Ö-bladet
2015 : 2
En hälsning från Föreningen Flatön
www.flaton.se

Föreningen Flatöns loppmarknad
tisd. 21/7 kl 12.00
Auktionen startar kl 13.00. Kaffeservering från kl 11.00
Prylar till loppmarknaden kan lämnas sönd. 19/7 kl. 14.00 - 18.00 samt
månd. 20/7 kl 10.00 - 14.00.

Midsommarfirande
vid Flatö skola

på midsommarafton kl 12.00
OBS! Ta med blommor!
Äggost finns att köpa men ta med kaffe/saft!
Ni som kan spela, ta
med instrument!
Magnus och Maria tar
hand om lekarna och dansen.
Den som har lust får gärna göra äggost
till föreningens försäljning. Tack!

Kräftskiva
i Flatö skola

Lördag 5/9 kl 18.00
Bond & Wilde
står för musiken.
entré 150 kr.
Ta med dig det du
vill äta
och dricka.
Vi ordnar kaffe
och kaka.

50 år med Föreningen Flatön
firades den 21 mars med
klang och jubel
Efter årsmötesförhandlingarna firade Föreningen Flatön
50-årsjubileum och c:a 70 personer hade samlats till
festen, som startade med champagne-mingel.
Därefter avnjöts en fantastisk trerättersmiddag,
som bestod av en förrätt i form av rökt renstek i en
tacoskål, varmrätt med rökt lax och en härlig
cheesecake med björnbärskompott till dessert, alltihop
tillagat av de duktiga herrarna i matlagningsgruppen.
Desserten bars in i mörker med lysande små
facklor i kakorna - något som höjde stämningen rejält.
När de bars fram mitt i salen började brandvarnaren
tjuta till festdeltagarnas stora glädje!
Den musikaliska underhållningen stod Lotta
Rossövik och KG Malm för med sång, musik och spex.
En jubileumsskrift, som berättar om föreningens
och öarnas historia under de gångna 50 åren presenterades.
Lars Normark visade ett bildspel som illustrerade
berättelsen. Det gav upphov till många glada utrop,
t.ex :”Titta, där är min pappa!” eller ”Den där festen minns
jag bra!”
De, som så önskade, kunde sedan inhandla förfriskningar i
baren, och kvällen slutade med lite mera skämt och skoj och
allsång - allt som allt tror vi att blev det en trevlig och lyckad
fest.
Styrelsen vill härmed framföra sitt allra varmaste
tack till alla, som hjälpt till med allt arbete för att
genomföra detta jubileum och ett särskilt varmt tack till
er som lagt ner arbete i föreningen under alla de gångna
åren!
P.S. Vill du köpa en jubileumsskrift, hör av dig till någon i
styrelsen eller ladda ner den från Föreningen Flatöns
hemsida.
Anita Johansson

Kalle Kåår i serveringstagen

Strålande solsken…
…lockade många människor ut på påskpromenad. 626 startkort och många bingobrickor såldes. Det
fanns frågor till både vuxna, ungdomar och barn och bingonummer fanns uppsatta under vägen. Efter
halva sträckan kunde man köpa korv och bröd, vilket lockade vandrarna. Vid återkomsten fanns en
potatispåse att bedöma vikten på, som utslagsfråga. Startkorten rättades och bingovinster utdelades. I
skolan fanns, som vanligt, trevliga lotterier och kaffe med hembakat. Promenadvägen upplevdes ganska
lång, men som en härlig slinga. Många var trötta men glada för det härliga påskaftonsvädret. Föreningen
Flatön gladdes åt bruttoinkomsten på 47 000 kr!

