Några ord från redaktionen …………….
Våren är på gång! Flyttfåglarna har återvänt – tranor
och tofsvipor har bl a synts och fåren med sina lamm
bräker för fullt i hagarna. Till och med blåsipporna har
vågat sig upp lite ur marken även om det ännu inte är
så många.
Vi närmar oss med snabb takt vårens stora högtid –
påsken och för många blir det några efterlängtade
extra lediga dagar. Hoppas bara att solen tittar fram
och värmer våra hjärtan och kroppar. Om inte får vi
i alla fall hoppas på att alla färgglada påskägg med
innehåll muntrar upp oss till påskhelgen.
April brukar vara en månad med många möten, Vinöns Kultur- och hembygdsförening har sitt årsmöte 22 april. PS Glöm inte att betala in medlemsavgiften
innan årsmötet. Dagen efter har Östra Vinöns vägsamfällighet sitt årsmöte.
Norra byalaget har som vanligt sitt möte 1 maj. Glöm inte bort att boka in dessa
möten. Som sig bör avslutas april månad med valborgsfirande vid norra badet.
Vi hoppas på bra väder och stor uppslutning vid elden.

En riktigt Glad Påsk
önskar vi från redaktionen
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: 15 varje månad för annonser, 25 varje månad för övriga bidrag.

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 2017 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, pg 46 94 70 – 9, bankgiro 190-1206

Årsmöte
i Vinöns kultur- och hembygdsförening
lördagen den 22 april 2017 kl 13.00 i Missionshuset

Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Föreningen bjuder på kaffe och smörgåstårta.

Välkomna!
Vinöns kultur- och hembygdsförening

Vårstädning
Städning av skolan, skolgården och Missionshuset
Lördag 29 april kl 13,30
Vi bjuder på fika!
Ta gärna med dig k verktyg t ex kratta, skyffel
Alla önskas hjärtligt välkomna!
Vinöns Kultur och-hembygdsförening!

LUNCHSERVERING I SKOLAN TORSDAGAR 13.00
6:e april
20:april

Rotmos och fläsklägg
Något med kyckling

Pris 80:Bröd, smör, ost, måltidsdryck, kaffe och kaka ingår i priset
Anmälan senast tisdag för planering av inköp
Tfn. 33 28 08 076 019 59 82
Varmt välkomna önskar UllaLena

KLÄDINSAMLING
Vecka 19 (andra veckan i maj) kommer det att finnas
möjlighet att lämna kläder och skor här på Vinön för
hjälpsändningar till Lettland. Plaggen ska vara hela och rena.
Alla plagg är välkomna.
Mer information kommer i nästa Ö-blad.
Vill du redan nu ha mer information så får du gärna ringa
UllaLena, tel 33 28 08 eller 076 019 59 82
Vänliga hälsningar Östernärke hjälper Lettland /UllaLena
TACK på förhand!

Piano bortskänkes
av Vinöns Kultur och-hembygdsförening
Finns i Vinöns skola. Hämtas på plats.
Om någon är intresserad ring Solveig 019-44 80 81
eller Yvonne 019-44 80 57

Östra Vinöns Vägsamfällighet
Kallar till årsmöte
söndag 23 april kl 17.00 i Vinöns skola

5 sätt att ta bort klibbet efter prislappen
Ibland är det svårt att få bort prislappar eller gamla tejprester. Men då finns det några knep
att ta till.
1. Smörj in etiketten med olivolja, låt verka, lossa märket
och rengör sedan med diskmedel på en disksvamp.
2. Suddgummi gör susen! Sudda bort gamla lim och
tejprester.
3. Ta fram hårtorken! Värm prislappen med hårtork så att
limmet smälter, lossa märket och rengör sedan med en
trasa.
4. Dra bort med frystejp! Sätt frystejpen på
klisterresterna, dra bort, tryck dit tejpen igen, dra loss.
5. T-röd, 5-56, fönsterputs eller kemiskt ren bensin är rena dunderkuren. Fukta en
bomullstrasa, gnugga på märket och avsluta med eventuellt med en disksvamp med
diskmedel.

Förvandla scenen vid skolan till

VINÖNS UNGDOMSGÅRD
Vi planerar att låta ungdomarna ha en samlingsplats på scenen på skolgården och då behövs
föräldrar som engagerar sig och ansvarar för öns nya ungdomsgård.
Ett möte för ungdomar och föräldrar kommer att ordnas i maj.
Frågor och funderingar till ordförande Peter Kumlin tel. 070 514 64 04
e-post peter.kumlin@vinon.se

Vinöns kultur- och hembygdsförening

Semlor kan beställas till
tisdagar fram till påsk.
Pris 30:- st
Kaffetårtor och smörgåstårtor
kan beställas alla dagar
Pris:
8 pers
10 pers
12 pers
15 pers

kaffetårta

smörgåstårta

175:205:235:280:-

250:310:365:450:-

Ring Sten Tel: 070-239 02 11, 019-44 80 15

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:

Vinöns Bibliotek
har öppet söndagar 16-17
Fika till
självkostnadspris

Välkomna
hälsar Yvonne!

