Några ord från redaktionen...
Så är den sköna sommaren här igen. Ute i naturen
exploderar det, vårblommorna är borta, till och med
liljekonvaljer och syrener är snart utblommade.
Men de ståtliga lupinerna blommar på många
ställen. Sedan några veckor har vår ö besökts av
åtskilliga bussar med glada turister. Det är lika roligt
varje gång att få visa Vinön för dem. Snart är det
skolavslutning och det är först då som övriga turister
kommer hit för egen maskin. Alla är lika välkomna.
Vi har nu en månad framför oss med ett fullt
kalendarium. Till kommande helg har vi först
nationaldagen, som firas med att vi hissar flaggan
vid skolan, och sedan pingst. Du som har flaggstång,
glöm inte att hissa flaggan dessa dagar!
Traditionellt midsommarfirande sker som vanligt vid Vinöns skola. Innan dess har man
möjlighet att inta midsommarbuffé på Värdshuset som slår upp sina portar på
midsommarafton. Bröderna Wilhelmsson driver även i år Värdshuset med hjälp av familjerna
och fin personal. På midsommarafton öppnar skolans utställning och hantverksförsäljning.
Peter Sahlin, sommarboende på ön, är den förste utställaren. Midsommardagen är det åter
den traditionella folkdansuppvisningen.
Framsidesbilden är tagen av fotograf Fredrik Hjerling vid Åsa Romsons besök på Vinön. Övriga
fotografer i detta nummer är förutom Eva Widlund, Christina Johnsson och RoseMarie Hellén.

Ha en riktigt skön sommar alla våra läsare!
önskar redaktionen/Christina, Mariann, Rosie, Birgitta och Eva

Bidrag till Ö‐bladet skickas till o‐bladet@vinon.se eller lämnas i skolan eller i hembygdsföreningens postlåda vid skolan.
Datum som gäller: 15 varje månad – annonser, 25 varje månad – 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 2014 är 100 kr för enskild och 200 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

Fira Sveriges nationaldag med oss!
Frukost i bersån, caféet öppet från 8.30.
Klockan 9.00 hissas flaggan.
Vi sjunger Sveriges nationalsång tillsammans.
Välkomna!
Föranmäl gärna!
Catrine 0739 400061

Vinöns NYA café
har öppet

alla dagar 10-17
Endast fika och glass på
midsommarafton!
Kl: 15-18

Välkomna
Tomas & Catrine
Facebook/Vinöns nya café

VAD ÄR DETTA!
Hembygdsföreningen har fått in detta föremål.
Den som kan berätta vad det är, kontakta
föreningen! Prata med någon i styrelsen eller
UllaLena på skolan!

Nu är det gott om sommarplantor.…
Det finns sommarblommor, amplar, perenner,
tomatplantor, kryddväxter, potatis, jordsäckar.
Öppet: söndag-torsdag
fredag em
lördag fm
För dagsaktuell information eller önskemål
ring: 019-44 80 50, 070-370 59 50

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

Varmt
välkomna
Mona Blixt

Kaffetårtor och smörgåstårtor kan
beställas alla dagar
Pris:
kaffetårta
8 pers
160:10 pers
190:12 pers
220:15 pers
265:-

smörgåstårta
250:300:350:420:-

Peter och Carina
Tel: 019 - 44 80 33

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

Vinöns

Örtbod

Örtboden kommer att öppna för
säsongen den 15 juni. Fram till dess kan
man hyra cyklar efter överenskommelse.
Öppettider 10.30-17.00
Lunchstängt 13.00-13.45
Midsommarafton stänger vi kl. 13

Vid frågor och bokningar av cyklar hör av er till mig på tele 0736 18 77 11

Varmt välkomna!
önskar RoseMarie med familj och personal

Info om solenergi var det vid scenen vid skolan den 31 maj
Vi var ett litet gäng som träffades på skolgården och diskuterade möjligheterna för att skaffa
egen sol-el. En familj är redan i startgroparna och hade redan beställt sina paneler som
kommer sättas upp under sommaren. De kunde dela med sig av sina aktuella erfarenheter. Det
finns intresse att ta ut en säljare av sol-el-paneler som på plats hemma hos de intresserade kan
se hur en anläggning kan se ut. Här finns det möjlighet att haka på, så hör av er till mig,
RoseMarie. Det var många praktiska frågor som diskuterades, lutning på paneler, kostnader
och avräkningstid, hur ser bidragen ut?
Intresse finns också att få veta mer om system som gör varmvatten av solenergi. Sådana
system kan vi titta lite närmare på och redovisa för här i kommande Ö-blad
Dagen till ära hade jag knåpat ihop en liten tipspromenad som hade 10 frågor av varierande
art med solen som tema. Exempel på frågor: Vilken planet ligger närmast solen i vårt
solsystem? ( Merkurius), Vad hette solguden i det gamla Mesopotamien? (Utu)
Det var tre personer som fick 7 rätt och det var Christina Johnsson, Bernt Widlund och
Kerstin Rohlén och av dem lottades vinsten som var en soldriven utomhuslampa till Kerstin
Rohlén, Grattis!
Jag ser den här träffen som ett steg på vägen mot en mer hållbar ö, där energi är en del.
Tack också för deltagande och engagemang!
Hälsningar RoseMarie Hellén

sommar
program 2014
med reservation för ändringar, se anslagstavlor för aktuell information och tider!
Midsommarafton

