Några ord från redaktionen...
Vi hälsar våren varmt välkommen igen, härliga
vår, passa på och njut av blommor, fåglar, bin
mm…
I detta majnummer kan du bl.a. läsa om
färjerederiets nya chef, rapport från Vinöns kultur
‐ och hembygdsföreningens årsmöte, inbjudan till
utbildning i HLR och brandskydd, årsstämman i
Skärgårdarnas Riksförbund, VM i boule,
sommaren på Vinöns värdshus och Vinöns nya
café, sommarutställningar, öppna landskap,
studiebesök från Finland, ev. nerläggning av
biblioteket och goda vår recept.
Masten nere vid färjeläget är en vindmätare som Trafikverket satt upp (ej en
mobilmast) kan vara bra att känna till.

Det är många som har hjälpt till med detta Ö‐blad, redaktionen har förutom
undertecknad bestått av Christina och Mariann, andra som bidragit på olika sätt har
varit; Elin, Catrine, Rosie, Ulf, Solveig, Åsa och Eva samt Ulla Lena som kopierar,
tack alla!

Redaktionen/Birgitta Åberg Andersson
Bidrag till Ö‐bladet skickas till o‐bladet@vinon.se eller lämnas i skolan eller i hembygdsföreningens postlåda vid skolan.
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 2015 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

Hej!
Jag heter Torbjörn Hedman och började på
Färjerederiet som distriktschef för distrikt
Mellansverige den 1 februari. Jag har som
hastigast pratat med Åsa som bad mig skriva
några rader om mig.
Jag är 51 år, gift har två barn som nu är
utflugna, vi bor på en gård utanför Fjugesta
med hundar, katter och dotterns hästar. Jag
går nu en kurs i biodling och hoppas att skaffa
några bikupor till sommaren, Vi åker gärna
husbil när vi får tid, oftast blir det på
agilitytävlingar då min fru tävlar i det.
Jag är utbildad till sjökapten, jag har under
några år arbetat på marinbasen på Muskö som
systemingenjör, senast kommer jag från en
tjänst som VD för Lyth Instrumentfabriks AB där jag bland annat varit del i att bygga och underhålla
det militära farledsleds systemet samt, underhåll på nautisk utrustning, kompasser mm, på marinens
fartyg. Tidigare har jag även arbetat inom räddningstjänsten och i virkesmätningsföreningen.
Jag tror att min tidigare erfarenhet inom sjöfart och det kunnande som jag har skaffat mig under 10
år som VD skall komma väl till pass nu som distriktschef. Mottagandet på leden har varit både
proffsigt och varmt och jag har mött många kunniga och positiva medarbetare. Det är tydligt att
många verkligen brinner för sitt jobb och det skall bli kul att vara med att utveckla våra tjänster
framöver. En annan del av mitt jobb består av kundkontakter, och inte minst att med fortsätta
utveckla de goda relationerna vi har med er på Vinön, Färjerederiet finns för att serva kunder, därför
är det viktigt för mig att få höra era synpunkter och behov,
Jag ser fram emot att träffa så många som möjligt av er på färjan.

Påminner om vårstädning
Städning av skolan, skolgården och missionshuset
lördagen den 2 maj kl. 13.30.
Vi bjuder på fika!
Välkommen
hälsar Vinöns kultur- och hembygdsförening.

Vinöns kultur-och hembygdsförening
höll sitt årsmöte i Missionshuset lördagen 19 april. Drygt 40
av föreningens medlemmar infann sig till ett trevligt möte.
Efter att ordförande Peter Kumlin hälsade alla välkomna
fortsatte Eva Widlund att berätta och visa bilder om hur
Skärgårdarnas riksförbund arbetar.
Därefter fortsatte man med sedvanliga
årsmötesförhandlingar. RoseMarie Hellén valdes till
ordförande och Ulf Johnsson till sekreterare för årsmötet.
Peter Kumlin valdes till ordförande för föreningen. Övriga
ledamöter är Kenneth Karlsson, Eva Widlund, Åsa Ödman
(alla tre valda 2014) samt Anders Ekblad, Solveig Eriksson,
Martin Hellén, Yvonne Karlsson, Catrine Neiler, Birgitta
Åberg Andersson som alla valdes på mötet. Till suppleanter
valdes Aina Bye, Per Andreasson samt Mariann Karlsson.
Åsa Ödman informerade också om att – om intresse finns hos ö-borna- kommer det
att bli kurs/kurser i bl a 1:a hjälpen, hjärt/lungräddning, förebyggande brandskydd
anordnat av Civilförsvarsförbundet och Brandskyddsföreningen.
Peter Kumlin informerade om att det finns en arbetsgrupp (RoseMarie Hellén, Catrine
Neiler och Eva Widlund) som håller på att se över hur lekplatsen ska utformas på ett
så säkert sätt som möjligt. Har du några idéer hör av dig till arbetsgruppen.
Efter avslutade årsmötesförhandlingar förflyttade sig alla medlemmar över till
skolhuset där sedvanlig smörgåstårta med kaffe avnjöts.
Vid tangentbordet satt Christina Johnsson. Fotograf var Birgitta Åberg Andersson.

