Några ord från redaktionen!
Fotot på framsidan får symbolisera ett TACK för den sista
sommarbuketten samt en välkomsthälsning till hösten!
Söndag den 26 november inbjuds Ni alla till ett nytt
stormöte gällande vatten/avlopp, detta känns extra viktigt
då Örebro kommun inte kommer att erbjuda oss något
kommunalt avlopp på många år (2017-2027)!
Ni som redan idag uppfyller kraven och inte släpper ut
ämnen som kan påverka miljön eller människors och
djurs hälsa kan lugnt luta er tillbaka.
Vi övriga får fundera över om var och en önskar en egen
individuell avloppsanläggning eller om det finns intresse
av att vi ska skapa något tillsammans! Det avgör vi
själva!

I detta nummer har jag efterfrågat den yngre generationens önskemål kring Vision över
Vinöns framtid. Detta är jag intresserad av både som medmänniska men också utifrån att jag
sitter med i VKHF styrelse och vi ska verka för en levande ö bland annat.
Vi börjar närma oss Allhelgonahelgen då vi lite extra ska hedra och minnas våra nära och
kära som inte finns med oss i livet längre.
Jag tycker att vi också ska passa på att umgås och tillvarata de vi har kvar omkring oss, livet
kan alltför snabbt förändras!
Ett varmt tack till alla som har bidragit med sina fina visioner och till alla andra som har hjälpt
till med detta Ö-blad! Jag vill också passa på och tacka Mona B och Margareta F som
planterar och sköter fina växter på olika ställen och förgyller vår tillvaro!
//Redaktör Birgitta Åberg Andersson
Bidrag till ö-bladet skickas varje månad till o-bladet@vinon.se eller lämnas i Ö-bladets blåa postlåda till
skolan. Datum som gäller är: 15 varje månad för annonser, 25 varje månad för övriga bidrag.

Uppskattar du att få Ö-bladet? Bli då medlem i Vinöns kultur- och hembygdsförening!
Ö-bladet är Vinöns lokala tidning, utgiven och bekostad av Vinöns Kultur- och hembygdsförening. Förutom
utdelningen i brevlådorna kan man prenumerera på Ö-bladet som vanlig post eller som e-post. Lämna
adresserade och frankerade kuvert med dubbelt porto och märkta med de månader som du vill ha tidningen,
så kan redaktionen lätt stoppa ner ett exemplar av ett Ö-blad i färdiga kuvert.
Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön
E-postadress: o-bladet@vinon.se Hemsida: www.vinon.se
BLI MEDLEM I FÖRENINGEN! Medlemsavgiften för 2017 är 150 kr för enskild och 300 kr för en familj. Kom ihåg
att skriva avsändare om du sätter in avgiften på föreningens konto.
VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, pg 46 94 70 – 9, bankgiro 190-1206

Välkomna till ett stormöte med tema
vatten/avlopp!
Datum: Söndag den 26 november
Tid: Kl. 12.30
Plats: Vinöns skola
Bakgrund: Efter en hel del olika studiebesök och
beslut från kommunen så är det dags att ta tag i
våra avloppsproblem på allvar!

PROGRAM
• Inledning av Birgitta samt bakgrund
• Lennart Andersson informerar om ”Skit i Skärgården eller Skiter
du i Skärgården” Lennart är aktiv i Skärgårdarnas Riksförbund
• Paus kaffe/te
• Björn Eckard informerar om nya avloppsprojektet i Maren
• Leif Granlund informerar om avloppet Clivus Multrum
• Åsa informerar om att söka Lova bidrag från Länsstyrelsen
• Frågestund!
• Om och hur agerar vi vidare?

Välkomna hälsar VKHF genom
Birgitta/ansvarig för arbetsgruppen
vatten/avlopp

Grattis Anne-Charlotte till Dina
tvillingskalvar!
Kon på bilden hade fött tvillingskalvar
några timmar tidigare, den dagen som
fotot är taget. När Nils var på väg upp
mot sitt hus så fick han följe med ett
annat tvillingskalvpar som hade fötts
någon vecka tidigare.
De följde honom på andra sidan
elstängslet till de kom fram till de
nyfödda. Nils var snabbt framme med
sin mobiltelefon för att kunna föreviga denna ganska unika bild med dubbla
tvillingskalvpar.
Tack Nils för fotot och Ingrid för texten. /Birgitta

