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Ö-bladet 

Flatökalendern 2021 

Den perfekta julklappen! 

Läs på ”flaton.se” hur du kan köpa. 
 

Redaktör Lena Kjellman, Typograf Sten Fredholm 

2020:3 

En hösthälsning från Föreningen Flatön 

www.flaton.se 

Läs och köp Pär Löfvenius nya bok: 

Naturliv på Malö, Flatön och Ängön 

Mer info på sidan 12 

 

Lucia söndag 13/12  

Vi ses i Skolans Träd-

gård  kl 16 

Se sidan 3 

 

 

Intresserad av datacirkel? 

Kontakta Lars Normark: 

beritolars@flaton.se 

http://www.flaton.se
mailto:beritolars@flaton.se
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Färjestatistik, 2008-2019
Källa: Trafikverket

*PBE = personbilsekvivalent:          Personbil + släp och lastbil 2,5 PBE 

 Lastbil + släp 4,5 PBE - Lastbil   

Dispensfordon och buss 9 PBE

Ängöleden
År 0-6m 6-15m 15-24m Bussar Disp Mc Fot *PBE

2008 77 205 5 290 250 0 2 300 7 201

2009 80 057 5 306 152 1 2 035 6 394

2010 74 599 5 455 121 5 1 991 5 714 88 826

2011 71 994 5 233 240 565 5 2 158 4 027 91 287

2012 71 553 5 514 124 288 6 2 030 5 188 88 542

2013 73 672 4 737 76 295 6 2 143 5 289 88 570

2014 74 831 4 589 125 441 3 2 259 5 194 90 864

2015 84 517 7 136 288 415 4 2 186 4 602 107 427

2016 84 116 6 225 161 219 9 2 097 5 601 102 466

2017 77 827 5 817 148 154 0 1 986 5 189 94 424

2018 76 672 6 364 186 156 0 2 186 4 874 94 826

2019 74 804 5 672 191 137 0 2 083 4 095 91 079

Malöleden
2008 177 732 13 955 606 1 2 799 7 704

2009 179 313 15 133 614 14 2 455 7 044

2010 175 205 14 538 529 23 2 602 7 162 214 138

2011 165 419 12 851 242 1 321 3 2 702 5 452 210 552

2012 160 490 12 278 291 68 2 983 3 581 207 182

2013 163 801 11 472 231 2 099 37 2 925 4 338 212 746

2014 168 071 12 057 168 1 896 35 3 435 4 377 216 352

2015 156 480 13 087 188 1 664 56 2 901 4 350 205 528

2016 165 897 12 575 259 1 740 7 2 947 4 104 214 236

2017 166 236 12 961 655 1 823 2 2 554 4 092 218 024

2018 168 218 12 817 282 1 188 0 2 536 4 713 212 244

2019 158 429 11 711 162 755 8 2 417 4 136 195 306

Foto Pär Löfvenius 



Aktivitetsgruppen  
meddelar:

Söndag 15/11 kl. 18 har vi Coronasäker Kulturkväll:

Vi serverar soppa vid bord och sedan är vi kulturella 
tilsammans

Max 20 pers
Anmälan till pia@flaton.se, kostar 60 kronor

Lucia söndag 13/12 kl. 16 ses vi i Skolans Trädgård:

Vi minglar ute, myser, äter pepparkakor och dricker 
glögg

Föreningen bjuder, ingen föranmälan

Välkomna önskar Aktivitetsgruppen

Möjlighet att köpa kalender 2021 
och fotoboken vid båda tillfällena

mailto:pia@flaton.se


Uppdatering av vår hemsida flaton.se 

Vår hemsida är viktig som komplement till nyhetsinformationen i vår 

facebookgrupp. Hemsidan skall vara levande med omfattande 

information om historik, kontaktuppgifter, aktiviteter, underlag, foton 

mm.  

