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Taube-loppet kör vidare!

I slutet av augusti genomfördes Taube-loppet på 
Flatön för andra gången. I fint väder samlades
flera hundra löpare och åskådare vid Flatö skola 
den 27 augusti och lyssnade till härlig musik av 
Trädattons, Henrik Nagy och Ucklums Förenade 
Röster, samt hejade på löparna i årets tre olika 
distanser. 

Löparspåren startar och slutar, som tidigare, vid Flatö skola till jubel och musik, och löper 
över stigar, strandängar och genom skogar, med havet som fond längst med spåret. Ett 60-
tal lokala funktionärer lade ned mycket tid och energi, och skapade en fantastisk logistik och 
stöd till löparna. Ett stort och varmt TACK till alla som hjälpte till. Utan er, inget Taube-lopp!
Efter att ha njutit av de goda recensionerna från tidigare års Taube-lopp (4,7 på en 5-gradig 
skala), tog vi i arbetsgruppen också till oss av de förslag som vi fick in efter loppet, och 
gjorde ett antal förbättringar för 2022. 
• Vi bibehåller den familjära och exklusiva känslan 

på loppet, genom att sätta gräns kring maximalt 
antal löpare per lopp (150) samt fortsätta med 
underhållning vid start- och målområdet

• Vi har medaljer för samtliga distanser
• Vi har en barn-klass på Lilla Taube-loppet (5 km)
• Vi lade till en distans (10 km) för att det skall 

finnas möjligheter för fler att springa
• Vi har elektronisk tidtagning med stöd av 

individuella chip på respektive nummerlapp i 
samtliga lopp och klasser

• Vi dubblerade vägvisningspilar, snitslar och 
skyltar till löpspåret (och ingen sprang vilse…)

• Vi streamade ut webbkameror längst med 
spåret, så att det gick att följa loppet på distans

Årets förstapristagare

21 km: Linda Karlsson samt Thomas Natvig
Årstad. 
10 km: Cathrin Leben samt Gustav Algestrand
5 km: Alexandra Cullberg samt Alvin Mether

Den 26 augusti 2023 är det dags för Taube-loppet 
för tredje gången. Anmälan är öppnad, och flera 
löpare har redan anmält sig till rabatterat, så 
kallat, early bird-pris. Ett tips på julklapp kanske? 

Vi hoppas se er alla i eller längst med spåret i 
augusti!
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Projektet ”Vem bodde här” 

Om torp, gårdar och sevärdheter på Malön, Flatön och Ängön 

Flatö-Malö Hembygdsförening har ett projekt ”Vem bodde här - Om torp, gårdar 

och sevärdheter på Malön, Flatön och Ängön”. Där vi försöker utforska och doku-

mentera så mycket som möjligt om hus och husgrunder på våra öar och om männi-

skorna som bott här. 

Insamlingen sker främst genom vandringar på våra öar och genom att hämta in-

formation från dokument i hembygdsmuseet samt från den digra muntliga kun-

skapen som finns hos öborna.  

Allt dokumenteras på flera olika sätt:  

I en interaktiv karta som ni finner på vår hemsida www.flaton.se, ”Om öarna”, 
”Interaktiv karta”. Denna karta är inte statisk utan vi hoppas på så mycket input 
som möjligt för att göra innehållet så riktigt och komplett som möjligt. 

• I hembygdsföreningens databas där varje gård får en egen mapp.  

I hembygdsmuseet i form av handlingar samt i hembygdsmuseets PC med storbilds 
TV. 
Ann-Marie Nordling (annmariebnordling@gmail.com) är projektledare och Lars 

Normark sköter dokumentationen i databasen och i kartorna. Projekt har kommit 

en bit på väg men är långt ifrån klart utan dokumentationen och vandringarna fort-

sätter. Från starten november 2021 till oktober 2022 har vi genomfört 8 vandringar 

(ni kan se hur vi vandrat i en karta på hemsidan). 

Lars Normark 

”Vem bodde här” gruppen 

vid vandring hösten 2022 

http://www.flaton.se
mailto:annmariebnordling@gmail.com
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Andrea - ny på Flatön 

 

Andrea Hartman Jovell och hennes familj blev medlemmar i Föreningen Flatö 

samma vecka de fick nyckeln till huset i Kasen. 

– Att vara med i föreningen är ett bra sätt att få reda på vad som händer och 

kanske skaffa nya vänner. Många har hälsat oss välkomna till ön och vi är 

tacksamma för varje möte, säger Andrea. 