MASSAGE

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

Övriga

Dygnshyra

250:-

500.-

Veckohyra

1.000:-

2.000:-

FÄRSKA VINÖÄGG OCH POTATIS
Glass finns att köpa!

Elisabeth Behr, zon- och massageterapeut
kommer till Vinön
19 april 2017
Tidsbokning Tel 070-399
58
Telefontid: 8.00-9.00

hos Peter och Carina
Tel: 019-44 80 33

Valborgmässoafton
Vårens ankomst firas vid Norra Badet kl. 20.00
Försäljning av fika och lotterier medan vi
minglar vid brasan.
Brasan kommer att placeras mitt på vändplan
och man kan börja lägga ris i måttliga
mängder ett par veckor innan.

Varmt välkomna
Vinöns kultur och hembygdsförening

HÄLSOBUSSEN
kommer till Vinön den 25 april
Tidsbeställning: 019-602 30 21 måndag-fredag kl 10-15
Kostnad: 80 kronor som faktureras i efterhand.
Frikort gäller.

Kallelse till årsmöte för Norra Vinöns Byalag Ek. För.
1 maj kl 17:00 Vinöns skola

Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt fastställande av nya stadgan.
Övriga ärenden anmäls till ordförande eller sekreterare senast
Långfredagen.

Välkomna!/Johan

HÄNDELSER PÅ VINÖN, förr och nu
I några Ö-blad framåt skall jag försöka att ge lite information om hur det troligtvis har sett ut
här på Vinön under gångna tider. Det är en sammanställning av olika skeden som jag har fått
fram genom olika skrifter och hörsägner.
Sune Mohlin

Bosättning på Vinön
Vinön är den största ön i Hjälmaren, tidigare har fyra öar
varit bebodda året om men nu är endast Vinön och Valen
som är bebodda året om varav Vinön är störst.
Vinön ligger på en ås, som går över hela ön i nord-sydlig
riktning. Åsen är en del av en längre ås som kallas för
Vingåker-Fellingsbro-åsen men den skall, enligt uppgift, gå
igenom 7 kyrksocknar ända upp till Dalarna
Vinön var bevuxen med tallskog runt om vilken avverkades
tidigt. På åsen var det mest enbuskar och mycket sten.
Det var naturligt för folk att bosätta sig på åsen eftersom
det var högst och torraste delen eftersom det var mycket
kärrmarker på både västra och östra sidan.
Vinön har varit bebodd sedan 800-talet och är det äldsta
nämnda ortsnamnet i trakten. Det finns på en runsten från 1000-talet i Åsby.
Åsbystenen, som den kallas, är den enda av Närkes runstenar som har ett ortsnamn i skriften.
Den inskriften som kunnat tydas lyder: " Anund lät hugga denna sten efter Bolle, sin far. Han
blev död på Wijnön (Vinön) "
Namnet Vinön kan betyda "den vida ön", "Ön där fåglarna leker" eller "Ön där vinden viner"
Se vad namnforskare anser nedan!
På 1300-talet tillhör Vinön ett kloster i Julita.
År 1384 bytte biskop Tord i Strängnäs till sig 20 penningland mark på Vinön mot fiskevatten i
Hjälmaresund av abboten Ingvald i Julita kloster. Samma år byter han till sig 3 örtugland mark
på Vinön mot mark i Mellösa.
År 1540 drar Gustav Vasa in marken på Vinön från biskopen i Strängnäs (reduktion).
År 1593 blir Lännäs eget pastorat och Vinön räknas i fortsättningen till Lännäs församling och ej
som förut till Mellösa.
År 1627 bestämdes att gränsen mellan församlingarna skulle gå över den fiskrika åsen norr om
Vinön. Vinöborna ville lägga beslag på fisket vid Rosgrundet på åsen. Vid ting tilldömdes både
mällsingar och viningar fiskerätt.
År 1631 lämnar kronan Segersjö gård och Vinön till köpman Erik Larsson von der Linde som
ersättning för fordringar på staten. Senare kommer områdena till ätten Torstensson.