Erbjudande till oss alla, åretruntboende och fritidsboende

Utbildning i Hjärt- Lungräddning (HLR) och
Brandskydd.
Hjärt- Lungräddningsutbildningen innefattar praktiska övningar och information om
hjärtstartare.
Jan Velander, utbildare Civilförsvarsförbundet.
Brandskydd innefattar utbildning om brandvarnare, brandsläckare, spisvakt, risker
med brandfarlig vätska och gas och hur man agerar om det brinner. Dessutom
information om räddningstjänstens organisation.
Ulf Andersson, verksamhetsledare Brandskyddsföreningen Örebro kommun.
Deltagarna delas in i 2 grupper, grupp 1 har HLR 2 tim och grupp 2 har brandskydd
2 tim och sedan byter man, hela utbildningen tar 4 tim.
Utbildningen ges vid 2 alternativa tillfällen
onsdag 10 juni kl. 17.30 – 21.30 eller lördag 13 juni kl. 10.00 – 14.00
Plats: Missionshuset och stora salen i skolan
Anmälan senast 31 maj till Mariann Karlsson tel 070-17 15 138

Hej!
Nya och gamla kunder är välkomna att boka massage på fredagar under
sommaren.
Du kan boka klassisk massage, Art Neuro, Art Neuro integrerad med klassisk
massage eller idrottsmassage. Idrottsmassagen behandlar både muskler, senor och
bindväv som har blivit överansträngda och den är hårdare och inte så behaglig som
klassisk massage.
Pris: ½ tim 300:1 tim 500:1½ tim 675:(dessutom rabatt för ö-bor)
Jag kommer att hålla till i Örtboden.
Om du får akut ryggskott och jag är här på semester kan du
prova att ringa så tar jag med bänken och kommer till dig.
Ring mig på tel 073 219 14 14 för att boka tid.

Välkommen!
Lena Magnusson

Årsstämma för representantskapet i Skärgårdarnas
Riksförbund på Tjurkö i Blekinge 28‐29 mars
Årets årsstämma var i Blekinge skärgård på Tjurkö som är en ö med
broförbindelse från halvön Möcklö till ön Senoren och vidare till Sturkö
och bro vidare till Tjurkö. På Tjurkö bodde vi i en anläggning som drivs
av kyrkor i samarbete. Anläggningen låg på gångavstånd till havet och
hade vandrarhem, små stugor och platser för husvagnar.
Vi välkomnades till Blekinge med en trevlig berättelse från Karl‐Erik
Karlsson som bor på Aspö. Han hade en äldre släkting på Tjurkö som
familjen gärna åkte och hälsade på. På den tiden hade man egna
brunnar som man hämtade vatten från och på våren kunde man få
kaffe med mygglarver i. Med detta personliga välkomnade som gav
glada skratt började vi förmiddagen med att få information om hur
man jobbar med landsbygdsutveckling i Karlskronas kommun.
Ann‐Marie Nordström jobbar som landsbygdsutvecklare i Karlskronas
kommun, skärgården är en del landsbygden så den är en viktig del av
skärgårdskommunen Karlskrona.
Ann‐Marie berättar att man har jobbat med olika delar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lokal mobilisering – lokalt inflytande
Natur och kulturmiljöer
Hållbar utveckling
Näringslivsutveckling
Boende, kommunikationer, service, servicepunkter
Skolor och utbildning
Profilering och marknadsföring
Offensiv landsbygdsutveckling

När det gäller offensiv landsbygdsutveckling har man tittat på områden som kan vara attraktiva för
inflyttning för ett växande Karlskrona. Man har tittat på två områden som kan vara intressanta och
jobbar med översiktsplaner i sitt visionsarbete. Man vill samla kontakter utifrån och inom kommunen i
en ”hängränna” istället för i stuprör. Som det ser ut nu bor det 4131 personer på öarna i skärgården,
då räknas öar med bro in i den summan. Man tror på en växande befolkning på öarna med bro eller
färjeförbindelse men ser att öarna utan färja eller bro kommer ha en minskad befolkning.
Ann‐Marie berättade också om ett Life‐projekt som heter GRACE som ska rädda växter och djur i skär‐
gården med att röja på förut betade områden. Frågan är hur man ska sköta de områden som har blivit
röjda. Ann‐Marie menar att ”en levande skärgård inte bara är mular utan också åretruntboende”
Nästa punkt var ett exempel på hur man har jobbat med
blåljusfrågor på Aspö. Det var Lars Bengtsson som är
permanentboende på Aspö som berättade att man har
en arbetsgrupp som träffas två gånger om året och
diskuterar de här frågorna. Det är landstinget som har en
tjänsteman som är sammankallande i arbetsgruppen.
Det finns ett frivilligbrandvärn på Aspö som har ansvar
för ambulansen som finns på ön och som hjälper till vid
ambulanstransporter. Det har varit olika lösningar för
transporter.

SSRS som finns på Hasslö har transporterat när det varit isfritt men nu är den en båttaxi som ska sköta
ambulanstransporterna. Det går snabbare att åka med båt från Aspö till Karlskrona och vården där, än
att ta färjan så det är alternativet som det arbetas med. Det är bra med en arbetsgrupp som träffas
kontinuerligt är rådet från Aspö och Karlskronas skärgård.
Skärgårdarnas Riksförbund har inventerat hur det ser ut med blåljusfrågor runt om i Sverige och det
materialet kommer att sammanställas för att jobba vidare med frågorna.
Det var även en genomgång av Ingemar Elofsson som har jobbat med ett LEADER‐projekt om fiske.
(Han ville gärna ta sin genomgång efter kaffepausen eftersom ”det finns en speciell plats i helvetet för
de som pratar när det ska vara kafferast”). Man har bland annat jobbat utifrån ”Vi vill förändra bilden
av fisket som en råvaruproducent till att vara mer upplevelseorienterat”
Man har jobbat med olika projekt, några exempel är att sälja fisk på internet, man har jobbat med att
få ett ökat värde, utbildningar i livsmedelshanteringar o hygien, lokala ismaskiner, vakuum‐maskiner,
förbättringar i kylkedjan, KRAV‐certifierat fiske samt marknadsföring. Man har även jobbat med
lokal/regional samförvaltning för fisket där man vill ha med representanter från yrkesfisket, bofast
befolkning, KRAV, SLU och sportfiskare. Inom den lokala förvaltningen ska man jobba efter ledorden:







Hållbart fiske
Positiv ökning av fisk
Öppen process
Nya innovativa lösningar
Samverkan med Biosfären
Bättre samordning

Man har också tittat på framtiden för fisket där man ser fisket
utifrån termer av småskaligt, kustnära, hållbart och utifrån ett
nära förhållande mellan producenter och konsumenter. Man
tittar även på en diversifiering av fisket. Det område som
berörs av dessa idéer har en yrkeskår med 17 yrkesfiskar‐
licenser och även några trålare.
Vi fick även se det gamla stenhuggeriet med tillhörande
byggnader som visades av insatta Tjurköbor.
Årsstämman för riksförbundet klarades av och den nya
styrelsen för Skärgårdarnas Riksförbund är: Bengt Almkvist
(Sankt Annas skärgård) ordförande, Jan‐Eric Ericsson
(Bohuslän) vice ordförande, övriga ledamöter är Lena Egnell
(Holmön) Janni Olsson (SURF, Bohuslän), Sten‐Åke Persson
(Ven), Lennart Andersson (Söderhamn) Anders Olsson (Gräsö).
Anetté Larm Johansson är verksamhetsledare och Eva Widlund
är informationsansvarig. Inför 2016 är Sune Fogelström från
Möja och SIKO villig att ta över ordförande‐posten från Bengt
Almkvist, ett förslag som både Bengt och Sune och hela
årsmötet var nöjda över att höra. Sunes fru Britt var ju hos oss
på Vinön och berättade om hur man har gjort för att öppna
upp markerna på Möja i höstas.
Vi i SRF‐gänget hade hela anläggningen för oss själva så vi kunde använda köket och matsalen som vi
ville och från Bohuslän hade man tagit med sig en representant med dragspel och ett sånghäfte och
det är allt som behövs för att representantskapet ska vara nöjda. Tack för det initiativet!

På söndagen var det rapporter från några av arbetsgrupperna inom SRF.
Gruppen kring miljö och energi med Lennart Andersson i spetsen berättade om att han varit och tittat
på en stirlingmotor som görs i Gävle. Stirlingmotorn gör el av värme och kan därför drivas med lite
olika bränsle som ved, pellets, biogas osv. Den modell som nu visas kommer från Inresol och kan
försörja ett helt hus med el och den kostar 75 000+ moms. Lennart berättade vidare om ett slutet
avloppssystem som man tagit fram på SLU som heter ACT natural och som inte behöver tömning av
slamsug vilket är bra för öar utan fast förbindelse. Vi har ju tidigare fått höra om Samsö som är
självförsörjande på energi. Nu fick vi höra om ön Eigg som också är självförsörjande på el genom
vindkraft, vattenkraft och sol‐el. Tidigare har man fått el genom dieselmotorer. Eigg var tidigt besökt
av vikingar som använde ön som ägg‐täkt. Vi funderar nu på om det kunde vara ett bra objekt för ett
studiebesök. Eigg har ca 110 invånare.
Boendegruppen har träffats några gånger och har fått in en översikt hur det ser ut med hyresbostäder
i skärgården. Man kommer under året titta på frågor kring strandskydd, planarbete och annat som rör
boende i skärgården. Jan‐Eric Ericsson i gruppen välkomnade fler intresserade att vara med.
Färjegruppen har varit på möte i Solna med Trafikverket. Trafikverket visade på att ”Nöjd Kund Index”
var bra och att trafiken ökar på de flesta leder. På Ljusterö har kommunen gått in och köpt extra trafik,
vilket är något vi kan komma att se mer av. Det ska finnas ljusskyltar för info vid alla leder och det ska
vara klart under 2015. Från färjegruppen har det påpekats att man tycker att det ska finnas personal
på däck som lastar när det är mycket trafik. Holmön har ju haft problem med att de har en gammal
färja som kommer att klassas ner. Nu kommer de få en 35 år gammal fraktfärja från Finland som man
har byggt om, och hamnarna kommer också byggas om.
Angående remisserna om ändrat strandskydd så kommer SRF göra ett uttalande om att de schablon‐
mässiga 300 meterna inte är ett bra förslag. Mer om detta kommer man att kunna läsa på SRF:s
hemsida.
Vidare diskuterades informationsarbetet inom SRF och många förslag till förbättringar kom in.
Nästa möte med SRF kommer förhoppningsvis att bli i augusti.
Jag sitter som representant för Hjälmarens öar och om det är någon fråga som du som läser tycker är
extra viktiga att ta med till SRF så hör av dig!
Vid tangentbordet RoseMarie Hellén

Foto: Björn Sjöblom

Vinöns NYA café
öppnar torsdagen
den 14 maj
måndagar stängt
tisdag – torsdag 10-15

fredag och lördag 10-17
söndagar 10-15

Välkomna!
Tomas & Catrine
Facebook/Vinöns nya café

Lördag den 6 juni firar vi Sveriges
nationaldag!
Frukost i bersån, caféet öppet från 8.30.
Klockan 9.00 hissas flaggan.
Vi sjunger Sveriges nationalsång tillsammans.
Det finns även bakelse.
Föranmäl gärna!

