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Föreningen Flatön fyller 50 år!
Vi firar på lite olika sätt, bla med fest efter årsmötet den 21/3. I samband med detta försöker vi
dokumentera vad som har hänt på olika sätt. Bland annat gör vi ett bildspel som kommer att
visas på ovannämnda fest och bildspelet samt ett axplock av vad som hänt under de 50 åren
samlas i ett häfte som kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida och Facebook-sida. Några
tryckta exemplar kommer också att finnas i samlingslokalen och man kan också höra av sig till
styrelsen för att få fler.

Årsmötet hålls den 21/3
kl 17.00 i källarlokalen. Alla välkomna!
Festen startar efter mötet, c:a kl 18.00. Det är fullt - tyvärr - om man nu kan säga så,
för det är naturligtvis roligt att många vill vara med! Man kan sätta upp sig på kö,
för det kan ju bli återbud - om du vill försöka det, ring Anita, tel. 0304-55 067.

På påskafton
lördag 4/4…
…blir det påskpromenad som vanligt.
Vi startar i skolan mellan 10 och 12 och det blir
tipsfrågor för vuxna och barn. Enligt alla vanliga
rutiner blir det också lotterier, tombola och hembakat
med kaffe och saft. Under vägen kommer det också
att finnas grillad korv med bröd och många trevliga
människor att prata med.

Det här händer på våra öar….
Måndagar
Arbeta med eget tillsammans Vissa måndagar kl.10-14.
Ring Barbro Arvidsson tel. 553 42.
Zumba! Kl 19.00 dansas det zumba! Kontaktperson: Ingrid Fäldt, tel. 551 15.

Tisdagar
Berättarkvällar En tisdag i månaden kl 18.30.
Kontaktperson: Inger Forsberg tel. 554 41 el. Anita Johansson tel. 550 67.
Line dance
kl 18.00 (17.30 för dig som vill träna extra)
En tisdag i månaden: 10/3, 14/4. För inf. ring Inger Forsberg, tel. 0304-554 41.

Onsdagar
Målning. Från kl 18.00 målas det friskt i källarlokalen.
Kontaktperson: Asta Andersson, tel. 550 81.
Matlagning

Kl 18.00 träffas några matglada herrar och utövar kokkonst i den högre skolan
samt äter upp vad de har lagat.
Kontaktperson: Kalle Kåår, tel. 0703 - 36 20 32.

Lördagar
Gubbeklubben
Herrarna i ”Gubbeklubben” träffas.
Man ser på storbilds-TV-matcher, lite aktiviteter, tar en öl och har det trevligt i
största allmänhet. Kontaktperson: Kjell Moredal, tel. 554 52.

Söndagar
Ukelele-kurs
I skolan kl. 17.00, nybörjare kl 16.00, varje söndag under ledning av OA
Gunnarsson. Vi spelar och har det trevligt!
Är du intresserad? Ring OA! Tel. 0709-859766.
Söndag 15/3 kl 18.30
Lördag 21/3 kl 17.00
Fredag 3/4 - Söndag 5/4 kl 10-1
Lördag 4/4 kl 10 - 12
Måndag 6/4 kl.9.00
Lördag 25/4 kl 9.30

Film i skolan. Tilltugg serveras i pausen.
Filmtitlar meddelas på vår hemsida.
Årsmöte med fest.
Fotokonstutställning, och Gårdscafé hos Greenstones
Påskpromenad.
Emmaus-vandring med efterföljande mässa
Städdag ute och inne med fika.

Lördag 28/3 kl. 9.00

Tovning. Barbro Arvidsson, tel 072-3112890 sen. 14/3

Lördag 18/4 kl. 10.00-14.00

Prova på trummor och afrikansk dans. Barbro Arvidsson
tel 072-3112890

Lördag 30/5 kl.9.00

Betongarbeten. Tillverka ditt eget fågelbord eller krukor, eller
varför inte ett litet bord?
Anm. till Ingrid, tel. 0304-551 15 sen.16/5

Flatö kyrka
Måndag 6/4
Emmausvandring kl. 9.00 från Malöfärjan till Flatö kyrka med efterföljande Emmausmässa kl.11.00
PG Hanner och Astrid Tellestam.
Lördag 20/6 kl. 19.00
Taubegudstjänst med förstärkt kör. PG Hanner och Astrid Tellestam

Flatö kyrkas vänner anordnar följande musikkvällar i Flatö Kyrka:
inträde av 150kr

