Några ord från redaktionen...
I skrivande stund (söndag) så är det åter vintertid och vi
vaknade till en ljusare morgon. Det är fortfarande
mycket milt ute med lite solsken emellanåt men blåsigt.
Det innebär att det är tuffa förhållanden för
yrkesfiskarna att ta upp sina fiskeredskap innan vintern
kommer.
Till helgen kan vi fira allhelgonahelgen vilket innebär att
vi lite extra ska hedra och tänka på våra nära och kära
som inte finns med oss längre. Enligt tradition kan vi
tända ljus på gravarna samt smycka dem.
Vi kan även tända ljus i våra hem för att mysa i
höstrusket och ta hand om varandra!
I detta Ö‐blad är det som vanligt lite blandat och
Peter Kumlin, ordförande i Vinöns Kultur‐ och Hembygdsförening skriver från mötet
med Landstinget över vad som gäller nattetid vid beredskap vid 112 larm. Viktigt att
känna till!
Föreningen bjuder också in till höstfest, det kan vara trevligt att kunna umgås även den
mörka årstiden, läs vidare i bifogad annons.
Nytt för oss på Vinön är den mobila hälsomottagningen som kommer nästa gång tisdag
den 11 november, läs vidare i Ö‐bladet!
Till kommande Ö‐blad har du möjlighet att skicka med en julhälsning!
Varmt tack till alla som har bidragit till detta Ö‐blad.
Mariann Karlsson och Birgitta Åberg Andersson
Redaktörer för november månad
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

Beredskapen på Vinön när färjan nattparkerat på fastlandet
Landstinget kallade till möte 2014-10-15 för att klargöra dagsläget beträffande nattberedskapen
vid 112 larm.
Sammankallande var landstingets Thomas Bjerke. Från landstinget deltog även Carl Olsson.
Nerikes brandkår representerades av Anders Larsson, ambulansen USÖ av Kjell Pelenius och
Thomas Elisson, kommunen av Kalle Selander och från Vinön Mariann Karlsson, Peter Kumlin
och Rikard Widlund, vilken även representerade SSRS.
Samtliga hushåll på Vinön har fått informationsblad om hur man hanterar ett nödläge under
natten där insats från brandvärnet eller sjukvården behövs.
En del frågor kring detta behövde klargöras då olika uppfattningar florerat på ön.
Vid ett 112 larm utgår ambulans / brandpersonal från Örebro. Dessa medför båt eller svävare
för överfart Hampetorp-Vinön. Personalen använder då den på ön stationerade ”Öbolansen”
fram till den sjuke/skadade. Vid en brand kan brandvärnet ej transportera hit förstärkningsutrustning, utan de anser att den utrustning som finns på ön är tillräcklig.
Det är ambulans- och brandpersonal som rekvirerar hjälp från Vinöns brandvärn och SSRS.
Den enda sjukvårdande insats Vinöns brandvärn får göra är att använda hjärtstartaren vid
”konstaterat hjärtstillestånd”. All övrig vård sköts av ambulanspersonalen.
Det har i detta sammanhang pratats om helikoptertransporter. Ännu är detta inte helt klart, men
sju landsting försöker komma överens om utnyttjandet och samordning av tre helikoptrar. Om
detta lyckas är dessa i tjänst efter nyår 2015.
Även ett mini/akut apotek har diskuterats. Detta visar sig ej enkelt då receptbelagda läkemedel
ej kan lämnas ut utan läkares ordination. Diskussionen slutade med att kommunen ser till att
Öbolansen i alla fall får en förstahjälpen kudde med förbandsmaterial.
Den farled för räddningsbåtar som är första val är naturligt färjeleden. För att detta skall fungera
måste bättre angöringsplatser snarast anordnas på båda sidor om leden. Detta ärende ligger nu
på både landstingets och kommunens bord. För att det ej skall ramla mellan stolarna har
Thomas B och Kalle S i uppdrag att ta fram en ansvarig samordnare för bryggor, bommar,
belysning mm. För att kunna angöra den nyrenoverade bryggan på norr behövs belysta
ensmärken och även en lanterna på bryggan. Även detta ingår i samordnarens uppgift.
Det överklagande som Landstinget gjort av nuvarande färjeturlista till Trafikverket har ännu ej
fått svar. Däremot har svar från generaldirektören kommit om att Trafikverket ej har skyldighet
att hålla färjeleden öppen nattetid, även om den klassas som allmän väg.
Detta ledde till en diskussion om att åter ta upp frågan om färjans beredskap. Representanter
för kommun och landsting för nu upp frågan på högre politisk nivå.
Avslutningsvis var alla överens om att en övning, med alla ingående aktörer, som testar
larmkedjan fullt ut bör genomföras.
Detta välkomnas naturligtvis av alla oss som vistas på Vinön nattetid.
Vid pennan Peter Kumlin

Säljes:

…………. när jag ser hur fin Herberts
gamla lada är, nu när Julia har målat
den! Vilket jobb denna duktiga tjej
har lagt ner! Har sett hur noggrann
hon är när jag följt hennes arbete.
Imponerande!
Maj
…..att det regnar hela dagen idag den
12 oktober så att jag kan få en del av
mitt inomhus/dator jobb gjort. Vilka
fina höstdagar det varit, inte vill man
sitta inne då.

