


 

Uppskattar du att få Ö-bladet? Bli då medlem i Vinöns kultur- och hembygdsförening! 

Ö-bladet är Vinöns lokala tidning, utgiven och bekostad av Vinöns Kultur- och hembygdsförening. Förutom 
utdelningen i brevlådorna kan man prenumerera på Ö-bladet som vanlig post eller som e-post. Lämna 
adresserade och frankerade kuvert med dubbelt porto och märkta med de månader som du vill ha tidningen, 
så kan redaktionen lätt stoppa ner ett exemplar av ett Ö-blad i färdiga kuvert. 
 
Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön 
E-postadress: o-bladet@vinon.se  Hemsida: www.vinon.se 
 
BLI MEDLEM I FÖRENINGEN! Medlemsavgiften för 2018 är 150 kr för enskild och 300 kr för en familj.  
Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på föreningens konto. 
 
VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, plusgiro 46 94 70 – 9, bankgiro 190-1206 

 

 

 

Några ord från redaktionen … 
 
Äntligen är det vår och den har inte varit så här sen på över hundra år. 
Nu får vi passa på att njuta men jag vet också att under den här tiden är  
det väldigt mycket jobb för många Vinöbor. Båtar och motorer ska ses över, 
ryssjor ska lagas innan de ska läggas ut i sjön, vinternäten ska rätas och hängas  
upp och vårbruket ska igång och mycket mer…. 
 
I detta nummer har jag bl.a. prioriterat den äldre generationens åsikter över hur det är att  
bo på Vinön som äldre pensionär. Varmt TACK till Greta, Anders och Bertil! 
 

Jag har också följt upp några av mina intervjuer som jag genomförde via Ö-bladet i 
november gällande den yngre generationens visioner och framtidsdrömmar. Hur har det 
gått? Se även information om kommande Bluesfestival här i sommar! 
 

På framsidan av detta Ö-blad ser vi några får i en vårhage och den skira grönskan syns på 
träden. Tack för all hjälp med detta Ö-blad!  
 
Redaktör Birgitta Åberg Andersson 
 

 

 
 
 
 
Bidrag till Ö-bladet skickas varje månad till o-bladet@vinon.se eller lämnas i Ö-bladets blåa 
postlåda vid dörren till skolan. Datum som gäller är: 20 varje månad för annonser, 25 varje 
månad för övriga bidrag. 

mailto:obladet@vinon.se
http://www.vinon.se/
mailto:o-bladet@vinon.se


Vinöns kultur och hembygdsförening 
Årsmötet 2018-04-22  

 

Det var ett välbesökt årsmöte i strålande sol och  

sommarvärme. De båda ordförandena Birgitta och 

Peter välkomnade på trappen till missionshuset. 

Birgitta Åberg Andersson och Peter Kumlin 

 
Först var det årsmötesförhandlingar i missionshuset i vanlig ordning. RoseMarie Hellén var 
mötesordförande och Ingemar Persson var mötessekreterare. Peter Kumlin avgick som 
föreningens ordförande efter fem år och Birgitta Åberg-Andersson valdes till ny ordförande. 
Övriga styrelsen kommer att presenteras i nästa Ö-blad. 
 

Övriga ärenden: 

Efter en motion på förra årsmötet beslutades att minska 
antalet styrelsemedlemmar från och med nästa år. 
 

Vid förra årsmötet fick styrelsen i uppdrag att se över hur 
föreningen kan öka sina intäkter. Styrelsen har gett förslag 
till ökning av intäkter, bland annat att ta inträde på mid-
sommarafton. Det röstades ned och man bestämde att 
istället ha en sparbössa för frivilliga bidrag på skolgården. 
Andra förslag som avgift för båtar vid bryggan på norr,  
ta reda på om kommunen ska betala hyra där brand-
stationen står samt att hyra ut missionshuset till utställare/ 
hantverkare under sommaren är upp till styrelsen att jobba 
vidare med. 

 
Efter att ha klarat av årsmötesförhandlingarna var det som vanligt kaffe och smörgåstårta i 
skolan. Där bjöds det på en överraskning, nämligen en försmak av bluesfestivalen som går av 
stapeln den 14 juli. Erik Harrström med två musiker gjorde ett mycket uppskattat 
framträdande. 

 

Text: Mariann Karlsson 
Bild: Eva Widlund, Mariann Karlsson 

Mötessekreterare Ingemar Persson och 
mötesordförande RoseMarie Hellén ledde 
mötesdeltagarna genom dagordningen.  



 
Ny hemsida för VKHF 

Ny www.vinon.se 
 
Under vintern har vi jobbat om 
Vinöns nya hemsida och, om 
allt gått vägen, ska den ligga 
uppe på internet nu.  
Gå gärna in på sidan och titta 
igenom. Om du hittar något 
som inte stämmer, ta kontakt 
med mig, Rita Tammerman-Eklund som fungerar som administratör just nu (du når mig bäst 
på rita.tammerman@gmail.com). Jag kommer själv att peu om peu uppdatera kalendariet 
med klockslag och lite annat. 
 

Saknar du något? Vad tycker du spontant om den nya hemsidan? Vi tar gärna emot 
synpunkter, även om vi inte kan ändra alltför mycket inför denna sommar. Men, det kommer 
ju fler somrar...  Hälsningar, Rita 
 

 
Varmt tack till Anna Salander från Studio Solution AB www.studiosolution.se 
som har hjälpt oss inom föreningen med detta arbete och tack också till 
Rita! Vi riktar även ett tack till Örebrokompaniet för sökta medel. 
Blommorna är till Er alla! 
 
Vinöns kultur- och hembygdsförening/styrelsen 

  
 

 
Kallelse till årsmöte för Norra Vinöns Byalag  
Ek. För. 
 
1 Maj kl 17:00 Vinöns skola 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Övriga ärenden anmäls till 
ordförande (Johan Nilsson) eller sekreterare (J-G Helmersson)  
 

Välkomna! /Johan 
 

 
 

 
 
 
 
 
Färjan Vinösund drar iväg till varvet 
genom isen! 
 