Välkomna!
Catrine 0739 400061

Jag har tänkt att göra en lite uppföljning på det jag
skrev i marsnumret om vintersådd. Jag har provat
att så en del och vattna täcka över med plastfilm
med ventilationshål i. Jag har ställt det jag har sått
på östersidan längs väggen för jag tänkte att det
kunde vara bra med morgonsol men kanske inte
sol under hela dagen. Jag tycker hittills att det
verkar gå bra. Det har ju varit kallt så fröna har
fått vinter men det har ju också stundtals varit
väldigt fint väder och temperaturväxlingarna
verkar inte påverka de små plantorna. De plantor
som har kommit upp ser knubbiga och friska ut
och de som jag har sått inne ser i jämförelse
väldigt taniga och klena ut.
Jag har även läst att den uppdragning av plantor
man gör för utplantering inte ger så mycket
tidigare skörd eftersom det tar ett tag för växterna
att etablera sig när de väl kommer på plats. Om man har optimala
förhållanden för sin plantuppdragning så är det ju en annan sak men det
har ju inte alla tillgång till. Uppdragningen av plantor är för min egen del
så roligt att jag inte vill vara utan den perioden. Det är ju då man har
kontroll över sina odlingar, sen växer ju ogräs och det kommer skadedjur
och attackerar växterna. Vi har alla vårt förhållande till odling. Jag vill
även tipsa om att lägga ut fiberväv där man ska plantera ut sina växter,
för då bli jorden varm och bra för växterna som kommer.
Jag har börjat att vattna växterna med regnvatten eller sjövatten för jag
har fått för mig att det är bättre, jag har ännu inget bevis för att det är så
men jag tänker att det finns lite mer mikroliv i sjövatten än i
kranvatten.
Jag har provat på att äta humleskott, alltså späda skott från
humleplantan. Jag hade läst att man kunde äta späda skott som
sparris och tänkte prova. Jag smakade ett okokt skott men det var
inte så gott men de kokta var riktigt goda med smör och örtsalt.
Just nu finns är det säsong för detta så om ni har dem i
trädgården så prova gärna. Själv äter jag gärna nässelsoppa, har
provat smörstekta maskrosknoppar som jag tyckte var sådär. Jag
äter inte gärna kirskål som jag inte tyckte om. Maskrosorna är
väldigt viktiga för bina så här års så låt dem gärna stå kvar tills de
blommat klart.
Ha det bra med odlingarna i vår!
/Rosie

VM I
BOULE
kommer att äga rum på Vinön

lördag 30 maj kl 14.00
vid Norra badet.

Instruktion och spel kommer att ske vardagkvällar från 14 april mellan 18.30 och
20.00. Ring gärna till din kompis eller granne så flera lag kan spela samtidigt.
I händelse av regn, åska, hård nordvästlig vind, snö och drivis inställs spelet.
Reglerna och utförandet är enkelt.
Alla kan spela oavsett ålder.
Har du inte klot finns några till utlåning.
Vi hoppas att så många lag som möjligt
(2-3 personer i varje lag) anmäler sig så vi får
ihop en liten turnering.
Senast anmälningsdag är 29 maj på
kvällen. Anmälan till Christina /Ulf Johnsson,
tel 448011 el mobil 0703547654.

Ta med egen mat och dryck till grillning efter spelet.
PS. I händelse av dåligt väder flyttas tävlingen till söndag 31 maj.

/Självutnämnda kommittén för VM (VinöMästerskapen)
Christina och Ulf Johnsson

VINÖNS VÄRDSHUS
Nu är det dags för en ny säsong på Värdshuset.
Nytt för i år är att Johan och Veronica Wilhelmsson driver i egen regi.
Vi kommer att fortsätta med samma koncept med bra mat, artister och god gemenskap.
I år kommer vi försöka ha någon eller några temakvällar.

Bokade artister är:
Adolfsson och Falk den 4/7
Roffe Wikström den 11/7
Janne Schaffer den 22/7
Pernilla Andersson den 24/7
Texas blues Caravan den 25/7
Double Inn den 1/8
Fat Boy den 8/8

Välkomna hälsar
Johan och Veronica!

På lördag 2/5 säljer jag bullar efter lunch hemma vid vägkanten.
Pengarna går till

Hälsningar Axel Ödman Nilsson.
Välkomna!

UTHYRNING AV SLÄPKÄRRA
Jag blir så glad för varenda dike som
rensas från träd. Nu kan man se över ön
igen på flera ställen. Tack ni som jobbar
för öppna landskap!
Hälsningar
Eva
Vi blir så glada när Ö-bladet lämnar
redaktionen – klart för denna gång!
Glada hälsningar
Mariann, Christina och Birgitta

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.
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

Tjejträffarnas våravslutning på
Hornudden
Onsdag 6 maj kl 18.30
Ta med din ”gubbe” samt något gott att grilla!
Andra tjejer och ”gubbar” är också välkomna!