Hembygdsföreningen öppnar försäljningen för säsongen
Vernissage – Peter Sahlin

söndag 13 juli

Familje- och hantverksdag för alla åldrar
Vernissage – Samuel Andersson - fotoutställning

lördag 19 juli

Hampe gospelkör med Håkan Isacsson i bersån

lördag 26 juli

Loppis i bersån

lördag 2 aug.
söndag 3 aug

Melodikrysset med dragspelsklubben T-draget
Vernissage - Kulörerna

lördag 23 aug.

Lyskväll

Öppettider för Missionshusets konst, hantverk och turistinfo
10 – 17 alla dagar, 10 – 18 de dagar Värdshuset har artister.
Då det är vernissage öppnar utställning och försäljning kl 13.00

Efter allt fliskörande var vi många som blev glada den
27 maj när timmerbilarna fick vänta och släppa förbi
oss. Sedan dubblerade färjepersonalen 18.15‐färjan, så
att timmerbilarna kom över, trots att det var
måltidsuppehåll. Tack!
Åsa
Vi blir glada av alla positiva kommentarer vi får. Av
människor som uppskattar vårt jobb med att få ett så
trevligt café som möjligt. Då främst från Ö‐borna.
Kram till er!
/Catrine och Tomas.

Skicka in vad som gläder dig!

Midsommarfirande på Vinön 2014
Dagen före midsommarafton
samlas vi på skolgården kl.18.00 för att klä midsommarstången.
Christina Ekblad leder arbetet och det är bra om alla tar med blommor,
det går åt mycket!!

Midsommarafton
Vernissage kl. 13.30 i Missionshuset.
Sommarens första konstnär är Peter Sahlin.
Hembygdsföreningen öppnar försäljningen för säsongen.

Midsommarstången reses kl 16.00 till musik av
Jan-Gunnars orkester.
Dansen leds av Lina Helmersson.

På festplatsen finns chokladhjul och
hembygdsföreningens lotterier samt möjlighet att
köpa kaffe och glass på Vinöns Nya Café.

Midsommardagen
Folkdansuppvisning kl 15.00
Viola Hjälmarö kommer åter med Öknaby dansgrupp.

Välkomna!
hälsar Vinöns kultur- och hembygdsförening

MASSAGE
Elisabeth Behr
zon‐ och massageterpeut
kommer till Vinön
onsdagen den 25 juni
Tidsbokning
Tel 070‐399 58 08
telefontid: 8.00 – 9.00

UTHYRNING AV SLÄPKÄRRA
Hyra 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.

KÖP SKÄRGÅRDSKALENDERN
REA på skärgårdskalendern i skolan
och missionshuset! Både juni och juli
månad har bilder från Vinön!

Kostnader:
Dygnshyra:
Föreningsmedlem 250:‐ Övriga 500:‐
Veckohyra:
Föreningsmedlem 1000:‐ Övriga 2000:

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

SÄLJES:
2 st skumgummimadrasser
obetydligt använda 100:‐ st
Bredd: 80 cm Längd: 200 cm
Tjocklek: 12 cm
Eva Svensson
Tel : 019 ‐ 44 81 31, 070 ‐ 92 66 515

Vinöns Värdshus har skaffat en ny hemsida, http://vinonsvardshus.se/ .
Du kommer även dit om du går in på www.vinon.se och går vidare till Värdshuset.
Så här ser programmet ut nu i slutet av maj.

Angående mobiltäckningen på Vinön
Förra sommaren låg det namnlistor på olika ställen för
att uppmärksamma den dåliga täckningen på Vinön.
Ö-bladet frågade Mikael Broström hur det hade gått
med listorna.
-

Jag har skickat in protestlistorna till respektive
operatör och har fått svar från operatörerna
Tre och Telia.

