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Ö-bladet 

Flatökalendern 2021 

Kalendern finns till försäljning på hembygds-

museet, öppet varje dag mellan 4 juli och 9 

augusti, kl 13-16 

 

2020:2 

En saltstänkt sommarhälsning från Föreningen Flatön 

www.flaton.se 

Hembygdsdagen lördagen 4 juli firar vi  

utan föredrag, lotteri och fika.  

Istället har vi öppet, 13-16 som alla andra 

dagar.   

Under hela den här tiden pågår utställ-

ningen ”Skagerraks kapare”. Klockan 14 

och 15 öppnas kaparens kista.  

Kulturvandring 

på  

Malö 

Onsdag 15/7 kl 17 

OBS! Maxantal 25 

Se mer på sidan 3 

Redaktör Lena Kjellman, Typograf Sten Fredholm 
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2020 års Folkhälsopris 
 

I år säger vi grattis till tre föreningar som samarbetar för en 

god folkhälsa. Det är Föreningen Flatön, Flatö-Malö 

Hembygdsförening och Flatö Kyrkas Vänner som 

tillsammans är 2020 års folkhälsopristagare. 

 

Folkhälsopriset är på 10 000 kronor och kommer att delas ut på 

ett av kommunfullmäktiges möten. 

Folkhälsopriset utdelas till enskild person eller personer, till 
förening eller annan sammanslutning, som i ett brett perspektiv 
påverkar människors hälsa i en positiv riktning i Orust 
kommun. 

Det har kommit in nio förslag på folkhälsopristagare för 2020. 
Folkhälsorådet beslutar att utse de tre föreningarna Föreningen 
Flatön, Flatö-Malö Hembygdsförening och Flatö Kyrkas Vänner 

tillsammans till folkhälsopristagare 2020. 

Motivering: ”Tre föreningar som utför ett enastående arbete 

var och en för sig och i samarbete med varandra. Det anordnas 

en hel mängd aktiviteter och kulturella erbjudanden som bidrar 

både till den psykiska och fysiska hälsan.  

Aktivitetsnivån och variationsrikedomen är hög. 

 

Det anordnas aktiviteter i mindre format som till exempel 

skrivar- och målarcirklar och större arrangemang som 

påskpromenaden, midsommarfirandet, sommarauktionen, 

hembygdsdagen och konserter. Många av arrangemangen 

riktar sig till en större deltagarkrets än endast öborna och 

bidrar på det sättet till en ökad hälsa för många.”   (26/5 2020) 
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Skolmuseet är öppet varje dag mellan klockan 13 och klockan 

16 från den 4 juli till och med 9 augusti. Guider finns där som 

kan visa in besökare i små grupper. Inne i museet kan man själv 

gå runt och läsa eller lyssna på berättelser eller kanske sitta och 

titta på gamla foton.  

Nu är vi färdiga med återställandet av det gamla köket. Dessu-

tom har skolmuseet fått fiberanslutning och nya elledningar i 

”frökens” del. Och skolbyggnaden är nymålad. Kom in och se så 

Senaste nytt från  

hembygdsföreningen 

 Hembygdsdagen får vi fira utan föredrag, lotteri och fika. Istäl-

let har vi öppet, 13-16 som alla andra dagar.  Under hela den 

här tiden pågår utställningen ”Skagerraks kapare”. Klockan 14 

och 15 öppnas kaparens kista.  

Kulturvandringen blir i år något kortare och för max 25 personer åt gången, så anmä-

lan är ett måste. Är intresset stort blir det fler vandringar.  

Onsdagen den 15 juli kl 17 samlas vi vid Flinks, Stättebrygga.  

Vi går över till Malö,  Strömmen.  

Tillbaka vid Flinks stannar vi vid Taube-stenen, som i vår blivit rengjord och är som ny.   

Pris 20 kronor. Tyvärr ingen kaffepaus i år.  

Anmälan via sms till Knut T 

0703142654. 

Ställ gärna bilen hemma. Vi kan 

inte använda Flinks parkering. 
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Kapare på skolmuseet i sommar 

För bara 200 år sedan härjade kaparna på den svenska kus-
ten. Nu har de återuppstått och kommer till Flatö skolmu-
seum i sommar.  

Detta är ingen rövarhistoria, utan en riktig utställning om 
kapare kallad Skagerakks kapare. 

-Vet du skillnaden mellan en pirat och en kapare? frågar 
Ann-Marie Nordling.  

Hon är kassör i Flatö hembygdsförening och en av dem 
som håller öppet skolmuseet för besökare i sommar. 