Vi har jobbat med att uppdatera sidan. Knappa gärna in på 

www.flaton.se för att se hur det ser ut och vilken information som kan 

vara intressant för dig. Vi ser gärna att Du ger feedback eller kommer 

med tips och information som gör att vi får en ännu bättre sida. 

Kontakta gärna våra ”hemsidesadministratörer”: Lars Normark, Lena 

Kjellman, Sten Fredholm, Ann-Marie Nordling och Christina Lees. 

Hemsidan har adressen www.flaton.se 

Så här ser vår startsida ut: 
 

 

 

Här finner du omfattande info om de tre föreningarna, om andra 

föreningar och företag med anknytning till öarna samt allmän 

information om öarna. Här finner du också våra Ö-blad.   

På hemsidan finns information om de olika aktiviteterna föreningarna 

bedriver. Klicka t ex på Föreningen Flatön, Aktiviteter för att se 

program, underlag och ansvariga för olika aktiviteter. Informationen 

kompletteras successivt.  

 

I avsnittet ”Om öarna” kan man t ex se den fotobok som föreningarna 

gav ut 2016 i sin helhet. Dessutom fina naturbilder under ”Naturen”. 

Det finns information om flera av de föreningar och företag som har 

anknytning till öarna. 

http://www.flaton.se/


 

Det händer på Flatön: www.flaton.se 

 

Konsertprogram för 2021 

På grund av pandemin ställde vi in samtliga konserter 2020.  

Vi planerar nu inför 2021 att kunna boka in samma artister: 

Tommy Körberg 

The County House Jazz Band 

Sofia Källgren och David Carbe 

Kammarkonsert 

Gåke och Lotta  

Vi hoppas att dessa konserter kan genomföras och då på ett säkert sätt och 

enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Med nuvarande regelverk om max 300 personer och med 1 meters avstånd 

(undantag för 2 personer i samma sällskap) kommer antalet besökare i kyrkan 

att reduceras till maximalt ca 120 st.  

 

 

 

 

  

 

Hjärtstartare på våra färjor! 

Malöfärjan och Ängöfärjan kommer 

inom kort att utrustas med hjärt-

startare.  

 

På Ängöleden placeras den ombord på 

Malin och blir då tillgänglig även natte-

tid när färjan ligger still.  



Hembygdsföreningen har haft – trots eller kanske tack vare – corona 

extra många besökare den här sommaren. Många ”hemestrade” och 

då blev museet ett populärt utflyktsmål.  

Hembygdsdagen fick vi i år fira utan underhållning, lotterier och 

fika. Istället för berättelsen om ”Kvinnor i Bohuslän under 300 år” 

öppnades den 4 juli en utställning om Skagerraks kapare, som tog 

oss med in i ett landskap av tjärdoft och kanonkulor, råttor och sjö-

gång, kanelstänger och hemlängtan.  

Samtidigt kunde vi knyta an till öarnas egen sjö- och havsnäring, 

allt från fiske till världsomspännande fraktfart med en utställning 

av museets föremål och som lånats ut av föreningens medlemmar. 

Brems-släkten fanns också presenterad, ända från 1500-talet till 

idag, där många kunde hitta både sig själva och avlägsna släktingar. 

Lena Kjellman har gjort ett imponerande släktträd. 

Kulturvandringen i år gick från Taube-stenen vid Flinks förbi 

Kämpås varv, Lilleström och över till Malö och Storeström.  

Vi fick som vanligt en intressant och levande berättelse om de 

människor som bott och levt där.  

Ett mycket glatt och trevligt inslag i sommar var käpphäst-

tävlingen i Föreningen Flatöns regi. Barn och vuxna hjälptes åt att 

bygga hopphinder och göra pris-rosetter. Det var ca 30 startande  

ekipage på tre olika höjder. 20, 40 och 60 cm.  De startande var 

mellan 3 och 12 år. Det fanns veterinär på plats.  

Och även hästar att låna för den som önskade.  