Tre har gjort förändringar i sitt nätverk som ska påverka täckningen
positivt, de har pågående mätningar just nu.
Telia har informerat att de har planer på att bygga mast (på Valen om jag
fattat det rätt).
Telenor har fått protestlistorna men där verkar det ha fastnat. De har
inte kontaktat mig eller något. Ringer man dem så har de en notering att
jag skickat in listorna, men inget mer. De lovade att återkomma men de
har de inte gjort.
Intressant är väl att lilla operatören Tre visar framfötterna och faktiskt är
intresserade av att bygga ut sitt nät, medan de andra operatörerna tycks
leva på sina kunder i storstäderna på samma gång som de skryter om
täckning i tv.
Mikael Broström

Skogsavverkningar fortsätter efter sommaren.
Nu är det inga skogsmaskiner kvar på ön, för denna gång.
Sydved meddelar att de fortsätter i höst då de har rätt många
ställen kvar på Vinön att avverka på.
Skogsavverkningar från augusti 2014 och framåt
Är det någon mer som vill ha hjälp med avverkning av skog?
Då går det bra att kontakta
Christer på Sydved christer.olson@sydved.se eller
Esko på theskogsvardarna@hotmail.com !

På utflykt med Vinöns tjejgrupp
Vad mycket trevligt det händer på Vinön. Eller rättare sagt vad mycket trevligt det anordnas. Bara ett
par dagar efter att jag åter fått förmånen att flytta in i lilla stugan hos Nils så bär det iväg på Tjejresa.
Så trevligt anordnat och genomtänkt.
En regntung onsdagsmorron så går jag förväntansfull bort till Christina. Vi ska åka till Mariestad och
ett ullspinneri. Vi hämtar upp några till och nere vid färjan så väntar några på oss. Men gissa vem som
står först i färjekön. En stor brun container full med flis. Jo, det kunde ha börjat bättre men skam den
som tappar glädjen för en flisbil. Efter en naturlig försening så är vi på väg.
Vårt första stopp blir i Lyrestad, vid Göta Kanal. Nu är vi verkligen fikasugna. Vi hittar ett alldeles
nyöppnat litet café. Så trevligt. Gott fika och ett trevligt bemötande. Annas café. Rekommenderas.
Det bär av till Kampes Spinneri. Oj, vilken guldgruva för oss garnintresserade. Det inhandlas garn till
nålvantar och lite annat också. Det fanns jättemycket att titta på och handla. Garn, mattor, påslakan,
dukar och mycket mer. Vi tar gott om tid på oss att titta runt och handla. Medan vi spenderat våra
sparade slantar så har vädret bestämt sig för att solen ska visa sig. Härligt!!!
Men nu är vi sju tjejer hungriga. Mariestad nästa och MAT. Vi
hittar en trevlig restaurang med god mat. Skönt att bara få
sitta ned och bli uppassade. Det var lyx för oss. Mätta i magen
så tar vi en liten promenad tillbaka till torget där vi parkerat.
En liten klädesaffär fick besök och blev några plagg fattigare.
Dags att fundera på nästa besöksmål. Karlssons
Handelsträdgård.
Att titta på och handla växter är fantastiskt trevligt. En sådan
färgprakt och så många olika sorters blommor. Något för
gröna fingrar att pyssla med. Men vi har våra egna
leverantörer hemma på ön som vi vill ska få finnas kvar. Det
blev inga större inköp, men det är alltid trevligt att titta. Nu
måste det tänkas på hemfärd. Fast efermiddagskaffe vill vi ha.
Hova får besök av Vinöns tjejliga. Ett härligt gammaldags
konditori. Bakelser, kakor, bullar, wienerbröd. Så som jag vill
ha ett konditori. Svårt att välja? Ja, det var det. En liten titt på
torget innan vi fortsätter hem.
Tänk vad det är trevligt att åka på utflykt, men så skönt det är
att komma hem igen.
TACK tjejer för att jag fick följa med och tack för en härlig
gemenskap.
UllaLena

