
Malön Flatön Ängön



” Som blågrå dyning 
bohusbergen rullar
i ödsligt majestät 
mot havets rand.
Men mellan dessa 
kala urtidskullar
är bördig jord  och
gammalt bondeland.”

Att ta sig till öarna
Avgiftsfri bilfärja från Orust till Malö eller 
från Dragsmark till Ängön (tar ca 3min). 
Turlista: www.trafikverket.se

Malön Flatön ÄngönInformation
Malön Flatön Ängön www.flaton.se

Boende
Malö Camping/Stugor 
Handelsman Flink
Greenstones
Privata rum och stugor: 
sök på nätet

Shopping / Mat / Café
Malö Camping 
Handelsman Flink

Att göra / besöka
Flatöns Skolmuseum 
Flatö kyrka 
Flatöns Kajak center
Flinks Handelsbod
Aktiviteter: se 
www.flaton.se

Vandringsleder:
Kuststigen:  
markerad led över 
öarna mellan färjorna 

Malön Flatön Ängön tillhör Orust kommun.
I Flatö skola finns en hjärtstartare.

Föreningen Flatön Flatö-Malö 
Hembygdsförening

Flatö Kyrkas Vänner

… håller till i det äldsta huset som numera är 
skolmuseum. Här finns även bruksföremål, kläder 
och linne samt ett stort antal foton och 
släkthistorik. Intill museet finns en hembygdsscen. 
Varje år anordnas hembygdsdag, kulturvandring 
och skördefest.

… värnar om kyrkans bevarande samt om ett 
aktivt kulturutbud i bygden. Tillsammans med 
pastoratet bidrar Flatö Kyrkas Vänner med 
underhåll och utveckling av kyrkan. Årliga 
konserter möjliggör föreningens verksamhet.

Evert Taube Historia Natur

Kombinationen av jordbruk, fiske och sjöfart har 
här uråldriga traditioner. 1700- och 1800-talen 
var varvens, skutornas och partrederiernas tid. 
På Ängön byggdes både segelfartyg och 
kanonbåtar. Under sillperiodens glansdagar 
blomstrade trankokerierna. Ostronbankarna och 
makrillfisket gav rika skördar. Den bördiga 
lerjorden mellan de kullriga bergen gav god 
skörd av rotfrukter, grönsaker, frukt och bär. Kor 
och får håller än idag landskapet öppet på sälta 
och äng. 

Konstnär, trubadur och visdiktare bodde tidvis 
under åren 1942 till 1945 hos Anders och Hulda 
Johansson på Ängön. Blev under sina vandringar 
på öarna god vän med handlaren Gustav 
Johansson, som han döpte till ”Handelsman 
Flink”.  Evert skrev några av sina mest kända 
verk här t ex ”Min älskling du är som en ros”.  
Till minne av tiden här ute invigdes 1977 en 
minnessten, prydd med en bronsrelief skapad av 
Everts hustru Astri, intill Flinks Handelsbod. 

Här är gränslandet mellan skogig innerfjord och 
kala berg. Vindlande stigar leder upp till berg 
med hänförande utsikt. Mellan bergen bjuder 
stränderna än på salta ängar och än på skyddade 
vikar med finaste sand. Sommaren är fantastisk, 
men höst, vinter och vår är den tid då känslan av 
att vara ensam med naturen kan fångas. 
Kom ut till oss och känn doften av salt, känn 
styrkan i stormen en kulen höstdag. 
Upplev tystnaden en stjärnklar vinternatt. 

… anordnar varje år påskpromenad, 
midsommar-firande, loppis & auktion samt 
Flatömässan. 
Skolan kan hyras för fester, möten, föredrag och 
kurser. Föreningen är engagerad i 
samhällsfrågor som rör öarna. 

ur Inbjudan till Bohuslän av Evert Taube
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