ADSL
PROBLEM
Under en längre tid har vi haft problem med hastigheten på vårt ADSL-abonnemang.
Vi har gjort många hastighetstester med Bredbandskollen.se och fått fram att i vissa
fall så får vi endast 1/3 del av utlovad hastighet. Abonnemanget vi har är 18/24 mbits
och med ett modem så får vi ner till 6 mbit nedströms medan ett annat får vi upp till
20 mbits nedströms.
Efter många och långa samtal med vår operatör och flera modembyten så har vi
kommit fram till att vissa modem inte är kompatibla med Opennets (Statsnät) nät.
Problem har vi även haft med IP-telefonin där datortrafik har stört telefonsamtal.
Kommer nu efter överenskommelse med operatören att leta efter ett modem som
fungerar för oss.
Hör av er om ni har liknande problem!
Ulf J

Fritidsbåt köpes!
Fritidsmotorbåt/Hardtop, ca 5 m.
Ej renoveringsobjekt.
Sylvia Lundholm
Tel 070-664 99 55
e-post: sylvia.lundholm@tele2.se

Öppna landskap
Vi hade mötet den 17 mars klockan 19,00.
Närvarade Yvonne Karlsson, RoseMarie Hellén, Ingmar Andersson, Birgitta Åberg Andersson, Sten
Karlsson, Elin Gustafsson, Jonas Andersson, Peter Mohlin och Catrine Neiler.
Åsa Ödman och Rikard Widlund meddelade att de inte kunde komma.
Det var roligt att se lite nya markägare i gruppen och att sitta tillsammans och fundera över Vinöns
öppna marker kändes givande, även om det är ett svårarbetat ämne så kände jag att det finns
potential för vidare samarbete. Vi delade oss i två grupper. Rosie och Yvonne gick åt sidan och
diskuterade försäljning av produkter till bussar som kommer till ön.
Vi andra tittade på en stor fastighetskarta som Sten hade med sig, den är ju väldigt gyttrig, men vi
skrev ner lite markägare som har angränsande fastigheter intill varandra i intressanta områden.
Vi pratade även om hur det skulle vara att köpa
in en gemensam rundbalspress.
Att får och nöt ska ha växelvis bete p.g.a. olika
parasiter och vilken typ av stängsel man ska ha
för de olika djuren.
Vi pratade även om hur det skulle vara att ha
en gemensam fiskvagn med personal till turister.
En annan fundering kom upp, nämligen; om
det är lag på att man måste slå sina marker för
brandsäkerheter? Detta ska kollas upp.
Något nytt datum är inte satt, utan det kommer
att utannonseras i ö‐blad och på anslagstavlor.
Catrine Neiler

Jonas och Elins tillökning (kalkontupp och hönor)

Sommarutställningar i Missionshuset
19 juni – 4 juli, akvareller av Rita Tammerman Eklund och Lars Eklund med
sonen Martin Eklund
5 juli – 18 juli, fotoutställning med temat: natur, fåglar,
humlor mm av Katarina och Hasse Molin
19 juli – 1 augusti, fotoutställning med temat:
Örebrofotografier från 1900 – 2010 av
Hans Kånnemyr och lån från tidigare utgivna krönikör
samt från Örebro Stadsarkiv
2 augusti – 15 augusti, akvareller av Ann Edberg

Studiebesök från Finland på Vinön

Torsdagen den 9 april tog ordförande Hans Johansson från Hjälmarens Fiskareförbund och
sekreterare Johan Nilsson (båda är yrkesfiskare) samt Per Nyberg emot 8 st. yrkesverksamma
fiskare från Finland samt en projektledare för MSC.
Programmet inleddes med lunch på skolan, därefter presenterade Johan en power point presentation
(bildspel) över det miljöcertifierade gösfisket i Hjälmaren. Syftet med studiebesöket var att lära av
MSC certifierat gösfiske i Hjälmaren. Projektledaren har för avsikt att försöka starta upp denna
process även i Finland. Per Nyberg gav en presentation över bakgrunden och Hans över framtidens
arbete.
Kvällen avslutades med en mycket god gösmiddag som Yvonne Karlsson tillagade! Varmt tack!
Ovanstående fiskare fiskar i Ule träsk i Finland där isen ligger ca. 5 månader/år. Ule träsk är en
insjö och är den fjärde största sjön i Finland. Den är 928 kvadratkilometer med ett medeldjup på 7
meter och det största vattendjupet består av 36 meter.
I denna insjö är det ett mycket syrerikt vatten som är idealisk för vattenlevande djur och fiskar.
Fisk som trivs bäst är; siklöja, gös, insjööring, gädda, sik och nors. En fiskare berättade att han hade
fokuserat på nästan enbart fiske av lake som gav 5 euro/kg vilket är ett mycket bra pris för lake.
Varför är inte lake populärt i Sverige?
Det finns fortfarande flodpärlmusslor men beståndet har minskat betydligt. Kräftbeståndet är dåligt.
150 olika fågelarter trivs och vistas vid denna insjö.
Det finns ett antal öar i sjön och den största ön heter Manamansalo och består av en sandhed. Kassu
Halonens konstcentrum finns på denna ö och det är ca. 60.000 besökare/år.
Sjön består av en fin sandbotten och många badare trivs på de långgrunda stränderna.
Efter en förhoppningsvis god nattsömn och frukost på skolan fick de fiskare som önskade följa med
ut på en fisketur innan de återvände till Finland. Projektledaren fotade och filmade och var tämligen
imponerad över gösbeståndet! Detta material och all övrig information/upplevelser skulle han
använda i det fortsatta arbetet/processen i Finland för att försöka genomföra MSC fiske i ett flertal
insjöar.