foto: Christina Johnsson

ÖPPNA MARKER
Tisdag den 27 maj klockan 19,00 var det
möte om öppna landskap. Då kom Britt
Fogelström och Bertil Fröberg från Möja
hit och berättade om deras ö och djurhållning på Möja. Dom visade många fina
bilder och berättade varmt om sina vänner
där hemma i hagen.
Möja är 5,7 km lång och 3,7 km bred.
Med sina 270 invånare så är dom mer än
dubbelt så många som oss. Dom är inte
lika bortskämda som oss med att ha en
färja som går nästan en gång i timmen.
Men så ligger ju också Möja på en båttur,
tre timmar ut i Stockholms skärgård. Där
finns förskola, fritids och skola upp till
På trappen ser vi Bertil och Britt från Möja i rutiga skjortor
nian. För närvarande med ca: 30 elever.
tillsammans med intresserade vinöbor.
De har Coop Nära, kyrka, dansbana och
en ny idrottshall. Många arbetar som
hantverkare: snickare, rörmokare och elektriker. Där finns även varv, taxibåt,
call-center och krogar, en av dom är öppet året om. Det finns fem byar på Möja
och det är kring dessa som bebyggelsen är koncentrerad. Det finns även några
fler byar som är lite mindre. Byarna ligger runt kanterna, nära vattnet och det är
där man finner hagmarkerna, mitt uppe på ön så är det skog, mycket skog.
Jag hittade en artikel i lokaltidningen ”Mitt i Värmdö”. Den är daterad fredag
10 februari 2006. Där kan man läsa att ”Möja ska få mer öppna landskap” och
att ”Boskap ska röja igenväxta betesmarker”. Vidare står där:
”Ängarna på Möja är igenvuxna. Men nu ska det bli ändring på det. Med hjälp av
får och kossor ska markägarföreningen göra Möjas landskap öppna igen.
På 1950-talet fanns det fullt av betande djur på skärgårdsön Möja. Sedan dess har antalet
gräsätare minskat successivt. Resultatet har blivit en igenvuxen ö. Ett 20-tal markägare på
Möja ska nu försöka få bukt med förbuskningen genom projektet Möja 2010.
– Vi ska försöka återställa ön till dess ursprungliga skick, säger Lennart Westerberg, en av
markägarna som har tagit initiativ till projektet. Alla här ute skäms lite för att vi har låtit
markerna växa igen. Det är mycket sly överallt.
Lennart Westerberg hoppas även att uppröjningen ska vara bra för turistnäringen.
– Ja, turisterna vill ju hellre komma ut till en vacker ö, inte till en urskog. Redan i dag betar
ett 20- tal får på ön. Genom ett samarbete med en gård i Stavsnäs kommer det antalet att
öka och man hoppas även att få ut nötkreatur som kan hjälpa till att beta.
– Alla markägare har varit positivt inställda. Det finns ett stort intresse för att få hit
betesdjuren, säger Lennart Westerberg.
Agneta Österman, som är projektsamordnare för Möja 2010, berättar att man kommer att
ta emot skolklasser som ska få lära sig om får och betesdjursskötsel. Vi ska även visa
varför det är viktigt att hålla markerna öppna. Vi kommer att låta ett litet område vara
igenväxt för att ungdomarna ska få se skillnaden, säger Agneta Österman.

Markägarföreningen tror att projektet ska leda till nya arbetstillfällen för invånarna på
Möja. För att finansiera Möja 2010 hoppas man bland annat att Värmdö kommun och
Naturvårdsverket kommer att bidra till projektet. Även Världsnaturfonden, WWF, har varit
involverad.
– Genom att återskapa betesmarkerna bidrar man till ett rikare växtliv. I områden som är
igenvuxna har exempelvis sällsynta ängsblommor inte en chans, säger Ola Jennersten på
WWF. Det är enastående att de har dragit igång det här och WWF kommer att stödja
projektet med pengar och kunskap. Han tror även att det är en bra affär för bönderna att
låta sina djur beta på Möja. Vi har märkt av ett ökat intresse för kött som är regionalt
producerat. Dessutom är köttet nyttigare, eftersom kossorna har runt 200 växtarter att
äta av.”

Jag frågade om det här projektet på mötet. Då sa Britt och Bertil att det mer eller
mindre har runnit ut i sanden. Och att det har tillkommit ett naturreservat som
Möjaborna inte är så förtjusta i, det gör ju att deras mark har sjunkit i värde och
att det inte går att leva av att bruka mark eller skog.
Bertil Fröberg och Cathrine Andersson driver Ulviks gård och de samarbetar med
Skärgårdsstiftelsen och flera privata markägare för att hålla marker öppna med
betande djur och skördar från fodermarker på Möja och Svartsö. De hyr ut sina
får till markägare. 1000:- per får och sommar får man betala och intresset bara
ökar och ökar säger Bertil. ”De ser ju hur fint det blir!” Säger Bertil.
Hur ska vi då göra på Vinön frågar vi?
Bertil och Britt småskrattar lite och säger att ni har ju en jättefin och öppen ö.
Men vi berättar om hur Vinön har förändrats snabbt, på bara trettio år från att
vara en levande jordbrukar ö, med kor, grisar, sädesfält, potatis och jordgubbsodlingar, hölass och kattungar. Till att vara mer en vacker men ”tom” ö. Men
något svar på vår fråga har vi inte, så arbetet får fortsätta, med Möjas projekt och
arbete i åtanke och blicken framåt får vi fortsätta med våra tankar för ett öppet
landskap på Vinön.
Catrine Neiler, Öppna marker
………………………………………………………………………………………………………..
Det kom ett mail från Möja efter några dagar
Hej! Stort tack för senast!! Det var verkligen roligt att få komma till Vinön, det kändes som en liten semesterresa :-) Det är verkligen jättefint hos er! Ni kan mer om jordbruk än vi, men jag hoppas att det ändå var lite
intressant att höra om hur det fungerar på Möja. Nedan ett par bilder på vår balmaskin och inplastare.
Dessutom kan man gå in på www.danelanderonline.co.uk Det var där vi köpte våra maskiner.
Hälsningar från Möja, Britt Fogelström