Huskvarna åkgräsklippare,
ny nov 2003, motor bytt 2009.
Nyservad.
Pris: 12.000:För vidare info kontakta
Sten Karlsson
Tel 070 – 239 02 11
019 – 44 80 15

Carin Fremling

--------------------------------------------

Tack alla för en trevlig sommar!
Utan era besök hade det inte
varit lika trevligt.
Hoppas vi ses nästa sommar igen
UllaLena

Efterlysning:
Om möjligt så vill jag göra en
liten julreceptbok till julmarknaden.
Vil du hjälpa mig genom att dela med
dig av dina/ditt favorit-julrecept?
Bröd, kakor, godis, sill, sallader mm
UllaLena
PS. Vinsten går till Vinöns Kultur- och
Hembygdsförening. DS

Buss- och färjetrafik
Jag har varit på möte med folk från länstrafiken, Keolis, som kör bussarna i Östernärke, och
Trafikverket nye färjesamordnare Staffan Eriksson, samt Mattias och Frank från leden.
Syftet med mötet var att försöka förbättra möjligheterna att åka buss och färja. Vi hade två
perspektiv, dels det korta perspektivet eftersom Länstrafiken byter tidtabell 15 december (vilket alla
bussbolag och tågbolag gör över hela EU samma dag) och skulle kunna flytta lite på vissa avgångar
till den ändringen. Dels hade vi ett längre perspektiv, kan man göra större förändringar som blir
ännu bättre?
Det kändes som att alla var väldigt intresserade av att försöka få till fungerande lösningar, även om
det inte är så enkelt att flytta turer. Det har alltså förutsättningar att bli bättre, och redan idag går det
ju bättre att åka buss hit än till Asker/Kilsmo till exempel.
Ett par tydliga förbättringar utlovades, att den buss på lördagar som nu går 12.45 på lördagar från
mitten på december kommer att gå 12.50 istället, och söndagsbussen 17.40 kommer att gå 17.45.
Den 3 januari, klockan 15 har vi ett stort möte i skolan. Då ska vi prata om både buss-och färjetider.
Kom och var med! Om du inte kan vara med vill jag väldigt gärna höra om när du tycker att det ska
gå bussar åt olika håll, eller vad som fungerar/inte fungerar. Vi som träffades i oktober har ett nytt
möte inbokat i januari, och då är det ju bra om jag vet vad ni tycker.
Åsa Ödman
asa@vinon.st 070-6348019

V
Vinöns NYA café
Ljusparty söndagen den
23 november kl 14.00
med afternoon tea till en
kostnad av 50 kr.
Ta med släkt och vänner till
en trevlig eftermiddag!
Svar önskas senast
18 november.

Välkomna!
Catrine 0739-400061
Följ oss på facebook!

Gallring av vandringsstigen 8 nov
Ta med eget verktyg! Samling vid
skolan klockan 12.00 där det finns
varmkorv med bröd för 5kr.
Sedan sprider vi oss och gallrar utmed
vandringsstigen med sågar och
sekatörer. Från klockan 17.00 finns det
pizza på cafét, medtag trivseldryck för
en trevlig kväll.
Beställning av pizza senast den 5 nov.
till Catrine 0739/400061

Distriktssköterskemottagning på Vinön
Har det någon gång tidigare funnits en distriktssköterskemottagning på ön?
Det funderade vi över den där dagen i mitten av oktober när ”Hälsobussen”
kom på sitt första besök till ön. Örebro läns landsting har satsat på en
rullande distriktssköterskemottagning som vi har berättat om i tidigare Ö‐
blad. Ett tjugotal platser runt om i Örebro län får besök av bussen eller bilen,
cirka en gång i månaden till att börja med. Det är två distriktssköterskor,
Lena Garö och Eva Vikberg som åker på turné i länet.
Vinön har fått tre datum än så länge, men det gäller att boka tid. I oktober
blev det fullt så alla som ville kunde inte få komma.

Vad kan man få hjälp med och när måste man ändå åka till Vårdcentralen?
Det handlar om hälsovård, rådgivning, blodtrycksmätning och influensavaccinering. Ring och fråga!
Distriktssköterskorna i hälsobilen kan vara din första kontakt och lotsa dig vidare. Det är ännu så
pass nytt så formerna för verksamheten kan utvecklas.
Behöver du åka till Vårdcentralen med akuta problem så har man i Odensbacken ett Drop in‐
system måndag till torsdag 9.30 – 11.00. Det innebär att du åker dit och tar en nummerlapp, fyller
i ett blad vad du söker för. Prick klockan 9.30 kommer ett par sköterskor och jobbar sig igenom
kön. Sköterskan bedömer snabbt om du behöver träffa läkare, komma till provtagningen eller få
ett recept utskrivet.
Eva Widlund

Nej, det var ingen husbil denna gång som hade parkerat på skolgården. Det var primärvårdens rullande mottagning med två
distriktssköterskor i tjänst. Nästa gång kommer de den 11 november och då är det även visning av bilen för alla intresserade.