Bakgrundsfakta om MSC
MSC står för Marine Stewardship Council (Certifierat hållbart fiske).
Visionen är: Vår vision är hav som sjuder av liv – idag, imorgon och för framtida generationer.
Genom att välja MSC- märkt fisk ger du erkännande och
uppmuntran åt yrkesfiskare som använder
sig av hållbara fiskemetoder och som fiskar på livskraftiga
bestånd.
Under en lång tid arbetade Per Nyberg som chef och
laborator på Sötvattenslaboratoriet på Drottningholm. I Pers
uppdrag ingick det bl.a. att åka runt och besöka
yrkesfiskarna och han kom till insikt om att det fanns olika
meningar kring olika satsningar inom fisket. Vissa ville
enbart satsa på ålfiske, vilket ansågs ta död på smågösarna
med fel garnstorlek i redskapen och andra ville bara satsa på
kräftfiske så det var inte ett helt enkelt uppdrag som Per
hade åtagit sig.
Per (Pelle Nyberg)

Lennart Nyman från Världsnaturfonden och Human Level (Livsmedelsföretag) tog kontakt med Per
för att genomföra en förstudie med medel från en Californisk fond för att kunna utveckla ett
varaktigt hållbart fiske. Hjälmaren är den enda insjö i hela världen som numera bedriver insjöfiske
med miljöcertifieringen.
Under våren och försommaren 1990 startade märkningen av gös i alla delar av Hjälmaren.
Minimåttet var då minst 40 cm för att få ta upp gösen.
2002 startade sen projektet med en omställningstid på 2,5 år, med en regelbunden
uppföljning/mätning i bottengarnen på sommaren och nätfisket på vintern. Detta gjordes 2 ggr/år.
Efter några år genomfördes det endast 1 ggr/år. Under projekttidens gång ändrades fiskereglerna så
att idag är bl.a. minimimåttet minst 45 cm för gösen.
En slutrapport finns skriven av professor Sture Hansson och Andrew Hough, Stockholms
Univeristet för den som vill läsa mer.
Numera får även yrkesfiskarna själva stå för en del av kostnaderna för MSC.
Vi kan varmt tacka Per som har hållit i denna process så att Hjälmaren är certifierad!
Vi ska med andra ord vara mycket glada och stolta över Per och våra yrkesfiskare!

Lite kort (vissa urval endast) från Hjälmarens Fiskare Förbunds årsmöte 2015
Vattenkvaliteten i Hjälmaren belystes av Ernst Witter från
Länsstyrelsen i Örebro. Fosforhalten måste minska i
Hjälmaren. Ny styrelse valdes. Skarvjakten diskuterades,
inför årets skarvjakt ska skador dokumenteras gärna med
foton och med skriftlig journalföring. En fiskarkollega
från Ornö, Anders Jansson berättade om hur Stockholms
fiskmarknad har utvecklats. När det gäller MSCmärkningen så har det skett en utveckling i och med den
första delen i det nya kontrollprogrammet, när fiskaren har
upprättat en överenskommelse om att följa regelverket så
kommer det att komma ett fint klistermärke på posten där
det kommer att stå: SVENSKA INSJÖFISKARENA
HJÄLMAREN samt en bild på en gös, grattis!

Slutligen 2014 års fiskestatistik
•
Gös 202 ton, vilket är mer än väntat
•
Abborre 48 ton
•
Kräftor 68 ton (plus allt som tas upp av ”ofiskare”)
•
Ål 8 ton
•
Gädda 25 ton

Hans Johansson valdes som
ny ordförande på årsmötet

Johan Nilsson fiskare och sekreterare
i Hjälmarens Fiskare Förbund

Ingemar Andersson en av många stolta fiskare
i Hjälmaren

Med andra ord kan vi verkligen konstatera att Hjälmaren är en mycket ”rik” sjö där fisken växer
och trivs och detta måste vi vara rädda om och jobba med hållbar utveckling för kommande
generation på olika sätt!
Johan hade också i uppdrag att delta på MSC svenska organisationens årsmöte för att berätta om
detta arbete och är inbjuden till Hamburg under hösten.
Undertecknad har också för avsikt att bjuda in Per, Johan och Hans till ett öppet möte i skolan till
hösten för intresserade öbor!

Fiskare och projektledare från Finland på Vinön den 9 – 10 april
Vid ”pennan” Birgitta Åberg Andersson