STUGOR ATT HYRA
STUGA UTHYRES
4 bäddar,
tillgång till toalett och dusch
Lakan finns att hyra.
Stugan uthyres per dygn eller veckovis.
Ring Yvonne Karlsson
019-44 80 57 eller 073-928 04 05
Vinöns Kultur- och hembygdsförening

STUGA UTHYRES
per dygn eller vecka
6 bäddar, varav två i bäddsoffa
Ring för info
Mariann Karlsson
019 – 44 80 15 eller 070-171 51 38

STUGA UTHYRES
Stuga uthyres per dygn
4 bäddar
Dusch, toalett, kokmöjligheter
Lakan finns att hyra.
Ring Yvonne Karlsson
019-44 80 57 eller 073-928 04 05

Informationsmöte
om vatten och avlopp
45 personer hade tagit sig till missionshuset för
att lyssna till kommunens experter en kväll.
Det var Stefan Sjögren, avloppsrådgivare, P-O
Wallgren, bygglovsfrågor och Kalle Selander,
landsbygdsutvecklare.
Här kommer en kort beskrivning, det finns
längre anteckningar som ni kan få om ni hör av
er till mig.

Stefan Sjögren, avloppsrådgivare, P-O Wallgren, bygglovsfrågor,
Birgitta Åberg Andersson från hembygdsföreningens arbetsgrupp
kring dessa frågor och Kalle Selander, landsbygdsutvecklare.

Kommunen har antagit en plan som säger att
kommunalt vatten och avlopp (VA) kommer att
projekteras på Vinön 2017-2018, för att därefter byggas ut.
Det är områden kring åsen som är aktuella, men gränserna är inte definitiva. Fastigheter utanför området
kan ha möjlighet att ansluta till det kommunala nätet. Innanför området måste man i de flesta fall betala
anslutningsavgift även om man inte ansluter sig.
I dagsläget håller kommunen på att inventera alla enskilda avlopp i kommunen. Inventeringen här ute
kommer att dröja lite, eftersom man kommer att invänta beslut om vilka som berörs av den kommunala
anläggningen. Men erfarenheten är att cirka hälften av avloppen som är äldre än 10 år underkänns, och
Stefan rådde dem som ligger utanför det nu föreslagna området att börja fundera på lösningar, antingen
börja diskutera gemensamhetsanläggningar som kan ansluta till det kommunala nätet, eller projektera
egna avlopp. Detta för att dåliga avlopp kan förstöra miljö och hälsa, samt det faktum att det inte blir
billigare om man väntar.
När VA-frågan är löst kommer man att kunna få bygga större än de 60 kvadratmeter som nu är tillåtna
inom det detaljplanelagda område som finns på Norra Vinön.
Kommunen funderar på att göra en fördjupad översiktsplan över Vinön, det är ett planeringsdokument
som man har som grund när man sedan tillåter olika verksamheter. Det är nivån mellan Översiktsplan
(som gäller hela kommunen) och detaljplan. Här är min erfarenhet att man kan vara med och påverka
mycket om man gör ett bra och förankrat jobb bland de som är berörda. En viktig uppgift för VKHF!
Dags för fortsatta diskussioner alltså!
Tack till Birgitta Åberg Andersson som
sett till att en arbetsgrupp har bildats på
ön. I dagsläget är det Birgitta, Ulf
Johnsson, Gunilla Bursell och Rose-Marie
Hellén som är med i gruppen. Är någon
fler intresserad går det bra att prata med
Birgitta.
Vid tangentbordet Åsa Ödman
PS Kalle berättade att det pågår arbete runt
beredskapen, frågan är inte död!!!

Foto: Eva Widlund

Denna månads trädgårdssida kommer handla om biokol.
Biokol gör man och blandar i jorden för att göra den mer
näringsrik och bördig och det tror jag kan behövas på sina
ställen på Vinön. Där jag odlar skulle det behövas bättre
mullhalt och mer näring.
Följande harr jag hämtat från koloniträdgårdsförbundets
hemsida:
Indianerna i Amazonas skapade för över 1000 år sedan en extremt bördig jord med
hjälp av träkol. Nu börjar moderna forskare snegla på terrapretatekniken som ett sätt
att lösa vår tids koldioxidutsläpp och klimatproblem.”
”Terra preta är portugisiska och betyder helt enkelt svart jord. Begreppet har blivit
en modern benämning på en jordmån som innehåller stora mängder träkol vilket gör
den extremt bördig.”
Att framställa kol är relativt enkelt och sker vid en process som kallas torrbränning
eller pyrolys.

