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Den 28 augusti genomfördes det återstartade 
Taube-loppet på Flatön igen, efter drygt 20 års 
paus. Förra gången det begav sig gick det sju km 
långa löpspåret från Ängö-färja till Malön, men nu 
har loppet förlängts till ett, så kallat, halvmaraton 
om 21.1 km tillsammans med ett kortare löpspår 
på 5 km, med start och mål vid Flatö skola. 

Taube-loppet blev en succé! 

Taube-loppet (21 km halv-marathon)

• 150 anmälda, där 134 (89%) genomförde loppet den 28 augusti
• Medelålder: 43 år
• 30% kvinnor, 70% män

• Vinnartider 
• Kvinnor: 1:28:08 Josefin Abrahamsson
• Män: 1:14:55 Filip Helmroth

Taube-lunken (5 km)

• 60 anmälda, där 47 (78%) genomförde loppet den 28 augusti
• Medelålder: 37 år
• 55% kvinnor, 45% män

• Vinnartider 
• Kvinnor: 0:27:07 Ellinor Lennermo
• Män: 0:17:49 Thomas Natvig Årstad

Många har varit engagerade och arbetat hårt för att 
möjliggöra återstarten av Taube-loppet, såväl med 
planering och förberedelser som under själva 
genomförandedagen. Ett stort, stort TACK till alla 
inblandade. Utvärderingen av loppet, med nära 150 
svar från deltagare och funktionärer, ger en mycket 
positiv bild, men ger oss också lite idéer om 
förändringar inför 2022-års Taube-lopp som kommer 
genomföras den 27 augusti. Detta år kommer vi även 
erbjuda ett 10 km-lopp. 
Vi ses i spåren!

Dagen inleddes redan på morgonen, då 
tävlingsexpeditionen i Hembygdsmuseet slog upp 
dörrarna, och (Corona-säkert) tog emot de drygt 
200 löparna, för utdelning av nummerlappar, 
matkuponger och ge information om start-tider 
och hålltider. 

Klockan 13:00 gick första start för Taube-
loppslöparna. Startgrupperna var Corona-

Vid skolområdet bjöds underhållning av härliga 
Trädattons samt Ucklums Förenade Röster, till oset 
från pyttipanna-köket och korv-grillen. 
Inne i skolan såldes äggost, fika och kaffe. Dagen 
genomfördes med glädje, energi och ”vi-kan” attityd, 
med härliga inslag av Evert Taube. 

anpassade med endast 15 personer i varje, för att minska risk för trängsel och smitta. 
Som startsignal för första gruppens start blåste tävlingsledaren (lite lamt kan tilläggas) 
ett gammalt stridshorn. Med fem minuters mellanrum sändes därefter övriga löpare ut i 
spåret, och när samtliga halvmaraton-deltagare givit sig av, sändes Taube-lunkarna
(5 km) iväg på samma vis.  
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Trafikgruppen på Flatön har funnits sedan 2016 och träffar numera regelbundet 
Trafikverket/Färjerederiet och inom kort kommer vi att träffa representanter för 
kommunen. Västtrafik är en annan myndighet vi har haft kontakt med angående 
kollektivtrafik över ön.  
Att jobba med myndigheter kräver mycket tålamod! 
Vi jobbar med vägen, färjorna och kollektivtrafik och vårt fokus ligger på säkerhet 
och tillgänglighet.  
Vår väg, O751, är en viktig del av bohuskustens infrastruktur. Det är en väl använd 
genomfartsled för boende, arbetspendlare, hantverkare och turister.  
Med i Trafikgruppen idag är: Lars Normark, Sten och Pia Fredholm, Ellie Anglerot, 
Gösta Torberntsson och Lena Kjellman. 
 