 

Ann-Marie berättar att medan pirater var illegala plundrare som härjade fritt på haven, 
hade kapare kungligt tillstånd att göra detta. De kapade fartyg och tog lasten. Även 
vanliga fiskarsöner från västkusten kunde hamna på kaparnas skepp som arbetskraft.  

Utställningen som finns på i skolmuseet i sommar är gjord för barn men är intressant 
för alla åldrar. 

Den går att se mellan den 4 juli och 9 augusti när skolmuseet är öppet. 
Vi turas om med att hålla öppet alla dagar under sommaren mellan klockan 13 och 16, 
säger Ann-Marie Nordling.   

Läs mer på  www.Skagerakkskapare.se 

 

Text Pia Vingros 

Årsmöte Föreningen Flatön  

Datum:  Lördag 27 juni 

Tid:   11.00 

Plats:   Flatöns Hembygdscen 

Anmälan (obligatorisk) till foreningen@flaton.se 

För dagordning se hemsidan 
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Sommarkonserter i Flatö Kyrka 

Flatö Kyrkas Vänner måste tyvärr meddela att samtliga konserter sommaren 

2020 ställs in! 

Vi hade i år ett program med mycket bra artister med bl a  

Tommy Körberg och Sofia Källgren.  

Den rådande situationen med en världomfattande pandemi samt restriktioner 

om max 50 pers vid arrangemang gör att Orust pastorat har beslutat att 

samtliga kyrkor inom pastoratet inte kommer att vara tillgängliga för konserter 

denna sommar. Vilket gör att Flatö Kyrkas Vänner ställer in sommarens 

samtliga konserter.  

Alla som har köpt biljett kommer att bli kontaktade av vår biljettleverantör, 

Nortic via mail. Där framgår det hur återbetalningen kommer att ske. I 

biljettpriset ingår en seviceavgift till Nortic på 13 kr/biljett, som vi tyvärr inte 

kommer att ha möjlighet att betala tillbaka. FKV står för övriga kostnader till 

Nortic.  

Det är väldigt tråkigt att vi inte kan genomföra våra arrangemang denna 

sommar. Vi kommer att jobba på att få ett lika fint program till nästa sommar 

och vi har redan nu positiva förhandsbesked från årets artister att de vill 

komma nästa år istället. Hoppas att våra konsertbesökare förstår vår situation, 

och vill fortsätta stödja vårt arbete med att arrangera ett brett utbud av 

konserter och bevarandet av vår vackra kyrka. Det finns möjlighet att 

efterskänka biljettkostnaden, helt eller delvis för den som vill.  

Vårt årsmöte är som tidigare planerat, den 27 juli kl 19.00 i Skolan.  

Vi önskar er alla en fin sommar!  

Styrelsen Flatö Kyrkas Vänner 
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Föreningen Flatön 

I mars 2020 slog Coronapandemin till och vi fick ställa in och ställa om. Alla våra 

aktiviteter i sommar har ställts in. Det tycker vi naturligtvis är väldigt tråkigt och 

därför ger vi här ett smakprov på det som händer i föreningen när vi kan umgås 

som vanligt.  

Vi samarbetar med Vuxenskolan som stöttar oss på olika sätt. 

Vi har en synnerligen aktiv aktivitetsgrupp som är med och arrangerar flera 
saker:  
 
Måndagar ”arbetar vi med eget tillsammans”. Målet är samvaro medan vi 
arbetar. Vi stickar, syr, klär om möbler mm. Vi hjälper varandra med  
klurigheter, byter recept, mönster, idéer och tankar. 
Måndagar har vi också sittgympa där vi är 20-25 deltagare, både män och 
kvinnor, varje vecka. Sittgympa låter ju enkelt. Med hjälp av ett gummiband gör 
vi olika övningar till musik som stärker våra muskler och ökar vår rörlighet. På 
torsdagskvällarna träffas vi och rör på oss till musik och tränar styrka och 
rörlighet 
Under fem måndagar fick vi pröva Yin Yoga. Det finns önskan om en 
fortsättning i någon form. 
 
Andra gemensamma aktiviteter som vi ordnat med är kulturaftnar, räkafton för 
damer, (vårens fick vi tyvärr ställa in), middag med ärtsoppa med pannkakor, 
luciafirande med luciatåg, julmust och skinka.  
 
Många på våra öar gillar att odla! På vår årliga plantbytardag bytte många 
plantor ägare. Kul att få lite nya växter och sorter. 
 
I höstas var flera av öns duktiga ”gubbar” i skolan och bytte fasad och fönster 
på skolans långsida. Då fixade vi lunch till dem. 
 