År 1768 köps Segersjö och Vinön av Josias Cederhielm, vilkens släkt fortfarande innehar
Segersjö.
År 1792 säljer Segersjö Vinön till en viss Olof Andersson i Ljungå för 200 daler. På Vinön finns då
ett 20-tal invånare. Samma år såldes Vinön till vinöborna för 400 daler. I avtalet fanns med att
ekskogen även i fortsättningen skulle disponeras av Segersjö. Hemmansägarna på Vinön fick
äganderätten till sina jordar, men fick inte behålla avkastningen. I köpebrevet stod det att
spannmålen skulle lämnas till Nora och Linde bergslag. Varje år fick de göra en veckolång resa
med sin skattesäd. År 1848 fick de börja lämna säden i Segersjö.
1906 löste de flesta ut sig med 2400 kr/mantal, men de som inte hade den möjligheten
betalade frälseräntan ända in på 1940-talet. Segersjö ägde mark på Vinön till för ett par år
sedan, det är en holme som, efter sjösänkningen, kom att hänga ihop med Vinön och heter
"Stora holmen”. Den såldes till en familj som flyttade hit och bosatte sig där.

1600-talets jordvärderingsenheter:
Geometriskt öresland = 3 tunnland= 12000–15000 kvm
1 Penningland = 1/24 öresland= 206 kvm
Örtugland = 9 stänger brett och 18 stänger långt åkerstycke med en mätstav på 9 alnar=
13122 kvadratalnar (4145 kvm)

Angående namnet VINÖN
Bland namnforskarna är det en allmänt utbredd uppfattning som gäller efter vad vi har kunnat
se i litteraturen. Senast hittar vi den tolkningen i boken Ortnamn i Närke av Karin Calissendorff
och Anna Larsson. Den går ut på att Vinön innehåller ett urgammalt ord vin, som betyder
'fågellek' eller 'fisklek' eller ett verb vina som är bildat därtill och som betyder 'leka' (om djur).
Detta ord finns som förled (början) i en mängd ortnamn i Sverige: förutom i vårt Vinön i
ytterligare en handfull Vinö eller Vinön på andra håll, samt i Vinberga och Vin(n)äs, som finns på
åtskilliga ställen i Sverige. Utförligt om detta har Lennart Moberg skrivit i tidskriften Namn och
bygd 1949.
Det gamla ordet vin som avslutar en stor grupp gamla namn i Sverige (numera oftast -ene, -ini
el.likn): Kälvene, Gäsene, norska Bergen m.fl. är ett helt annat ord. Det betyder ”betesmark”
och ska inte kopplas ihop med Vinön. Det ska heller inte vikingarnas Vinland (=Amerika), som
troligen innehåller ordet vin (det som man dricker).
Denna information fick vi från en person på Riksantikvarieämbetet, som hade varit på ett besök
här på Vinön.

Årsstämman med Skärgårdarnas Riksförbund på Visingsö 11-12 mars
Det kändes nästan som om Vinön var en av de stora organisationerna
(SIKO och BSR) i Skärgårdarnas Riksförbund SRF eftersom vi var fyra
personer på årsstämman i år. RoseMarie Hellén och Mariann Karlsson
var med som representanter för Vinön, Eva Widlund var med som anställd
informatör i SRF och lille Thor Hellén och Eva-Marie Olsson var med för att
Thor behöver sin mamma och om Rosie ska vara på möte så behöver Thor
en barnvakt.
Visingsö har varit bebodd i långa tider. Ön skapades när
jätten Vist kastade en grästuva ut i sjön så att hans fru
kunde kliva på när de skulle över till andra sidan, berättas
det. De många gravfälten vittnar om att ön varit bebodd
i långa tider och under 1100-talet var ön kungamaktens
ö. Det är många kungar som residerat på ön, bland annat
Magnus Ladulås. Under 1600-talet uppförde grevarna
Brahe ett slott och en kyrka, Brahekyrkan som har många
vackra utsmyckningar och är väl värd ett besök då den är
öppen under sommartid.
Visingsö är 14 km lång och 3 km bred på den bredaste delen, minsta bredd är 600 m. Det är
fascinerande när man går på landsvägen och ser sjön på båda sidor. Vi är många som varit på
skolresa till Visingsö och åkt remmalag. Remmalagen finns fortfarande kvar men på grund av att
det är färre skolresor så har det minskat.
Storfärjan Braheborg
Om man ska åka till Visingsö rekommenderas man
att boka plats via telefon och man får faktiskt
prata med en riktig människa. Det finns även en
chansarfil som fungerar bra så här års. Det
kostade 240kr för bil och tre vuxna men då får
man åka tillbaka också. De tar upp betalning på
färjan med hjälp av kortläsare. Färjan är gul men
körs i kommunal regi som då beslutar om tidtabeller,
avgångar, bokningar mm. Trafikverket trodde att en
gratisfärja skulle öka trafiken på ön och det tål inte
vägarna. Turen över tar 25 minuter, om man sitter

kvar i bilen så ser man inte så mycket eftersom färjan har bog och akterparti som hissas upp vid
lastning och lossning. Det finns två salonger med sittplatser och fin utsikt genom
panoramafönster.
Vi bodde centralt på Wisingsö Hotell och Konferens
som också är en folkhögskola, där även bibliotek och
museum finns. Härifrån var det också nära till
Kumlabyskolan (förskola, fritids och skolår 1-6) och
affären på ön, Coop, med öppettider 7-22 för att
kunna serva alla pendlare.

