kyrka
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Safari - Afrika :  

Ta za ia o h )a zi ar.  

Peter o h Kersi  A dersso  isar 
ilder frå  si  resa i ter  . 

Fredag  fe ruari kl .  

E tre:  kro or i kl. ika.  

A äla  ill Le a se ast  fe ruari, 
-     

 

 

Källarsale   

O sdag  ja uari kl  träfas alla i so  har olika  
erksa heter i källare .  

Vi itar på hur i ka  dispo era lokale  på ästa sät.  
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He gds useet 

I o h ru t he gdsföre i ge  o h 
skol useet pågår stä digt ar ete. I a  
höst örkret ko  ha  åra dukiga kil-
lar säta upp l ktstolpar ars ske  u l -
ser upp för alla tre före i gar a.  
Däreter på örjades re o eri ge  a  
fröke s kök.  
Ta ke  är at det ska se ut so  för  
år seda  ed a kra pärlspo t äggar, 
ga la dörrar o h spis ed akug . 
S art är det ärsta gjort.  
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Uthyrning av lokalen 

 

 

 

 

 

 

pia@flaton.se  

eller  0705 839304 

 

Medlemskap 2020 

200:-/pers och år eller 400:-/familj och år 

 

Bankgiro: 995-6574 

Swish: 123  

Kontakta föreningen: foreningen@flaton.se, www.flaton.se

 

Kommunalt vatten och  
avlopp på Flatön 
 

Projektet för kommunalt vatten och 
avlopp på Flatön går vidare med nytt 
möte i Flatö skola lördag 18/1 2020 
kl.10 
Då skall vi bilda den förening, som 
kan driva arbetet framåt.  
Alla intresserade är välkomna! 
/Gunnar Hörding  

Ö-BLADET TRYCKS AV

www.tryckakuten.se   ı   0771 - 66 66 00   ı   info@tryckakuten.se

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