Jag lade kvistar i en plåtburk som jag hade gjort hål i locket
på, sen lade jag den på grillen när vi hade grillat klart. Jag lät
den ligga där en timme eller två. Nästa morgon när jag
öppnade burken var där förkolnade pinnar. De smulade jag
sönder lite och lade dem i näringsrik lösning. Man kan ta
hönsgödsel uppblandat i vatten, utspädd urin eller utspätt
nässelvatten. Biokolen får ligga i lösningen i några dagar och
sen är det bara att gräva ner den där man vill jordförbättra.
Oj vad många steg för att få så lite biokol, det blir ju inte så
mycket åt gången om man nu ska kola på grillen. Ja det
kanske är mycket jobb för lite resultat men om man tusen år
senare kan se att jorden som har fått biokol är bättre än
”vanlig” jord då kan man ju hålla på jordförbättra lite i taget
och på sikt har man jordförbättrat där det behövs. Man kan ju
bygga en stor kolmila också men det tyckte jag verkade lite
överkurs. Jag har gjort kolningsprocessen i det lilla formatet,
nu är det upp till bevis om det är så bra för jorden som det
sägs. Det får vi se och det får jag återkomma om på en annan
trädgårdssida.

Ha det bra i grönskan önskar

Rosie på Vinön!

Politikerbesök
I förra numret av Ö‐bladet berättade
vi att Vinön hade haft besök av
Miljöpartiet.
‐ Hur upplever en politiker ett besök i
det verkliga livet på en ö? Jag ställde
frågan och svaret kom i ett mail efter
någon vecka.
Åsa Romson skriver så här:

Som språkrör för Miljöpartiet är
valåret 2014 intensivt. Men under
de lediga dagar som ges är det
skönt att ta med familjen ut i naturen. Jag är uppväxt med orienteringstävlingar på helgerna men nu blir
det oftare cykelutflykter eller arbeten på båten som familjen har. Jag försöker också så ofta som möjligt
kombinera jobbet med att få uppleva mer av Sveriges rika natur‐ och kulturlandskap. Dagen jag besökte
Vinön i Hjälmaren var en perfekt kombination. Jag hade av vänner hört om ön som ett litet paradis.
Solen sken i Hampetorp när Sjöräddningen mötte upp för att köra oss till Vinön. Som politiker har jag
tillgång till stora mängder fakta och rapporter, men dessa papper kan aldrig ersätta ett verkligt samtal
med en av de som är frivilliga sjöräddare till vardags. Deras insatser utgör säkerhet för bofasta och
möjliggör för många att njuta av fritidsliv runt och på Sveriges sjöar, hav och vattendrag.
Dagens guide var Åke, en av Hjälmarens cirka 30 yrkesfiskare. Fisket av gös i Hjälmaren är en tradition
som går tillbaka till 1400‐talet. Efter en fika hemma i Åkes trädgård och samtal om möjligheterna och
utmaningarna på Vinön var det dags för fiske. Gösfisket i Hjälmaren är världens första MSC‐certifierade
sötvattensfiske. Certifieringen bevisar yrkesfiskarnas kunskap och engagemang genom att fisket sker på
ett sätt som är långsiktigt hållbart.
Vi vittjade ett par nät och fick upp ett tjugotal gösar. På en ö som Vinön, precis som på andra öar och
stora delar av den svenska glesbygden, är alla boende kunniga på mycket och ofta mångsysslare som
entreprenörer. Efter fisket visade Åke oss rökeriet och lokalen där fisken packas i is. Ispackningen ligger
för övrigt vägg i vägg med brandkåren och några av yrkesfiskarna gör även frivilliginsatser för
räddningsvärnet på ön.
Den nerlagda skolan på Vinön är numera Hembygdsföreningens lokal. Dagen till ära var det gamla
klassrummet ommöblerat för festmåltid. Vi serverades självklart färsk och fantastisk god hjälmargös.
Under måltiden fick jag träffa ytterligare några av ö‐borna och diskutera ännu fler möjliga förbättringar
och det fanns många samtalsämnen: bättre stigar för besökare, skapa en biogasanläggning och se till att
trygghetslarmen ska fungera även nattetid.
På vägen hem konstaterar jag att det starkaste intrycket från
dagen är ö‐bornas kombination av entreprenörskapsanda och
respekt för miljön. Som politiker tar jag med mig ännu ett exempel
på hur hållbar utveckling, företagande och en levande landsbygd
går hand i hand. Som friluftsmänniska tar jag med mig en
fantastisk dag i den svenska naturen.
Åsa Romson, språkrör för Miljöpartiet de gröna
Foto: Fredrik Hjerling

