Ö-bladet
2014: 2
En hälsning från Föreningen Flatön
www.ﬂaton.se

Föreningen Flatöns loppmarknad
tisd. 22/7 kl 12.00
Auktionen startar kl 13.00. Kaffeservering från kl 11.00
Prylar till loppmarknaden kan lämnas sönd. 20/7 kl. 14.00 - 18.00 samt
månd. 21/7 kl 10.00 - 14.00.

Dans runt
midsommarstången
vid Flatö skola

på midsommarafton kl 12.00
Ta med blommor!
Äggost ﬁnns att köpa men ta med kaffe/saft!
Ni som kan spela, ta
med instrument!

Kräftskiva
i skolan

lördag 6/9 kl 18.00
Gåke & Håkan spelar!
Ta med dig det du vill äta
och dricka.
Vi ordnar kaffe och kaka.

Vårens städdag 10 maj 2014
Nästan 30 personer hade hörsammat uppropet om att komma till skolan och städa ute eller inne.
Ett härligt väder gjorde att arbetet gick väldigt bra. Det lilla röda huset lyftes och lagades. Ogräs
togs bort i blomrabatter och runt tomten. Fönster tvättades och i köksskåpen blev det rengjort och
avrinningen från stuprören rensades med högtryck. Skolan och trädgården blev rejält uppsnyggade
av arbetsvilliga personer. Efter ett par timmars intensiv aktivitet var grillen
klar att ta emot korvarna, som snabbt gick åt. Kaffe med tilltugg smakade också gott.
Arbetet fortsatte ytterligare ett par timmar.
Alla var trötta men nöjda med dagens jobb.
En mycket lyckad städdag! TACK alla, som ställde upp!

2014 års påskpromenad ...
...skedde i strålande solsken. Rekordmånga, nämligen 619 personer, gick slingan på c:a 3,5 km.
Korvförsäljningen var populär. Lotter och kaffe med tilltugg fanns att köpa
i skolan. Nettoinkomsten för Föreningen Flatön blev omkring 30 000 kr.
Ett välkommet tillskott, då en handikapptoalett planeras, vi behöver dränera runt skolhuset och
skaffa en hjärtstartare. Allt detta kräver stora summor.
Den anordnade insamlingen för bidrag till en hjärtstartare resulterade i
1 600 kr. Tack till alla givare!

Berättarkvällarna
Under våren har det ordnats tre berättarkvällar på olika teman. Det första temat” När jag ﬁck
min första….” satte igång berättelser om cyklar, en traktor, klocka, kyss m m och nästa tema
”Barn” resulterade i olika episoder från barns tillvaro förr och nu. ”Då blev jag rädd” - temat
gav upphov till berättelser om otäcka hundar, bombplan, eldande på olämpliga ställen mm.
Varje gång serverades det gott ﬁka och många glada skratt.
Anita Johansson

Quispe klockor och hemslöjd
Nu kan ni parkera bilen utanför butiken. Nära och bra. Vi har mycket att sälja, nästan allt i
eneträ, t ex fågelholkar, fröautomater smörknivar etc.
Har din klocka stannat? Låt oss byta batteri eller försöka få igång klockan igen. Misslyckas
det kostar det inget, annars kostar det 60 kr.
Är grinden öppen är ni välkomna in. Ring gärna på klockan!
Adress: Malö 346, ingång från vägen.
Välkomna !
Otto och Primi Nielsen, Malö 346, 47491 Ellös
Tel.0304-509 09
primitivaotto@gmail.com

Nybörjarkurs i ukelelespel
na.
startar måndag 30/6 kl 17.00. Plats: Dandalens dansbana.
Är du intresserad, bara kom eller ring 0709-85 97 66..
Välkommen!
OA

Tack till alla som ställer upp året runt!
Föreningen Flatön hade under år 2013 c:a 365 betalande medlemmar
och styrelsen hade 10 protokollförda sammanträden. Öbladet kom ut
med tre nummer. För vidare information , se vår hemsida: flaton.se.
Styrelsen vill tacka alla som ställt upp och tagit på sig ansvar och
arbetsuppgifter till föreningens bästa under det gångna
verksamhetsåret!
På årsmötet i mars fick vi delvis en ny styrelse – se baksidan. Vi har
också en aktivitetsgrupp med Lotta Börjesson som sammankallande.
Har du tankar och idéer om föreningens aktiviteter, ring 0304-550 78.
Styrelsen håller på att bilda en fastighetsgrupp, som skall hålla koll på
byggnaden utifrån den underhållsplan som tagits fram.
Nettoresultatet från påskpromenaden blev c:a 30.000 kr. På vår
hjärtstartarinsamling fick vi in 1 623 kr. Tack, alla givare! Nu blir det två
tillfällen att gå en HLR-kurs under åren. Första tillfället är redan 27/5
(fullbokat) och till det andra, 17/6, finns några platser kvar. Kursen
kostar 100 kr.
Nästa år fyller föreningen 50 år. Vi återkommer till detta under hösten.
Närmast framför oss har vi midsommardansen, en tradition som vi vill
hålla vid liv. MEN vi har ont om funktionärer! Vill du eller känner du
någon som kan vara med och organisera lekarna för barnen? Prata
med styrelsen eller aktivitetskommittén.
Vi träffas kl 12.00 på midsommarafton. Ta med blommor, instrument
och eget kaffe/dricka. Äggost finns att köpa så länge lagret räcker!
Tombolalotteri har vi också! Välkomna!