Angående planerna på att ev. lägga ner biblioteket på Vinön
Vad gör vi på söndagarna mellan kl. 16.00 – 17.00 på Vinön?
Jo då besöker vi biblioteket i Vinöns skola. Kanske inte alla vinöbor, men det är en trogen skara
som lånar av det utbud som finns i vårt bibliotek.
Vi lämnar tillbaka böcker, lånar nya böcker, diskuterar böcker och även beställer böcker.
Vår bibliotikarie Yvonne hjälper gärna till och beställer böcker efter önskemål. Vi har många
önskemål, allt går inte att fixa, men det mesta brukar lösa sig.
Yvonne är alltid tillmötesgående och hjälpsam, bättre hjälp går inte att få.
Vi pratar och umgås, det är som en fast punkt att gå till varje vecka.
”Ses vi imorgon? Ja, vi ska gå till biblioteket på eftermiddagen!”
Bibliotikarien brukar också fixa kaffe och med lite gott kaffebröd till (självkostnadspris) så
fortsätter samvaron i rummet bredvid.
Under bibliotekstid kan man också få låna föreningens kopiator om man behöver det, ofta är det
några som gör några kopior.
Alla vet att det är öppet vid den tiden i skolan, om man vill uträtta något passande ärende.
Det är visst tal om att vårt bibliotek inte ska få vara kvar, ev. Ersättas med en bokbuss?
Ärligt talat känns det som en smärre katastrof och inte särskilt genomtänkt. En bokbuss kommer
förmodligen en vanlig vardag när man inte har möjlighet att besöka den.
PÅ VARDAGAR JOBBAR MAN NÄMLIGEN!
Det är lite svårt att gå från jobbet i Örebro (som i mitt fall) för att ta sig till bokbussen på Vinön.
På söndagar är man ledig (de flesta), det fungerar alldeles utmärkt med biblioteksbesöket. Dessutom
är det mycket trevligt att kunna träffas på detta sätt.
SÅ VI VILL BEHÅLLA BIBLIOTEKET SOM DET FUNGERAR IDAG!

Med vänliga hälsningar
Solveig Eriksson

Nu finns…..
Penséer, penséamplar, perenner, pelargonier, olika kryddväxter samt jordsäckar.
Fler plantor kommer in varefter.
För dagsaktuell information eller önskemål ring
tel. 019-44 80 50 eller 070-370 59 50.

Varmt välkomna
Mona Blixt

Den mobila hälsomottagningen
kommer tisdag 26 maj
Tidsbeställning mån – fred kl. 10-12 och 13-15
Tel. 019 – 602 30 21.

Massage
Elisabeth Behr
zon- och massageterapeut

kommer till Vinön onsdag 20 maj
Tidsbokning Tel 070-399 58 08
telefontid 8.00 - 9.00

Vinöns Bibliotek
Har öppet söndagar 16-17
Fika till självkostnadspris

Välkomna hälsar Yvonne!

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

PIZZABULLAR

bitar av varje. Lägg dem på plåtar klädda med

Pizzabullarna är suveräna som mellanmål, speciellt för

bakplåtspapper. Pensla med ägg och strö över

barnen. Passar även som utflyktsbullar. Går utmärkt att
frysa och tina i ugn eller försiktigt i mikro.

24 bullar

när de är klara. Servera dem gärna ljumma.

Ugn 225°

Pizzabullar

PRIMÖRSALLAD MED SPARRIS OCH

13 dl vetemjöl

HALOUMI

1 tsk bakpulver

4 port

50 g jäst

1 knippe sparris, 250 g

5 dl mjölk

1 fänkål

50 g smör eller olivolja

150 g haricots verts

1 tsk salt

2 pkt haloumi, à 250 g

Pizzasås

1 + 1 krm svartpeppar

500 g passerade tomater

½ msk balsamvinäger, vit

2 tsk strösocker

1 + 2 + ½ msk olivolja

2 msk olja

250 g babymajs

2 klyftor vitlök

2 paprikor, grillade och inlagda

1 tsk oregano

¾ + ¾ tsk flingsalt

2 gula lökar

Gör så här

1 tsk salt

Ansa och skiva fänkål tunt, gärna på mandolin.

Fyllning

Bryt av det nedersta på sparrisen och skiva

200 g rökt skinka

den tunt, gärna på längden. Skär paprikorna i

200 g riven ost

grova bitar. Lägg fänkål, sparris och paprika i

3 dl pizzasås (recept ovan)

en skål. Strö på 3/4 tsk salt och 1 krm peppar.

Till pensling

Halvera majsen på längden och snoppa haricots

1 ägg

verts. Stek allt hastigt i 1 msk olja. Strö på

2 tsk oregano

3/4 tsk salt och 1 krm peppar. Blanda alla

Gör så här

ingredienser till salladen, ringla över 2 msk

Pizzabullar
Finfördela jästen i en bunke. Smält smör,
tillsätt mjölk och värm till 37°. Häll det över
jästen och rör tills den löst sig. Blanda i
saltet. Mät upp mjölet och blanda med
bakpulver. Tillsätt det och arbeta degen
smidig. Låt jäsa 30 min under duk. Ta upp och
arbeta degen en stund på mjölat bakbord. Dela
degen i två delar och kavla ut degen till två
rektanglar ca 45×25 cm. Låt jäsa täckt med
duk

oregano. Grädda 12-15 min, de ska ha fin färg

i

15

min.

Pizzasås
Hacka lök och vitlök och fräs i en kastrull med
olja. Tillsätt övriga ingredienser och koka
sakta ihop såsen ca 10 min. Låt svalna.
Finhacka skinkan och riv osten. Bred ut 1 1/2
dl pizzasås på varje rektangel och fördela
skinka och riven ost jämnt över degen.
Rulla försiktigt ihop från långsidan och skär 12

olja och balsamvinäger. Blanda försiktigt. Stek
haloumin i 1/2 msk olja på hög värme och
servera genast till salladen.
FETAOSTFYLLDA AUBERGINERULLAR I
RÖKIG TOMATSÅS
4 port

