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Välkomna
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Konserter 2022
Planering av konserter för sommaren pågår, vi har tre konserter klara.
Flera artister är pga pandemin inte klara med sitt spelschema ännu.
Det pågår diskussioner med ett antal artister bl a Tommy Körberg.

Sofia Källgren

söndag 17 juli

Lotta och Gåke

måndag 1 augusti

Årsmöte efter konserten

Klara kvartetten

lördag 6 augusti

Mer information kommer inom den närmaste tiden.
Håll utkik på vår hemsida, www.flaton.se
Biljetter kommer som tidigare att säljas via Nortic.

Bohusläns vackraste lopp
– spring 21 km, 10 km eller 5 kilometer
Efter fjolårets succé blir det ett Taube-lopp även i år.
Den 27 augusti samlas flera hundra löpare plus åskådare över ön, för att springa
eller följa något av de tre lopp som genomförs, med start och mål vid Flatö
skola.
– Vi kommer bibehålla den familjära och exklusiva känslan på loppet, genom att sätta
gräns kring maximalt antal löpare per lopp, berättar Fredrik Hallberg, initiativtagare
till Taube-loppet.
En nyhet i år är att loppen kompletteras med ett 10 km-spår, parallellt med
halvmaraton (21,1 km) samt Lilla Taube-loppet på 5 km.
Anmälan är redan öppen på www.taubeloppet.se.
Löparspåren är
magiskt vackra, och
löper genom skog,
strandäng, stigar och
på vägar, med härlig
vattenkontakt.

Det är bra att boka sin
plats i något av loppen
så snart som möjligt,
då platserna är
begränsade till detta
exklusiva lopp.

Vid skolområdet blir det underhållning av svängiga Trädattons samt
skönsjungande Ucklums Förenade Röster, till oset av hamburgare och korv från
grillen. Det kommer också att erbjudas äggost, fika och kaffe i skolans kafé,
parallellt med aktiviteter vid start- och målområdet.
– Loppet går i Evert Taubes anda, eftersom det var här han fick inspiration och
kombinerade många av sina mest älskade visor under sina vistelser på ön, säger
Fredrik Hallberg.

zonindelning

Kollektivtrafik på Flatön är en bristvara. Vi omfattas inte av Närtrafik Orust.
Det som finns är Närbussen Orust som går till Henån måndag och torsdagar.
(Ibland går bussen till Göksäter)
Resan kostar 70 kr tur/retur med västtrafikkort och måste beställas senast kl. 15
helgfri vardag före resdag. Man blir hämtad nära hemmet. Telefon: 0304-30292.
Avgång från Ängön ca 8.40. Framme i Henån ca kl. 9.30-10.00.
För övriga resor till exempelvis Nils Erikssonsterminalen i Göteborg måste man ta
sig till:

1. Bokenäs. Härifrån går linje 841 med 18 turer per dag. Resan koster 105 kr, 78 kr
för ungdom. Pendelparkering finns.
2. Morlanda kyrka. Härifrån går linje 375 med byte i Henån. 22 turer per dag. Resan
kostar 105 kr, 78 kr för ungdom. Pendelparkering finns.
3. Varekils busstation. Härifrån går bl. a. Orustexpressen med 35 turer per dag.
Tack vare att Varekil hamnade i omlottzon B/C kostar resan 70 kr, 52 kr för ungdom.
Å andra sidan är det fler mil till Varekil. Pendelparkering finns.

Biljetten är giltig:
En zon: 90 minuter från att du köpt eller aktiverat biljetten.
Flera zoner: 180 minuter från att du köpt eller aktiverat biljetten.
Flexbiljetten lanseras 8 mars och innehåller 10 stycken 24-timmarsbiljetter som kan
användas inom 30 dagar.
Priset är 620 kr för en zon, 930 kr för två zoner och 1 425 kr för tre zoner för vuxen.
För ungdom/student är priset 465 kr för en zon, 700 kr för två zoner och 1 070 kr för
tre zoner.