En stor eloge/tack till sjöräddningen och brandvärnet!
Det kom ett larm lördagen den 9.e september, där en person i en båt vid
gästbryggan på Stenören hade fått en allergisk reaktion. Larmet kom efter att
färjan hade slutat att gå. Vinöns brandvärn tillsammans med SSRS hämtade
patienten till södra Vinön, där resan fortsatte med räddningsbåten till
Hampetorp.
Patienten var i Hampetorp ca 30 minuter efter larmet. Långt innan ambulansen
var där. Det positiva var att värnet och SSRS gjorde allt rätt och snabbt, och att
öbolansen var framme. Tack för att ni finns! /Birgitta

Möte med ansvarig på Trafikverket
Den 18 september deltog jag tillsammans med
Lena Egnell och Lena Kjellman från Skärgårdarnas
Riksförbund i ett möte med ledningen för
Trafikverket.
Från Trafikverket deltog rederichef Anders Werner, operativ chef Margus
Pöldma, Emil Fasten och Staffan Eriksson. Emil Fasten är den nye nationelle
färjesamordnaren och Staffan Eriksson den avgående.
Vi fick tillfälle att redovisa hur färjeleden har fungerat under sommaren och vad
som kan bli bättre. Det var ett bra möte där företrädarna lyssnade på våra
frågor och antecknade. I vissa frågor fick vi gehör direkt men andra behöver
beredas.
Det var ett bra möte och jag bedömer att det är en bra kontaktyta att via SRF
ha dessa träffar med ansvariga för färjeleden.
Hälsar Per Andreasson/VKHF

Julhälsningar
Vill du ha med en julhälsning i nästa nummer?
Skicka in den till redaktionen före den 15 november

E-post: o-bladet@vinon.se
eller som vanlig post: Ö-bladet, Vinöns Skola, 715 93 Vinön eller lägg i den blå
brevlådan till höger om skoldörren på verandan.

Tjejträffarna program hösten 2017
1 nov
8 nov
16 nov
22 nov
29 nov
6 dec
13 dec

Lappteknik
Film?
Sällskapsspel Obs torsdag
Kransbindning i Monas garage
Knäckebrödsbakning
Pynta till julmarknad
Julavslutning

Säljes:
4 dubbdäck
NOKIAN HAKKA 8
195/65 R15 7-8 mm
5 håls plåtfälg
Pris: 1000:Sten Karlsson tel 019 - 44 80 15 eller 070 – 239 02 11

Kransbindning i Monas garage
Onsdag 22 november
För att vi ska få plats blir det två tillfällen
kl 14.00 eller kl 18.00.
Anmälan till Mona tel. 019 – 44 80 50, 070-37 05 950
senast 19-21 november

Om du inte har möjlighet att binda din egen krans så kommer det att finnas på
julmarknaden.

Vad har du för önskemål och vision för
Vinöns framtid?
§ 1 Målsättning
Vinöns kultur – och hembygdsförening har till uppgift
att verka för en levande ö, samt för de boendes
intressen i bred bemärkelse idag och för kommande
generationer. Föreningen ska arbeta för ett rikt kulturutbud för alla åldrar och inom Vinön
tillvarata minnen från gångna tider samt möjliggöra och underlätta ett framtida boende.

Utifrån ovanstående målsättning har jag skickat frågan till en del av den yngre
generationen som är bofasta på Vinön:
Vad har du för önskemål och vision för Vinöns framtid?
”Hej, så som vi skulle vilja se Vinön i framtiden är mer betande djur, mindre sly och skogar
man kan ta sig fram i. Det skulle även vara roligt om skolgården kunde ”piffas” upp med
blommor och rabatter och buskar. Sen vore det ju en dröm att ha ett café eller restaurang
vid norra badet. Kanske även en minigolfbana och ett utegym.”
//Elin Gustavsson och Jonas Andersson

” Hej, Ninni här! Jag skulle gärna vilja ha någon slags caféteria som var öppen året runt.
Sedan skulle jag vilja att det var mer aktiviteter på somrarna. Tex att hyra ut trampbåtar,
guidad tur med båt runt Vinön, minigolfbana, ett hopptorn eller rutschkana vid stenbryggan
vid stranden eller något liknande. Då skulle vi kunna använda pengarna åt att ha en liten
färja till som bara är för människor då skulle man kunna åka med den så att man hinner med
bussen, typ som en taxibåt. Att den kanske skulle gå mellan ett och fyra och då skulle man
kunna åka med den lite när som helst. Mera gatlyktor längst vägarna.”
// Ninni Neiler, 12 år

”Speciellt under min äldre barndom har jag alltid älskat att springa. Ta sig en runda, få frisk
luft och få komma naturen runt knuten närmre. Jag har under hela min uppväxt älskat
naturen, skogen och upptäcka nya vrår och gömställen på Vinön. Jag har haft en ganska lång
frislagningsperiod där jag bl.a. gjorde lumpen, flyttade till Göteborg för att studera, gått på
folkhögskola i Mullsjö och slutligen jobbat i Linköping. Gemensamt med alla dessa platser var
att jag under mina joggingturer ständigt sökte mig bort från bebyggelsen, bort mot naturen.