SRF:s årsstämma inleddes med att ordförande Sune Fogelström och Visingsörådet hälsade
oss välkomna. Sune började med att fråga om det var något i programmet som vi ville ändra på,
”Hur ska det kännas när vi åker härifrån vad vill vi hinna med?” Det är insiktsfullt att fundera på
det i början av en intensiv helg.
Årsstämmor kan vara både intensiva och omstörtande och gå väldigt lugnt och metodiskt till
väga. SRF:s årsstämma var lugn och det blev omval av de ledamöter som redan sitter i SRF:s
styrelse som består av:
Ordförande: Sune Fogelström (Möja), Vice ordförande: Jan-Eric Ericsson (Grundsund)
Ledamot: Lena Egnell (Holmön), Janni Olsson (Grundsund, representerar skärgårdens unga),
Sten-Åke Persson (Hven), Lennart Andersson (Söderhamn) och Anders Olsson (Gräsö).
Anetté Larm Johansson jobbar som verksamhetsledare och Eva Widlund är informatör med mera.

Projektet ”Vilja, Kunna, Våga”
SRF har som ambition att dra igång ett nationellt projekt som ska stötta medlemsföreningar i
sitt lokala förbättringsarbete. Projektet heter ”Vilja, Kunna, Våga” – en strategi för lokal
serviceutveckling i skärgården. SRF har tolkat service i en bred bemärkelse, där även jordbruk
och fiske är med för det är en service för kulturmiljön. Jordbruksverket har krav på 25 %
medfinansiering så SRF har frågat alla län eller regioner med fast ö-befolkning. Projektet är i tre
delar och i den första delen under 2017 ska cirka 50 personer kunna få komma ut och göra
inspirationsresor. 1000 kr/ deltagare och resa och projektet är beroende av att medlemmarna
vill ut och resa. SRF:s arbetsgrupper har nu blivit tillfrågade vad de vill åka iväg och titta på i
Sverige eller Europa. Vi kommer berätta mer om projektet ”Vilja, Kunna, Våga” i kommande
Ö-blad. SRF ska också stödja ESIN (European Small Island Federation) i minst ett projekt.
Rapport från Arbetsgrupperna:
Skärgårdsbönder planerar tre möten under året.
Färjegruppen har en träff med Trafikverket i mars och de ska träffas i höst igen. SRF har
påbörjat en inventering av alla färjeleder för att få fram kontaktpersoner för varje område.
Nätverket för Skärgårdsbarnens skolor håller på med ett projekt ”Skärgårdsbarnens
geografibok” där barnen får berätta om sina öar, sedda ur barnens ögon.
Boendegruppen bevakar strandskyddet och inventerar läget för hyresbostäder.
Bredbandsgruppen inventerar nuläget i skärgården och vill visa på goda exempel. Här har
Sverige valt att låta marknaden sköta övergången medan man i Norge har sagt att man inte ska
klippa kablarna förrän det finns ett utbyggt alternativ.
Blåljusgruppen: Inventeringen går in på upploppet, Östergötland är klart och de stora
områdena Bohuslän och Stockholm har ansvariga som jobbar på det.