HALSTRAD GÖS MED KANTARELLER
OCH CHAMPAGNESMÖRSÅS
6 port
Ugn 175°
1 fjällad och urtagen gös à 2,5 kg
6 stora bakpotatisar
3 dl grädde
200 g färsk spenat
300 g gula kantareller
3 schalottenlökar
3 klyftor vitlök
2 dl champagnevinäger
½ flaska torr champagne
400 g osaltat smör
1 knippe backtimjan
2 lagerblad
1 knippe gräslök
3 dl hönsbuljong
Gör så här
Bakad potatis
Baka potatisarna helt klara i ugn på 175
grader. Detta tar ca 1 timma. Skrapa ur
potatisen med en sked och mosa den grovt
med en gaffel. Blanda i ihopkokt grädde,
hackad stekt lök, vitlök och spenat. Smaka
av med salt.
Halstrad gös
Fjälla och filéa gösen och dela upp den i
bitar. Skär små snitt i skinnet. Stek dem på
skinnsidan så att skinnet blir knaprigt i
ytterkanterna. Vänd dem snabbt till sidan
utan skinn.
Champagnesmörsås
Koka ihop vinäger, buljong, timjan och
lagerblad till hälften. Sila av och koka upp
igen. Vispa i tärningar av smöret tills du får
en lagom tjocklek på smörsåsen. Spetsa
såsen strax innan servering med en skvätt
kall champagne och en näve finskuren
gräslök.
Kantareller
Stek kantareller och lök i smör vänd i
spenatblad på slutet. Salta.
Servering
Arrangera fisken ovanpå ragun av svamp, lök
och spenat. Skeda upp blandningen med den
bakade potatisen. Häll såsen runt om och
servera omgående.
KARRÉ MED CITRON OCH ROSMARIN
4-6 port

6 karréskivor
Marinad
½ citron, rivet skal och saft
3 msk olivolja
2 msk flytande honung
1 msk smulad rosmarin
3 msk kinesisk soja
½ tsk svartpeppar + ev ½ tsk salt
Gör så här
Blanda marinaden. Lägg i köttet och låt
marinera minst 1 timme. Grilla karréskivorna
ca 3 min per sida. Tips! Låt gärna några
citronskivor och lite kvisttomater hänga på
grillen. Supergott! Servera med salad och
potatis- och squashgratängen nedan.
POTATIS- OCH SQUASHGRATÄNG
6 port
Ugn 225°
400 g potatis
1 squash, ca 500 g
4 tomater
2 dl vispgrädde
1 vitlöksklyfta
1 tsk salt
1 tsk krossad rosmarin
2 dl riven ost
8 svarta oliver utan kärna
ev färsk rosmarin
Gör så här
Skala och skiva potatisen. Skiva squashen
och tomaterna. Varva potatis och grönsaker
i ett tunt lager i en ugnssäker form. Blanda
grädden med pressad vitlök, salt och
rosmarin. Häll gräddblandningen över det
skivade. Strö över riven ost. Grädda ca 30
min. Strö över oliver och rosmarinkvistar vid
serveringen.
KÖTTFÄRSPAJ MED FETAOST
8 port
Ugn 225°
Pajdeg
6 dl vetemjöl
3 dl grahamsmjöl
2½ dl flytande margarin
4 msk vatten
Fyllning
3 gula lökar
3 vitlöksklyftor
3 msk olja eller smör till stekning

800 g valfri köttfärs, t ex nöt, bland el
lamm
salt, peppar
2 tetrapack krossade tomater (à 500 g)
½ dl tomatpuré
1 msk kalvfond
1 msk oregano
200 g grillad paprika på burk
150 g fetaost
250 g körsbärstomater
3 dl riven ost
Till servering
färsk oregano till garnering
blandad sallad
matlagningsyoghurt
Gör så här
Blanda mjöl och smör till en grynig massa.
Tillsätt vatten och arbeta snabbt ihop till en
deg. Tryck ut degen i en smord eller
smörpappersklädd långpanna, ca 30 x 40 cm .
Låt vila i kylskåp ca 15 min. Nagga pajskalet
och förgrädda ca 10 min. Skala och hacka lök
och vitlök, bryn i matfett några minuter.
Tillsätt färsen och stek tills köttet fått fin
färg, krydda med salt och peppar. Tillsätt
tomatkross och tomatpuré samt kalvfond,
låt puttra ca 15 min. Krydda med oregano.
Låt den grillade paprikan rinna av. Häll
färsröran i pajskalet, smula över fetaosten,
halvera tomaterna och stick ner dem och
paprikan i färsröran, strö över den rivna
osten. Grädda ca 20 min, garnera med färsk
oregano och servera med sallad och
matlagningsyoghurt.
TRIFLE MED MANDELBISKVIER
6 port
Rabarberkompott
300 g rabarber
1 dl strösocker
1 tsk potatismjöl + 2 tsk vatten
Färskostkräm
2 ägg
¾ dl strösocker
200 g färskost eller mascarpone
1 citron, finrivet skal
ca 50 g mandelbiskvier
Gör så här
Skiva rabarbern tunt och blanda med
sockret i en kastrull. Koka 10 min. Blanda