(den lilla pricken) 

http://www.vinon.se/
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Den äldre generationen på Vinön 

Hur upplever Ni att det är att bo på Vinön som äldre pensionär? 

 

Anders Vinestrand, 94 a r 

 Mitt liv som äldre boende på Vinön är lite ensamt. Det kommer 
inte så många och hälsar på. Det är skönt att bo hemma i sitt hus 
där man känner till saker. Är med i studiecirkeln där vi träffas och 
tittar på gamla kort och pratar och dricker kaffe. Yvonne, Solveig 
och Berthold kommer och hälsar på ibland. Skönt att Hemtjänsten 
tittar till mig 2 gånger om dagen. Bertil Persson ringer varje dag vid 
4 tiden och Eva pratar jag med nästan varje dag i telefon. Eva och 
Bengt kommer ibland på helgerna. 

Det blir mer när det blir vår och sommar. Synd att det inte finns 
någon affär på ön. 

 

Ett fint och starkt minne från Er tid på Vinön?  

I januari 1957 var jag, Arne och Gösta ute på sjön för att ta upp nät. Det var vid västra rösera 
på norr. Vi hade båt och ekstock. På isen gick en spricka där jag släppte ner rafsen. Jag gick 
utmed sprickan och där fick jag tag i näten. Tog märktern, isbill och stäbba och gick norrut 
och där var en spricka i isen jag inte såg. Där ramla jag i till armarna.  Arne och Gösta såg mig 
och drog upp mig. Jag fick en utskällning för att jag tappa bästa isbillen. Blev hemskickad att 
byta kläder och sedan återvände jag igen. Hemma var det en del fruntimmer där bl.a. Margit 
Brynolfsson och hennes mamma Hilda från Tockenön var. De var där med kokning för Eva var 
nästan nyfödd. 

Tack till dottern Eva som har hjälp mig att intervjua Anders,  

och tack Anders att Du ställde upp! 

 

 
Bertil Persson, snart 90 a r 

När jag kliver in via grinden hemma hos Bertil Persson så möts jag av ett ”hav” av blå scilla, så 
vackert och en bedårande utsikt över Hjälmaren och färjetrafiken!  

Bertil fyller 90 år i sommar och kan inte tänka sig att bo på någon annan ort. Bertil känner sig 
trygg här på Vinön trots sin ålder. Han har inte behov av någon hemtjänst och kör själv bil till 
Odensbacken 1ggr/veckan för att handla. Bertil tillagar all mat själv och han berättar att han 
äter mycket fisk. Plötsligt säger Bertil; ”Hästar får inte vara ensamma, de måste minst vara 
två och två och ha sällskap av varandra, men en gammal hum hum… Han får vara ensam, är 
inte det konstigt”? 



Bertil är uppväxt i Örebro men vistades mycket ute på Vinön. 
Han gjorde lumpen 1949 och därefter jobbade Bertil på en 
bensinmack i Örebro och en kort tid i Kumla. Men han trivdes 
inte i Örebro. 

Sagt och gjort, Bertil flyttade ut till Vinön och blev en av de 
första yrkesfiskare som fiskade ål. Det var ett eget val att bli 
fiskare vilket han har gjort under cirka 50 år. Friheten som 
fiskare har varit det absolut bästa! Men visst har det varit 
dåligt med fiske under vissa perioder och ett hårt arbete som 
kroppen får lida av idag. På den tiden behövdes det inte 
fiskelicens vilket är ett krav idag. Bertil var under många år 
kassör i StorHjälmarens fiskeförening. 

Det var inte så betungande då kassan inte var så stor! 

Tillbaka i tiden bedrevs det regnbågsodling i kassar. Regnbågsfisken matades med färsk mald 
fisk av mört och braxen, cirka 40 kg/dag. Ibland kunde det vara ett hårt arbete att få ihop så 
mycket färsk fisk. 

Farfar Anders Persson lät bygga huset som Bertil bor i, 1895. Lena 
och Leif Uppström är delägare av fastigheten.  Anders var en riktig 
entreprenör och storhandlare av fisk. Kräftor fiskades året runt 
och exporterades bland annat till Turkiet. 

Anders Persson levde under åren 1847-1932 och kom till Vinön 
som liten sexårig pojke. Anders far övergav familjen när Anders 
var liten och for till Amerika (trodde man i alla fall). 

Vi avslutar samtalet över att Bertil berättar att han och Anders V 
och Nils O pratar dagligen med varandra på eftermiddagen via 
sina telefoner. 

 

När jag lämnar Bertil ser jag ett mycket gammalt och fint hus i 
trädgården vilket troligtvis är Vinöns äldsta hus från 1700-talet. 

Bertil är för övrigt glad över att det aldrig blev någon bro 
mellan fastlandet och Vinön. De boende i Biskopsvrak var helt 
emot en bro (förutom en man men det är en historia för sig…). 

Bertil tror att det skulle blivit mycket bus här ute och ”att man 
inte ens hade kunnat lämna katten kvar ute”! Nu behöver man 
inte låsa några dörrar förutom under turistsäsongen! 

 

Tack Bertil, du berättade så mycket spännande! 

 



Greta Vinestrand 95 a r 

Jag cyklar ner till Greta till hennes gård som heter 
Björkdungen men man kan tro att den skulle kunna heta 
Talldungen då Greta har många stora tallar runt sitt hus. 

Jag bjuder Greta på kaffe och färsk sockerkaka i hennes 
trevliga kök. Greta berättar att hon har en enormt stor 
jasminbuske utanför sitt köksfönster som hon är så rädd om 
därav får ingen ta ner hennes stora tallar. Jag har lovat att 
komma tillbaka när den blommar och fota den. Men inte ska 
jag vänta så länge med ett besök tycker Greta utan lovar att 
komma tillbaka med ett Ö-blad i färg när den är färdigtryckt! 

Greta önskar absolut bo kvar på Vinön och det fungerar bra på grund av att hon har hjälp av 
hemtjänsten 3 ggr/dag. På morgonen klarar Greta att ta sig ur sängen själv och tända i sin 
vedspis och koka sin havregrynsgröt till frukost. Greta tycker att det känns bra att kunna klara 
sig själv till en del då det ger lite frihetskänsla. Vid cirka kl 8-8.30 kommer hemtjänsten första 
gången till Greta samt vid lunch och på kvällen vid cirka 18-18.30. Greta tycker att det känns 
tryggt att de tittar till henne ofta. Lunchen köps via Askenäs men det kommer att bytas till 
Örebro. Greta tycker att hon har det så bra! 