Vilka är ni som flyttat hit? 

–Vi består av min man Per-Henrik och jag. Emellanåt också våra fem vuxna 

ungdomar: Christian, Filippa, Styrbjörn, Odd och Wilma, med respektive. Samt fyra 

finullsfår från Tjörn. 

Hur kommer det sig att ni ville bo på just Flatön? 

– Min man och jag har letat efter en plats sedan vi träffades för snart tio år sedan. Vi 

har letat ända från Schweiz (eftersom min man är både svensk och schweizare) till 

Jämtland (då mina barn är födda i norra Sverige).  
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Hela tiden har vi sökt efter en gård med lite mark. Jag är en ”på landet-tjej” och vi 

uppskattar båda öarnas natur- och kulturvärden. Malö, Flatö och Ängö är fantastiska 

platser på jorden, med dess människor, närheten till havet och kulturlandskapet. Vi är 

intresserade av platsen, dess historia och alla som bor här. 

Var på ön bor ni?  

–Oss hittar man i Kasen, eller Kasa som vi förstår att det kallas. Badar gör vi i 

bryggepölen vid Strutsholmen och strosar omkring på öarna. Och så umgås vi gärna 

med nya och gamla vänner. Dagarna går åt till att försöka återställa den lilla gården 

på Kasa. På biblioteket hittade jag en bok som hjälpt oss att tänka kring olika vägval, 

Skötselhandbok för gårdens natur- och kulturvärden. Här får vi lära oss sånt som att 

klippa fram en igenväxt stenmur, att hantera skogsbryn och hamla såväl ekar som 

lönnar. Fåren är goda medhjälpare för att återställa och hålla öppet betesmark och 

åker.  

Hur ser era framtidsplaner ut för ö-livet? 

–Just nu får vi hjälp av byggbolaget Orust att renovera ladan och bostadshuset. Det 

handlar om att ta bort plastpanelen på huset, bygga en liten veranda och lägga 

enkupigt tegel på taket. Ladan tänker vi ska rymma både företag som 

trädgårdsredskap. När detta är på plats kan firma Vidunderlig kommunikation flytta 

sin verksamhet från Göteborg till Kasa.  

Har du någon favoritplats på Flatön? 

– Åh, vi har många favoritplatser längs någon av alla de stigar människor tidigare 

trampat, stigar som vi går på för att titta på gårdar och hus. Eller besöka Flatö kyrka 

där ett av mina barn är döpt (deras farmor och farbror bor på Persäng). Självklart är 

gårdsplanen hemmavid en av favoritplatserna. Sältorna längs vägen över ön där korna 

betar och öppnar upp landskapet är också så oändligt vackra. Och skogarna. Att ta en 

tur med vår segelbåt, en RJ85, i Nordströmmarna är också en favorit. 

Foto: Kerstin Annemo 
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Flatö-Malö Hembygdsförening  

Sommaren i  skol-  och hembygdsmuseet  inleddes med 
hembygdsdagen den 2 juli.  
I en fullsatt skolsal fick vi 
lyssna till Sune Johansson, 
Skepparhuset Gullholmen, 
som visade  bilder och be-
rättade mycket intressant och 
fängslande om kvinnorna i  
Bohusläns skärgård och deras 
liv under 300 år. 
 

Fredagen den 8 juli var det slåtterdag.  

Jenny Nilsson från Pantersnigeln Äng och Trädgård lärde  

10 entusiastiska deltagare hur man lätt slår med lie och hur 

man håller sin lie skarp. 

 

Kulturvandring på Ängön onsdagen den 13 juli.  

Minnesvård, torp och gårdar. 

Vi gick både efter storskifteskartan 1806 och nya digitala 

kartan. Mats Persäng guidade oss runt och berättade om 

gamla bosättningar och gårdar. Fantastiskt spännande att 

höra om folk som bott här ända sedan 13-1400-talet. 

Minnesvården och vandringarna har fortsatt under året. 

Bua, Korsgård och Kila är utforskade till en del.   

 Är det någon som vill följa med på ”sin” del 

 går det bra att höra av sig. Vi tar tacksamt 

 emot ytterligare information, berättelser och 

 bilder från er. 

 

Under hela sommaren  kunde man se Utställningen MOD2021,  
som berättar om hur den kvinnliga rösträttskampen växte fram i Bohuslän,  
i Sverige och i hela världen. Många bohuslänska kvinnor engagerade sig i den 
kamp som resulterade i att vi idag lever i ett mer jämställt samhälle. 