Välkommen på ett besök!
Nästa gång vi kommer till Vinön håller vi ÖPPET HUS under en halvtimme.
Mellan 13.30 och 14.00 är alla välkomna att se den nya hälsobilen.
Alla andra besök ska förbokas! Det är Lena och Eva som tar emot.
Influensavaccinering går att få under november och december.
Den mobila hälsomottagningen kommer att finnas vid Vinöns skola, intill scenen:

den 11 november och den 9 december
Tidsbeställning månd-fred 8-16 tel 019-602 30 21
Kostnad för besöket är 80 kr vilket faktureras. Frikort gäller.

Förslag på utökat strandskydd för Hjälmaren
Länsstyrelsen föreslår att strandskyddet runt Hjälmaren utökas
till 300 meter.
Länsstyrelsen i Örebro län har en remiss ute där man föreslår att
strandskyddet runt Hjälmaren utökas till 300 meter på land och 100
meter i vattnet. Anledningen till att Länsstyrelsen vill utöka
strandskyddet är att man långsiktigt vill trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden samt att man vill bevara
goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.
Undantaget från förslaget är alla detaljplanelagda områden, till
exempel i Hampetorp, Åsby och Katrinelund. Diskussion pågår med
kommunen om ytterligare ställen där exploateringen är ganska stor,
men där är inget klart än. Större vägar bryter strandskyddet, vilket
gör att strandskyddet kan vara kortare än 300 meter vid exempelvis
Riksväg 52.
Förlängd remisstid
Förslaget till beslut finns på Länsstyrelsens hemsida, likaså kartor och motiv för förslaget. Remissen är
skickad till vissa remissinstanser, men vem som helst har rätt att lämna in synpunkter. Remisstiden var satt
fram till 31 oktober. Idag den 29 oktober meddelar Samverkarna att remisstiden är förlängd.
Många har varit i kontakt med landsbygdsstrateg Kalle Selander och detta har föranlett honom att ta kontakt
med Länsstyrelsen, då alla kanske inte förstått innebörden av förslaget eller vikten av att yttra sig i frågan vare sig man är för eller emot det.

Här en länk till mer info om förslaget:
http://www.lansstyrelsen.se/OREBRO/SV/MILJO-OCH-KLIMAT/VATTEN-OCHVATTENANVANDNING/VATTENSKYDD/STRANDSKYDD/FORSLAG-TILL-UTVIDGATSTRANDSKYDD/Pages/default.aspx

KONFERENSER i
nygammal skolmiljö
Vi ordnar dagkonferenser för mindre
grupper upp till 25 personer, även fika
och mat på möten och privata
tillställningar t.ex. födelsedagsfester,
dop, begravningar.
Bokning och förfrågningar:
tel 019 - 44 80 57
Yvonne Karlsson 073 - 928 04 05
Veronika Persson 070 - 743 82 45

Hemsida: www.vinokonferenser.se
E‐post: info@vinokonferenser.se

-----------------------------------------------------

Vinöns Bibliotek
Har öppet söndagar 16-17
Fika till
självkostnadspris

Välkomna
hälsar Yvonne!

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.
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

Vill du ha med en julhälsning i nästa nummer?
Skicka in den till redaktionen före den 20 november
E-post: o-bladet@vinon.se
eller som vanlig post: Ö-Bladet, Vinöns Skola, 715 93 Vinön

Välkommen till Höstfest
Lördag 22 november
kl.18 i skolan
Eventuellt startar vi med fackeltåg
från Ove & Bo i södra byn och från
bagar´n i norra byn kl. 17.
Håll utkik på anslagstavlorna!
Meny:
Höstig köttgryta med rotfrukter
serveras med potatis och sallad.
Kaffe och kaka.
Dessutom: Åror med fina priser, lite knep och knåp vid borden
samt trevlig samvaro förstås!
Anmälan till Mariann, tel 019 – 44 80 15, 070 17 15 138
senast tisd 11 november
Arr. Vinöns Kultur- och Hembygdsförening

Sugen på gurka?
Köp Bernts goda saltgurka!