Lördag 4/7 kl.19.00
Göteborgsbandet Lilla Bäcken besöker Flatö Kyrka och spelar vackra och vingliga visor i bitterljuv
ton.
Måndag 13/7 kl. 19.00
Christoffer Wollter, som höll uppskattad Fransk afton förra året kommer glädjande nog tillbaka.
Christoffer är en välkänd skådespelare och sångare och har deltagit i många TVprogram.
Vi hoppas att Sofia Källgren uppträder i kyrkan någon gång i juli. Vi återkommer om tid!
Måndag 27/7 kl. 19.00
Vi får njuta av "Sommarens färger" med Gåke, Marie Arturén samt Per Lenberg. Efteråt är det
årsmöte för Kyrkans vänner.
Lördag 1/8 kl.19.00
Majornas Tredje Rote kommer och spelar i kyrkan.
Tisdag 4/8 kl.19.00
Birgitta Gunnarsson från Grundsund spelar och sjunger Taubeinspirerad musik.
Sommarkafét håller öppet i skolan ca 1,5 timma före alla konserter.
Ni som minns - eller kanske inte var med? ….
Den 1:a advent hade Gåke som vanligt julkonsert i Flatö kyrka. Stina Klintbom förgyllde konserten med
sin
vackra sopranstämma. Lennart Palm ackompanjerade på sitt mångfacetterade instrument.
De c:a 90 personerna i publiken severades glögg och
pepparkakor och njöt av kända och nya julsånger. Alla gick hem med en julstämning i hjärtat!
Anita johansson
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

Jubel i skolan Föreningen Flatön
fyller femtio!
1965 upphörde skolverksamheten
Skolorna på Flatön upphörde då att vara läroanstalter
och barnen fick i fortsättningen ta sig till Ellös för sin
skolgång. Öborna bad då Morlanda kommun att få
överta de tomma lokalerna och använda dem som
samlingslokaler och så blev det - man fick överta de
båda skolorna och bildade då Föreningen Flatön med syfte att förvalta lokalerna och använda dem
till Flatö-Malö-Ängöbornas bästa.
Den gamla skolan blev hembygdsmuseum och för att få stöd till detta ur kommunens kulturfond
blev det så småningom nödvändigt att bilda ännu en förening. Malö-Flatö Hembygdsförening
bildades i början av 80-talet med syfte att förvalta den byggnaden och anvönda den för att ställa ut
och förvalta föremål som berättar om öarnas historia.
Föreningen Flatöns förste ordförande blev Stefan Robertsson och sedan dess har 15 personer
innehaft den posten.

Verksamhet och aktiviteter

Föreningens verksamhet har varierat och utökats under årens lopp och från att ha ordnat en fest om
året, den s k sommarfesten, där man sålde hantverksalster, som tillverkats under året, såsom
virkade dukar, trasmattor, träljusstakar osv., har det utvecklats många olika sorters återkommande
aktiviteter varje år, t ex påskpromenad, midsommarfest, kräftskiva, loppmarknad, - den senare har
blivit en verklig succé på senare år.
Taubeloppet var ett populärt arrangemang, som ordnades i några år - en löpartävling som gick
mellan Ängöfärjan och där målet var först vid Kämpås.vid Flinks (c:a 5,5 km) första året och sedan
mellan Ängöfärjan och ”midsommarängen” på Malö (c:a 7 km) Det var c:a 80-90 deltagare varje
gång.
Under flera år drevs ett sommarcafé i källarlokalen, där en hel del ungdomar fick jobb.
Dessutom har det många gånger ordnats strandstädning och vägstädning och återkommande
aktiviteter året runt har varit kurser i släktforskning, gammaldans, bugg, salsa, line dance, polska,
målning, (akvarell, olja och akryl), matlagning, yoga, qui gong, zumba, berättarkvällar, sy/slöjd/
hantverksgrupp med mera….
För barn och ungdomar har det bl a ordnats luftgevärsskytte i källarlokalen, bordtennisbord har
stått uppställt i gymnastiksalen, där det har spelats en hel del matcher. Styrketräningsredskap har
också funnits tillgängliga på samma ställe.
Dessutom har det ordnats datakurser, först som ett EU-projekt och sedan under ledning av Jan
Zetterberg.

Dagis och sommarläger

Under tio år hade Flatön ett föräldrakooperativt dagis/fritids i den gamla lärarbostaden. Tyvärr fick
den verksamheten läggas ner att barnantalet på öarna minskade.
Under ett par somrar har skolan lånats ut till sommarläger för barn från en av de mest
industrialiserade regionerna i Polen. Det togs hit av Reine Frisk och hans fru Birgitta, som i
samarbete med syföreningsdamer från Skaftö församling arbetade under många år för att hjälpa
både barn och äldre i Polen, Estland och Rumänien.