Hjärtstartare
Föreningen har planer på att köpa in en hjärtstartare till skolan.
Kostnaden är relativt stor för en sådan, så Föreningen Flatön tar
tacksamt emot bidrag till detta.
Bankgironumret är 995-6574. Tack för ditt stöd!

Detta händer i sommar……
6/6 kl 15:00: OA´s Uckegrupp på Flinks. Entré 50 kr.
14/6 kl 19.00: New Orleans-jazz i Flatö kyrka. med Gota River Jazzmen, som
spelar en enkel, jordnära, innerlig jazz med influenser från både
rhytm&blues och gospel. Entré 150 kr.
16/6 kl 15:00-20:00 Bredbandsmässa i Kajutan (Biblioteket) i Henån.
Mer info på www.orust.se
20/6 kl 12.00: Dans runt midsommarstången vid Flatö skola. Äggost. Se
annons på första sidan!
21/6 kl 19.00: Taube-gudstj. i Flatö kyrka med Gåke, kör o. instrumentalister.
27/6 kl 19.00 : ”En kväll i juni” på Flinks Gåke & Ucklums Förenade Röster –
entré 150 kr.
2/7 kl. 21.00: Bryggdans på Ängö brygga. Gåke och Håkan - Entré 100 kr.
5/7 kl 15.00: Hembygdsdag i skolmuséet. Se annons!
6/7 kl 19.00: Premiär – stjärnorna på Flinks – OA & Marcus Le Mac
Fernholm
entré 150 kr.
7/7 kl 19.00: Fransk afton i Flatö kyrka med Christoffer Wollter, skådespelare
och sångare, som vi har hört och sett i bl a Chess, Miss Saigon, West Side
Story och i TV:s Så ska det låta och Doobidoo. Vid pianot: Bernt Andersson.
Entre 150 kr.
9/7 kl. 19.00: Visafton med Gåke & Toffe på Flinks – entré 150 kr.
16/7 kl 18.00: Kultur/naturvandring Flatön/Råholmen. Start vid Skolan.
Avgift 20 kr. Se annons!
18/7 kl 16.00: Apollon i Håtteland. Kvarnberget, Flatön. Se annons!
20/7: Stjärnorna på Flinks – OA & Andreas Galle – entré 150 kr.
22/7 kl 13.00: Föreningen Flatöns loppmarknad. kl 12.00. Kaffeservering. Se
annons på första sidan!
23/7: Visafton på Flinks med Gåke & Gruppen Stinas Visor – entré 150,-

Apollon i Håtteland fredag den 18 juli
kl 16.00 på Kvarnberget, Flatön. Förköp 250 kr, i entrén 280 kr.
Biljetter och info: 0304-554 05
www.apollonihatteland.se

28/7 kl 19.00: Flatö kyrka. Visor i sommarkvällen med Marie, Gåke och
Per. Marie Arturén ”Gåke” Gunnarsson, och gitarristen Per Lenberg.
Entré 120 kr.
3/8 kl.19.00: Stjärnorna på Flinks – OA & Ingemar Thorell – entré 150 kr.
6/8 kl. 19.00: Visafton på Flinks med Gåke & Lotta Rossövik. Entré 150 kr.
9/8: 17:00 OA´s Uckegrupp på Flinks.
23/8 kl 19.00: Flatö kyrka. Under tiden. Tomas von Brömssen och
Göteborgs Kammarkör med Gunnar Eriksson. Entre 150 kr.
30/8 kl. 19.00: Säsongsavslutning på Flinks - Kenny Rågers. Entré 150 kr.
6/9 kl.18.00: Kräftskiva i skolan. Arr. Föreningen Flatön. Gåke och Håkan
spelar. Se annons på första sidan!

Hembygdsdag
i skolmuséet
lördag 5/7 kl 15.00
Kaffeservering, lotterier

Kulturvandring onsd. 16/7 kl 18.00
Flatön/Råholmen
Start vid skolan.
Ta gärna med kaffekorg. Avgift 20 kr.
Arr.: Malö-Flatö Hembygdsförening.
Frågor: Knut Thorberntsson, 0703-14 26 54.