Vi har en läsecirkel en gång i månaden där åtta läsintresserade damer träffas. 
Vi har läst en gemensam bok per gång som vi diskuterat och poängsatt. 
Dessutom tipsat varandra om andra intressanta böcker. 
Detta är en trevlig aktivitet och vi hjälper gärna till att starta fler grupper om 
önskemål finns.  
Har du några förslag på andra aktiviteter så hör gärna av dig till någon av oss i 
aktivitetsgruppen som är Eva Pierrou Dahlborg, Ingrid Fäldt, Lotta Börjesson, 
Inger Persson, Ellika Sandren och Pia Fredholm 
 
Vid pennan /Pia 
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Flera andra medlemmar är också med och driver cirklar och gemensamma 
aktiviteter.  
Varje vecka spelas det ukulele i källaren där också målarcirkeln håller till. På 
onsdagarna huserar herrarna i köket och lagar mat. 
 
Datakunskap för mobil/ipad/dator, skrivarcirkel och släktforskning är andra 
populära cirklar där vi lär av varandra.  
Vår projektkör under ledning av Agneta Holm har framträtt både på 
Nationaldagen och Lucia. 
 
Varje månad har vi berättarkvällar med ett givet tema. Gemensam lunch 
försöker vi erbjuda en gång per månad. Antingen genom att laga maten själva 
och servera i skolan eller åka till en lunchrestaurang i närheten.  
 
Tre bildvisningar hann vi med under vintern. Vi har fått följa med på två 
fantastiska resor, en till Arktis och Grönland och en till Tanzania och Zanzibar. 
På tredje visningen höll vi oss på ön och visade gårdar och hus på våra öar. Alla 
kvällarna var mer eller mindre fullbokade och förhoppningen är att vi ska kunna 
återuppta detta så fort corona medger det. 
 
Vårens påskpromenad kunde vi inte genomföra som vanligt. Men tack vare 
våra engagerade medlemmar fick vi ett netto på ca 12000 kronor i en delvis 
fysisk, delvis digital promenad med 172 startande från Flatön, Sverige och 
Europa. Vilken tur att vi har fiber och att Internet finns! 
Ja, det här är ungefär det vi hinner med ☺ 
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Käpphästtävling??? 

Vi undrar om det finns något intresse av att arrangera en käpphästtävling i sommar? 

Finns det någon som vet hur man gör? 

Finns det intresse av att delta? 

Om det kommer in några anmälningar försöker vi göra något av det. Det finns käpphästar 

att låna. Ring Lena, 070-287 69 61 om du är intresserade och/eller om du kan lite mer om 

hur man gör 

Kubb??? 

Pga coronapandemin får vi inte arrangera något som samlar mer än 50 personer.  

En idé är att vi skulle kunna ha en liten turnering där man under några veckors tid kan 

spela ex. kubb. Ett par möter ett annat par, får en tid att åka till skolan och spela ett parti 

på gräsplanen, mailar in sina resultat och deltar i tävlingen. 

Om minst 5 par anmäler sig så försöker vi genomföra detta. Viktigt att tänka på är att alla 

håller avstånden. Ring Lena, 070-287 69 61.  
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Föreningen Flatön

995-6574

Medlemsavgift 2020: 200 kr/person eller 400 kr/familj
Swish betalning: 123 562 5165
Betala gärna före 200430

Flatö-Malö 
Hembygdsförening

5068-8761

Medlemsavgift 2020: 50 kr/person eller 100 kr/familj
Swish betalning: 123 388 1778
Betala gärna före 200430

Flatö Kyrkas vänner

396-7551

Medlemsavgift 2020: 50 kr/person eller 100 kr/familj
Swish betalning: 123 467 3760
Betala gärna före 200430

Till Dig som ännu inte betalt medlemsavgiften:
Vi behöver Ditt stöd mer än någonsin

Skriv: ”Medlemsavgift” + Namn

Skriv: ”Medlemsavgift” + Namn

Skriv: ”Medlemsavgift” + Namn
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Det finns de som inte vågar gå till Else-Britts affär 

Stick i stäv mitt på Malö, eftersom det är svårt att 

komma därifrån utan att handla något. Här finns 

något för alla; välstickade sockor i fina mönster, 

tröjor för vuxna och barn, mössor och vantar och 

mycket mer.  

Allt handarbete är utformat och tillverkat av 

Else-Britt Lundqvist. 

 

Stickning är det bästa Else-Britt vet.  

Tröjorna, sockarna och koftorna får gärna ha 

mönster. Ju svårare desto bättre. 

- Det är så avkopplande att sticka, bättre än allt annat som kan ge lugn,  

säger Else-Britt. 

Hon har stickat så länge hon minns. Farmor gav henne det första garnnystanet och 

Else-Britt började genast att sticka. Hur hon lärde sig konsten att handarbeta minns 

hon inte, bara att lusten väcktes med en gång. När hon var klar med sitt första 

projekt repade hon upp allt och började om. Numer köper hon nytt garn när ett 

uppdrag är klart.  