Ägarskifte
på LifeStone
på Flatön efter
18 år

Från den 1 augusti tar Maria Kraft över ägande och roder på LifeStone AB
på Flatön, företaget som har haft över 43 000 nöjda kunder sedan starten och
gjort avgjutningar av ca 77 000 svenska och norska bebishänder och -fötter.
Omsättningen ligger runt sex Mkr och antalet anställda är fem. Katinka Bille
Lindahl, som tillsammans med Odd Lindahl drivit företaget, drar sig tillbaka med
ålderns rätt, men finns kvar i bakgrunden som rådgivare.
Katinka, som startade LifeStone hemma i köket 1997 och blev Årets
Företagare på Orust 2005, är mycket glad och nöjd med generationsskiftet.
Katinka: - Under en längre tid har jag funderat på hur LifeStone ska kunna leva vidare
och utvecklas även om jag inte styr och ställer.
Hur hittar man en ung, erfaren entreprenör med massor av kreativitet och energi
som vill ta över ett företag här ute på Flatön? Någon som kan tillföra nya idéer och
kunskaper, och som personalen kan acceptera. Det sista har varit väldigt viktigt för mig.
De anställda, som är så otroligt självständiga och har arbetat så många år på
LifeStone, har blivit som en del av familjen.
Jag frågade Maria Krafft redan för ett år sedan. Då var hon upptagen med
familjeföretaget Handelsman Flink, men hon lovade tänka på saken. Jag vet inte vem
som blev gladast när Handelsman Flink såldes i vintras, hon eller jag.
Maria: - Mitt mål är först och främst att ta vara på allt som är bra med LifeStone och att
utveckla företaget vidare tillsammans med den duktiga personalen. Det är en fantastisk
styrka att samma personal har funnits med under så många år och att de är så
självgående.
Katinka har systematiskt delegerat ut ansvar och insett att man inte kan
detaljstyra allting själv som företagsledare. Det gör det så mycket enklare att komma in
som ny ägare.
Jag har många idéer om att utveckla både produkter och marknadsföring,
särskilt med hjälp av sociala medier. Men nu i början gäller det först och främst att
lyssna och lära. Det känns otroligt ärofullt att ha fått det här förtroendet!
Det är också mycket spännande att byta bransch mitt i livet. Som tur är kommer
Katinka att finnas kvar och stötta så länge det behövs. Men för hennes del kommer det
i fortsättningen att finnas betydligt mer tid över för att segla, skriva och umgås med
barnbarnen.

Det händer på våra öar i sommar…
Lördag 6/6 kl 16.00: Nationaldagsfirande på Stenesand
Sång och spelglädje med OA:s uckegrupp och Lotta Rossövik, pianomusik med Marcus Fernholm,
ung musik med femmannabandet The Map och skönsång av Sophia Jakobsson.Som om inte det räckte
medverkar också Ingemar Thorell på piano och Tomas von Brömssen står för sommartalet!
Kom och upplev en härlig eftermiddag med förstklassig musik vid havet på Flatön! Ta med det du vill
äta och dricka och stol eller filt att sitta på. Entréavgift: 200 kr.