Nu står hästarna i sitt vinterstall i museet och laddar för 

nästa sommar. 

Sommarens aktiviteter avslutades som vanligt med 

Mickelsmäss – Skördefest. Stor skörd av grönsaker, 

frukt och hemmagjord sylt. Många av grönsakerna 

kom från trädgården Eden. Dessutom kunde vi köpa 

nyslungad ljunghonung från Cederfledts i Bua. 

Lilla bandet underhöll på lördagen med sin härliga musik och sin glädje. 

Och äntligen kunde vi fika och servera äggost! Utomhus förstås! 

Flatö-Malö Hembygdsförening 

önskar samtidigt God Jul och Gott Nytt År! 



Flatö skolans gavel i nytt skick 

– renoveringshjältar bakom förvandlingen 
I alla väder, utom när det ösregnat, har renoveringshjältarna rustat upp fasaden 

på Flatö skola.  

 
–Gaveln är renoverad, tilläggsisolerad, fönstren är utbytta och förstukvisten blir 

som ny, säger Sten Fredholm iklädd lysande arbetskläder uppe till vänster på 

ställningen.  

Bredvid honom står Sven Jansson. En våning upp arbetar Lennart Arvidsson och 

Odd Lindahl med vindbrädorna och allra överst jobbar Peter Feldt. 

Hela renoveringen har gjorts med ideella krafter, utöver de nämnda har Kjell 

Johansson, Björn Svensson och Sten Andersson och många fler deltagit. 

Lunchen har Solveig Johansson, Pia Fredholm och Ellika Sandren lagat. 

Gunhild Andersson, Ängön har hållit alla med goda kakor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Text och bild: Pia Vingros 



 

 

 
Malöbor bygger på Orust 
 

Magnus Molander startade sitt företag Orust Bygg& Marin år 2000 med 

målsättning att bara vara verksam på Orust. 

– 20 år senare har vi fortfarande inte varit av Orust, säger Magnus 

Molander. 

 

Företaget som har kontor och lager i Ellös industriområde åtar sig både små och 

stora arbeten, som att byta vindskivor eller bygga Sjögården Spa & Konferens i 

Ellös. 

–Vi utför arbeten som totalentreprenörer för att det är enklare och tryggare för 

kunderna och det gör att bygget går smidigare, säger Magnus Molander. 

  

Lena var tidigare frisör, men efter några år utbildade hon sig inom 

affärsutveckling och ekonomi. Sedan 2008 sköter hon firmans ekonomi. 

– Det var tur att jag bytte yrkesbana, idag hade jag inte kunnat arbeta som frisör, 

säger Lena. 

Hon har en ovanlig neurologisk diagnos, som försvagar hennes muskler och 

påverkar balansen. Därför passar ett kontorsarbete bättre. 

Företaget har nu sex anställda bland annat snickare & murare/plattsättare.  

–Vi är våtrumscertifierade och har väldigt bra samarbetspartners som är 

rörläggare, elektriker, målare och markentreprenörer med flera. Både anställda 

och samarbetspartners är såklart från Orust, säger Magnus Molander. 

Magnus och Lena Molander bjuder på kaffe i sitt hus med utsikt över Malö 

strömmar. Hit flyttade de efter några år på Flatön. De är Göteborgs-paret som 

kom till Flatön för en fika hos vännen Kerstin Edman och blev kvar. 

– Vi ville att våra flickor Anna och Alice skulle få växa upp i lugnet nära 

naturen, säger Lena Molander. 

– Vi har upplevt 20 år med spännande projekt här på öarna. Tänk vad en fika 

kan betyda, säger Magnus Molander. 

 

Text och bild: Pia Vingros 

 



Thomas fixar toaletter och röjer snö 
 

När det är sommarsäsong arbetar Thomas Köhlberg för fullt med vattenfria 

toalettlösningar blir även en del helger. 