Mer om tidtabeller och priser: www.vasttrafik.se

Flatö-Malö
hembygdsförening
och
skolmuseum
En efterlängtad sommar nalkas. Vi kan äntligen göra saker tillsammans,
träffas och umgås. Hoppas vi! Hembygdsföreningen har i alla fall flera
arrangemang som vi ser fram emot att få bjuda in till.
PÅSKUTSTÄLLNING 2022 - KERAMIK - MIKAELA
Påskafton 16 april 10—14
ÅRSMÖTE lördagen den 23 april kl 15.
Hembygdsdagen lördagen den 2 juli.
”Kvinnor i Bohusläns skärgård under 300 år”
151-årsjubileum för Flatöns första skola. 1871 stod skolhuset färdigt.
Liekurs och slåttergille fredagen den 8 juli vid skolorna och Vallen.
Kulturvandring på Ängön onsdagen den 13 juli. Samling i Persäng kl 17.
Vi går efter den nya digitala kartan Minnesvård, torp och gårdar.
Käpphästtävling — så klart!
Taube-loppet sista lördagen i augusti. Tillsammans med föreningen Flatön.
Skördefest sista helgen i september.
Museet är öppet klockan 13-16 varje dag 2 juli till 14 augusti.

Minnesvården, torp och gårdar. Utställning öppen hela sommaren med
möjlighet att söka sina rötter och se hur öarna har förändrats
både i museets samlingar och digitalt.

Välkommen!

Hitta din släkthistoria
–Det är livsödena som lockar, säger Lars Normark som förklaring till sitt
intresse för släktforskning.
–Ja, fyller Lena Kjellman i, historierna om hur människor levde i fattigdom och
förluster får mig att uppskatta hur bra vi har det idag.
Tillsammans leder de släktforskningsgruppen i Flatö Skola.

Deltagarna i släktforskningsgruppen är fr v Lars Normark, Lotta Lagerlöf, Karin Abrahamsson,
Susanne Gustavsson, Eva P Dahlborg, Kerstin Olvén, Rolf Bengtsson och Lena Kjellman.

Varannan torsdag är det fullt av deltagare vid borden i Flatö skolans stora sal.
Laptopparna åker upp och det blir en runda med en uppdatering: Hur har långt har du
kommit? Har du kört fast någonstans?
Tillsammans hjälps gruppen åt att ta sig vidare i sitt sökande efter släkttrådar bakåt
via söktjänster på nätet. Lars och Lena är de drivande och erfarna eftersom de hållit
på i många år. Under åren har båda samlat mycket information via olika källor. En
drivkraft för Lena är att barnen ska få veta hur det var förr, hur deras släktingar hade
det när de levde. Många av uppgifterna har hon samlat i ”Molnet”, en del har hon
skrivit in i sitt släktträd.
Lenas dröm är att en gång samla allt hon fått fram i en bok, precis som en annan av
deltagarna, Kerstin Olvén, gjort.
–Det lika roligt att höra om andras levnadsöden som om sina egna, säger Lars, som
forskat inte bara i sin egen bakgrund, utan även sin hustru Berits anmödrar.

Susanne Gustavsson från Malö är ny
i gruppen. Hon söker kunskap om sin
pappas släkt parallellt med
information om sin man Stefans
förfäder som kommer från Malö och
Flatön.
Rolf Bengtsson från Malö har varit
med länge i gruppen och är klar med
sin egen släkt. Istället kartlägger han
de som en gång bodde i Sjölyckan
där han nu bor, syskonen David,
Agda och Hedvig.
–Det är fascinerande att läsa Agdas
dagbok om hur det var här på öarna
på 1940-talet, när de åkte till Lysekil
och sålde ägg och potatis, säger Rolf.

Kerstin Olvén med sin bok Släktens
ansikten.