Lördag 13/6 kl 19.00: Combo Abzint (Bosse Siljevall, Jerry Lövberg, Mikael Tuved) på Flinks.
Fredag 19/6 kl 12.00: Midsommarfirande vid Flatö skola. Se annons på första sidan!
Lördag 20/6 kl.19.00: Taubegudstjänst. Se program.
Lördag 20/6 kl 19.00: Combo Abzint på Flinks.
Lördag 4/7 kl 19.00 Göteborgsbandet Lilla Bäcken i Flatö kyrka Se program.
Lördag 4/7 kl 15.00: Hembygdsdag med invigning av den nya scenen. Se annons.
Söndag 5/7 kl 18.00: Stjärnorna på Flinks. Gästartist: (20.15) Andreas Galle
Tisdag 7/7 kl 19.00: Musikkväll med Gåke på Flinks. Gästartister Annica & Lars. Musikentré 150 kr.
Måndag 13/7 kl 19.00 Fransk afton med Christopher Wollter i Flatö kyrka. Se program.
Onsdag 15/7 kl 18.00: Kulturvandring till Odenstemplet. Start vid Bua brygga. Se annons!
Kontaktperson: Gun Johansson, tel. 550 66.
Lördag 18/7 kl 21.00: Dans på Ängö brygga (vid Ängöfärjan). Gåke och Håkan spelar.
Söndag 19/7 kl 18.00 - 20.30: Vis- och allsångskväll på Flatöns nya hembygdsscen.
Medverkande: Gåke, Johan Frendberg, Josefin Dahlqvist, Hanna Ferm och Pierre Ericsson.
Entré 200 kr. Förtäring finns att köpa. Ta med stol.
Boka biljetter på 0304-555 52, 0704-80 27 45, 0707-94 39 36.
Måndag 20/7:t I Taubes kölvatten på västkusten. Flinks. (Entre´och klockslag ej klart). David Anthin från
Taube-muséet, Liseberg och trubaduren Martin Bagge.
Tisdag 21/7 kl 13.00: Loppmarknad vid Flatö skola.. Se annons på första sidan!
Onsdag 22/7 kl 19.00: Combo Abzint på Flinks.
Söndag 26/7 kl 18.00: Stjärnorna på Flinks.
Måndag 27/7 kl 19.00 Gåke, Marie Arture´n och Per Lenberg i Flatö kyrka. Se program.
Torsdag 30/7 kl 19.00: Musikkväll med Gåke på Flinks. Gästartister Bröderna Sörns. Musikentré 150 kr.
Lördag 1/8 kl 19.00 Majornas Tredje Rote i Flatö kyrka. Se program.
Söndag 2/8 kl 18.00: Stjärnorna på Flinks.
Tisdag 4/8 kl 19.00 Birgitta Gunnarsson, Lowe Pettersson
och Anders Gunnarsson i Flatö kyrka. Se program.
Fredag 21/8 kl 19.00: Countrykväll på Flinks med Kenny Rågers.
Söndag 16/8 kl 18.00: Stjärnorna på Flinks.
Fredag 28/8 kl 19.00: Combo Abzint på Flinks.

Handelsman Flink har öppet varje dag
med start på midsommardagen
	
  
Musik kl 19.00. Entré 150 kr.
30/5 Gåke med Knut & Maria
13/6 Combo Abzint
20/6 Combo Abzint
5/7 kl 18.00 Stjärnorna på Flinks. Artist 20.15
7/7 Gåke med Annika & Lars
20/7 David Anthin ( Taubemuséet, Liseberg)
tillsammans med trubaduren Martin Bagge gör
en seglingsturné i Evert Taubes kölvatten.
Entré & klockslag ej klart.
22/7 Combo Abzint
26/7 kl 18.00 Stjärnorna på Flinks. Artist 20.15
30/7 Gåke med Bröderna Sörns
2/8 kl 18.00 Stjärnorna på Flinks. Artist 20.15
16/8 kl 18.00 Stjärnorna på Flinks. Artist 20.15
21/8 Countrykväll med Kenny Rågers
28/8 Combo Abzint

Qigong i sommar
Varje onsdag från den 24 juni till 19
augusti har vi qigong för nybörjare. Utöva
denna tusenåriga kinesiska konst och bli
lugn i sinnet och stark i kroppen. Qigongpassen kostar 100 kr/gång och är
kl 19.00-20.00

Välkommen till Greenstones
ett ekoretreat- och kurscenter på Flatön

Ekosemester i jurta • Grön konferens
Kurs i personlig hållbarhet • Avkopplande watsu
Läs mer på www.greenstones.se

Bildspel Flatöföreningen 50 år

Konst och hantverk av lokala
hantverkare
Malö 260, tel. 516 98 el 0707-94 39 36
Öppettider:
Fr o m 12/6 är det, i möjligaste mån under
sommaren, öppet varje dag, annars gäller de
vanliga öppettiderna.
Fredag 13.00-17.00
Lördag 12.00-17.00
Söndag 13.00-16.00
eller enl.
överenskommelse
Välkomna!
Else-Britt