Det finns mycket fantastisk natur där ute, men jag har än idag inte
lyckats finna någon som gått upp mot den här ute på Vinön, och den
känsla av frihet ön ger.
Idag när jag tar mig en joggingtur (eller långpromenad med
barnvagnen) ute på ön blir det tyvärr allt för ofta rundan eller till
norra och tillbaka. Vandringsstigen kan vara farlig att springa på då stubbar och rötter dyker
upp ur marken var femte meter. En dröm, eller en tanke, jag haft länge var om vi kunde få till
ett ordentligt joggingspår här ute där man inte riskerar att slå halvt ihjäl sig, och som går
runt hela ön. Detta tror jag att många, både bofasta och turister skulle uppskatta! Att kunna
uppleva naturen runt hela ön, se vattnet, känna brisen, andas den friska luften. Exempelvis
skulle man kunna lägga ett spår med flis, det är mjukt att springa på och inte lika dyrt som
grus. Jag tror att många familjer verkligen skulle uppskatta att kunna se ön på ett
lättillgängligt sätt, för idag kan ingen med vare sig cykel, barnvagn eller skrinda ta sig fram på
vandringsstigen. Och tänk om vi kunde få till en frisbeegolfbana här ute? Jag vill att alla ska
få se den vackra natur som Vinön gömmer och ta del av den.
Det som lockade ut mig och min sambo var även till en stor del möjligheten för mig att
fiska här ute. Jag jobbade ett par år som ingenjör i Linköping men kände ganska snabbt att
kontorsjobb inte var för mig. Fisket är ett spännande jobb där ena dagen inte är den andra
lik, och vilka otroliga väder man får vara med om! När min sambo kom hit ut till ön för första
gången sa hon till mig att hon aldrig sett en levande fisk förut och blev helt lyrisk när hon för
första gången också fick peta på en livs levande fisk. Det har fått mig att fundera kring hur
vida man skulle kunna föra samman fisket med turistnäringen här ute. Att som utomstående
få se när en fiskare kommer iland med lådvis av sprattlande fisk skulle få vem som helst lyrisk
av spänning. Det är ju trots allt naturen och fisket som var och är just det gör Vinön till den
speciella plats den är! Att som utomstående få ta del av detta tror jag skulle berika både
fiskarnas och turisternas liv.
Fiskare är otroligt sällsynta jämfört med andra yrkesgrupper, totalt finns det ca 1200 i hela
Sverige (Alltså 1 på ca 8500!). Samtidigt så är yrkesfisket en självklar del i den svenska
självbilden. Detta gör att yrkesfisket i Sverige har en helt unik kombination av att vara något
som alla känner till men samtidigt något exotisk. Om man kunde hitta sätt att nyttja detta i
turistnäringen så finns det ingen ände på möjligheterna här ute.
Min vision om Vinön är att människor som kommer hit ut i ännu större grad ska få ta del av
det som gör Vinön till den fantastiska plats den faktiskt är. Fisket, naturen, människorna och
djuren som verkar och bor här ute är bara några exempel av många att komma hit. Jag vill
att folk som kommer hit ska vilja komma hit igen och minnas varje besök som nya
upplevelser med värme, spänning och glädje.”
//Emil Andersson Svanlind

”I framtiden skulle jag vilja att de skulle bli en bro ut till Vinön! Så jag kan åka och komma
som jag vill vilket jag tycker skulle vara en riktig lättnad! Som när jag ska träffa kompisar eller
när jag ska hem så slipper jag vänta på färjan!”
//Linn Stenberg