potatismjöl och vatten till en redning. Dra
kastrullen från värmen och rör ner
redningen under omrörning. Ge kompotten
ett uppkok och låt svalna. Skilj äggulor och
vitor. Vispa äggulor, socker och färskost
med en elvisp i en skål. Rör ner citronskalet.
Vispa vitorna till ett hårt skum. Rör
försiktigt ner vitorna i färskostblandningen.
Varva rabarberkompott, mandelbiskvier och
färskostcrème i sex glas. Toppa med några
mandelbiskvier. Tips! Godast kylskåpskalla.
MAMMAS KARDEMUMMAKAKA
10 bitar
Ugn 175°
75 g margarin eller smör
1½ dl mjölk
3 ägg
2 dl strösocker
3 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
1 msk vaniljsocker
Topping
200 g rabarber
½ msk potatismjöl
½ dl strösocker
1 msk kardemummakärnor
Gör så här
Smält matfettet i en kastrull. Tillsätt
mjölken och låt svalna lite. Vispa ägg och
socker pösigt. Blanda vetemjöl, bakpulver
och vaniljsocker och tillsätt det tillsammans
med det smälta fettet till äggblandningen.
Skär rabarbern tunt och blanda skivorna
med potatismjöl och socker i en skål. Stöt
kardemummakärnorna och blanda med
rabarbern. Häll sockerkakssmeten i en
smord form, ca 21 cm i diam. Strö
rabarberblandningen över. Grädda i nedre
delen av ugnen ca 40 min. Låt kakan svalna
något. Vänd upp den på sockrat bakpapper.
Låt svalna och skär i bitar. Tips! Klä gärna
formens botten med bakpapper.

Som vanligt blir det en blandning av olika recept.
Jag fick tips om en gösrätt som någon sett på
TV. Hoppas den smakar gott! Grillning hör ju
sommaren till. Oftast är det kött man grillar och
då är tillbehören lika viktiga. Prova potatis- och
squashgratängen som omväxling till potatisgratäng. Du blir inte besviken! Rabarber är det
ofta god tillgäng till och variationerna oändliga
på rabarberrecept. Håll tillgodo.
Smaklig måltid önskar Christina J
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vecka 23

1

söndag

2

måndag

3

tisdag

4

onsdag

5

torsdag
fredag

6

vecka 24

Sveriges
nationaldag

7

lördag

8

söndag

9

måndag

10.00 Gudstjänst, Mikael Schmidt, kaffe
16 -17 Biblioteket öppet
Sophämtning
Beställ mat!

18.00 Brandövning
19.00
9.00

Styrelsemöte VKHF
Flaggan hissas vid Vinöns skola- fika för de som önskar
Pingstafton

16 -17 Biblioteket öppet

Pingstdagen
Annandag pingst
Beställ mat!

10 tisdag
11 onsdag
12 torsdag
13 fredag
14 lördag
15 söndag
vecka 25

16 -17 Biblioteket öppet

16 måndag

Sophämtning
Beställ mat!

17 tisdag
18 onsdag
19 torsdag
20

fredag
midsommarafton

18.00 Vi klär midsommarstången på skolgården
Ta med blommor!
13.00 Värdshuset öppnar med midsommarbuffé
13.30 Vernissage – hantverksförsäljningen öppnar för sommaren
16.00 Traditionellt midsommarfirande på skolgården

lördag
21

midsommardagen

22 söndag
vecka 26

15.00

Dansuppvisning av Öknaby dansgrupp

sommarsolståndet

10.00 Gudstjänst, Per Mathisen, kaffe
16 -17 Biblioteket öppet

23 måndag
Beställ mat!

24 tisdag
25 onsdag

Zonterapi och massage av Elisabeth Behr, tidsbeställning
19.00 Redaktionsmöte

26 torsdag
27 fredag
28 lördag
29 söndag
vecka 27
juli

30 måndag
1

tisdag

2

onsdag

3

torsdag

16 -17 Biblioteket öppet
Sophämtning
Beställ mat!

Vad händer nästa månad på Vinön? Meddela redaktionen, så kommer det med i kalendariet.