Under vår 50-års fest visades bildspelet
"Flatöföreningen 50 år" med bilder från
öarna då och nu samt olika minnesvärda
händelser och personer. Det finns nu
möjlighet att ladda ned Bildspelet från
hemsidan under Bildarkiv.
En extra visning ordnades av
bildspelet den 20/5 då ett 25-tal personer
kom och vi hade en trevlig och intressant
visning med mycket diskussion om
bilderna.
Det framkom önskemål att kunna
arrangera en studiecirkel i höst med mål att
utgående från bildspelet ta fram en fotobok
om öarna då och nu. Tanken är att ett ex
skall finnas i skolan. Boken skulle också
kunna köpas genom Flatöföreningen.
Jag är intresserad av att höra hur ni
ser på detta och om ni är intresserade att
delta. Återkommer i början av september
med mer information.
Lars Normark

Musik i Flatö kyrka
Lördag 20/6 kl.19.00: Taubegudstjänst med förstärkt kör. PG Hanner och
Astrid Tellestam.

Lördag 4 Juli kl 19:00 Vackra och vingliga visor i bitterljuv ton
De fem killarna i Göteborgsbandet Lilla Bäcken
har förmågan att spela finstämda visor som få andra. Inträde 150:-

Måndag 13 Juli kl 19:00 Fransk afton

med Christopher Wollter
Ackompanjeras av musikerna Bernt Andersson och Michael Krönlein. Inträde 150:-

Måndag 27 Juli kl 19:00 Sommarens Färger
Gåke, Marie Arturén och Per Lenberg. Inträde 150:Efter konserten håller Föreningen Flatö Kyrkas Vänner årsmöte

Lördag 1 Augusti kl 19:00 Folkmusik
Majornas Tredje Rote har en förmåga att fängsla publiken och visar upp en folkmusiktradition av
högsta klass. inträde 150:-

Tisdag 4 Augusti kl 19:00 Visor längs vägen
Birgitta Gunnarsson har tillsammans med musikerna Lowe Pettersson och Anders Gunnarsson
plockat en bukett kända och okända sånger.. Inträde 150 :Sommarkafeét håller öppet i skolan ca 1,5 timma före alla konserter.

Gör som Föreningen Flatön:
Köp el lokalt!
För aktuellt pris, gå in på
www.bestel.se

Din lokala byggare
orustbyggmarin.se
0706-402083

Besöksadress:
Glimsåsvägen 3, Ellös.
Tel. 0304-548 80

Möte med häst i trafiken

Lammkött från Flatön!
Ekologiskt närproducerat kött från gårdens lamm
som betat på öns naturbeten, anslutna till KRAV.
Lammlådor kan bokas för leverans till september.
Ett lamm, c:a 20 kg styckat, pris 115:-/kg inkl.
moms.
BOKA SENAST 1 AUGUSTI!
0705-879738 , 0702-305121
Anna & Niklas

Tänk på att…
…alltid ta det lugnt när du möter hästekipage i
trafiken!
…försäkra dig om att häst och ryttare upptäckt
dig och var uppmärksam på tecken från ryttaren!
…sänka farten i god tid och håll en jämn
hastighet. Om hästen verkar orolig, stanna
gärna och låt ryttaren rida åt sidan. Ha
ögonkontakt
med ryttaren!
…lämna betryggande avstånd i sidled när du
passerar hästen.

Även lammskinn säljes.
anna.flaton@telia.com

…undvika plötsliga ljud som kan skrämma häst
och ryttare. Ljud från tryckluftsbromsar eller
signalhorn kan vara förödande.
…ta särskild hänsyn till ridande barn och
ungdomar. De har ofta liten trafikvana.
…om du möter en grupp ryttare, eller om en
grupp ryttare är på väg att passera vägen, är du
skyldig att lämna fri väg eftersom gruppen i
lagens mening utgör en s k ”annan procession”!
…det är olagligt och farligt att bryta en grupp.
Hästar är utpräglade flockdjur. De hästar som
måste vänta blir ofta oroliga och kan försöka
springa ikapp resten av flocken.
… blända av när du möter hästar i mörker.