”När jag träffade Emil i Göteborg hade jag aldrig trott att jag sex
år senare skulle bo på lilla Vinön. Jag minns första gången jag var här ute, det var vintern
2011 och fick uppleva en helt stjärnklar, kall natt där vi bastade. Jag, född och uppvuxen i
storstaden Göteborg hade aldrig i mitt liv sett så mycket stjärnor på himlen förut. En av de
mäktigaste upplevelserna jag haft och mitt första intryck på ön var minst sagt magiskt.
När jag idag går en promenad på ön ser jag så många möjligheter och tyvärr allt för många
och spännande idéer som gått i stöpet av någon anledning.
Minigolfbanan exempelvis och Karl-Gunnars hamn som aldrig blev färdig. Så mycket
potential! Tänk om Karl-Gunnars hamn blir nästa Katrinelund? En brusande minigolfbana full
med gäster som spelar, har trevligt och äter glass? Låter ganska bra tycker jag!
När jag jobbade på caféet förra sommaren var det många turister som frågade vad det fanns
att göra här ute och tyvärr det fanns inte så många alternativ att välja på och det fick mig att
tänka. Vad skulle man kunna hitta på här ute? I år har jag sett att det har hoppat fram
massvis med loppisar här ute vilket jag älskar! Nu kan man gå en loppisrunda på ön samt att
en delikatessbutik är på ingång vilket är helt fantastiskt och roligt!
Min vision om Vinöns framtid är tydlig – få hit mer folk, gör det till ett roligt ställe att besöka
med mycket att hitta på! Mer turism gör att fler kan livnära sig här ute och bo året runt vilket
innebär mer liv på ön även vintertid. Detta innebär ju insatser från personer som är
intresserade av att driva verksamhet här ute framförallt sommartid. Jag har själv funderingar
kring att göra en insats om en inte allt för lång framtid och jag hoppas verkligen att fler
känner lite intresse i detta och sitter på lite roliga affärsidéer som kanske kan komma till
skott. Jag kommer inte från ön men har varit här ute i sex somrar nu och detta är vad jag
känner saknas här ute. Mer brus helt enkelt! Jag vill att folk som kommer hit ska få samma
magiska upplevelse som jag hade när jag var här ute första gången. En plats att komma
tillbaka till år efter år! Vinön – Hjälmarens pärla!”
//Caisa Andersson Svanlind

”Min vision för Vinön är att det även i framtiden ska vara ett bra och trevligt ställe att bo på.
För att det ska gå att bo på Vinön behövs bra kommunikationer med färja och eller
passagerartrafik. Bra bussförbindelser är också viktiga. Jag tycker det är väldigt skönt att
Vinön är så tryggt och hoppas innerligt att vi får behålla den tryggheten, jag talar om att man
inte behöver låsa cyklar, osv.
Jag hoppas verkligen att vi orkar hålla landskapet öppet och att jordbruket kan fortsätta
finnas. Det behövs ett småskaligt jordbruk, närproducerad mat är väldigt viktig och det
stödjer den lokala ekonomin vilket är viktigt. En stor del av matproduktionen i världen sker
under mycket dåliga förhållanden och då känns det skönt att i alla fall en liten del av det man
äter har producerats på ett bra sätt.
Skolan och förskolan i Hampetorp är också en viktig faktor, det är roligt att de satsat på att få
barnen att röra på sig, det verkar som om ledning och personal vill ha en så bra skola som
det bara går.
Jag hoppas också att vi måste jobba för att behålla den sammanhållning och grannsämja som
finns på ön. Jag hoppas också att halvårsboende, sommarboende och bofasta kan fortsätta
att ha så bra relationer. Ö-bladet är en viktig faktor för sammanhållningen.
Vi behöver fortsätta jobba med blåljusfrågorna så att systemen fungerar.
Ett problem är att det är väldigt mycket biltrafik på soliga sommardagar. Om man skulle göra
ordning på Harset så skulle badgäster kunna gå till en strand och vi slipper förhoppningsvis
en del bilar.
En kvinna hade en rolig idé att plantera vackra träd längs hela stora vägen, inte helt
nödvändigt men tänk vad fint det skulle kunna bli, det tycker jag är en trevlig vision.
Jag hoppas också att vi på ön ska fortsätta satsa på sol-el och göra andra miljövänliga val.
Det här var några tankar om mina visioner om Vinön. När min son häromdagen frågade mig
om varför jag bor på Vinön svarade jag att jag tycker att det är häftigt att min släkt har bott
på just den platsen jag bor på hur länge som helst. Det är ju absolut inget bra argument för
att få folk att bosätta sig hos oss på Vinön men för mig finns det inget annat ställe jag vill bo
på.”