1 kilo 110 kr
½ kilo 60 kr
Ring Nothaga gård 44 80 48

Tjurar på härligt
sommarlov!
Riksintresse för
kulturmiljövården
Tåkenön

KUNSKAPSUNDERLAG

Värden
Kunskapsvärde
Tåkenön berättar om en fäbod etablerad under medeltid som en del i ett medeltida klosters
verksamhet. Öns historia illustrerar ovanligt väl samspelet mellan nyttjandet av ängs- och
slåttermarken och det fiskartorp som etableras på platsen. I den hävdade ängsmarken och i
ädellövskogen finns områden med fossil åkermark som visar på äldre tiders markutnyttjande.
Tåkenöns torpmiljö uppvisar en ålderdomlig och välbevarad bebyggelse. Byggnadsbeståndet
visar på kombinationen av fiske och jordbruk som hörde till ett torp i kontinuerlig drift från
1700-talet till andra hälften av 1900-talet. Det nationalromantiska bostadshus som uppfördes
som sommarnöje för dåvarande ägaren till Julita, Arthur Bäckström visar på det tidiga 1900talets ideal om att leva nära naturen och ett ursprungligt lantligt liv. Det kan ses som ett
idémässigt komplement till det Julita skans som Bäckström lät uppföra på Julita gård.
Upplevelsevärde
På Tåkenön är det alltjämt möjligt att uppleva områden med hävdad ängsmark som brukats
allt sedan medeltid då området nyttjades för slåtter och bete för Julita klosters kreatur.
Tåkenön utgör det bästa exemplet på en fäbod i Sörmland med rötter i medeltid. Det är i
anslutning till torpet som ängsmarken hävdas i dag. Här finns även spår av äldre odlingar i
form av röjda ytor och röjningsrösen. En mycket stor äldre hamlad lind och nyplanterade
hamlade lindar utgör viktiga bidrag för förståelsen av äldre tiders ängs- och slåtterbruk.
Torpmiljön med sitt välbevarade och ålderdomliga byggnadsbestånd utgör ett fint exempel på
ett mindre jordbruk som kombinerat sin verksamhet med fiske i Hjälmaren. Som en kontrast
till detta finns den nationalromantiska sommarvillan uppförd för Julita godsägare som besökte
Tåkenön som en plats där man kunde leva ett ”Skansenliv”. Kontrasten mellan torparens
jordbruk och godsherrens sommarnöje är slående då de uppträder i nära anslutning till
varandra.
Bruksvärde
Ängs- och hagmark som sköts enligt länsstyrelsens bevarandeplan för Tåkenöns Natura 2000område. Bostadshusen nyttjas för sommarboende.

Mål för att tillgodose riksintresset
Ängs- och hagmarken ska fortsätta att hävdas och det öppna landskapets karaktär i anslutning
till torpmiljön ska bestå. Det ska vara möjligt att uppleva och förstå hur ängsmarken nyttjats
för såväl slåtter som lövtäkt. Inslaget av hamlade träd och upprätthållandet av denna tradition
med nyhamlade träd ska fortsätta.
Bebyggelsemiljön, med torpets byggnader för olika ändamål och det nationalromantiska
sommarnöjet, ska bibehålla sin karaktär och kunna upplevas.
Det innebär att:
• Ängs- och hagmarken ska fortsätta att brukas med slåtter och bete enligt den
bevarandeplan för Natura 2000-området som länsstyrelsen upprättat.
• Äldre hamlade träd värnas och nyhamlade träd hävdas.
• De byggnader som hör till torpet och sommarnöjet ska nyttjas och underhållas
med hänsyn till deras kulturhistoriska och stilmässiga värden.

Beskrivning
Naturgeografi Tåkenön och grannöarna Lillön och Väsboön ligger i den sydöstra delen av
Hjälmaren. De utgör en utlöpare av den höjdrygg som sträcker sig ut i Hjälmaren från
Fiskeboda i öster. En större del av Tåkenön, Väsby och Lillön är bevuxna med ädellövskog
med ask, alm, björk, ek och lindar. På ön saknas spår av hassel vilket är ovanligt för denna typ
av miljö i Sörmland. Strandzonen har bildats under 1800-talet då Hjälmaren sänktes i flera
omgångar och den tidigare strandlinjen kan följas genom ett tydligt strandhak i synnerhet
utmed den norra mer branta stranden.
Dagens landskapsbild
Ädellövskog med undervegetation av buskar och delvis öppna ängslyckor. I anslutning till
bebyggelsen i öster finns öppen ängs- och hagmark samt igenlagda åkrar kantade av diken. På
Tåkenön finns flera äldre lindar som bär spår av hamling. Genom naturvårdsinsatser har det
planterats lindar som hamlas idag och som utgör viktiga bidrag till landskapsbilden genom sitt
karaktäristiska utseende.
Dagens brukande
Ängs- och slåtterbruk enligt bevarandeplan för Natura 2000-området. Markerna betas efter
slåtter. Byggnaderna nyttjas som sommarbostäder.
Dagens bebyggelsestruktur
Äldre torpbebyggelse bestående av ett äldre, falurött, timrat hus, ursprungligen i en våning
som byggts till med en våning runt 1860. På 1930-talet har byggnaden byggts om ännu en
gång. Nära bostadshuset finns en timrad bod, ett hönshus och en ovanligt lång ladugård som
sannolikt till delar är den ladugård som syns på Häradskartan från 1864-67. Till bebyggelsen
hör två sjöbodar i den södra viken och en i sundet mot Lillön där kreatursfärjan står kvar.

På ön finns även ett rödfärgat bostadshus i nationalromantisk stil uppfört i början av 1900talet för löjtnant Arthur Bäckström på Julita gård. Byggnaden är omsorgsfullt utförd och
uppvisar en festsal i originalutförande med balkonger och målade motiv på väggarna.
Byggnaden visar tydlig inspiration från de hus som Arthur Bäckström lät samla i sitt Julita
skans. Delar av byggnaden renoverades i samband med att den blev bostad för ett av de
hushåll som arrenderade ön i mitten av 1900-talet.
Byggnaderna är idag, 2012, fritidsbostäder för den tidigare arrendatorfamiljen.