Hembygdsdag
i skolmuseét

Lördag 4/7 kl. 15.00
Invigning av den nybyggda scenen vid Skolmuseet.
Musik	
  av	
  riksspeleman	
  Agnes	
  Casimir	
  Lindholm.
Däre9er	
  kommer	
  förfa<arinnan	
  Maria	
  Gustavsdo<er,	
  som	
  skrivit	
  böcker
om	
  en	
  präsBamilj	
  i	
  Morlanda	
  på	
  1600-‐talet,	
  a<	
  kåsera	
  kring	
  de<a	
  ämne.
Lotterier och kaffeservering som vanligt.
Alla hjärtligt välkomna.

Kulturvandring onsd. 15/7 kl. 18.00
Start vid Bua brygga.
Under vandringen kommer vi att besöka Odenstemplet.
Vi startar klockan 18.00 och ta gärna med en fikakorg.
Avgift tjugo kronor.
Tänk på att det är ont om parkeringar vid Bua brygga!
Kontaktperson Gun Johansson tel. 55066.

Föreningsinformation
Postadress: Föreningen Flatön, c/o Gerhard Andersson
Flatön 655, 474 91 Ellös
Bankgiro: 995-6574, Årsavgift 100 kr/person eller 200 kr/familj/par
och 500 kr för företag (annons i mån av plats)
Webbsida: www.flaton.se

Styrelsen:
Lena Kjellman, ordf.
Gerhard Andersson, Kassör
Anita Johansson, sekr.
Sten Fredholm, led.
Inger Persson, led.
Lars Normark, led.
Inger Forsberg suppl.
Ellika Sandren, suppl.
Lokalbokning:
Anita Johansson
Husvärd:
Pamela Gunnarsson

Tel.
554 84
550 67
550 67
0701-09 03 80
555 16
0705-156855
554 41
0705-77 33 21

E-post
lena.kjellman@flaton.se
gerhard@flaton.se
anita@flaton.se
sten.fredholm@gmail.com
ingerosolve@telia.com
beritolars@flaton.se
inger@flaton.se
ellika.sandren@gmail.com

550 67

anita@flaton.se

555 52

eller

0704-38 82 23

Hyresbetalning av lokal sker i förskott med depositionsavgift för den stora salen med 800 kr, på
föreningens bankgironummer: 995-6574. Dessa 800 kr återfås då lokalen återlämnas i godtagbart skick.
Hyrespriser stora salen + köket ett dygn
900 kr.
källaren + köket
300 kr
stora salen för möten - max 4 tim. ej kök
300 kr.
”
”
plus kök - max 4 tim
600 kr
Bokning på almanackan i skolan är ej giltig!
Pamela Gunnarsson lämnar ut nycklar och kollar att lokalen återlämnas i samma skick som den var vid
uthyrningen.

TRAFIKGRUPP
På årsmötet i mars beslutades att återuppstarta Trafikgruppen på våra öar. Gruppens uppgift
blir att titta på våra vägar, färjor och kommunikationer med fokus på tillgänglighet, säkerhet,
miljö och ekonomi. En lämplig sammansättning i gruppen är 6-7 personer med jämn fördelning
utifrån geografi, ålder, kön och resebehov.
Tanken är att vi ska få igång en dialog med Trafikverket både om färjor och vägar och med
kommunen och Västtrafik när det gäller kollektivtrafik.
Själv är jag med i Skärgårdarnas Riksförbunds nationella färjegrupp för de gula färjorna. Vi
träffar Trafikverket två gånger per år och tar upp synpunkter på färjelederna.
Den som är intresserad av att vara med kan kontakta mig eller någon i styrelsen.
Lena Kjellman

Ö-BLADSGRUPP
På årsmötet beslutade vi också att utöka gruppen som jobbar med vårt Ö-blad. Vi har redan
fått några som är villiga att skriva lite, hjälpa till med material samt korrekturläsa. Vill någon mer
vara med, kontakta styrelsen. eller Kjell Moredal eller Inger Forsberg.

Nästa Ö-blad kommer ut i september.