Skolplanschutställning i Flatö skola 4 - 5 oktober
i anslutning till Skördefestrundan.
Kaffeservering.
Arr.: Malö-Flatö Hembygdsförening

Gåke
Årets orustbo 2013
och musikalstjärna
2014!
Du visste förstås att vi har två riktiga ”kändisar” på
Flatön - ”Gåke” Gunnarsson, trubadur med Taube
som specialitet, och brodern ”OA” - båda vanligen
förekommande på Flinks sommartid och runt om i
Bohuslän och Norge året om.
De har båda spelat in ﬂera skivor och hörts
både nu och då i radion.
Just i år är de emellertid särskilt aktuella ”Gåke” har just belönats
be
med priset ”Årets orustbo
2013” och spelat
at huvudrollen i Taube-musikalen i
Stenhammarsale
len i Göteborg.
Stenhammarsalen

OA Ukulelelärare
i kvadrat
”OA” har under året arbetat som
musiklärare i Ellös och även debuterat som
bor och
ukulele-lärare för en grupp glada ﬂatöbor
sedan har det bara rullat på med nya grupper
på olika håll i Göteborg och Bohuslän.
”Ucke”-febern har spridit sig som en
löpeld ifrån ort till ort och på så sätt har
ar ”OA”
erna
märkbart bidragit till att vårdepressionerna
am…
sjunkit i antal överallt där han dragit fram…
Inte bara ukulele-spelarna mår bra
ra när
ken har
de spelar och sjunger, utan även publiken
väldigt trevligt under framträdandena - vi
hoppas att vi får höra och se dem i skolan
olan
igen!

Konst och hantverk av lokala hantverkare
Malön 260
Tel: 516 98 eller 0707/94 39 36

ehe@live.se och Facebook
Öppettider: Fre 13.00 - 17.00
Lör 12.00 - 17.00
Sön 13.00 - 16.00
eller enl. överenskommelse
Välkomna!
Else-Britt

Tel. 0304-550 51 www.handelsmanflink.se

6/6 kl. 15:00:

OA:s uckegrupp. Entré 50 kr.

27/6 kl.19.00: ”En kväll i juni”. Gåke och Ucklums Förenade Röster. Entré: 150 kr.
6/7 kl.19.00:

Premiär - Stjärnorna på Flinks - OA och Marcus Le MacFernholm.
Entré: 150 kr.

9/7 kl.19.00:

Visafton med Gåke och Toffe. Entré: 150 kr.

20/7 kl.19.00: Stjärnorna på Flinks - OA och Andreas Galle. Entré: 150 kr.
23/7 kl.19.00: Visafton med Gåke och gruppen Stinas Visor. Entré 150 kr.
3/8 kl.19.00:

Stjärnorna på Flinks - OA och Ingemar Thorell. Entré 150 kr.

6/8 kl.19.00:

Visafton med Gåke och Lotta Rossövik. Entré 150 kr.

9/8 kl 17.00:

OA:s uckegrupp.

30/8 kl.19.00: Säsongsavslutnng: Kenny Rågers. Entré 150 kr.
OBS! Entréavgift betalas kontant i entrén direkt till musikern.

Din lokala byggare
bygg
gare
orustbyggmarin.se
orustbyggmarin
n.se
8
0706-40 20 83
Bild: Peter Larsson

Föreningsinformation
Postadress: Föreningen Flatön, c/o Gerhard Andersson,
Flatön 655, 474 91 Ellös
Bankgiro: 995-6574 , Årsavgift 100 kr/person eller 200 kr per 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.
Lokalbokning
Gunnel Torberntsson

Tel.
554 84
550 67
550 67
554 41
070-109 03 80
555 16
555 19

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

550 54

torberntssons@flaton.se

Till dig som hyr lokalen:
Vid eventuella fel på el eller annan utrustning, ring styrelsen.
Har du glömt att betala årsavgiften? Det är aldrig för sent! Vi tar tacksamt emot dina slantar de behövs till att underhålla och driva skolan och föreningen! Bankgironumret ser du ovan.
Frågor? Ring Gerhard, tel. 550 67.

Gör som Föreningen Flatön:
Köp el lokalt!
För aktuellt pris, gå in på
www.bestel.se
Kom och njut i vår 35-gradiga pool.
Fram till den 1 aug 2014 får du 50%
rabatt på din första watsubehandling;
360 kr (ord. 720 kr). Ange kampanjkod
”Öbladet” när du bokar.
Välkommen!
Intresserad av rundvisning?
Kontakta oss!
Flatön 790 Nordmarken, 47491 Ellös
Tel 0304-550 20
www.watsu.se www.yurts.se

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