Historiska skikt
Förhistorisk tid
Tåkenön har i stort haft sitt nuvarande utseende allt sedan bronsålder då landhöjningen
torrlade ön, merparten av ön ligger över 25 meter över havet.
Medeltid
Första gången Tåkenön omnämns är på 1180-talet i samband med att cistercienserorden tog
över Säby kungsgård (Julita gård). Ön kan antas ha haft en ekonomisk roll i gården redan före
detta omnämnande. Det är känt att fäboddrift ingick som en viktig del i klostrets ekonomi.
Tåkenön och de närliggande små öarna Väsbyön och Lillön har hört till Julita gård sedan dess
och nyttjats för fäboddrift, vilket låter sig spåras genom de hamlade träd som finns kvar i
ädellövskogen på ön.
Nyare tid
Under 1500-talet fungerade ön som fäbod under Julita kungsgård, enligt
räkenskapshandlingar i Kammarkollegiet. Det innebar att kreatur skeppades över till ön för
bete under sommarsäsongen.
På en karta från 1735 beskrivs ön som skogbevuxen och betesrik med ett ”fäbodnäste” för en
torpare som skulle se till djuren och frakta dem till och från ön. Fäboddriften omfattade skörd
av vinterfoder och betesdrift med produktion av mjölkprodukter. Med kreaturen som
fraktades ut till ön följde fäbodflickor med uppgift att hjälpa till med djuren och ta hand om
mjölken. I slutet av 1700-talet var ön indelad i 25 skiften, fördelade på 31 hemman och
torpare under Julita gård. Till detta kom öns egen torpare med mark i östra delen av ön. På ön
fanns vid denna tid tre slåtterlador utöver torpbebyggelsen.
Fäboddriften med mjölkhantering upphörde i slutet på 1870-talet, slåtterverksamheten
fortsatte dock. Fram till 1920-talet hade fyra torpare på fastlandet och torparna på ön rätt att
slå gräset på ängarna nordost om torpet. Slåttern var ersättning för att man fraktade Julitas
kvigor till ön på efterbete. Under några decennier fraktades Julitas hästar till ön på
sommarbete. 1800-talets sänkningar av Hjälmaren ledde till att arealen ängsmark ökade på ön.
Sjösänkningarna kan spåras genom ett tydligt strandhak utmed öns norra kant och vid
Burviken i söder där mark i den flacka viken torrlades.
Under 1900-talet minskade slåtterverksamheten på ön successivt, omkring 1920 slogs endast
en mindre inhägnad slåttermark på det inre av ön för att 20 år senare, omkring 1940, ha
upphört helt. Tåkenön är troligen den fäbod söder om Mälaren där fäbodverksamheten levt
kvar längst.
Från mitten av 1940-talet har torparen på Tåkenön ensam brukat marken.

Tjurar på härligt sommarlov!
I mitten av maj ringde bonde Mikael från Köping till Jonas Andersson på Vinön. Mikael hade
fått ett tips från Rikard Widlund att Jonas hade en bra båt för ex. frakt.
Mikael hade sökt bidrag från Södermanlands Länsstyrelse för att få bidrag till transport och
betesarrende, då Länsstyrelsen arbetar för öppna marker på bl.a. Tåkenön.
8 st. kastrerade tjurar (stutar) skulle därmed få åka på ett härligt sommarlov med gott om bete
och vatten till Tåkenön med hjälp av Jonas och hans stora båt. Valenfärjan har tidigare kört
liknande transporter men inte numera.
Djurtransporten skedde från Fiskeboda hamn, och transporten i våras gick mycket bra och då
kördes 4 åt gången. Men när de skulle hem nu i höstas var det värre! En vallhund, border
collie med namnet Laika hade ett tufft jobb att valla in dem i fållan. De ville absolut inte gå på
båten igen. Dessvärre hade en tjur dött under sommaren, troligtvis ett dödande ormbett hade
skett.
Till slut gick de motvilligt på båten igen men på hemfärden gick det bara att köra 2 st. per
gång. I Fiskeboda hamn sprang de snabbt av båten till den väntande stora djurtransporten som
denna gång kördes med traktor.
Bonde Mikael hade regelbundet tittat till sina djur under hela sommaren.

Birgitta Åberg Andersson

FÄRSKA
VINÖÄGG
hos
Peter och
Carina
Tel 019–44 80 33

-----------------------------------------------------------

Nu finns:
Kransar och buketter till gravsmyckning
och sedan dörrkransar till jul.
Lämna in din julbock för påklädning.
Olika sorters vinterpotatis i lösvikt eller
5 och 10 kg påsar.
Öppet: söndag-torsdag om jag är hemma
samt fredag em och lördag fm.

Kaffetårtor och smörgåstårtor kan
beställas alla dagar
Pris:
8 pers
10 pers
12 pers
15 pers

kaffetårta

smörgåstårta

160:190:220:265:-

För dagsaktuell information eller
önskemål ring tel. 019-44 80 50,
070-370 59 50
Varmt välkomna
Mona Blixt

250:300:350:420:-

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

FOTVÅRD
Inga-Lill Sevefjord kommer till Vinön
tisdag 4 november

Tidsbeställning
Tel: 070-557 48 03

MASSAGE
Elisabeth Behr
zon- och massageterapeut kommer till
Vinön onsdagen den 5 nov.