//Rosie Hellén

”Jag önskar att Vinön kan vara en levande ö året runt med människor i husen, där lamporna
tänds av människor och inte av en timer. En ö där man kan hitta sin försörjning om man vill.
Att ön är brukad och grönskande med betande djur och lokal försäljning. Det är också
mycket viktigt att ön är tillgänglig, och att det fungerar logistikmässigt för en ung och aktiv
familj att bo här rent praktiskt med barn. Samtidigt som det ska gå bra att åldras här.
Givetvis önskar jag också att de som bor här är snälla mot varandra. Kort sagt en korsning
mellan Saltkråkan och Bullerbyn i 2000-talets förpackning!

//Rikard Widlund

”Min vision om framtiden är att Vinön skall fortsätta vara en plats att leva och bo på där
barn och vuxna tillsammans utgör ett levande Ö-samhälle.
Jag önskar ett rikt kulturliv som engagerar både stora och små med många olika aktiviteter
som kan glädja både oss som bor på Ön och de som kommer på besök. Stickcafé och
poesikvällar, bokklubbar och barnteater, dans och musik för både stora och små vore
drömmen. Om det dessutom gick att skapa ett forum för allt ideellt engagemang vore
drömmen-drömmen!
En lite mer konkret vision är att det skall finnas en lördagsgodiskiosk på Vinön för oss som
har barn i lördagsgodisåldern. Den skulle kunna hålla öppet en timme varje lördag förmiddag
och erbjuda ett lagom brett sortiment av sött, salt och surt.”
//Filippa Jennebo

Dags att planera för årets julmarknad
i Vinöns skola söndag 10 december.
Alla som vill delta i årets julmarknad ska anmäla sitt intresse
till Yvonne tel 019 - 44 80 57, 073 - 928 04 05 .
Bordshyra: 50 kr.
Anmälan senast 1 vecka innan
I decembernumret återkommer vi med mer information om julmarknaden.

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

kaffetårta

smörgåstårta

200:230:260:320:-

300:360:420:500:-

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

Vinöns Bibliotek
har öppet söndagar 16-17
Fika till
självkostnadspris

Välkomna
hälsar Yvonne!

Hyr släpkärra direkt på ön,
praktiskt och bra!
Vinöns kultur- och hembygdsförening har en
släpkärra för uthyrning. Den är försedd med en
täckande plastkåpa och utrustad med tipp.
Totalvikt är 900 kg och maxlast är 640 kg.
Låter detta som ett bra alternativ till att hyra
kärra på fastlandet, så är du välkommen att
ringa vår ansvarige släpkärreförvaltare:
Nils Svensson 019-44 80 28
Vinöns kultur- och hembygdsförening
KOSTNADER
Föreningsmedlem

Övriga

Dygnshyra

250:-

500.-

Veckohyra

1.000:-

2.000:-

FÄRSKA VINÖÄGG OCH POTATIS
Glass finns att köpa!
hos Peter och Carina
Ljung finns till försäljning. Vinterpotatis finns
det gott om, olika sorter i säckar om 10 kg.
Gravsmyckeskransar och buketter går
fortfarande att få, beställ snarast!
För dagsaktuell information
eller önskemål ring:
019-44 80 50, 070-370 59 50
Varmt välkomna!
Mona Blixt

Tel: 019-44 80 33

Massage
Zon-och massageterapeut
Elisabeth Behr
kommer till Vinön
onsdag 15 november
Tidsbokning tel 070-399 58 08
Telefontid 8.00-9.00

Fotvård
Inger Murstam
kommer till Vinön
torsdag 30 november
tidsbokning på
tel 070-393 49 12

Hälsobussen kommer till Vinön!
Under hösten 2017 finns Hälsobussen vid Vinöns skola