Ibland kommer Gretas bror Nils och de tillagar och äter middag tillsammans vilket Greta 
uppskattar väldigt mycket. Häromdagen åt de lutfisk, potatis och en god sås till. Men Greta 
har varit trött under vintern men blivit piggare igen efter en näringsdryck varje kväll samt 
drycken har säkert räddat en fot (ett sår) enligt Greta.  Så tack vara hemtjänsten kan Greta bo 
kvar och att hon har fått hjälp med vedklyvning under många år av Nils och Sune samt senast 
av en brorsdotters man Roland. 

 

Greta växte upp med fem syskon på gården Skogshyddan, där hennes bror Nils bor idag. 
Greta hade trillingar som syskon och vad Greta vet har det aldrig varken tidigare eller senare 
fötts trillingar på Vinön. Men Gretas farmor och faster fick tvillingar. Pappa Sven var 
småbrukare och fiskare och mamma Ingrid skötte familjen. Under barndomen under 1920-
1940 talet var det inte alltid så lätt. Det fanns inget överflöd! Idag finns endast Nils kvar som 
är 14 år yngre än Greta. 

Under en tid av Gretas ungdom arbetade hon som piga både i Stockholm och i Örebro men 
längtade ständigt hem till Vinön. 

Den 30 april på valborgsmässoafton gifte Greta sig med sin älskade Karl i Lännäs prästgård. 
De renoverade huset vid Björkdungen och flyttade därefter in där. Gretas man var både 
fiskare och bonde. 

 

Tack Greta för en fin förmiddag! 

  



Ingemars vision blir den verklig någon gång?.. 

Den kanske slutar med att vi får åka kofärja? Då kan du Rikard 
livnära dig på oss alla! 

När Ingemar och jag (Birgitta) skulle flytta från gamla huset till 
vårt nybyggda hus hittade jag många spännande pärmar. 

Jag hittade bl.a tre pärmar från slutet av -70 talet från början 
av -80 talet då Ingemar hade en vision om en bro mellan 
fastlandet och Vinön. 

Hur gick det med den visionen/drömmen och hur skulle det ha 
sett ut på Vinön idag om de boende på Vinön hade fått den, ja 
det kan vi bara fantisera om! 

Först lite bakgrund; Via massmedia fick Vinöborna läsa om Ingvar Dagerskog vägdirektör 
för Örebro län i slutet på -70 talet.  Han hade ett förslag om en slags vägbank mellan 
fastlandet och Vinön. Han menade att det var ett lönsamt förslag och att man skulle tjäna in 
kostnaden av färjetrafiken under en 10 årsperiod. 

På Ingemars initiativ bildades en arbetsgrupp på Vinön med namnet: För väg till Vinön! 

Det blev många arbetsmöten, artiklar i massmedia, insändare, debatter på ledarsidor och 
mycket annat arbete. 

70 % av befolkningen på Vinön var positiva till en fast förbindelse av en vägbank eller bro. 
Ingemar gick runt i alla stugor och samlade in namnlistor. 

Den nya vägdirektören på -80 talet vid namn Herbert Nordin kom med förslaget istället att 
halvera färjetrafiken med enskift och att färjan då skulle endast gå 4 tim/morgon och kväll. 

Många menade då att det var början till nedläggning av ön. 

Vägverket räknade på en mycket kortsiktig kalkyl och istället för att utreda möjligheten till 
vägbank eller bro så beslutades det att beställa en ny färja i mitten av – 80 talet samt tvåskift 
och behålla beredskapen för jour samt att färjan skulle vara stationerad vid ön. 

Vid detta beslut ”gick luften ur” arbetsgruppen! 

I slutet av 2000-talet så fick en forskarstudent vid namn Tomas Walter i uppgift att skriva en 
D-uppsats i nationalekonomi via Karlstads Universitet gällande Kostnad och nyttoanalys 
utifrån perspektivet att väga in trafikanternas nytta av en fast förbindelse till Vinön. 

Syftet med uppsatsen var att utreda huruvida det skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt 
eller inte att bygga en bro till Vinön. Detta gjordes i jämförelse med dåvarande 
färjeförbindelse.  

  



De kostnader som Tomas värderade för bron var broanläggning, drift och underhåll, utsläpp, 
fordonsslitage och bränsle samt olyckor. För färjeleden räknade han på 
investeringskostnader, rörliga kostnader och utsläpp. Fördelar lyckades han räkna för bron 
var också i form av insparad restid och insparat räddningsvärn på ön. 

Tomas resultat visade för honom något överraskande att det mest samhällsekonomiska var 
att genomföra ett broprojekt. 

Grunden till resultatet var de höga rörliga kostnaderna för färjeleden samt de stora utsläpp 
som färjan medför. Med andra ord har färjans utsläpp med en fortsatt färjedrift inneburit att 
kostnaderna i form av miljöproblem skjutits vidare till kommande generationer. 

 

Vad tror vi att en vägbank eller bro hade inneburit utifrån perspektivet positivt 
och negativt: 

Många hade kunnat bosätta sig här permanent inklusive barnfamiljer, även de med 
oregelbundna arbetstider kunde bo och pendla till och från jobbet utanför Vinön (tex inom 
vården), billigare hemtjänst, skolan hade överlevt samt även kunna öppna både förskola och 
fritidshem, kanske hade affären överlevt med fler boende på Vinön, barnen skulle haft fler 
lekkamrater på ön, barn och vuxna skulle också haft lättare att ta sig till och från 
fritidsaktiviteter på fastlandet, en tryggare plats att bo på vid den dagen man behöver 
ambulans eller räddningstjänst och polis. 