Tidsbokning
Tel 070-399 58 08
telefontid: 8.00 – 9.00

Ett skepp kommer lastat…
med 80 elever och lärare
från två skolor i Örebro.

En måndag i anslutning till en kurshelg
var det dags för en praktisk dag med
gästande åttor. Från kursen skulle
deltagare ansvara för en höstdag med
eleverna som kom på besök.

Det blev en fin höstdag med flera olika aktiviteter. 7 km vandring med stopp på olika ställen.
Samarbete och egen tid. Vilka färger kan man hitta en höstdag i naturen? Vilka djur kan man se?
Vad kan man till exempel göra med naturmaterial? Hur känns det att vandra tyst utmed en stig?

SKAPA

SAMARBETA

Tack och adjö!

VANDRA

Utomhuspedagogik på Vinön, Temavandringar
NCU, Linköpings Universitet

Studiebesök på energikullen i Katrineholm.
Det var Skärgårdarnas Riksförbunds grupp kring Miljö och energi som hade kommit på idén
att åka till Egen‐el:s test‐anläggning i Katrineholm. Egen‐el gör väldigt mycket saker inom
miljöområdet, man ger ut tidningar ett veckomagasin och ett ”livsstilsmagasin”, man säljer
solcells‐anläggningar, vindkraft‐anläggningar. Om man inte har plats att sätta upp egna
solceller kan man köpa en plats i anläggningen i Katrineholm.
Man visar upp många miljösmarta lösningar. Egen‐el:s konferenslokal
är byggd med en stomme av isotimber, som är träbalkar som det sågats
ut skåror i så att man får in isolerande luft i träet. ”Balkarna” är
självbärande så det behövs ingen stomme på huset. Det sägs att de är
lätta att montera också.
Det fanns också roliga lösningar på lyktstolpar med solceller på som då
producerar så mycket energi de gör av med. Det fanns både varianter
för gatu‐belysning och för hemma‐bruk.
Det fanns en varmvattenberedare som kostade
5000kr som gjorde det varmvatten man behöver
under perioden mars till september, perfekt för sommarstugan.
Det fanns en solfläkt som vid solsken pumpade in varm luft i hus. Vad har
man det till? Jo på våren och hösten när det gärna blir lite fuktigt och
stillastående i torpargrunder och i sommarstugor så håller man luften i
cirkulation så att man slipper den där lite unkna luften som kn bli.
Det var dock störst fokus på
tillverkningen av egen sol‐el. Egen‐el har
olika ”paket” med solceller som man kan
köpa och sätta upp på sitt hus. Man säger
att solcellerna betalar igen sig på 7‐10 år
efter ger de bara energi, de kan hålla upp till 40 år. Man
berättade att det finns en optimal vinkel att ha sina solceller
på. Om man ska sätta solcellerna på hustaket så utgår man
från den vinkel det är allra bäst. Man kan sätta solceller
vertikalt också, alltså som staket, det går alldeles utmärkt,
de ger bara lite mindre. Det allra bästa är att sätta solceller
vid vatten eftersom vatten reflekterar ljus, något att tänka
på här ute hos oss. Vi fick se olika varianter av solceller, det
finns paneler, det finns böjbara som kan användas på
samma sätt som takpapp, det finns tunna som man sätter
på fönster. Det vanligaste är paneler som man sätter på
hustak eller på ställningar. Solcellerna har blivit billigare
eftersom Kina har börjat tillverka solceller för sin egen
marknad. Representanterna inom Egen‐el tror inte att solcellerna kommer bli billigare. När

man sätter upp solceller behöver man även köpa en växelriktare som gör om solcellernas
likström till växelström. Den apparaten kommer kanske att bli billigare.
Jag tyckte inte så oväntat att det växthus men solceller i växthusglaset var en väldigt smart
och snygg idé. I växthus behöver man ofta lite
skuggning och så gör man av med energin man
skapar för att hålla växthuset varmt på natten eller
vår och höst.
Man har också många exempel på mindre
vindkraftverk. Den åsikten de förmedlar är att det är
enklare för privatpersoner att sätta upp solceller för
att göra el än att sätta upp vindsnurror. På bilden ser
vi en kombination av solceller och vindsnurror.