Hon började med mönstrade sockor till alla i familjen.   

Hennes syster Anna hade ett par av sockorna på sig på jobbet. Hennes 

arbetskamrater ville genast ha likadana. När Anna ringde för att beställa frågade hon 

Else-Britt på skoj: Är det firman Stick i stäv?  

Så föddes namnet till affären som sedan 2012 finns i garaget på tomten.  

Medan hennes man Eric levde var Else-Britt personlig assistent åt honom. Då 

stickade hon på kvällen framför teven när dagens arbete var klart. Det var hennes 

egen stund för lugn och avkoppling. Numer handarbetar hon på dagtid vid 

köksbordet. Där skapar och räknar hon också ut mönstren.  

Det roligaste med affären är sociala, menar hon. Else-Britt uppskattar att människor 

kommer in och handlar eller bara tar en kopp kaffe för en pratstund. Många 

kommer från Malö camping. 
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- Särskilt roligt är det med tyskarna. De älskar svenskt hantverk. 

- För deras skull har Else-Britt stickat gula och blå grytlappar. Hon får ofta 

beställningar från turister från andra delar av Sverige och till och med USA. 

Stick och stäv har öppet året runt. Det är bara att ringa, så öppnar Else-Britt.  

Numret är 0707943936. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Malö Camping 

Patrik Mellqvist 

”Vårt sommarparadis.” 

”Fem stjärnor för läget och enkelheten, en riktig pärla för att koppla av, cykla och 

paddla.” ”Fantastiskt läge med underbar natur.”  

Lovorden på Facebook om Malö Familjecamping är många från tidigare gäster. 

-Gästerna  gillar att campingen är naturnära och att det inte finns några numrerade 

platser, utan att de kan välja sin egen favoritplats med havsutsikt, säger Patrik 

Mellqvist, som är campingvärd. 

Husbils- och husvagnsturisterna, tältarna och stuggästerna kommer från hela 

Sverige och återvänder gärna sommar efter sommar.  Andra gäster reser från 

Tyskland, Danmark och Norge. Majoriteten är 50- och 60-talister, men yngre börjar 

också komma.  

Campingen etablerades 1985 av Maj på Malös son, Johan 

Strömberg. Familjen Mellqvist tog över 1993 och fyra år 

senare blev den då 17-årige Patrik ansvarig för kiosken. 2014 

tog han över campingen. 

-Att vara här under sommaren har blivit ett sätt att leva. Jag 

gillar kontakten med gästerna och alla öborna som kommer 

hit, säger Patrik Mellqvist. 

Han öppnar butiken (som har färskt bröd, nybryggt kaffe, 

glass och mycket mer) vid Kristi Himmelsfärdshelgen och 

stänger andra veckan i augusti. Patrik anlitar gärna ungdomar 

från trakten för att kunna hålla öppet butiken från klockan 9-

21 under högsäsong. När de är på plats kan han gå sin dagliga 

enmilarunda till den skarpa kurvan där Flatön blir Ängön.  

Dit är det fem kilometer. Hem tar han gärna Kuststigen.  
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Jullen, som vi har berättat om i ett tidigare nummer, är nu färdigbyggd, sjö-

satt och såld med hemmahamn Kungälv. 

Gänget som byggde; 

Kjell, Harry, Mats, Göte och Gåke 

I fotoboken har jag samlat mina 
bästa bilder under årets alla årstider. 
Från de stora vyerna till de små de-
taljerna. Bilderna är tryckta på exklu-
sivt fotopapper av bästa kvalitet på  
80 sidor och boken är inbunden med 
hård pärm. 

Beställ ditt exemplar nu. 

 
Mejl: fotobok.flaton@gmail.com 

Tel och SMS: 072-205 04 25 

Anders Roxfelt 

mailto:fotobok.flaton@gmail.com
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Kuststigen 

Ansvarig för kuststigen är Kent Andersson 

Svarteskär/Råholmen  

kent.andersson@flaton.se 0702145970 

Trädgårdsresa till Norge? 

Läs mer på vår hemsida 

Pryd din bil och stöd  

Föreningen Flatön.  

Köp en flaton.se dekal!! 

Kontakta: 

Ellika 

ellika.sandren@gmail.com 

0705773321 

Sten 

sten.fredholm@gmail.com 

0700900870 

Lokalt konsthantverk på Malö! 

Tel. 0304-51698 eller 0707-94 39 36 

Välkomna! Else-Britt  
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Din personliga och 

lokala elleverantör 
Ellös · Tel. 0304-548 80 

www.bestel.se 
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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 2020 
200:-/per och år eller 400:-/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
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