Hans Arén, boende på Koster, pratade om hur man med hjälp av
lokal demokratin kan uppnå ett hållbart samhälle.
För att börja måste man ha koll på NULÄGET---- för att sen komma
till VISIONEN, DEN LEVANDE ÖN. Mellan dessa kan man tänka att
det ska finnas en gummisnodd en slags dynamik så att det sker en
utveckling.
Hans har varit på studiebesök på Traena i Nordnorge som har ett
bra system för lokal demokrati och lokal utveckling. Där bor det 460
invånare, de har skola med högstadium, bibliotek, äldreboende och
simhall. På Traena finns det även visionärer som exempelvis har
satsat på att bygga vackra glaskuber för fågelskådning eller som
filosofiska rum som står mitt ute i naturen så att man på ett
vindskyddat sätt kan titta på fåglar eller filosofera för endast 1800kr/2h. Detta har blivit en
jättesuccé och människor kommer och bor och spenderar pengar för att få uppleva
glaskuberna.
I Norge har man byggt upp samhället runt rurala näringar som jordbruk, fiske och handel. Alla
ska få bo där de vill. Man ger samhällsstöd i form av sänkt arbetsgivaravgift i glesbygd eller
slopad arbetsgivaravgift på en del ställen. Om man bor i glesbygd får man även skriva av sina
studieskulder efter några år.
Hans Arén menar att man kan uppnå hållbar utveckling genom:
 Ekonomi- lokalekonomiska analyser som visar på hur man kan behålla pengarna på ön,
de projekt man vill genomföra kan man få hjälp till via Ekobanken.
 Ekologi- arbeta för hållbar utveckling på många olika plan, odla, bygga med lokala
materiel.
 Social hållbarhet- lokala nämnder med lokal administration skapar demokrati, skapa
lokala fördjupade översiktsplaner.
Demokratin är viktig, i Sverige har vi gått från 3000 kommuner till 300 det gör att
representationen blivit sämre.
Visingsörådet
Våra värdar Visingsörådet berättade också om Visingsö som är Vätterns största ö på 25
kvadratkilometer med 731 invånare året runt (år 2000 hade man 817 inv.) Färjan Braheborg tar
34 bilar, 395 passagerare och tar 25 minuter, färjan är i kommunal regi och kommunen sätter
turlistan. Man har ca 160 000 besökare mellan maj och september. Populära turistmål är Näs
slott, kyrkorna och kungsgården. Visingsö har väldigt välbevarade och vackra kyrkor. Visingsö är
även känd för sin ekskog som är planterad cirka 1860 för försvarets skepps-byggen, man odlade
annan skog under ekarna och kvistade dem upp till 7 meter för att få raka och användbara ekar.
Det finns populära cykel- och vandringsstigar. Äldreboendet har 16 lägenheter. ”Öasvängen” är
en specialanpassad kollektivtrafik på ön. Visingsö bibliotek en vacker byggnad som har en panel
av Visingsö-ek, hade konstutställning av elever från folkhögskolan när vi var på plats.
Räddningstjänsten fungerar bra. Det kommunala bostadsbolaget Visingsöbostäder har cirka
hundra hyresbostäder på ön i form av villor, och det finns en kö så det planeras att byggas fler
hyresbostäder. Att det finns så mycket hyresbostäder på Visingsö är fantastiskt och är något
ganska unikt bland Sveriges öar. Ö-bion visar nya filmer varje onsdag. Visingsö AIS (idrottsförening) har ca 400 medlemmar och ska bygga nya lokaler för 5 miljoner. Visingsöborna är i
snitt med i 2,8 föreningar. Det finns tre mjölkproducerande gårdar på Visingsö.

Landsbygdskommitténs slutbetänkande
Ordförande Sune Fogelström hade också en ordentlig genomgång av slutbetänkandet av den
parlamentariska landsbygdskommittén som SRF skickade sedan in ett remissvar på.
Vi var alla väldigt nöjda med vår helg på Visingsö som bjöd på strålande väder och gemenskap
med andra ö-bor.
RoseMarie och Mariann har bidragit med text och Eva med foton samt även satt ihop det hela.

Skärgårdarnas Riksförbund har såsom en av många remissinstanser yttrat sig över
Landsbygdskommitténs slutbetänkande. Hela remissvaret finns på SRF:s hemsida
www.skargardarna.se eller på Skärgårdsbryggan, www.skargardsbryggan.com

Yttrande över remiss ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt
och välfärd” (SOU 2017:1)
Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, organiserar den fastboende befolkningen runt hela kusten från Luleå i norr till
Koster i väster samt på öarna i de stora insjöarna. SRF arbetar med förutsättningarna för boende, arbete och
service året runt i landets skärgårdar.

Skärgårdarnas Riksförbund, SRF svarar på remissen ur skärgårdarnas perspektiv och samarbetar med
Hela Sverige ska leva som svarar på remissen ur den övriga landsbygdens perspektiv. Remissvaret är
ett resultat av en process där alla våra medlemsföreningar medverkat genom en prioritering av
utredningens 75 mål. Dessutom har frågan behandlats på SRF:s årsmöte.
Sammanfattningsvis har SRF följande synpunkter:
 Av skärgårdarnas cirka 70 000 innevånare bor och verkar cirka 50 000 under minst lika utmanande
förhållanden som de 23 kommuner som speciellt pekas ut i utredningen. SRF anser att öar utan fast
landförbindelse skall jämställas med gles glesbygd och kustremsan skall betraktas som glesbygd.
 Strandskyddets tillämpning kan inte utelämnas i en sammanhållen politik för skärgårdarna.
 Målsättning att alla skall ha tillgång till snabbt bredband välkomnas. SRF anser att den framtida
organiseringen av både utbyggnad, drift och underhåll bör utredas för att bredband skall kunna bli ett
femte transportslag.
 Utredningen föreslår att reglerna för reseavdrag skall förändras från tidsvinst till avstånd. Detta
skulle starkt missgynna skärgårdarna där ofta en båtresa som är tidskrävande ingår även i en kortare
resa.
 En översyn av riksintressen välkomnas, för att balansera bevarandekrafterna anser SRF att
skärgårdarnas befolkning skall ges talerätt vid överklaganden som berör skärgårdarnas kärnfrågor på
samma sätt som vissa större intresseorganisationer.
 Finansieringen av utredningens 75 förslag är svag, den bygger på ett förändrat reseavdrag och
besparingar inom bredbandsutbyggnaden.
SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND
Remiss Landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1 mars 2017