Vi fick också se el‐bilen Nissan Leaf som stod och blev laddad med
sol‐el, den kostar ca 250 000 och man kunde åka 13 mil på en
laddning som man sa kostade ca 30 kr
Det var ett väldigt intressant studiebesök, det kändes som att det
var vi som småskaliga elproducenter som skulle lösa
energiförsörjningen, vilket var en väldigt trevlig tanke. Det finns
en väldigt optimistisk nybyggaranda kring solceller och jag tror att
de lösningar som Egen‐el har är genomtänkta men att man ska
göra en omvärldskoll när man väljer anläggning. Här på Vinön har ju några börjat och det är
intressant att följa de som har sina anläggningar klara, de som redan har kollat upp vilka
lösningar som finns. Så är det bara för oss andra att heja på och fundera var vi kan sätta våra
paneler.
Vid tangentbordet RoseMarie Hellén, med på energikullen var Bernt o Eva Widlund

Välkomna släkt och vänner!
Jag firar min födelsedag lördagen den 29
november
kl. 14 – 17 i Vinöns skola.
Istället för presenter ge gärna ett bidrag till
cancerfonden.
Anders Vinestrand

ROTFRUKTSLASANGE MED HETTA
4-6 port
Ugn 225°
10 lasagneplattor
Rotsaksröra
1 gul lök
1 msk smör eller margarin
1 stor morot
150 g kålrot
150 g rotselleri
150 g jordärtskockor
2 vitlöksklyftor
1 spansk peppar, röd
1 burk krossade
tomater
1 msk tomatpuré
1½ tsk salt
1 krm grovmalen svartpeppar
Vit sås
4 dl vatten
2 dl mellangrädde
3 msk majzena
1 tsk salt
2 dl västerbottensost, riven
Gör så här
Skala och hacka löken, fräs den glansig i
smör. Skala och riv rotsakerna och låt dem
efterhand fräsa med lökhacket. Tillsätt
pressad vitlök, urkärnad finhackad spansk
peppar, krossade tomater, tomatpuré, salt
och peppar. Låt rotsaksröran puttra under
lock på svag värme i ca 15 minuter. Vispa
ihop mjöl, grädde och vatten, låt koka under
omrörning i några minuter. Rör ner den rivna
osten, smaka av med salt och peppar. Varva
lasagneplattor, vit sås och rotsaksröran i en
smord ugnssäker form. Avsluta med ett
lager sås. Sätt in formen mitt i ugnen ca 30
minuter. Blir lasagnen för mörk, täck med
ugnsfolie.
CURRYDOFTANDE KÖTTFÄRSSOPPA
4 port
400 g köttfärs
2 finhackade gula lökar
2 rivna vitlöksklyftor
1 syrligt äpple, skalat och i tärningar
1 msk smör el margarin
3 tsk curry
1 l vatten
3 msk kalvfond

2 msk tomatpuré
1 burk krossade tomater
2 msk citronsaft
salt, peppar
Gör så här
Fräs köttfärs, lök, vitlök och äppeltärningar
i smöret. Strö i curryn och låt den fräsa
med ett par min. Tillsätt vatten, kalvfond,
tomatpuré, krossade tomater och citronsaft
Smaka av med salt och peppar. Låt soppan
småkoka i ca 10 min. Servera bröd till.
Tips! För ett vegetariskt alternativ använd
Quorn färs och grönsaksfond.
ROSTAD BLOMKÅLSSALLAD MED
DADLAR, MANDLAR OCH BELUGALINSER
4 port
Ugn 200°
1 blomkålshuvud
4 msk olivolja
1/2 tsk spiskummin
1/2 tsk kanel
1/2 tsk ingefära
1 nypa torkad cayennepeppar
1 nypa salt
2 1/2 dl belugalinser
1 stor handfull mandlar
100 g machésallad (eller rucola eller
spenatblad)
10 färska dadlar, urkärnade och
grovhackade
1 liten rödlök, skuren i skivor
Krämig tahinidressing
2 msk tahini
1 tsk honung
1 msk citronsaft
2 msk vatten
salt
Gör så här
Bryt blomkålen i mindre buketter och lägg
dem i en skål. Häll över olja, spiskummin,
kanel, ingefära och cayennepeppar och rör
om tills alla blomkålsbuketter är täckta.
Sprid ut dem på en bakplåt täckt med
bakplåtspapper och rosta i ugnen i ca 20-25
minuter, eller tills blomkålen fått en gyllene
färg. Koka under tiden linserna i en kastrull
med 5 dl vatten i ca 20 minuter. Rör ihop
dressingingredienserna i en skål och smaka
av med salt, häll i de färdigkokta linserna
och rör om så att de blir ordentligt täckta

av den krämiga dressingen. Ta ur blomkålen
från ugnen när den är färdigrostad, sänk
ugnstemperaturen till ca 180° och sätt in en
plåt med mandlarna så att de får torrostas i
ca 10 minuter. Ta ur mandlarna ur ugnen och
hacka grovt. Lägg upp de krämiga linserna i
mitten på en bred, grund salladsskål. Lägg
salladsbladen runt linserna och strö över
dadlar, rödlök, rostad blomkål och mandlar.
Blanda runt allting för en krämigare sallad
eller servera oblandad för en vackrare.

Gör så här
Vispa grädden tills den är fluffig men lös.
Blanda ner hasselnötskrämen och vispa till
en fast kräm. Häll upp krämen i
portionsformar eller i en stor form. Ställ in i
frys minst 4 timmar. Rosta hasselnötterna i
en torr stekpanna på medelvärme. Gnid av
skalet i en handduk. Grovhacka sedan
hasselnötterna. Garnera eventuellt med lite
smält mörk choklad och strö över de rostade
hasselnötterna.

