Det händer på Flatön: www.flaton.se

Ö-bladet
2021:1
En saltstänkt vårhälsning från Föreningen Flatön

www.flaton.se

Påskpromenaden
Går på Påskafton och på Påskdagen
Start Flatö skola eller digitalt!
Smittsäkrad fika, lotter m.m
Läs mer på hemsidan och FB

Årsmöte Föreningen Flatön
Lördag 15 maj kl 11
Mer info kommer

Smittsäkert!!!
Välkomna

Plantbytardag
lördagen 15 maj kl 13
(efter årsmötet)
Redaktör Lena Kjellman
Typograf Sten Fredholm
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Här är startaren i Skolan!
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Här är de andra startarna!

På Malöfärjan

På Ängöfärjan

Källebacken
Bakom pumphuset

Traneviken sommartid
Traktorgaragets vägg
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Föreningen Flatön
Påskpromenad blir det precis som förra året, både fysiskt och digitalt,
på Påskafton och Påskdagen.
Promenadvinster och lotterivinster har i sponsrats av:
En Bohuslänsk Deli, Göksäter, Morlanda Handelsträdgård och Stick i Stäv.
Arbetsdag lördag 17 april kl 9.30. Om pandemin fortsatt inte tillåter oss att
träffas i större grupper kommer vi att lägga ut uppgifter att göra så den som
vill kan gå dit i mindre grupp så det går att hålla avstånd.
Årsmöte lördag 15 maj kl 11. Mer info om det blir digitalt eller fysiskt.
Plantbytardag lördag 15 maj kl 13 (kom i tid eftersom plantorna tar slut fort)
Våra aktiviteter i sommar är helt beroende av hur det går med pandemin. Vi
räknar inte med att ha något nationaldagsfirande eller midsommarfirande i
år. Inte heller Loppis eller Mässa är genomförbara om restriktionerna
fortsätter. Skulle det bli några ändringar kan det dock snabbt beslutas om
nya aktiviteter. Håll koll på vår hemsida.
Vår trädgård är öppen för alla som vill leka av sig eller umgås ute på behörigt
avstånd.
Källaren har fått en fin uppfräschning med fem nya bokhyllor som är fulla
med böcker. Vill du låna böcker hör du av dig till någon av oss i styrelsen så
hjälper vi dig. I gymmet pågår upprustning.
Hösten ägnades åt att renovera skolans västra gavel. Under vintern har vi
också målat om i stora salen som också har fått nya gardiner.
Flatö Kyrkas vänner
Vi följer pandemins utveckling och folkhälsomyndighetens restriktioner och
återkommer med information angående konsertprogram för sommaren
2021.
Följande konsert planerar vi för närvarande inför sommaren 2021:
Tommy Körberg, Jazz på bred front – The County House Jazzband,
Musik i sommarkvällen – Sofia Källgren och David Carbe,
Kammarmusikkonsert samt Visor vid havet – Gåke och Lotta.
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Flatö-Malö
Hembygdsförening
och skolmuseum

Vi ser fram emot ett härligt år 2021, fritt från corona så att vi alla kan ses
igen friska och glada. Vårt hopp är att vi ska kunna träffas på våra arrangemang som vanligt med kaffe och äggost och lotterier.
Hembygdsdag

Käpphästtävling

Kulturvandringar

Scenprogram

Ö-mara

Skördefest

Vem bodde här?
En ny plan har börjat ta form. Vi gör flera kortare utflykter/vandringar
och besöker gårdar, torp, gruvor, trankokerier och andra intressanta
ställen undan för undan från forntid till nutid. Vi börjar i ett hemman och
fortsätter tills alla öar och holmar är kartlagda.
Hoppas alla som är intresserade också kan bidra med berättelser och
foton om sin plats. Det som inte hinns med i år tar vi nästa år.

I museet finns många gamla foton.
Här ett från Arkiv Digital, 1958. Längst ner till
vänster syns öns ”brandstation”, spruthuset.
Brandsprutan finns nu i museet.

Skolmuseet är öppet klockan 13-16
varje dag 3 juli till 15 augusti.

Välkommen!
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Snickaren Julia trivs med livet på Malö och Flatö
–Här kan jag släppa alla måsten och normer från stadslivet, säger Julia
Gustavsson, 25 år.
När hon flyttade till Malö från Alingsås tillsammans med sina föräldrar
Stefan och Susanne blev hon Malös yngsta bofasta nykomling.

Sedan en tid bor Julia i egen
lägenhet på Flatön.
–På öarna kan jag leva det liv jag
vill. Jag trivs med att bo nära
naturen vid havet. Jag är en aktiv
person som gillar att röra på mig.
Jag skulle uppskatta om vi hade
ett utegym på Flatö. Även efter
pandemin, tror jag många skulle
gilla att träna utomhus.