 

På den tiden då ovanstående diskuterades får vi inte glömma bort att sex familjer klarade sin 
försörjning via arbetet på färjan. En risk som diskuterades var också att det kunde bli mer 
”bus” här ute, man skulle vara tvungen att låsa både hus, garage, bilar mm som man redan 
idag måste göra på fastlandet. Eller som Bertil sa: ”man hade t.om varit tvungen att ta in 
katten på kvällen!” 

Många var rädda för att ön skulle ”slitas ner” av all biltrafik. En risk med att vi inte har en fast 
förbindelse kan innebära i framtiden att ön endast består av fritidshus. 

Boende (helår och sommar) på en ö utan en fast förbindelse kan ibland ta sig vissa ”friheter” 
utöver lagar och avtal vilket kan innebära olycksrisker! 

 

Vid ”pennan” Birgitta 

Ps. Nu är jouren borta nattetid samt färjan är stationerad och flyttad till fastlandet. 

 

 



Valborgsmässoafton 
Vårens ankomst firas vid Norra Badet kl. 20.00 
 

Lotterier med ”vårliga” vinster. 
Kiosken är öppen och har försäljning av varm korv och fika. 
Vi hälsar våren välkommen och sjunger vårsånger tillsammans.  

 

Varmt välkomna! 
Vinöns kultur och hembygdsförening 

 

 

 

Cirkeln ”Vinön förr” har terminsavslutning 
lördag 19 maj kl 14.30 OBS! vi träffas i 
Missionshuset 

 

 

 

Inbjudan till en konsert 
Söndag den 20 maj kl 18.00 har Erik Harrström bjudit in oss alla till en 
konsert i Lännäs kyrka.  

Han har komponerat en hel del själv som han tänker bjuda 
oss på, visst åker vi?  
Han kommer att spela piano! 

Ps. Det är Erik som står för Bluesfestivalen här ute i sommar! 



 Frukost och vårstädning 
 
Välkommen på frukost och information om solceller! 
Magnus Lagergren (egenföretagare inom landsbygdsutveckling 
samt solcellsprojektering bland annat åt NEPAB) kommer och 
berättar. 
 

Lördag den 12 maj klockan 9 på skolan. Frukost finns framdukad 
lite innan. Hembygdsföreningen bjuder. 

  

Efteråt, ca 10.30, städar vi skolan, 
skolgården och missionshuset! 
 

Välkommen hälsar Vinöns kultur- och 
hembygdsförening. 

 

 

Nya skyltar 
Vi har sökt medel från Landsbygdsnämnden till 
skyltar och anslagstavlor och TACK till Peter K, 
Bernt W och Sten K som har satt upp dem! 

 

 

 

Varmt tack Dan Karlsson för all din hjälp så att vi 
äntligen har ett fungerande nätverk på skolan igen! 



Uppföljning från den yngre generationens visioner och framtidsdrömmar 

En fin vårdag hälsade jag på hos Rikard Widlund för att 
höra hur arbetet framskrider med hans nya hamn på södra 
sidan av ön. 

Syftet med hamnen är framförallt att sjöräddningens 
(SSRS) arbete ska kunna fungera på ett kvalitativt sätt.  
En ev. patient från Vinön ska kunna få en snabb och säker 
lastning från Ö-bolansen till sjöräddningsbåten via en 
nylagd väg och båtramp vid hamnen. Patienten ska inte 
behöva bäras en längre sträcka. 

Det kan nämligen innebära risker både för patient och 
bärare. Belysningen ska också förstärkas. En fördel med att 
lägga sjöräddningsbåten på södra sidan av ön är att isen 

snabbare försvinner på den sidan och att man då kan lägga i båten tidigare på våren samt att 
isen lägger sig senare på vintern och båten kan ligga i under en längre period vilket ökar 
säkerheten för oss boende på Vinön och i Hjälmaren.  

Lite bakgrund; det tog ca. 1,5 år för Rikard att söka och få alla tillstånd som krävs för att 
kunna anlägga en hamn. Byggnadslov och strandskyddsdispens från kommunen samt 
tillstånd från Länsstyrelsen kring vattenverksamhet. Detta är naturligtvis inte gratis utan 
kostar en del. Allt detta måste vara klart innan Rikard sen kunde söka medel från småskalig 
infrastruktursatsning via Jordbruket och Länsstyrelsen. Rikard behövde bifoga en kalkyl över 
planerade köpta tjänster och materialkostnader. Dessa medel kan endast sökas en gång per 
år och Rikard fick medel och haft hjälp av en entreprenör till viss del men mycket jobb har 
Rikard fått lägga ner själv och en hel del återstår. 

Hamnen ska också erbjudas till fast boende på ön som är beroende av en båtplats på södra 
sidan. Gärna familjer som önskar skjutsa barn till olika aktiviteter på fastlandet. 

Några platser ska reserveras till besökande från fastlandet. En av Rikards drömmar är att 
tillsammans med några andra införskaffa en taxibåt vilket skulle innebära näringstillfälle för 
ön och samtidigt lösa knutar i logistiken med fastlandet. För övrigt har Rikard egna djur och 
får hjälp av pappa Bernt när han är borta på jobb. Rikard arrenderar Fåran för bete för får 
och kvigor och ska nu även arrendera Tockenön. Rikard har en ambition att bygga en kofärja. 
Han har redan införskaffat material till detta som ligger och väntar på landbacken ännu så 
länge. Rikard har fler drömmar, att de i framtiden ska kunna ha sjöräddningsbåten vid 
garaget bakom verkstaden. 

Rikards privata dröm är att kunna leva och bo här ute fullt ut, (livnära sig till 100 %)! 

Lycka till Rikard med familj! 



Besök hos familjen Andersson/Eriksson vid östra skogens kant 

När jag besökte ovanstående familj pågick 
arbetet med veden för fullt på vedbacken. 
Susanne berättade att hon har lärt sig att klyva 
ved av sin morfar Konrad. Filip körde in veden i 
vedboden, lilla Saga (16 månader) sov middag 
och hunden Molly övervakade det hela.  

Jag återkom några dagar senare då jag ville fota 
hela familjen och intervjua dem om deras 
visioner och drömmar. 

Familjen har övertagit Marias hus, då hon har 
flyttat till en lägenhet i Hampetorp.  