ÄPPELMUMS FÖR MÅNGA
25 bitar
Ugn 225°
250 g smör
5 ägg
7½ dl socker
7½ dl vetemjöl
200 g mandelmassa
Fyllning
4-5 äpplen
4 msk socker
3 tsk malen kanel
Garnering
ca 1 dl pärlsocker
Servering
vaniljvisp eller vispgrädde
Gör så här
Smält smöret. Låt svalna. Rör samman ägg
och socker. Sikta ner vetemjölet växelvis
med smöret. Riv mandelmassan och vänd ner
försiktigt till en jämn smet. Bred ut smeten
i långpanna, ca 30x40 cm, med bakpapper.
Fyllning
Skala, kärna ur och skiva äpplena tunt.
Blanda äppelskivor, socker och kanel. Tryck
ner äppelskivorna i smeten. Strö över
pärlsocker. Grädda mitt i ugnen ca 20 min.
Täck med folie om kakan får för mycket
färg. Servera med vaniljvisp eller vispad
grädde.

CHOKLADKAKA MED RÖDBETOR
Ugn 180°
1,5 dl kallpressad olivolja
1,5 dl lönnsirap eller flytande honung
60 g mörk choklad (70%) i bitar
250 g råa rödbetor, rivna
3 ägg
200 g (knappt 4 dl) ljust dinkelmjöl
2 tsk bakpulver
5 msk kakao
1 nypa havssalt
olja att smörja form med
1 msk kokosflingor
Gör så här
Värm upp oljan i en kastrull på mycket låg
värme. Tillsätt lönnsirap och choklad och rör
om tills chokladen har smält. Ta av från
plattan. Tillsätt rivna rödbetor och rör om
så att allt blandas. Vispa upp äggen i en liten
skål och häll dem sedan i kastrullen. Sikta
ner mjöl, bakpulver, kakao och salt i en annan
skål och rör ner det i rödbetssmeten. Smörj
en sockerkaksform (20 cm), med eller utan
hål, med lite olja. Strö kokosflingor på
sidorna så att smeten inte fastnar. Häll
kaksmeten i formen och grädda i 25–30
minuter, eller tills kakan har blivit lite mörk
och sprucken ovanpå och fortfarande är
aningen kladdig inuti. Låt svalna i 15 minuter,
stjälp sedan upp kakan försiktigt ur formen.
Kakan är fantastiskt god när den är varm,
men man kan låta den svalna och förvara den
i kylskåpet i 2–3 dagar.

SNABB HASSELNÖTSPARFAIT
6 port
3 dl vispgrädde
200 g hasselnötskräm
Garnering
25-50 g mörk choklad
50 g hasselnötter,
grovhackade

Denna månad blir det en blandning av olika recept med
tips från Carin och Eva. I blomkålssalladen ingår tahini
eller sesampasta som är gjord av mosade sesamfrön.
Antingen köper man den färdigt eller gör själv. Recept
hittar du på nätet (www.ica.se/recept/tahini-592915/).

Smaklig måltid önskar Christina J
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vecka 44

vecka 45

vecka 46

1

lördag

14.30 Cirkeln ”Vinön förr”

2

söndag

16 -17 Biblioteket öppet - biblioteksfika

3

måndag

4

tisdag

5

onsdag

6

torsdag

7

fredag

8

lördag

9

söndag

Alla helgons dag

Sophämtning

Fotvård Inga-lill Sevefjord- tidsbeställning
18.00 Brandövning
10.00 Öppet hus i missionshuset
19.00 Tjejträff- bakning
Zonterapi och massage av Elisabeth Behr- tidsbokning

Beställ mat!

12.00 Röjning av vandringsstigen, samling kl 12.00 Se vidare anslag!
14.30 Cirkeln ”Vinön förr”
16 -17 Biblioteket öppet - biblioteksfika

Fars dag

10 måndag
11 tisdag
12 onsdag

Mobila Hälsomottagningen kommer till ön- tidsbeställning

Beställ mat!

19.00 Tjejträff – Planera höstfest

13 torsdag
14 fredag
15 lördag
16 söndag
vecka 47

Kursavslutning Utomhuspedagogik lördag-söndag
16-17 Biblioteket öppet - biblioteksfika

17 måndag

Sophämtning
Beställ mat!

18 tisdag
19 onsdag

19.00 Tjejträff - Handarbete

20 torsdag
21 fredag
22 lördag

23 söndag
vecka 48

14.30
18.00
10.00
14.00
16-17
16.00

Cirkeln ”Vinön förr” i Missionshuset
Höstfest i skolan
Gudstjänst Mikael Schmidt - kaffe
Ljusparty – afternoon tea
Biblioteket öppet – biblioteksfika
Styrelsemöte VKHF

24 måndag
25 tisdag

18.00 Redaktionsmöte för Ö-bladet

26 onsdag

19.00 Tjejträff - kransbindning

Beställ mat!

27 torsdag
28 fredag
29 lördag
30 söndag
december

1

måndag

vecka 49

2

tisdag

3

onsdag

16-17

Biblioteket öppet - biblioteksfika

1:a advent

18.00 Brandövning

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