Ugn 175°

2 auberginer
salt
¾ paket fetaost
75 g mascarponeost
1 vitlöksklyfta
½ kruka basilika
1 citron, rivet skal
1 nypa salt
1 nypa svartpeppar

tandpetare
Tomatsås
1 gul lök

2 vitlöksklyftor

VÄRLDENS ENKLASTE KYCKLING I UGN

olivolja

4 port

½ msk rökt paprikapulver

4 kycklingfiléer

2 msk tomatpuré

3 dl visp- eller matlagningsgrädde

1 msk balsamvinäger

3 dl crème fraiche

1 förpackning krossade tomater

½ dl chilisås

1 dl vatten

½ dl kinesisk soja

½ msk honung

salt och nymald svartpeppar

1½ msk lantbuljong, fond

Gör så här

½ kruka basilika

Lägg kycklingfiléerna i en ugnsfast form.

salt och svartpeppar

Blanda ihop ingredienserna till såsen och häll

¼ paket fetaost

sedan över kycklingen. Laga i mitten av ugnen i

Tillbehör

ca 60 min. Fantastiskt enkelt och gott! Jag

4 port kokt ris, ½ salladshuvud

brukar servera den med pressad eller vanlig

Gör så här

kokt potatis och sallad. Men tror även den

Koka ris enligt anvisning på förpackningen.

passar toppen ihop med ris.

Ugn 175°

Fyllda auberginer
Skölj och skär auberginerna på längden i tunna

KNÄCKIG RABARBERPAJ

skivor.

6 Portioner

Använd

gärna

en

mandolin

eller

Ugn 150°

osthyvel för att få extra tunna och fina

500 g rabarber

skivor. Lägg ut dem på en plåt och strö över

2 dl havregryn

lite salt så att de får vattna ur lite. Blanda

2 dl socker

fetaosten med mascarponen i en skål och

1 4/5 dl vetemjöl

pressa i vitlök. Skölj och grovhacka basilikan

1/2 tsk bakpulver

och skölj och riv citronskal. Tillsätt till

1 krm vaniljsocker

fetaostblandningen och smaka av med salt och

125 g smör

peppar. Torka av aubergineskivorna lite med

1/2 dl vispgrädde

papper. Fördela fetaoströran på varje skiva.

1/2 dl ljus sirap

Lägg en klick i ena änden, rulla ihop och fäst

smör till formen

med en tandpetare. Lägg alla rullar i en

vaniljglass till servering

ugnsfast form.

Gör så här

Tomatsås

Blanda alla torra ingredienser i en bunke.

Skala och finhacka lök och vitlök. Hetta upp en

Smält smöret i en kastrull tillsammans med

vid kastrull eller stekpanna med lite olivolja.

grädde

Fräs lök, vitlök och paprikapulver utan att det

ingredienserna. Ansa och skär rabarbern i ca 4

tar

och

cm stora bitar. Lägg dem i en smord ugnssäker

balsamvinäger. Fräs hastigt ca 15 sek under

form. Bred på smeten. Grädda pajen mitt i

omrörning. Tillsätt krossade tomater, vatten,

ugnen 40–50 minuter, tills den fått fin färg.

honung och lantbuljong. Rör om och låt såsen

Servera gärna ljummen med vaniljglass.

färg.

Tillsätt

tomatpuré

stå och småputtra några minuter. Skölj och
grovhacka basilika och tillsätt till såsen.
Smaka av med salt och peppar och slå såsen
över auberginerullarna. Smula över resten av
fetaosten

och

gratinera

i

15

min.

Servera auberginerullarna i tomatsåsen med
ris och sallad.

och

sirap.

Blanda

ner

de

torra

Nu är det vår igen! Lite utflyktsamt som
pizzabullar kanske smakar, eller varför inte en
sallad med sparris. I trädgårdslandet växer
rabarbern så det knakar och då kanske en god enkel
rabarberpaj passar bra att laga till.
Smaklig måltid önskar Christina J



MAJ 2015
1

fredag

2

lördag

13.30 Städning av skolan och skolgård

3

söndag

16 -17 Biblioteket öppet –fika

4

måndag

19.00 Styrelsemöte VKHF

5

tisdag

18.00 Brandövning

6

onsdag

19.00 Tjejträff – Avslutning på Hornudden

7

torsdag

8

fredag

9

lördag

Första maj

vecka 18

vecka 19

10 söndag
vecka 20

Sophämtning
Beställ mat!

Kurs i utomhuspedagogik
16 -17 Biblioteket öppet – fika Kurs i utomhuspedagogik

11 måndag

Kurs i utomhuspedagogik, barndag
Beställ mat!

12 tisdag
13 onsdag
14 torsdag

10.00 Gudstjänst Mikael Schmidt- kaffe

Kristi himmelfärds dag

15 fredag

vecka 21

16 lördag

14.30 Cirkeln Vinön förr- Avslutning

17 söndag

16 -17 Biblioteket öppet – fika

18 måndag

Sophämtning
Beställ mat!

19 tisdag
20 onsdag

Zonterapi och massage med Elisabeth Behr-tidsbeställning

21 torsdag
22 fredag
23 lördag

vecka 22

Pingstafton

24 söndag

16 -17 Biblioteket öppet – fika

25 måndag

18.00

Pingstdagen

Redaktionsmöte

26 tisdag

Hälsobussen på ön- tidsbokning

27 onsdag

Tjejträffens vårutflykt

Beställ mat!

28 torsdag
29 fredag
30 lördag
31 söndag
juni

1

måndag

2

tisdag

3

onsdag

4

torsdag

10.00 Gudstjänst Mikael Schmidt- kaffe
16 -17 Biblioteket öppet

Mors dag
Sophämtning

18.00 Brandövning

Beställ mat!

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