Det räcker med ett namn och ett födelseår på en äldre släkting för att kunna börja
söka sig bakåt. Bara några knapptryckningar bort finns födelseregister, husförhör,
dokument om var personer bott och flyttat. En uppgift leder till nästa, och nästa…Det
är lätt att timmar försvinner i sökandets förtjusning.
–Andra berättar att de hade det tråkigt under covid, för att det inte fanns något att
göra. Det upplevde aldrig jag, säger Lena Kjellman. Som släktforskare finns det
alltid mer kunskap att leta upp via nya källor.
Hon försäkrar att gamla tider inte bara intresserar äldre personer. När hon visade
husbilder från Arkiv Digital på Flatö föreningens Facebook hörde många unga av sig.
De ville veta mer om dem som bott i gårdarna och husen som visades från öarna.
Släktforskare tittar inte bara bakåt. Nuförtiden kan sökandet också leda in i nutiden.
Med hjälp av DNA-teknik och genom sökning på Geni, världsträdet, har Lena hittat
tremänningar i trakten.
–Min fru Berit har visat sig vara släkt med Charlotte Kalla. Visserligen på långt håll,
men Berit är också duktig på skidor, skrattar Lars Normark.
Gruppen har planer på att kanske ordna en Släktforskningens dag i sommar, där de
sitter redo att berätta om sökmotorer för andra som vill leta upp sina anfäder och
mödrar.
Läs mer på Föreningen Flatöns hemsida https://www.flaton.se/föreningen-flatön/
aktiviteter-ff/släktforskning/
Text & bild Pia Vingros

Föreningen
Flatön
Preliminärt vår och sommarprogram.
Mer info kommer och finns på
www.flaton.se och på Facebook!
Lördag 12 mars kl 16. Årsmöte och Vårfest kl 18.
Tisdag 29 mars kl 18. Stormöte/planering av årets påskpromenad!
Lördag 16 april kl 10-12. Traditionell Påskpromenad

Lördag 23 april kl 9.30. Arbetsdag. Vi bjuder på korv/bröd/fika.
Fredag 29 april kl 18. Damfest med räkor. Hatt på huvudet. Anmälan till Ingrid:
0739-222798

Vandring på Orusts Pilgrimsleds olika etapper!
Lördag 14 maj kl 11. Plantbytardag.
Onsdag 1 juni. Onsala Taubesällskap bjuder på allsångskväll!
Måndag 6 juni. Nationaldagsfirande på scenen med sång och Sverigebakelse
Tisdag 28 juni åker vi på Trädgårdsresa till Kinnekulle med omnejd
Tisdag 5 juli kl 13-16. Släktforskardagen
Tisdag 19 juli är det äntligen dags för Loppis och Auktion igen
Torsdag 18 augusti. Vi bjuder in de kommunala partierna till ett valsamtal!

Lördag 27 augusti arrangerar vi Taubeloppet tillsammans med Flatö Malö
Hembygdsförening
Vår trädgård, lekplats och gräsplan är öppen för alla stora och små barn.
I källaren kan du låna en bok i vårt bibliotek och för dig som är medlem i
föreningen kan du nyttja vårt gym.
VALLOKAL på Flatön. I år kommer Du att kunna förtidsrösta på Flatön under fem
dagar: 25 augusti, 30 augusti, 1 september, 6 september och 9 september

Välkomna!

Pär Löfvenius nya fotobok 300 kr
Pär skänker 100 kr/bok till föreningarna.
Beställ boken på: foreningen@flaton.se (ämne: Pärs bok 2)

Öar
Flatön/
Malön/
Ängön
Lyrön
Gullhol
men/H
erman
ö
Käring
ön
Vindön
Totalt

2015 2018 2020

224
135

210
124

204
115

93

85

91

82
121
655

83
118
620

81
118
609

Befolkningsstatistiken för våra öar
visar att vi ligger stabilt även vi tappade
något 2020 mot 2018.
Ser vi till hela Orust så är vi en riktig
landsbygdskommun.
55% av invånarna bor utanför
de fyra större tätorterna i kommunen.
I riket bor 12% utanför tätorter.

Källa: SCB
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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 2022
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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