– Jag är mån om kunderna. Vet ju själv att väntar man gäster och toaletten inte 

fungerar vill man ha fixat det genast, säger Thomas Köhlberg. 

 

Sedan 2014 driver han firman Köhlbergs som säljer, monterar och servar de 

vattenfria Svensktillverkade toaletterna från Separett. 

– Allt utom fläkt och kretskortet är faktiskt gjort på företag i Småland, säger Thomas 

Köhlberg.  

Nu kommer Thomas även ta in ett nytt märke i sin verksamhet; Cinderella.  

 
Thomas bor på Flatön i ett hus han ritat själv. Det liknar inget annat hus och ligger 

högt upp i en sluttning med utsikt över Bua. 

– När jag kom hit för 10 år sedan kände jag mig hemma direkt, säger Thomas, som 

ursprungligen är från Småland.  

Inspiration till huset, som har tre vinklade tak, fick han från sjöbodarna vid färjeläget 

Fröjdendal. Hans idé var att de tre husdelarna skulle ha olika färg. Men det gick inte 

kommunen med på, eftersom huset låg för långt från vattnet för att likna sjöbodar. 

Istället blev huset vitt. 

I en byggnad intill bostadshuset finns Thomas verkstad och utställningslokal med 

olika Separett toaletter att välja bland. 

Intresset för dessa förbränningstoaletter, som bara lämnar aska efter sig, har ökat den 

senaste tiden. Försäljningen har ökat i hela landet, inte bara i västra Götaland som 

Thomas arbetar i. 

–I en sommarstuga passar septetten bra om man vill ha vattnet till något annat. 

Förutom toaletterna har Thomas fått uppdraget att sköta snöröjningen från färja till 

färja på Malö-Flatön-Ängön och lite mindre vägar på öarna.   

– Min plan är att på sikt anställa en händig person, som både kan toaletterna och fixa 

snöröjningen tillsammans med mig, säger, Thomas Köhlberg.  

 

                                                                                             Text och bild: Pia Vingros 
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Fotoalbum i Föreningen Flatöns  
Facebookgrupp 

• I vår facebookgrupp kan alla hjälpa till att skapa fina fotoal-
bum. 

• Klicka på ”Objekt” och sedan på ”Album”.  
• Välj det album där fotot ska vara. Det finns sju stycken att 

välja på.  
• Lägg till önskat foto från Din dator/mobil. 

• Skriv vad fotot föreställer eller är taget, när det togs och vem 
som fotat. 

• Publicera!  
 

Behöver Du hjälp, kontakta oss så hjälper vi till 
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Orusts Sparbanks föreningsstöd  

#levandeorust 

 

I augusti fick hembygdsföreningen och 

Föreningen Flatön besök av Orusts 

Sparbank som överlämnade två check-

er på 25 000 kronor resp.  

95 000 kronor.  

Banken avsatte totalt en och halv mil-

jon kronor till stödet som kunde sökas 

av föreningar som på olika sätt påver-

kats av corona och inställda arrange-

mang. 

Bidragstagarna presenterades på ban-

kens facebook-sida tillsammans med 

en berättelse av föreningarnas verk-

samheter.  

31 föreningar med ca 8000 medlem-

mar blev lyckliga mottagare av detta 

bidrag.  

Utdelningen av  Orust Kommun folkhälsopris 2020 till de tre föreningarna på Flatön 

 

Foto Frida Larsson 

Pengaregn till Flatöföreningarna 
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Vem bodde här? 
 

 
 

undrar vi, här på Malön, Flatön och Ängön. 
 

Vill Du vara med i vårt fortsatta arbete med  
att inventera hus och torp som finns och  

har funnits på våra öar? 

 
Anmälan till Ann-Marie, 070-4326415 

Flatö Malö Hembygdsförening   
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Din personliga och 

lokala elleverantör 
Ellös · Tel. 0304-548 80 

www.bestel.se 
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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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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