VÄRDSHUSET PÅ VINÖN
Sommarens artistprogram tar form
Vi startar säsongen som vanligt med vår midsommarbuffé på midsommarafton, hälsar Johan
och Veronica Wilhelmsson som i år kommer att driva både värdshus och café på Vinön.
Biljetter till artistkvällarna kommer att finnas på ticketmaster.se.
Midsommarafton bokas direkt på värdshuset 019-44 80 10 eller 070-763 21 56.
lördag 1/7
Adolphson & Falk
lördag 8/7
vakant
fredag- lördag 14-15/7 Lisa Miskovsky
lördag 22/7 Dan Hylander och Maria Blom band
fredag 28/7 Lisa Lystam Family Band
lördag 29/7 Double Inn
fredag 4/8
Allsångsproffsen med grillbuffé
lördag 5/8
Anders Wendin (Moneybrother)
lördag 12/8 Patrik Isaksson

Mer information om Värdshuset och Caféet kommer i nästa Ö-blad.

Gamla fotografier berattar om var historia.
Har har Robert James fotograferat nar det ar dags for farjan att lamna Vinon, lastad med ett par
bilar och nagra passagerare. Kanske nagon bekant? Vi i redaktionen onskar fa med gamla foton
i tidningen lite da och da. Skicka garna gamla bilder till Ö-bladet pa o-bladet@vinon.se
Eva Widlund

Första färjan, Vinön I, kom till Vinön redan 1939. Den hade plats för tre personbilar. Vinön II kom till Vinön 1956, det är
den vi ser på bilden. Hon kunde ta sex bilar. Tredje färjan Isabella kom 1963 och hette först Färja 259, den tog tolv bilar.
1986 var det dags för den fjärde färjan, Vinösund, som först hette Färja 325 som också tar tolv bilar och är nuvarande
reservfärja. När färjan Sedan kom hösten 2005 blev det plats för 14 personbilar.

HANTVERK TILL FÖRSÄLJNING
Nu
har jag nyvävda trasmattor i olika färger samt
lite annat smått och gott.
Titta gärna in när du har vägarna förbi.
Adress Norra Vinön 222.
Christina Johnsson,
tel 019 448011 el 0703 547654

HEMLIGHETEN BAKOM VARFÖR DU SKA ÄTA ÄGG
För att det är nyttigt, billigt, vitaminrikt, innehåller antioxidanter, innehåller en
tredjedel av dagsbehovet av selen och alla aminosyror du behöver. Och gott.
Ägget har många fördelar som livsmedel betraktat. Nu ska amerikanska forskare
utreda om det dessutom kan hålla skallen i form.
Under sex månader utreder de om ägg kan skydda mot dåligt minne och demens.
Hälften av deltagarna i studien som utförs på Tufts University får äta två ägg om dagen,
kontrollgruppen får klara sig helt utan. Under de sex månaderna studien pågår ska båda
grupperna testas vad gäller minneskapacitet, verbal förmåga, koncentrationsförmåga, och
analytisk skärpa.
Orsaken till att de väljer att genomföra studien är att tidigare forskning visat att
antioxidanterna lutein och zeaxanthin, som finns i ägg i hög mängd, kan förbättra
minnesförmågor.
Nu vill forskarna ta reda på om äggätande kan skydda mot minnestapp och demens, skriver Daily
mail.
Men tills dess de har säkra slutsatser kring den frågan, finns det minst sju andra skäl att äta
ägg.

HÄR ÄR ALLA 7 SKÄL
1. Ägg är rena rama vitaminpillret. Innehåller alla vitaminer utom C-vitamin.
2. Innehåller både mättande proteiner och alla viktiga aminosyror kroppen behöver.
3. Antioxidantrikt: Innehåller bland annat antioxidanterna E-vitamin, selen, lutein
och ß-karoten. De hjälper kroppen att bekämpa de fria syreradikaler som angriper
våra celler.
4. För varje ägg du äter får du i dig en tredjedel av dagsbehovet av selen, Vitamin E och B 12.
5. Miljövänligt. En nästan komplett måltid serverad i en miljövänlig förpackning som går att
återvinna. Välj gärna ett ekologiskt framtaget på hönserier där man är extra snäll mot djuren.
6. Gulan är rikast. De flesta vitaminer och antioxidanter finns där.
7. Den som har ägg har mat. Laga en omelett, pannkaka, sufflé, äggröra eller koka och garnera
med nåt gott.