Susanne och Filip önskar ge Saga en fin och trygg 
plats att växa upp på och deras ambition är att 
prova på att bo permanent på ön. En 
förutsättning för detta är att det fungerar att ta 

sig till/från vänner och fritidsaktiviteter för Saga. Därför är kommunikationen med färjan 
mycket viktig. 

Filip är uppvuxen på en gård utanför Sätila, som ligger mellan Borås och Kungsbacka. Han har 
gått skogsbruksgymnasium i Svenljunga och driver ett skogsvårdsföretag sedan 2006, där 
huvudsysselsättningen är skogsröjning och avverkning med motorsåg. Filip jobbar periodvis i 
Västergötland där han har en upparbetad kundkrets, men har även haft en del uppdrag på 
Vinön de senaste åren. Målet är att arbeta upp en kundkrets här i närområdet för att kunna 
komma hem till sin familj varje kväll.  

Susanne är utbildad arbetsterapeut och har arbetat i drygt ett år 
med detta innan Saga föddes. Just nu är Susanne föräldraledig men 
ska börja arbeta igen till sommaren. Hon kommer då jobba som 
slussvärd på Göta kanal och slussa båtar och manövrera broar 
utanför Söderköping. Det är hennes fjärde sommar som slussvärd, 
ett mycket roligt arbete! 

I sommar ska Filip vara föräldraledig med Saga, vilket han ser fram 
emot. 

Utöver arbetet med veden, har de börjat ”röja” i uthusen på gården. Därefter ska en 
renovering ske inomhus och i första hand står detta på Susannes agenda, medan Filip tar 
huvudansvaret för Saga.  

 



Susannes vision är att renovera huset in- och utvändigt (t.ex. ett nytt kök i gammaldags stil) 
samt få ordning på trädgården. Filips dröm är att kunna ha ett jordbruk med djur utöver 
skogsarbetet. Kanske en häst till Saga? De önskar även att Saga ska få uppleva maten från 
grunden, vilket Filip har fått göra under sin uppväxt och har positiva minnen ifrån. Det 
innebär att Saga får lära sig var maten kommer ifrån och att hon får vara med och odla t.ex. 
potatis och jordgubbar m.m.  

Filip är nyligen tillfrågad att gå in i VKHF styrelse som suppleant, vilket han har tackat ja till. 
Han kommer ”utifrån” med andra erfarenheter/ögon som kan gagna oss på Vinön! 

Susanne och Filip fyller båda 30 år under maj och juli och tänker fira födelsedagarna med 
någon familjeutflykt/minisemester! 

 
Grattis till era födelsedagar och lycka till med era liv på Vinön! 

 
 

 

Den yngre generationen får även hjälp av sina föräldrar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Eva förföljs av ett flasklamm som en hund!              Christoffer tar första doppet för året! 



Träning hemma hos familjen Caisa, Emil och 
Ruben Andersson Svanlind 

 
Caisa och Emil har kommit en bit på väg med sina 
drömmar, de håller på för fullt och bygger och målar en 
träningslokal invid värdshuset. 

De har varit och presenterat sina idéer för VKHF styrelse 
och har blivit en arbetsgrupp inom föreningen. 

Får jag lov att presentera Vinöns rehab- & 

träningscenter, hälsa, vad betyder det egentligen? 

• Röra på sig regelbundet 
• Äta bra mat    
• Sträva efter psykiskt mående 
• Styrketräna 
• Göra saker man mår bra av 
• Aktivt socialt liv 

 

Varför ska man träna? 

När man blir äldre och/eller jobbar hårt ökar behovet av att ta hand om sin kropp. Lokalen 
kommer även att bli en naturlig mötesplats för alla glada motionärer. 

Hur kommer själva lokalen att se ut och vad kommer att finnas där? 

Själva träningslokalen är ca 18 kvm stor med begränsat utrymme. Utbudet på 
träningsredskap kommer med tiden att variera. Målsättningen är att det ska finnas; 
gummiband, pilatesbollar, motionscykel, crosstrainer, gåband, kryssdrag, 
multiträningsmaskin. Lokalen ska tillgänglighetsanspassas. Det kommer att finnas möjlighet 
att få ett individanpassat träningsprogram/upplägg. 

Det kommer att finnas möjlighet att endast köpa ett sommarkort för tillgång till 
träningslokalen eller årskort och medlemmar inom VKHF kommer att få ett rabatterad pris. 

Caisa och Emil hoppas /önskar öppna sin träningslokal lagom till sommaren så vi får 
anledning att återkomma med ytterligare information! 

Styrelsen för VKHF är inbjudna till invigningen vilket vi ser fram emot då vi säkert allihopa 
behöver få ett individuellt träningsprogram! 

 

Jag (Birgitta) kommer att återkomma med ytterligare visioner från de yngre! 



    

 BLUESFESTIVAL PÅ VINÖN 

Lördag den 14 juli blir det en stor bluesfestival här ute på Vinön.  

Detta sker i samarbete mellan Vinöns Kultur- och Hembygdsförening, Veronica och Johan på 
Värdshuset samt med Erik Harrström som dessutom är initiativtagare till detta arrangemang. 

Vi har sökt medel från Landsbygdsnämnden och har fått detta beviljat, tack! 

Vi har tillsatt en arbetsgrupp som består av Solveig Eriksson, Yvonne Karlsson, Åsa Ödman 
och Birgitta Åberg Andersson. Även Catrine Neiler har tillkommit till gruppen. 

Åsa 070 634 80 19 och Catrine 073 940 00 61 har ansvar för att försöka ordna någon slags 
konstutställning i Missionshuset i samband med denna helg, de tar tacksamt emot förslag 
samt ev. försäljning utanför Missionshuset. 

Solveig 070 677 67 35 och Yvonne 073 928 04 05 tar emot önskemål från er som skulle vilja 
sälja något under denna dag i skolan eller ute på skolgården samt annan hjälp på efter-
middagen. Caféet kommer att ha öppet! Birgitta är samordnare för gruppen och kontakt-
person gentemot Erik.  