Möte med Trafikverket 
Den 17e september hade trafikgruppen ett möte med Jonas Nilsson, Trafikverket, i 
Flatö skola.  
Vi uttryckte vår tacksamhet för förra årets beläggning av vår väg O751 som vi 
tyckte blivit bra.  
Vi redovisade de olyckor i form av avåkningar som varit under sommaren och olika 
åtgärder diskuterades (extra mötesplatser, förändring av sluttningsvinkeln i dikena, 
förbättrad märkning, bättre sikt och hastighetsbegränsning mm). Jonas kommer nu 
att se över möjliga åtgärder.  
 
Renovering av Dragsmarksvägen 
Jonas informerade också om att Trafikverket ska utföra bärighetsåtgärder på väg 
O751, Kållehed - Färjeläget Fruvik. Bärighetsåtgärderna innebär åtgärder som sikt-
röjning, dikning, avvattning och diverse förstärkningsarbete. 
Arbetet kommer att påbörjas med dikning hösten 2021. Planen är att ny belägg-
ning kommer att vara på plats 2023. 
Det kommer att vara begränsad framkomlighet under tiden som arbeten pågår. 
Dikningen innebär att dikena grävs om så att dikesbotten hamnar under vägterass-
en. Detta är väldigt viktigt för att vägen ska hålla bra standard över tid. Det innebär 
också att slänterna får tydliga lutningar. Eftersom det var längesen dikning utfördes 
vid vägen har jordmassor tryckts ner mot diket och dikena har ingen tydlig avgräns-
ning så att det kan upplevas som att vi tar mer mark när vi dikar. Diket tillhör vägen 
och är inom vårt vägområde. 
Läs mer om arbetet på vår hemsida, www.flaton.se 

flaton.se
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Höstprogram 

 
Nu när restriktionerna har släppts och de flesta är fullvaccinerade kommer vi att öppna upp 
skolan igen. Vi förutsätter att alla hjälps åt att vara försiktiga  
så vi inte bidrar till någon smittspridning. 
Med detta sagt så hälsar vi välkomna till höstens aktiviteter: 
 

Cirklar: 

Arbeta med eget, måndagar kl. 10, startar 4 oktober. Frågor: ring Inger, 070-5532063 
Skrivarcirkel, måndagar, start 4 oktober kl 13. Frågor, ring Margareta, 070-35 76 31  
Sittgympa måndagar kl. 19, start 4 oktober.  
Frågor, ring Pia F: 070-5839304 
Ukulele. Startar 28 september kl. 18. Frågor: ring Kent, 076-6148741 
Släktforskning, start 29 september kl. 10.  
Frågor o anmälan: ring Lasse 070-5156855 eller Lena, 070-287 69 61 
Matlagning för herrar, onsdagar kl. 18, startar 29 september.  
Frågor: ring Kalle, 070-3362032 
Målarcirkeln tar paus även i höst men återkommer till våren 
Läsecirkel. Frågor o anmälan: ring Pia F, 070-5839304 
Dator och/eller smarttelefon. Anmäl intresse till anders.dahlstedt@flaton.se 
 

Övrigt: 

Gemensam lunch, tisdagar, 5/10,  19/10, 2/11, 16/11 och 30/11. Kl. 12.30.  
Självkostnadspris. Anmälan till Solveig, 073-9563250 
Kulturkvällar söndagar 10/10, 7/11 och 12/12 kl. 18 
Hälsosam matlagning, torsdag 21/10 kl 11.  
Anmälan till Solveig, 073-9563250 
Funktionärsfest lördag 30/10 kl. 18. Anmälan senast 23/10 till Pia F 070-5839304 
Ljusstöpning, lördag 20/11 kl 8.30. Begränsat antal deltagare.  
Anmälan senast 14 /11 till Lena 070-287 69 61 
Ärtsoppa, torsdag 25/11 kl. 18. Anmälan senast 18/11 till Pia F 070-5839304 

 
Tack till Orusts Sparbank som åter har gett 
oss ett generöst bidrag på 85 000 kronor 
som en del av deras föreningsstöd 
#levandeorust 
 