FASOLAKIA – VEGETARISK BÖNGRYTA
MED FETAOST
4 port
500 g potatis
1 gul lök, ½+½
4 vitlöksklyftor, 2+2
500 g haricots verts,
frysta
4 msk olivolja, 2+2
1 burk finkrossade tomater, 400 g
1 dl vatten
1 kruka persilja, grovhackad
2 grönsaksbuljongtärningar
1 tsk salt
2 lagerblad
Tillbehör
200 g fetaost och ett gott bröd
Gör så här
Skala och skär potatisen i mindre bitar. Koka
den i lättsaltat vatten 5 min. Häll av vattnet,
låt potatisen ånga av i durkslag. Skala och
finhacka lök och vitlök. Skär bönorna i mindre
bitar. Stek bönor, 1/2 lök och 2 vitlöksklyftor
i 2 msk olja under omrörning 2-3 min i en
kastrull. Ta upp bönorna i en bunke. Stek
potatisen med resten av löken och vitlöken i
2 msk olja 2-3 min under omrörning. Tillsätt
tomater, vatten, persilja, buljongtärningar,
salt och lagerblad.
Blanda ner bönorna och sjud 5-6 min. Tärna
fetaosten. Servera fetaost och bröd till
böngrytan.
GÖS I HET TOMATBULJONG MED
KORIANDERKRÄM
4 port
Ugn 150º
4 gösfiléer, à 125 g
1 tsk salt
1 tsk strösocker
3 morötter, ca 300 g
1 palsternacka, ca 150 g
1 purjolök
2 vitlöksklyftor
½ msk rapsolja
1½ msk tomatpuré
1 msk sambal badjak el ½ msk sambal oelek
4 dl vatten
2 dl vitt torrt vin
2 msk konc fiskfond
Korianderkräm
½ kruka koriander
1 dl crème fraiche

1 krm salt
Garnering ½ kruka koriander
Tillbehör 4 skivor lantbröd
Gör så här
Korianderkräm: Hacka koriandern och blanda
med crème fraiche. Smaka av med salt. Ställ
krämen kallt så länge.
Gnid in fisken med salt och socker och låt den
ligga i rumstemperatur ca 15 min. Skala under
tiden morötter och palsternacka och skär i
tunna strimlor. Ansa och skär purjolöken i ca
5 cm långa bitar. Skär purjolöksbitarna i
tunna strimlor på längden. Förväll rotsakerna
i lättsaltat vatten ca 3 min. Spola av med kallt
vatten och låt rinna av. Skala och finhacka
vitlöken. Fräs vitlöken i olja tillsammans med
tomatpuré och sambal i en kastrull ca 2 min.
Tillsätt vatten, vin och fond och låt koka
under lock ca 5 min. Vik ihop fisken och lägg
den på en plåt med bakplåtspapper. Tillaga
mitt
i
ugnen
12-15
min.
Fördela
rotfruktsstrimlorna i djupa tallrikar. Lägg
fisken ovanpå. Häll den heta buljongen över
och
toppa
med
korianderkräm
och
korianderblad. Servera med bröd.
OBS! Rätten blir lika god med persilja eller
gräslök.
KYCKLING I BALSAMSÅS OCH
LJUMMEN BÖNSALLAD
4 port
Ugn 200º
4 kycklingfiléer
8 skivor bacon
salt, svartpeppar,
oregano
Sås
3 dl grädde
3 msk balsamvinäger
1½ msk koncentrerad kycklingfond
1 pressad vitlöksklyfta
Ljummen bönsallad
600 g frysta haricots verts
1 burk marinerade soltorkade tomater, ca
200 g
1 rödlök
svartpeppar, flingsalt
olja till stekning
Gör så här
Krydda kycklingen med salt, peppar och
oregano. Linda 2 skivor bacon runt om varje
filé. Bryn kycklingen i smör i en stekpanna.
Lägg över i en ugnsfast form. Vispa ihop alla

ingredienser till såsen och häll i formen med
kycklingen. Stek i mitten av ugnen ca 25 min
eller tills kycklingen är genomstekt.
Bönsallad: Strimla de soltorkade tomaterna.
Skär rödlöken i tunna klyftor. Hetta upp olja
i en stekpanna. Lägg i de frysta bönorna och
låt fräsa på ganska hög värme i ca 5 min. Rör
runt så att de inte bränns. Tillsätt tomater
och rödlök och låt fräsa med i ytterligare ca
5 min. Salta och peppra. Salladen är färdig
när bönorna är genomstekta och allt fått lite
färg.
KYCKLING I UGN MED GRÖNSAKER OCH
CITRUS- OCH FETARÖRA
4 port
Ugn 225º
1 stor kyckling, gärna majskyckling, ca 2 kg
½ msk olivolja
1 tsk salt
2 krm svartpeppar, nymald
3 paprikor, gärna i olika färger
1 fänkålsstånd
1 rödlök
2 vitlöksklyftor
1 burk olivmix, 290 g
3 dl torrt vitt vin
1 dl vatten
3 msk konc kycklingfond
50 g smör
1 apelsin
Citrus- och fetaröra
1 kruka basilika
1 kruka oregano
2 vitlöksklyftor
1 citron, rivet skal
1 dl pressad apelsinsaft
1½ msk pressad citronsaft
1 dl olivolja
150 g fetaost
2 krm salt
1 krm svartpeppar
Tillbehör
3 dl ris, gärna jasminris
Gör så här
Stycka kycklingen i åtta delar. Bryn dem runt
om i olja i en het stekpanna. Krydda med salt
och peppar. Lägg dem i en långpanna. Kärna ur
och skär paprikorna i grova bitar. Ansa och
skär fänkålen i klyftor. Skala och skär löken i
klyftor. Skala och grovhacka vitlöken.
Fördela grönsaker, lök, vitlök och oliver runt
kycklingen. Blanda vin, vatten och fond och