Program vid scenen på skolan 

• Kristofer Lundström är konferencier 
• Ordförande för VKHF hälsar välkomna 
• Vinöns barn inleder bluesfestivalen kl 12.45 vid skolans scen 
• Kl 13 Tomas Ziden Trio 
• Kl 14 Rocking Cobra and the Rattlesnakes 
• Kl 15 Olaus Blues 
• Kl 16 Blues Solution 
• Kl 17 Frankie King 

 
Tomas Jennebo sänder radio live från festivalen och mycket mer…. Vi återkommer 
med ytterligare information! 



 

PROGRAM 2018 på Värdshuset  
http://vinonsvardshus.se 

 
Midsommarafton 22/6    Midsommarbuffé kl. 13-16  

Bokas direkt till oss på Värdshuset 070 763 21 56 / 019–448010 

lördag 30/6 Per Persson & Nya Packet   http://www.perssonspack.se/ 

lördag 7/7 Patrik Isaksson   http://www.patrikisaksson.se/ 

lördag 14/7 Gnällbälte blues - Årets bluesfest på Vinön med åtta band på två scener 

från kl 13,00 med start på värdshuset kl 19,30 

Band på värdshuset: ELS Band, Gerry Richardson & the E Types,  

Guldtuppen och de blå kakaduorna Konferencier: Kristofer Lundström 

fredag 20/7 Jack Vreeswijk   http://jackvreeswijk.se/ 

lördag 21/7 Lisa Miskovsky   http://www.facebook.com/lisamiskovskyofficial/ 

onsdag 25/7  Vinön unplugged med bl.a. Claes Janson, Melinda Ackeräng, Ida Lilja  

                         och Erik Harrström m.fl. 

lördag 28/7  Lustans Lakejer   http://sv-se.facebook.com/LustansLakejer/ 

fredag 3/8  Allsångsproffsen med grillbuffé 

lördag 4/8  Double inn   http://www.doubleinn.com/Nyheter.html 

lördag 11/8  Louise Hoffsten   http://www.hoffsten.com/ 
 

Biljetter kommer att finnas på ticketmaster inom kort 
http://www.ticketmaster.se/venue/vinons-vardshus-orebro-biljetter/von/431?language=sv-se 

http://www.perssonspack.se/
http://www.patrikisaksson.se/
http://jackvreeswijk.se/
http://www.facebook.com/lisamiskovskyofficial/
http://sv-se.facebook.com/LustansLakejer/
http://www.doubleinn.com/Nyheter.html
http://www.hoffsten.com/
http://www.ticketmaster.se/venue/vinons-vardshus-orebro-biljetter/von/431?language=sv-se


Massage 
 
Zon-och massageterapeut  
Elisabeth Behr 
kommer till Vinön onsdag 16 maj  
 
Tidsbokning tel 070-399 58 08 

Telefontid 8.00-9.00 

 
Fotvård 

 Inger Murstam 
 kommer till Vinön 
 onsdag 9 maj 
 tidsbokning på 
 tel 070-393 49 12   
  

 
 

PROGRAM TJEJTRÄFFAR maj 2018 
 
 

2 maj Spelkväll 
9 maj  Avslutning på Hornudden 

vi grillar tillsammans, 
hoppas på bra väder! 
 
 

Alla hälsas hjärtligt välkomna!  
 

 
Växa-säng säljes 

80 cm bred utdragbar säng i betsad furu från IKEA. Minsta mått 120 cm, kan dras ut 
till 200 cm. Ribbotten ingår. Finns i Kumla men vi kan köra den till Vinön. 

Pris:300 kr 

Katarina Olsson 070-2311152.  



 

 

 

                  

Kaffetårtor och smörgåstårtor  
     kan beställas alla dagar 
 
Pris:        kaffetårta       smörgåstårta  
 

  8 pers       200:-               300:- 
10 pers       230:-               360:- 

12 pers       260:-               420:- 
15 pers       320:-               500:- 
 
Ring Sten Tel: 070-239 02 11 
 

UTHYRNING AV SLÄPKÄRRA 
Hyr släpkärra direkt på ön,  

praktiskt och bra! 
 
Vinöns kultur- och hembygdsförening har en 
släpkärra för uthyrning. Den är försedd med en 
täckande plastkåpa och utrustad med tipp. 
Totalvikt är 900 kg och maxlast är 640 kg. 
 

Låter detta som ett bra alternativ till att hyra 
kärra på fastlandet, så är du välkommen att 

ringa vår ansvarige släpkärreförvaltare: 
 

Nils Svensson 019-44 80 28 
Vinöns kultur- och hembygdsförening 

 

 

Vinöns Bibliotek 
har öppet söndagar 16-17 
 
 Välkomna  
hälsar Yvonne!  
 
 
 

 KOSTNADER 
 Föreningsmedlem Övriga 

 Dygnshyra 250:- 500.- 
 Veckohyra 1.000:- 2.000:- 

 

Monas blommor och grönt 

Nu finns..... 

Penséer, potatis, tomatplantor och jordsäckar. 
Fler plantor kommer in varefter. 
 

För aktuell information eller önskemål 
ring tel 070-370 59 50 
 
Varmt välkomna                 
 Mona Blixt                         

 
 FÄRSKA VINÖÄGG OCH POTATIS 

Glass finns att köpa! 

hos Peter och Carina  

Tel:070-511 38 99 

 
 

tel:070-511


KONTROLL UPPSAMLINGSDIKE. 
 

 

För att lätt kunna kontrollera att det är rätt nivå är i uppsamlingsdiket, titta ner i nivåbrunnen 
där uppsamlingsrör bör/skall ligga helt synligt.  Infiltrationsbädden skall ligga 1 meter ovan 
grundvattennivån! 

Om det inte är så behöver uppsamlingsdiket åtgärdas! 

Ulf J 

 

 

Några foton från Eva Svensson på aktiviteter i Missionshuset från 1950 talet! 

 

   
 
 
Första bilden: 
Hjalmar Widlund, Margit Brynolfsson, Bernhard Andersson, Konrad Andersson (bakom), 
Iréne Vinestrand och en skymt av Ragnhild Widlund. I bakgrunden syns Alice och Paul Larsson. 