Vi vill också passa på att tacka alla som 
varit med och byggt om gaveln, bytt föns-
ter och panel. Många ideella timmar är 
nedlagda i vår skola och det är ovärderligt 
att ha  sådana resurser på ön.  

mailto:anders.dahlstedt@flaton.se


Flatö-Malö Hembygdsförening  

Denna härliga sommar nalkar sig nu sitt slut. Den inleddes 

som vanligt med hembygdsdagen. I år har barn och ungdo-

mar bidragit med en utställning av sina konstverk i skolsalen. 

Mycket uppskattat av alla åldrar. De yngre besökarna har bju-

dits på glass.  

 

 

 

Årets kulturvandring  med Knut T som guide gick i år i Kila 

med många tappra vandrare i värmen.  

 

Käpphästtävlingen gick av stapeln den 27 juli. En strålande 

vacker dag. 25 ekipage hade anmält sig till tävlingen. Det 

blev riktigt spännande. De tävlande belönades med rosetter 

och glass. 

 

Taube-loppet. Hembygdsmuseet fungerade 

som tävlingsexpedition.  Den vackraste,  

mysigaste expedition man varit på, fick vi 

höra av många deltagare. 

Mickelsmäss/skördefest firades 25—26 septem-

ber och blev en riktig fest.  

I år visades skolplanscher och de ungas konst. 

Honung, frukt och grönt gick åt och man kunde 

festa på kaffe, äggost, varmkorv mm.  

 

Höjdpunkten var på söndagen då ÖFR (Ucklums 

förenade röster) underhöll oss med sin vackra 

sång.  Alla unga konstnärer fick diplom och fanfar. 



 

 

Gubbeklubben firar 10 år 
 
–Nu sparkar vi igång Gubbeklubben och matlagningskvällarna igen. Det är 

efterlängtat. Under de senaste två åren har vi inte kunnat träffas på grund av 

pandemin. 

Det säger Kalle Kåår, en av de aktiva i Gubbeklubben som håller till på andra 

våningen i Flatö skola.  

 

Gubbeklubben firar 10-årsjubileum i år. Klubben har ett trettiotal medlemmar. De 

flesta har varit med alla år. Man kan vara med i själva Gubbeklubben bara eller också 

i spelklubben. De flesta är med i båda.  

–Vi ville ha en plats där vi gubbar kunde träffas, titta på sport på TV och spela på 

trav. Vi gjorde iordning den gamla gymnastiksalen på andra våningen, fick ta över 

några gamla skinnsoffor som folk ville bli av med och inredde med dem.  

Idag har Gubbeklubben alla sportkanaler på TV:n. 

–Det kostar en del för medlemmarna att ha alla kanalerna, men det är det värt 

eftersom det ger oss tillgång till alla typer av sport, som inte sänds på de andra 

hemma-paketen. En del gillar ishockey och kan följa Frölundas matcher här.  Några 

träffas och tittar på fotboll eller andra sporter, säger Kalle Kåår. 

–Varje lördagseftermiddag träffas spelklubben i Flatö skolan när det är sammandrag 

av travet på TV. 

 

Matlagningskurs 

 

Efter några år väcktes idén att ha en matlagningskurs för gubbarna. Kalle Kåår, som 

ledde matlagningskurser för pensionärer i Ellös, annonserade om kursstart. Han skrev 

också att deltagarantalet var begränsat till 12, eftersom köket inte har plats för fler. 24 

gubbar anmälde sig direkt.–Det var så populärt att vi fick starta två grupper direkt. 

Varje grupp lagar en trerättersmiddag på onsdag varannan vecka, berättar Kalle.  

 

 
 



 

 

 

 

 

Kö att vara med 

 

Matlagningskvällarna är en av de mest attraktiva aktiviteterna för gubbarna. Det finns 

en kö av nya gubbar som vill vara med.  

