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En saltstänkt vårhälsning från Föreningen Flatön

www.ﬂaton.se

Påskpromenaden på Påskafton!!!
Start Flatö skola kl 10-12
Fika, korv, lotter m.m

Emmausmässa
Annandag Påsk
13/4 kl.11
Flatö Kyrka

Årsmöte Föreningen Flatön
Lördag 21 mars 16.30
Vårfest 18.00

För anmälan, se hemsidan

Na�onaldagsﬁrande

Flatö hembygdscen
6/6
1

Det händer på Flatön: www.ﬂaton.se

Foto Pär Löfvenius

Vårens och sommarens program, reserva�on för ändringar
Lördag 21 mars kl 16.30
Lördag 28 mars kl 15
Tisdag 31 mars kl 18
Lördag 4 april kl 11
Lördag 11 april kl 10-12
Måndag 13 april kl 10
Måndag 13 april kl 11
Söndag 19 april
Fredag 24 april kl 18
Lördag 25 april kl 9.30
Lördag 16 maj kl 10
Onsdag 20 maj
Lördag 6 juni
Fredag 19 juni
Lördag 20 juni
Onsdag 24 juni
Lördag 4 juli kl 15
Lördag 4 juli – 9 aug.
Torsdag 9 juli kl 19
Onsdag 15 juli kl 18
Fredag 17 juli
Söndag 19 juli kl 19
Tisdag 21 juli
Lördag 25 juli kl 18
Måndag 27 juli kl 19
Måndag 27 juli
Fredag 31 juli
Lördag 1 aug.
26-27 september

Årsmöte - Vårfest, Föreningen Flatön
Årsmöte Flatö Malö hembygdförening
Planeringsmöte inför Påskpromenaden
Bilder från Ark�s - Favorit i repris
Påskpromenad, start i skolan
Flatö VA-förening årsmöte
Emmausmässa i Flatö kyrka. Vandring från Fröjdendal kl 9
HLR-kurs, Skolan Föreningen Flatön
Damfest i skolan
Arbetsdag, Föreningen Flatön
Plantbytardag på hembygdsscenen
Trädgårdsresa �ll Skaraborg
Na�onaldagsﬁrande. Programmet inte klart än
Midsommarﬁrande i skolan
Taubegudstjänst
Tommy Körberg i Flatö kyrka, kl 16 och kl 19
Hembygdsdag
Hembygdsmuseet är öppet varje dag mellan kl 13-16
County House Jazz Band i Flatö kyrka
Kulturvandring på Malön
Hå�eland på hembygdsscenen
Soﬁa Källgren och David Carbe i Flatö kyrka
Loppis & Auk�on
Kammarmusik i Flatö kyrka
Gåke och Lo�a i Flatö kyrka
Årsmöte Flatö kyrkas vänner
Flatömässan
Ö-barna på hembygdscenen
Skördefest

Favorit i repris:
Bilder från Ark�s Lördag 4/4 kl 11
Anmälan senast 1/4 �ll Lena 0702876961
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TRÄDGÅRDSRESA TILL SKARABORG
Onsdagen den 20 maj
Ta på dig kläder efter väder och kliv på bussen. Vi kör österut mot Skaraborg där vi besöker tre fina
privatträdgårdar och en plantskola, det finns goda möjligheter till växtinköp under dagen då även
trädgårdarna säljer plantor. Kanske hittar du någon växt till din trädgård som inte finns i vanliga
plantskolor. De passionerade trädgårdsägarna hälsar oss välkomna och vi får ta del av deras
trädgårdsglädje. Vi får en inspirerande dag med många idéer som du kan ta med dig hem till din egna
trädgård.
När vi kommer fram till dagens första trädgård dukar vi fram
busskaffe/picknick. Den stora, välfyllda och lummiga trädgården
ligger vackert belägen vid Flian. Här finns mycket att se, i den
5000 m2 stora och innehållsrika trädgården finns ca 400 olika
träd och buskar. Här hittar man tusentals perenner som är
planterade i en härlig röra som ger sin prägel till trädgården.
Dammar och en samling av mini barrväxter finns här att beskåda.
Vi åker vidare mot en vacker och harmonisk trädgård på nästan
3000 m2. Här samsas hundratals olika rhododendronarter och
hybrider med storslagen blomning. Många ovanliga träd,
blommande korneller och magnolior. Upphöjda torvpartier med
ljung och barrväxter. Bland alla samlarväxter finns här även damm
och vattenfall.
Dagens lunch inkl. lättdryck, kaffe och kaka, äter vi på
Löfwings Ateljé & Krog. Vid vårt besök på Löfwings har du
möjlighet att besöka deras butik och konstutställning.
Färden går vidare mot Öbergs plantskola som är vackert
belägen nära Varnhems klosterkyrka och berget Billingen.
Sedan 1965 har plantskolan varit ett smultronställe för
många trädgårdsägare.
Sista privatträdgården för dagen är en välplanerad, stor och
vintergrön trädgård där barrväxter och ljung utgör stommen i en
del av trädgården. I den andra delen av trädgården hittar vi
woodland. Planteringar och växter ger en smakfull färgpalett i
fina kombinationer.
Vi avsluter dagen med kaffe och fralla på Varnhems Klostercafé.
Åter till Flatön ca kl. 21.00