Hon beskriver sig som en social person, som gärna umgås med olika slags
människor. Kan hon hjälpa till med något ställer hon upp.
Julia utbildar sig till snickare. När hon tar examen i vår väntar ett fast arbete på
Orustvillan i Ellös.
–Det passar mig jättebra. För att bli fullärd snickare, behöver jag lärlingstimmar,
säger Julia Gustavsson.
Hon planerar att studera vidare för att bli arbetsledare inom byggsektorn.
– Min dröm är att bli produktionschef på ett byggföretag i Norge, säger Julia.
Text: Pia Vingros Foto: Amanda Gustavsson, Kjell Olsson.
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Underbart att bo på Ängön, säger Asta
Äggost är en bohuslänsk läckerhet. En annan är den tunna brödkakan,
Flatökakan. Asta Andersson, 84 år som bor på Ängön kan laga dem båda.
–Äggosten äts med björnbärssylt, framförallt vid festliga tillfällen, Flatökakan
passar till vardagen säger Asta Andersson.
Hon växte upp i Björnsund, men flyttade till Göteborg för att arbeta som hembiträde.
Asta och maken Harry, som kommer från Ängön, bodde i Göteborg tjugo år. När de
återvände till ön 1972 började
Asta arbeta som hemvårdare.
Under åren har hon deltagit i
flertalet av Föreningen Flatöns
aktiviteter; målning, skrivarcirkel,
loppmarknaden och mycket mer. I
många år ansvarade Asta för det
årliga baket av Flatökakan i
skolans bakugn. Numer bakar hon
brödet hemma i sin egen ugn.
Men bara på en halv sats med en
liter vätska.
–När det blir vassle över efter att
jag gjort äggost, använder jag
vasslen som vätska, berättar Asta.
Hon är glad över att bo på Ängön.
–Jag kan inte ha det bättre säger
hon, särskilt som mina tre barn
också bor här.
För att de ska veta hur det var att
växa upp på ön förr skriver Asta ner episoder från sitt liv.
–Ett särskilt starkt minne är sprängningen av Björnsundskanalen. Vi fick flytta från
vårt stora hus vid kanalen på grund av risken vid storskottet och bo i litet enkelt hus
ovanför berget.
–Det kan inte ha varit lätt för min mamma att tvingas lämna sitt hem, säger Asta
Andersson.
Vid smällen skadades många byggnader. Men inte familjens hus. Det står kvar än vid
kanalen. (Första storskottet gick 1937. Björnsundskanalen var klar 1943.)
Text: Pia Vingros Foto: Kerstin Ytterberg
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Handelsman Flinks
öppnar för ny
säsong
–Vi hoppas öppna på
helgerna till våren och vid

midsommar hela veckan,
säger Joel Vikengren, som
är krögare på Handelsman

Flink.
Pandemin och de nödvändiga

restriktionerna med begränsat
antal gäster och tidsbegränsad
alkoholförsäljning har
påverkat alla restauranger, så
också Flinkens. Nu hoppas Joel och hans team på bättre tider så att de ska kunna
öppna i maj.
–Vi hoppas ju självklart att restriktionerna gällande både antalet gäster vid ett bord
samt alkoholförsäljning efter klockan 20:00 lättas. Det är en förutsättning för att vi
ska få en fortsatt fin utveckling på antalet middagsgäster även kvällstid, säger Joel.
Om det också blir musik och underhållning, som vanligt är osäkert i nuläget.
–Jag hoppas så klart att vi kan erbjuda musikkvällar och vi håller kontinuerlig kontakt
med olika artister samt Json som hjälpt oss boka upp artister tidigare år, säger Joel

Vikengren.
Handelsman Flinks försökte förlänga säsongen lite med shuffleboard- kvällar en bit
in på hösten. Men fick sluta med det när nya restriktionerna kom.

–Vi hoppas kunna starta med shuffleboard igen under våren så fort klartecken ges
från myndigheterna. Shuffleboard kommer att finnas även under sommaren för spel
och med turneringar som vi anordnar, säger Joel Vikengren.
Text: Pia Vingros Bild: Handelsman Flinks
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Äppelodlare i Bua
–Äppelodlingen var från
början en romantisk dröm
om att tillföra något
vackert, som även kan ge
oss sysselsättning i
framtiden, säger Nichlas
Cederfeldt, i Bua.
De 320 träden planterades en
helg i maj 2020. Familjen,
som består av Nichlas,
hustrun Johanna, Olivia, 13
år och Carla 10 år och
hunden Sally, hade inte ens
förväntat sig blomning första
året.
– Men vi fick cirka 250 kilo
äpplen, vilket gav 150 liter
must.
Odlingen har nio olika
sorters träd. Sortblandningen
är viktig för att pollineringen
ska bli så bra som möjligt,
men även för att musten ska
få en jämn och god smak.
Äppelträden på odlingen
kräver både stöd och
bevattning hela sin livstid.
–Men de vill inte ha det för blött, därför har vi dränerat på åkern och runtomkring. Vi
tillför även näring i form av egentillverkat nässelvatten. Det är en fördel att ha träden
nära havet, eftersom klimatet är trögare och plötslig frost kan undvikas till viss grad,
säger Nichlas.
Familjen försöker skapa förutsättningar för biologisk mångfald så att ohyra får så
många naturliga fiender som möjligt (nyckelpigor, fåglar, rovspindlar, fladdermöss
med mera).
– Vi behöver verkligen deras hjälp efter som vi inte använder några
bekämpningsmedel alls.
Äppelodlarna Nichlas och Johanna planerar närmast att bygga ett musteri/brygghus
där de kan hantera både äpple och honungsskörd. De bor på Flatön på deltid sedan
2014, men hoppas göra det på heltid när flickorna är tillräckligt stora.
Text: Pia Vingros Foto: Privat
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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 2021
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
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