häll runt om kycklingen. Klicka över smör.
Skölj apelsinen noga i ljummet vatten. Riv
skalet och strö det över kycklingen. Skär
apelsinen i skivor och lägg dem på kyckling och
grönsaker. Tillaga mitt i ugnen tills kycklingen
är genomstekt, 75° innertemperatur, beräkna
ca 45 min.
Röra: Repa örterna och finhacka dem, spara
några kvistar till garnering. Skala och
finhacka vitlöken. Rör ihop örter, vitlök,
citronskal, apelsin- och citronsaft och olja.
Smula i fetaosten och krydda med salt och
peppar. Rör om försiktigt.
Ta ut långpannan och klicka lite av citrus- och
fetaröran över kycklingen. Garnera med de
sparade örterna. Servera kycklingen med
resterande röra och ris.
RABARBERSMULPAJ MED HALLON OCH
VIT CHOKLAD
Späda rabarberstjälkarna smakar härligt i
smulpaj. Servera tillsammans med lättvispad
grädde till kaffet eller som dessert!
6 port
Ugn 200º
1/2 liter rabarber i centimeterstora bitar
100 g hackad vit choklad
200 g hallon
2 msk strösocker
Smuldeg
1¾ dl vetemjöl
½ dl strösocker
1½ tsk vaniljsocker
1 dl kokosflingor
75 g kallt smör
Gör så här
Blanda rabarber, choklad, hallon och socker.
Fördela blandningen i en smord pajform eller
fyra portionsformar.
Smuldeg: Blanda vetemjöl, socker, vaniljsocker och kokos i en skål. Tillsätt smöret i
mindre bitar och finfördela till en grynig
massa. Fördela smuldegen över bären. Grädda
mitt i ugnen ca 20 min, vakta noga så att inte
kokosflingorna bränns. Om du vill se lite av
rabarber och hallon, peta lite med en gaffel
så att frukten lyser igenom. Servera med
vispad grädde eller vaniljvisp. Sikta ev lite
florsocker över.
Vegetarisk gryta, ett nytt gösrecept, två enkla kycklingrecept samt en försmak av våren – rabarber – är vad
som bjuds på denna månad.
Smaklig måltid önskar Christina J
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vecka 14

vecka 15

1

lördag

2

söndag

3

måndag

4

tisdag

18.00 Brandövning

5

onsdag

19.00 Tjejträff

6

torsdag

13.00 Lunch i skolan OBS! Anmälan

7

fredag

8

lördag

14.30 Cirkeln ”Vinön förr”

9

söndag

16 -17 Biblioteket öppet - fika

16 -17 Biblioteket öppet - fika
Beställ mat!

10 måndag

Sophämtning

11 tisdag
12 onsdag

Beställ mat!

14.30 Öppet hus i Missionshuset
19.00 Tjejträff

13 torsdag

vecka 16

14 fredag

Långfredagen

15 lördag

Påskafton

16 söndag

16-17 Biblioteket öppet- fika

17 måndag

10.00

Gudstjänst i Missionshuset
Vandring från färjeläget med start kl 10.00

18 tisdag
19 onsdag
20 torsdag

Påskdag

Annandag påsk
Beställ mat!

Zonterapi och massage Elisabeth Behr-tidsbeställning
19.00 Tjejträff
13.00 Lunch i skolan OBS! Anmälan

21 fredag

Vecka17

22 lördag

13.00 Årsmöte Vinöns kultur- och hembygdsförening

23

16-17 Biblioteket öppet – fika
17.00 Årsmöte Östra vägsamfälligheten

söndag

24 måndag

Sophämtning

25 tisdag

Hälsobussen - tidsbeställning
18.00 Redaktionsmöte

26 onsdag

19.00 Tjejträff

Beställ mat!

27 torsdag
28 fredag

maj
vecka 18

29 lördag

13.30 Vårstädning på skolgården

30

söndag

20.00 Valborgsmässofirande se annons

1

måndag

2

tisdag

17.00 Årsmöte Norra byalaget
18.00 Brandövning

H M Konungens födelsedag

Första maj
Beställ mat!

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!