Andra bilden: 
Iréne Vinestrand och Ragnhild Widlund, okänd dam och Lennart Eriksson.  
Bakom syns Bo Persson, Elsa Pettersson och Ellen Persson. 



 

                      

                      

                      

 Vårpyssel                  

 Kasta om bokstäverna och bilda ord med "vårtema"         

 i raden under V blir det något vackert            

                      

            V          

 DÄKLEDG                          

 RVOUD                         

 LÅVDER                         

 BGVORAL                          

 VRKAS                         

 PASÅPBLI                           

 FOPAVTSI                           

 SGTILOASU                            

                      

                      

 Sudoku medel       Sudoku svårt      

                      

       8   6   9 1                 2 7  
 9 1   4 5     6     3 8           9    
       9                 2       5   4  
   4     8             2           4 5  
   6 8 1   2         4     8     7   3  
 7 5     6   8   2   9     7       8    
 2     6   5   8     2 9 8     1        
             3 2             6          
 6 7 3 2   8 9 4       1     3          
                      

                      

                      

                      

                      



RÖKT LAXRULLE MED 
VÄSTERBOTTENSOST 
15 stycken  
20 minuter + 30 minuter i frysen  
500 g skivad kallrökt lax 
150 g riven västerbottensost 
2 dl crème fraiche 
1 dl hackad dill 
½ tsk svartpeppar 
1 dl färska örter t ex dill eller 
bladpersilja 
Gör så här 
Lägg ut en stor bit plastfolie. Lägg laxskivorna 
omlott till en rektangel på plasten. Blanda 
västerbottensost, crème fraiche, dill och peppar 
till en jämn smet. Bred ut blandningen i ett jämt 
lager på laxskivorna. Rulla ihop laxen från 
långsidan så tajt det går med hjälp av 
platsfolien. Lägg den i frysen cirka 30 minuter. 
Ta av plastfolien och rulla den i hackade örter. 
Skär 2 centimeter tjocka skivor med en vass 
kniv. 
Tips 
Går utmärkt att frysa, perfekt att förbereda 
lång tid i förväg. 
 
LAXRULLE 
4 port 
300 g rökt lax, färskrökt i tunna skivor 
2 gelatinblad 
2½ dl crème fraiche 
½ tsk salt, mald vitpeppar 
finskuren gräslök 
3 msk röd stenbitsrom 
½ pressad citron 
Gör så här 
Täck en bricka eller skärbräda med plastfolie. 
Lägg ut laxskivorna en aning omlott på brickan. 
Lägg gelatinet i blöt i kallt vatten. Rör försiktigt 
samman crème fraiche med salt, peppar, gräslök 
och stenbitsrom. Häll citronsaften i en liten 
kastrull. Lägg i de mjuka urkramade 
gelatinbladen. Smält försiktigt över svag värme. 
Häll gelatinet i crème fraiche-blandningen under 
omrörning och låt det tjockna till en kräm. Bred 
krämen över laxskivorna. Låt krämen stelna 
något och rulla sedan ihop som en rulltårta. Låt 
stå i kylen 3 - 5 timmar. Servera som förrätt i 
inte alltför tjocka skivor, gärna med fräscha 
salladsblad och smörstekt bröd. Rullarna är även 
goda som matiga drinktilltugg. 
 

LÄCKER LAXOMELETT 
4 port Ugn 225° 
8 ägg 
1 dl mjölk 
½ tsk salt 
1 krm svartpeppar 
4 -  5 kokta kalla potatisar 
200 g gravad lax i skivor 
1 dl hackad dill 
1 dl riven västerbottenost 
Gör så här 
Vispa samman ägg, mjölk, salt och peppar. Skiva 
potatisarna och fördela dem och laxen i en 
smord eller bakpappersklädd ugnsfast form, 
25x35 cm. Toppa med dill och ost. Häll över 
äggstanningen. Grädda mitt i ugnen ca 30 min. 
Servera omeletten varm eller kall gärna 
uppskuren i rutor. 
 
ENKEL LAXGRATÄNG MED RÄKOR 
6 portionsformar à 10 cm i diameter 
Ugn 225° 
1 kg mjölig potatis 
1 purjolök 
500 g skivad kallrökt lax 
1 kg oskalade räkor 
2 dl gröna ärter 
½ dl finhackad dill 
4 msk finriven pepparrot 
½ tsk salt 
1 krm svartpeppar 
3 dl vispgrädde 
1½ dl riven lagrad ost 
Garnering 
skalade räkor, dill 
Gör så här 
Skala och skiva potatisen. Ansa och strimla 
purjolöken. Strimla laxen. Skala räkorna. Spara 
några till garnering. Blanda potatis, ärter, och 
purjolök, dill och pepparrot. Ta inte all pepparrot 
på en gång utan prova dig fram. Salta och peppra. 
Varva räkor, lax och potatisblandningen, i 6 
smorda portions-formar som tål ugnsvärme. 
Fördela grädden i formarna och toppa med riven 
ost. Gratinera mitt i ugnen till fin färg och 
potatisen är klar, ca 30 minuter. Känn med 
sticka. Täck med aluminiumfolie eller en plåt om 
gratängen får för mycket färg. 
Vid servering: Garnera med  räkor och dill. 
  



LAXGRATÄNG MED RÄKOR OCH ROMSÅS 
4 port Ugn 200º 
700 g laxfilé 
1 tsk salt 
1 krm svartpeppar 
3 msk grovt hackad dill 
Potatismos 
1 kg mjölig potatis 
3/4 dl varm mjölk 
2 msk smör eller margarin 
1 äggula 
½ tsk salt 
1 krm svartpeppar 
Räk och romsås 
500 g oskalade räkor 
2 schalottenlökar 
2 msk vetemjöl 
1 dl vitt vin 
3 dl vispgrädde 
½ citron, saft 
80 g röd rom 
1 dl riven lagrad ost 
Garnering 
räkor, grovt hackad dill, citron 
Gör så här 
Skala och dela potatisen i mindre bitar. Koka 
lättsaltat vatten. Häll av vattnet. Mosa 
eller mixa och tillsätt mjölk, matfett och äggula. 
Smaka av med salt och peppar. Lägg moset i en 
spritspåse med ett fint tyll. Spritsa 
utmed kanten i en smord ugnsform. Putsa laxen 
och dela i tärningar. Fördela laxbitarna i 
formens mitt. Skala räkorna och ta undan en 
tredjedel till garnering. Skala löken och fräs 
blank i lite smör. Strö över mjöl och späd med 
vin. Låt vinet koka in. Tillsätt grädde och låt 
koka in under omrörning. Låt småkoka under 
omrörning ett par minuter. Smaka av med salt 
och peppar och lite citronsaft. Tillsätt räkor och 
rom. Dra från värmen och häll såsen över fisken. 
Strö över riven ost. Gratinera mitt i ugnen 25–
30 minuter. Kontrollera så att fisken inte får 
för mycket färg. Garnera med räkor, dill 
och citron. Servera med kokta grönsaker eller 
en grönsallad. 
 