Varför är det så populärt? 

–De vill väl lära sig att laga mat, antar jag. Men även det sociala umgänget har stor 

betydelse, säger Kalle Kåår. 

Men de som står i kö får ha tålamod. Att komma med kan ta tid. Ingen vill sluta. 

–Vi hade lätt kunnat ordna en kurs till, men det finns inga lediga tider i skolan. Här är 

fullt med aktiviteter hela veckan, säger Kalle Kåår.  

 

 
 

 

Boule-turnering 

 

Gubbeklubben ordnar också resor och andra aktiviteter. Varje sommar är det till 

exempel boule-tävling i Persäng.  

–Senast började turneringen klockan tre på eftermiddagen och var inte slut förrän 23, 

berättar Kalle Kåår. 
 

Text Pia Vingros   Foto Lars Normark 
 



Bostäder till salu… 

Fågelcentralen belägen i belägen i Göteborg kommun strax söder om Kungälv 
bedriver idag en av Sveriges största verksamheter för rehablitering av vilda fåglar.                          
Fågelcentralen är en ideell verksamhet och helt beroende av gåvor och bidrag  
från allmänheten. Arbetet bedrivs till största delen av frivilliga som tar emot över  
tusen vilda fåglar som skadat sig eller blivit sjuka varje år.  
För att finansiera verksamheten tillverkar man bland annat fågelholkar av olika typer           
till försäljning.  
Holkarna tillverkas av experter som vet hur en riktig holk ska se ut. 
Om ni är intresserad att stödja verksamheten, samtidigt som ni skapar  
bostäder åt fåglarna kan jag ordna fri hemleverans inom Malö, Flatön och Ängön.  
 
Holkarna finns i olika utföranden…… 
 
Mesholkar    100:- 
Starholkar    150:-  
Uggleholk     400:- 
 
Beställning kan ske till fågelcentralen via bankgiro 740-8198 eller  Swish 1232535912. 
Ange namn och mobilnummer till mig så jag vet vem som beställt. 

Pär Löfvenius, Bua Flatön 
naturpelle@gmail.com 
0706-317240  

 



 

Det händer på Flatön: www.flaton.se 

Sommarkonserter i Flatö Kyrka 2022 
Flatö Kyrkas Vänner ser nu äntligen möjligheter att återuppta konserter i 
kyrkan. Vi kommer att kontakta artisterna från tidigare års inställda konserter för att un-
dersöka om de fortfarande är intresserade av att ha en konsert i Flatö kyrka. 
Inslaget av klassisk musik i kyrkan kommer att ta sig nya väger. 
Vi kommer inte längre att ha konserter i samarbete med Kammarmusiken. 
Det blev tio års konserter med kammarmusiken, vi tackar Olof Blix som arrangerat samt 
Maw och Shein Mei som har hjälp till med replokal och boende för artisterna. 
Vi har inför sommaren 2022 påbörjat kontakter med Klarakvartetten som planeras att stå 
för det klassiska inslaget under sommarens konserter i kyrkan. Klarakvartetten är en 
stråkkvartett från Göteborg som spelar klassiska pärlor från kända kompositörer. 
När det gäller konserter för 2021 genomfördes trots pandemin 2 konserter, Kammarmu-
siken den 10 juli samt Lotta o Gåke den 2 augusti. Båda konserterna med begränsad 
publik. 
Flatö Kyrkas Vänner hoppas nu på en sommar med återgång till normala omständigheter 
och välkomnar både ny och den sedan många år trogna publiken. 
Styrelsen för Flatö Kyrkas Vänner 
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Din personliga och 

lokala elleverantör 
Ellös · Tel. 0304-548 80 

www.bestel.se 
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Foto Frida Larsson 

Kuststigen 

Ansvarig för kuststigen är Kent Andersson 

Svarteskär/Råholmen  

kent.andersson@flaton.se 0702145970 

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 2021 
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