”Skäras”, Östergård 

Ögår´n, Ängön 
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Taube-loppet.  
Hembygdsmuseet fungerade som tävlingsexpedition.  
Den vackraste, mysigaste expedition man varit på, fick vi 
höra av många deltagare. 
Vinnaren får fanfar av UFR. 
 
 
Mickelsmäss/skördefest firades 24-25 september. 
Honung, sylt och gelé, frukt, rotfrukter och grönt fanns att 
fynda. Kaffe, äggost, varmkorv fanns att inta. Trots 
regnskurarna lockades många till museet.  
Klädutställningen med vackra handbroderade underläder 
och nattlinnen med knypplade spetsar väckte stor be-
undran. Tänk vad man hann med!  

Tisdagen den 2 augusti var det dags för årets  
Käpphästhopptävling.  
 
Här ser vi hur alla hästarna laddar inför dagens hoppning.  
Och rosetterna tog nästan slut. Nästan 50 ryttare ställde 
upp. Tack till alla duktiga ryttare som deltog i käpphäst-
hoppningen.  

Inne i den fullsatta skolsalens 
värme underhöll Lilla Bandet 
med sin härliga sång och musik. 
Många längtade efter att få 
dansa. 

Potatis från Kila 

Fotografer på denna sida: Tina Lees, Gerhard Andersson  
och Gun Johansson. 
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Äntligen har vi kunnat komma igång med lite aktiviteter ……. 

Efter alla tråkiga månader i pandemins tecken har vi i aktivitetsgruppen äntli-

gen kunnat fixa med olika aktiviteter för föreningens medlemmar. 

Under hösten har vi haft mycket uppskattade luncher som det har varit runt 

30 personer varje tillfälle. Det har bjudits på härlig husmanskost. Sista 

gången för i år var det julbord. 

Nytt för i år är ”11 kaffe ” som varit välbesökt. Det har bjudits på bullar, ka-

kor, våfflor och annat gott. Det är underbart att höra på alla samtal runt bor-

den och det känns som om det finns behov av att träffas då och då. 

Tre söndagar under hösten har vi haft våra populära kulturaftnar. 

Vi har också haft en uppskattad och trevlig dammiddag. 

På måndagar har ett antal damer (var är herrarna?) träffats och jobbat med 

eget arbete tillsammans och på kvällen har det varit Sittgympa. 

Planen inför kommande år är att vi fortsätter med det vi gör och är det så att 

det finns önskemål om andra aktiviteter så hör gärna av dig. 

Förutom det vi i aktivitetsgruppen ordnar med så finns det många andra 

grupper som är i vår fina skola.  

Vårens aktiviteter kommer vi att annonsera på vår hemsida och föreningens 

Fb sidor. 

Vi i aktivitetsgruppen vill passa på att TACKA alla som deltagit och önska er 

en God Jul och Ett Gott Nytt År ! 

Inger, Ingrid, Solveig, Lotta B, Eva, Ellika och Pia 
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Sommarkonserter i Flatö Kyrka 
Flatö Kyrkas Vänner kan nu se tillbaka på en sommar med flera fina konserter.  

Det blev totalt sju konserter.   

Höjdpunkten var förstås två fullsatta konserter med Tommy Körberg. 

Vi hade också besök av den fantastiska Sofia Källgren som med sin härliga stämma tillsammans 
med David Carbe bjöd på en härlig musikupplevelse.  

Sommarens konserter bjöd också på två manskörer, Nordre Skur o Ballast samt Saxdalens 
manskör.  
Det klassiska inslaget var ett besök av Klarakvartetten som med sina stråkar bjöd på klassiska 
pärlor och mycket spännande musik. 

Våra hemmaartister Lotta och Gåke höll traditionsenligt en fin konsert med både humor och 
allvar. 

Planering inför sommaren 2023 pågår, hittills bokade är Riverside Gospel söndag 18 juni,  
Sångensemblen Amanda 29 juli. Vi planerar för närvarande att ha fem konserter.  

Flatö Kyrkas Vänner hoppas på en sommar med bra artister och mycket publik och välkomnar 
både ny och den sedan många år trogna publiken till vår fina kyrka. 

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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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 2022 
200:-/pers och år eller 400:-/familj och år 
Företag 1000 kr och år 
Bankgiro: 995-6574, Swish: 123 562 51 65 
 
Kontakta föreningen: foreningen@flaton.se, www.flaton.se 

Medlemsutskick från våra tre föreningar kommer 

med posten under april månad 

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