Utställningar och föreläsningar

Sommartid har lokalen också använts som utställningslokal och den fungerar naturligtvis också bra
som församlingssal i samband med dop, bröllop och begravningar.
Naturligtvis har det förekommit föreläsningar och bildvisningar som hållits av olika intressanta
föredragshållare.I juletid brukar det ordnas ljusstöpning och brödbak.
forts. nästa sida

Hjärt-lungräddningskurser och en hjärtstartare, skänkt av Orust Sparbank

En viktig återkommande aktivitet har varit kurserna i hjärt- lungräddning. I år har föreningen fått en
hjärtstartare
av Orust Sparbank - något som vi är mycket tacksamma för. Den sitter lätt åtkomllig i entrén - som därför
hålls olåst - så att man kan få hjälp så fort som möjligt om behovet uppstår.

Underhåll och ombyggnader
Men allt detta skulle inte ha varit möjligt om vi inte haft en väl underhållen byggnad. Under alla år har
många frivilliga hjälpt till med olika ombyggnader och förbättringar. Exempelvis har toaletter och kök
byggts - det
senare har gjorts fyra gånger!.
Andra ombyggnader som skett är t ex: En ny trappa till källarlokalen, ett nytt golv i densamma,
renovering av vedeldad ugn i källaren, vägg mellan samlingssal och den gamla lärarbostaden har tagits
bort, ny toalett i ”dagisets” nedervåning har satts in, en datasal har inretts på andra våningen, huset har
målats om ett
par gånger, fönster har kittats och ett par har ersatts, taket har reparerats, den i den f d gymnastiksalens
har
taket isolerats och andra förbättringar av lokalen har gjorts för att den skall kunna användas året runt.
Parkeringen har asfalterats, trädgården har gjorts i ordning många gånger - det är ju något som
återkommer
varje år! Lokalerna har målats invändigt flera gånger, mattor har lagts in, gardiner och draperier har
ersatts….
….mm mm

Tack till alla som bidragit på olika sätt och deltagit i verksamhet och aktiviteter!
Har vi glömt något? Säkert!
Vi kan i alla fall vara stolta över att det mesta av allt arbete har gjorts på frivillig väg!
Men - kontanter behövs ju ändå - det finns ju annat som inte är gratis, bl a el - bara att ha värme och ljus
kostar c:a 40 000 kr om året ! - och bygg- opch förbrukningsmateriel likaså och därför behövs både
medlemsavgifter och intäkter från exempelvis påskpromenad och loppmarknad.
Så ju fler medlemmar till föreningen och ju fler deltagare det blir i olika aktiviter, dess bättre!
Vi vill tacka alla - både dem som har bidragit på olika sätt under alla dessa år och dem som fortfarande
bidrar med arbete och entusiasm så att Föreningen Flatön kan fortsätta att ha aktiviteter och underhålla
en stor och varm samlingslokal på våra öar!

Samling vid grillen i en paus i vårstädningen 2014

Handelsman Flink har fått ny ägare
Peter Rönnbäck har tagit över Handelsman Flink fr.o.m januari 2015. Driften skall skötas
av
Lars Siljevall och Peter Rönnbäck, som har lång erfarenhet i branschen och Peter är även
ägare av Lyckornas Brygga och Smögenön med Sea Lodge.
Lars säger att det inte ska bli några stora förändringar, och basen ska vara att köra vidare som
tidigare, men med nya muskler. En viktig sak som Lasse vill nämna är att de satsar på
långsiktighet.
En uppfräshning av lokalerna är igång. Handelsboden ska renoveras men med varsam
hand, den gamla stilen i
handelsboden ska vara kvar.
Toaletterna ska också renoveras
och det ska bli en ny avdelning
med bl.a skötbord.
Nedervåningen ska göras om en
aning. Baren ska vara kvar som
idag med lite förändringar.
Det ska målas och inredas med
nya möbler. Tanken är att
nedervåningen ska användas till
dagkonferenser, seglarbar och
temakvällar.
Våningen över
handelsboden är tänkt att vara
som ett enklare vandrarhem.
Speciellt med tanke på kajakfolk.
Det finns idag nio bäddar, tre
avdelningar med tre bäddar
Lars Siljevall
vardera. Bussturer till Flinks är
på gång och sätter väl fart
ordentligt till våren och sommaren.
Maria Kraft kommer att vara kvar som restaurangchef tills vidare. Restaurangen kommer
att satsa på kvantitet med kvalitet. Viktigt är att inte sätta en exklusiv prisnivå. Menyn blir lite
som tidigare, men man kommer att satsa på lunch. Skaldjur och fisk hör ihop med trakten och
med Flinks, och det kommer att bli grunden. Ekologiskt, mycket grönsaker, fisksoppa,
skaldjurstallrik, räkmackor, ribs m m kommer att serveras.
Underhållning med band och trubadurer bland annat Gåke,
men även andra artister av hög klass kommer att uppträda och underhålla. Lars Siljevall
Lars Siljevall
Kolla gärna nya hemsidan: www.handelsmanflink.se