Pris: 895 kr/person, inkl. 2 st. kaffe och fralla, lunch, lättdryck, kaffe och kaka.
Avresa: 07.20 Fröjdendal, 07.25 Malö, 08.00 Ängön
Anmälan senast den 5 maj till Lena Kjellman 0702 87 69 61

Flatö-Malö hembygdsförening,
skolmuseum och hembygdsscen 2019
Lördag 4 juli
kl 15

Hembygdsdag i skolmuseet.
Lotterier, kaffe med dopp och äggost
samt underhållning

Juli

Skageracks kapare Utställning

Onsdag 15 juli

Kulturvandring
Ta med kaffekorg och 20 kr/per person.

Lördag 1 aug

Öbarna: Med Taube på Ängön
30 år sedan allra första Taubespelet

Lör—sön
26-27 sept

Skördefest—Mickelsmäss
Lilla Bandet underhåller, lördag 13-16
Klädparad, textil– och planschutställning samt
skördefest

Museet är öppet alla dagar kl 13—16, 4 juli - 9 augusti.

Hjärtligt välkomna!
Flatö-Malö Hembygdsförening och
Läs mer på vår hemsida: www.flaton.se/flatö-malöhembygdsförening/
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Föreningen Flatön Våren och Sommaren 2020!



Påskpromenaden 11/4



Arbetsdag 25/4 (lördag kl 9.30)



Trädgårdsresan 20/5



Na�onaldagen 6/6



Midsommardansen 19/6



Loppis & Auk�on 21/7



Flatömässan 31/7

Vem har stulit vårt Tellurium?

Inbro� i
Hembygdsmuseet
i slutet av februari.
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latö kyrka
ren 2020
Flatömässan
Fredag 31 juli 2020
kl. 11.00 – 14.00 i skolan
Boka på foreningen@ﬂaton.se senast
1 juli 2020

Vi bjuder alla på korv och ﬁka
Välkomna

Flatöns VA-förening
Sedan i januari har en förening startats med målet a� projektera för och färdigställa e� gemensamt va�en- & avloppsnät på Flatön, och ansluta de�a �ll Orust
kommuns VA-nät.
Föreningen håller just nu på a� söka �llstånd från berörda myndigheter, och har
inten�onen a� i en första etapp projektera för e� VA-nätverk på Flatön för de
medlemmar som har närliggande fas�gheter i det område, vars y�re gräns är
Råholmen – Klåvan – Korsgård – Källeviksbukten.
Föreningen inbjuder �ll årsmöte i Flatö skola den 13 april kl: 10:00, för de som är
intresserade av projektet och önskar bli medlemmar.

Mer informa�on ﬁnns på ﬂaton.se
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Vi utför reparationer och service.
Vi arbetar även med nyare bilar där det krävs

diagnos- och serviceprogramvara.
Vi stämplar naturligtvis din servicebok.


Service på alla fordon/märken



Bromsar



Reparationer



Diagnos - elektronik - motorstyrning



Belysning - polering av lampglas - xenon



Däck - skifte - nytt - reparation



Däckhotell



AC - service - reparationer

Du blir väl omhändertagen av vår kunniga personal

Damfest fredag 24/4 kl 18
Räkor �ll självkostnadspris
Medtag egen dryck

Anmälan senast 17/4:
pia@ﬂaton.se

Flatö Hembygdsscen

0705839304

Fredag 17 juli 2020
9
12

Det händer på Flatön: www.ﬂaton.se

Vår källarsal:
I januari hade vi e� planeringsmöte om vår
källarsal.
Det är vår hobbylokal som används �ll många
olika ak�viteter såsom ukulele, målarcirkel,
gym, ljusstöpning.
Vi har också e� bibliotek där alla våra medlemmar utan kostnad kan låna en bok eller
två. Vi kommer a� uppdatera våra redskap i gymavdelningen, vi har få� nya bokhyllor
�ll våra böcker och vi har köpt in nya, lite mindre bord som kommer a� göra det lite
lä�are a� möblera. Arbetet kommer a� göras under våren.
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Lokalt konsthantverk på Malö!
Tel. 0304-51698 eller 0707-94 39 36
Välkomna! Else-Britt
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Föreningsinforma�on
Uthyrning av lokalen

Du vet väl a� Du kan hyra våra lokaler i Flatö skola?
Komple� utrustning för dukning �ll 75 personer
Max �llåtet antal för lokalen är 100 personer
På vår hemsida ﬁnns bokningskalender och prisuppgi�er.
Bokning av lokalerna görs �ll Pia, pia@ﬂaton.se
eller 0705 839304
Medlemskap 2020
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

Medlemsutskick från våra tre föreningar kommer
med posten under mars månad

Ö-BLADET TRYCKS AV

.se
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