LAXPAJ MED SPENAT 
8 port Ugn 200º 
75 g smör 
2 dl vetemjöl 
¾ dl kvarg 
2 msk vatten 

Fyllning 
300 g färsk laxfilé eller tinad fryst 
1 liten purjolök 
1 msk smör 
100 g babyspenat 
1 rivet skal av citron 
3 ägg 
1½ dl grädde 
1½ dl mjölk 
1 tsk salt 
1 krm svartpeppar 
1 dl riven ost, t ex svecia 
Gör så här 
Hacka ihop smör och mjöl till en grynig massa. 
Tillsätt kvarg och vatten och arbeta snabbt ihop 
till en deg. Tryck ut degen i en form med 
löstagbar kant, ca 24 cm i diam. Låt vila i kyl 30 
min. Förgrädda pajskalet i mitten av ugnen ca 10 
min. Skär laxen i små bitar. Skölj och skär 
purjolöken i ca 1 cm stora skivor. Fräs purjolöken 
i smör i en panna. Tillsätt spenat och fortsätt 
fräsa tills spenaten är mjuk och glansig. Vänd ner 
citronskalet. Fördela lax och spenatfräs i 
pajskalet. Vispa samman, ägg, gräddmjölk, salt 
och peppar. Häll det i pajskalet och strö över 
osten. Grädda i mitten av ugnen 30 - 35 min. 
 
VÄRLDENS ENKLASTE DAIMGLASS MED 
LINGON 
4 port 
1½ dl lingon 
1 pkt vaniljvisp 
1 dubbeldaim (à 55 g) 
Dekoration 
1½ dl vispgrädde 
lingon, citronmeliss 
Gör så här 
Mixa lingonen lätt med en stavmixer så att de 
flesta bären krossas. Vispa vaniljvispen så att 
den blir tjock. Krossa daimen och häll krosset 
och lingonen i vaniljvispen. Häll blandningen i en 
avlång sockerkaksform, 1½ liter, klädd med 
plastfolie. Täck över och frys glassen i 4–6 tim. 
Ta ut glassen ur frysen 10 min före servering. 
Doppa formen i hett vatten och stjälp upp 
glassen.  Skär den i bitar. Vispa grädden. 
Dekorera glassen med en gräddklick, lingon och 
citronmeliss. 
 

Våren närmar sig efter en kall mars månad. Förr om åren 
var alltid lax ett kärt vårtecken. Har den här månaden 
plockat fram lite olika laxrecept som kanske passar just din 
smak. 

Smaklig måltid önskar Christina J 

https://www.arla.se/produkter/svenskt-smor/normalsaltat-82pct-500g-507553/
https://www.arla.se/produkter/arla-koket/kesella-kvarg-10pct-250g-492814/
https://www.arla.se/produkter/svenskt-smor/normalsaltat-82pct-500g-507553/
https://www.arla.se/produkter/arla-ko/svecia-28pct-sb-ca700g-497333/


 

vecka 18 
1 tisdag 17.00 

18.00 
Årsmöte Norra Byalaget 
Brandövning                                                                                                         

 2 onsdag 18.30  Tjejträff 

 3 torsdag   

 4 fredag   
 5 lördag   

 6 söndag 16-17 Biblioteket öppet    

vecka 19 7 måndag                                                                                                         Sophämtning     

   8 tisdag 18.00 Styrelsemöte VKHF 

 9 onsdag 
  
14.30 
18.00 

 

Fotvård - tidsbeställning 
Öppet hus i Missionshuset 
Tjejträff – Avslutning på Hornudden se annons     
                                                                                                                                                                                    

 10 torsdag                                                                                                        Kristi Himmelsfärds dag             

 11 fredag   
 12 lördag 09.00 Frukost, solceller och vårstädning i skolan se annons 

 13 söndag 16-17 Biblioteket öppet  

vecka 20 14 måndag   

 15 tisdag   

 16 onsdag  Zonterapi och massage Elisabeth Behr - tidsbeställning 
 17 torsdag   

 18 fredag   

 19 lördag 14.30 Terminsavslutning på Cirkeln ”Vinön förr                                          Pingstafton 

 
20 söndag 16-17 

18.00 
Biblioteket öppet 
Konsert med Erik Harrström i Lännäs kyrka                                     Pingstdagen 

vecka 21 21 måndag                                                                                                                                                                  Annandag pingst    
                                                                                                                                    Sophämtning 

 22 tisdag   

 23 onsdag   
 24 torsdag                                                                                                                                                              
 25 fredag   

 26 lördag   

 27 söndag 15.15 
16-17 

Gudstjänst i missionshuset – kaffe 
Biblioteket öppet                                                                                  Mors dag 

vecka 22 28 måndag 18.00 Redaktionsmöte 
 29 tisdag   
 30 onsdag   

 31 torsdag                                                                                                                      

juni 1 fredag    

maj 2018 

Det är vår och Vinön får besök av några turistbussar. Vi visar i kalendariet de bussar 
som redaktionen känner till. Vanliga turer för bussar är 10.15 från Hampetorp och 
15.45 från Vinön, men det kan variera.  
 

Vad händer nästa månad på Vinön? Kom ihåg att meddela redaktionen på 
o-bladet@vinon.se så det kan komma med i kalendariet!  
Se även anslagstavlorna på Vinön! 
. 
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