Senaste nytt om blivande fibernätet
Fiberföreningen har nu 403 medlemmar. Totalt finns det 800 fastigheter i området varav 550 finns på
Flatön, Ängön och Malön. Särskilt glädjande är att så många bofasta har valt att ansluta sin fastighet. Det
är idag 75% i snitt och Ängön är bäst med 95%. De områden som ligger lite efter är Kila och Malön.
Vattenfall fortsätter att gräva ner kablar i de områden som återstår på Ängön, Flatön och Malön. Det beräknas
vara färdigt innan sommaren. Föreningen har en överenskommelse med Vattenfall att lägga rör för fiber i samma
grav som elkabeln. I en del fall dras elkabeln ända fram till huset och då bör man se till att också fiberröret
kommer med. Även om man inte tänker ha fiber kan det vara bra att ha ett tomrör fram till huset.
Fiberföreningen jobbar nu intensivt med projektering för anslutning till de fastigheter som är medlemmar. När
projekteringen är klar kommer föreningen att ta kontakt med berörda markägare för att göra ett markavtal för
fiberförläggningen och med varje fastighetsägare för att upprätta ett anslutningsavtal för fastigheten.
Projekteringen kommer också göra det möjligt att göra bidragsansökan komplett. Det senaste beskedet från
Jordbruksverket är att bidragsbeslut kan komma i september månad 2015. Med ett positivt bidragsbeslut kan
antagna entreprenörer börja gräva för fiber. Enligt de upprättade anslutningsavtalen kommer den första
delbetalningen på 5 000 kr att tas ut.
En sista tidpunkt för tecknande medlemskap och därmed anslutning till den planerade sammanlagda avgiften på
högst 16 000 kr kommer att bestämmas till någon gång under våren då vår projektering är klar. Anslutning efter
denna tidpunkt kommer att bli dyrare. Om en anslutning tillkommer efter det grävning, fiberdragning och
installation är avslutade blir kostnaderna för en sådan anslutning minst 30 000 - 40 000 kr.
Den översiktliga kalkylen tål att upprepas:
Månadskostnad mobilnät
Telefoni + bredband 20 MB, 30 GB datamängd
TV (Boxer)
Total månadskostnad
Månadskostnad fibernät:
Telefoni + TV + bredband 100 MB obegränsad datamängd
Nätavgift
Total månadskostnad
En fiberanslutning blir alltså 278 kr billigare per månad.
Besparing per år 3 336 kr, besparing per 5 år 16 680 kr.

438 kr
239 kr
677 kr
299 kr
100 kr
399 kr
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Konstuställning på Greenstones, Flatön
I vår samlingsjurta mitt ute i naturen
visar Tony Meyer fotokonst där skogen, bergen
och havet stått modell. Njut av de suggestiva
bilderna, den rofyllda omgivningen och stanna
gärna på en fika i vårt påsköppna gårdscafé. Du
hittar till oss genom att ta väg 31 mot Nordmarken.
öppet 3/4-5/4 kl. 10.00-17.00
Välkommen!
www.greenstones.se

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

Föreningsinformation
Postadress: Föreningen Flatön, c/o Gerhard Andersson
Flatön 655 474 91 Ellös
Bankgiro: 995-6574, Årsavgift 100 kr/person eller 200 kr/familj
Webbsida: www.flaton.se

Styrelsen:
Lena Kjellman, ordf.
Gerhard Andersson, kassör
Anita Johansson, sekr.
Inger Forsberg, led.
Sten Fredholm, led.
Inger Persson, led.
Lars Normark, suppl.
Ellika Sandren, suppl.

Tel.
554 84
550 67
550 67
554 41
070-1090380
555 16
555 19
070-5773321

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

Lokalbokning:
Gunnel Torberntsson

55054

torberntssons@flaton.se

Till dig som hyr lokalen:
Vid eventuella fel på el eller annan utrustning, ring styrelsen.

Quispe klockor och hemslöjd
Klockor - hemslöjd - äggost!
Parkera utanför och titta in i butiken.
Vi byter batteri i din klocka!
Du kan även köpa en ny.
Vi har många typer av batterier.
Till hörapparat: 4:- / st.
Du kan beställa en äggost gjort på riktiga
eko-ägg!
Malö 346
47491 Ellös
Tel.0304-509 09
primitivaotto@gmail.com

Konst och hantverk av lokala
hantverkare
Malö 260, tel. 516 98 el. 0728-393358
Öppettider:
Fredag 13.00-17.00
Lördag 12.00-17.00
Söndag 13.00-16.00
eller enl.
överenskommelse
Välkomna!
Else-Britt