tisdag 14 november
tisdag 12 december

HÄNDELSER PÅ VINÖN, förr och nu
Del 8 – berättat av Sune Mohlin

Fisket i Hjälmaren
Fisket har varit en inkomstkälla i århundraden tillbaka. År 1384 bytte biskop Tor i Strängnäs till
sig mark på Vinön mot fiskevatten i Hjälmaresund av abboten Ingvald i Julita kloster vilket
vittnar om att det fiskades redan då.
I gångna tider var kräftfisket en god inkomstkälla för yrkesfiskarena. Hjälmaren var en rik kräftsjö och på den tiden var det flodkräftor som fanns i sjön. När kräftpesten kom till sjön år 1908
var det en stor katastrof. Det påstås att det var lådor med kräftor från smittade områden i
Finland som blandades med lådor från Hjälmaren på Kornhamnstorg i Stockholm. Det var så
som pesten kom till Hjälmaren. Detta påstående kommer från "Boka um Mälsa" av John Nerén.
På 1970-talet sattes det ut signalkräftor vid Valen på prov och det blev lyckat. De kunde sedan
sälja sättkräftor, vilka sedan köptes av vattenägare som sedan satte ut dem på sina vatten vilket
har gjort att Hjälmaren åter är en rik kräftsjö.
Hjälmaren är en grund slättsjö med vissa djupa delar och djupa hålor, där man drog not förr i
tiden och ända in på 1950-talet notades det. Vingåker-Fellingsbroåsen som kommer ut vid
södra fastlandet "Söråsen" går genom Ramberget över till och genom Fåran. Den fortsätter
över Vinön samt över norra sjön till norra fastlandet. Norr om Vinön på den beryktade Vinöåsen
finns det både grunda och djupare delar. Utanför Glänthällen finns Fåren, Hinneberget,
Rosgrundet, "där notade man" Niret, "Där går farleden" Grundberget, Älberget, Ärscharösan,
Stallgårn, Södra ören, Grundholmen, Norra holmen, Norråsen och Lungersåsen. Åsen fortsätter
sedan ända upp till Dalarna. Åsen är en bra plats för både yrkesfiskare och för fritidsfiskare.

Nätfisket
Nätfisket är bland det äldsta fiskesättet. Till att börja med fick fiskarena
binda sina nät själva och då fick även kvinnorna hjälpa till åtminstone med
att trä på garn på bindnålarna. Det var lingarn som de band sina nät av.
Övertelnen som bands på näten i överkant var av hampa och som flöten
rullades näver "Kabbar". Som sänken letade de små avlånga stenar som
de satte ett snöre på "man fätjade stenen". Stenarna knöts på i nederkant
av nätet. Lingarnsnäten kunde inte ligga i sjön för länge utan de ymsades
"byttes ut" vid varje letning "Leta=vittja". Det kom senare färdiga
nätslingor som de bodde på en annan typ av telne och korkar med hål i
som träddes på telnen.
Nu för tiden är kvinnor även med och fiskar ibland. Här är det Barbro Mohlin
som har hjälp av hunden Sivan när hon letar näten.

VINTERFISKE - Sune med en modern isborr. Övriga bilder visar ett skyl, en isbill, ett
spel som används för att dra ut näten igen under isen samt en låda gös.

På vintern var det mycket arbete när männen kom hem från sjön, då skulle näten lenas upp,
eftersom de var som en isklump. Stenarna skulle knytas av, näten skulle rätas i båda ändarna
och träs upp på ett nätspett och vidare hängas ut på en Gälle "stänger som var nedsatta i
backen i två rader och med påspikade bräder i överkant i båda raderna och med hål i brädan på
ena sidan där spettet skulle träs in och ett urtag för spettet i andra brädan" som de hängde
nätspettet med nätet så att vattnet fick frysa ur. På kvällen skulle näten tas in i köket och
hängas i taket för torkning varefter näten skulle lagas och göras iordning för att sättas ut igen.
I början på 1950-talet kom de första nylonnäten, de var av spunnen nylontråd och även telnen
var an nylon vilket gjorde att näten kunde ligga kvar i sjön och att man bara kunde leta dem.
De köpte nätslingor och bodde på telnen, och istället för stenar band de på kopparringar.
Nu ändrades det från nät av spunnen nylontråd till nät av heldragen nylontråd, även kopparringarna ersattes så småningom med sänk-telnar och flyt-telnar kom med inspunna korkar.
I dagens läge köper man färdigbodda nät med flyt-telne och sänk-telne. Tidigare var det
vanligast med 10-12 fots nät men nu är 15-20 fot det vanligaste.
Vinterfisket med nät var ett tungt arbete när alla vakar "hål" skulle väckas för hand med isbill
"en metallstång med trähandtag och ett vasst ax i nederändan", vilket var ett drygt arbete när
isen var tjock. För ett tjog "20" nät går det åt 11 stora vakar och 30 mindre vakar. Numera har
man isborrar som gör det lättare att komma igenom isen. För att skjuta ut näten användes en
nät-rå "en trästång på drygt 20 meter" som man skjuter under isen med en råtjuga "en stång
med en klyka i nederänden och ett tvärgående handtag i övre änden. Nätrå användes än idag
även om det har kommit robotar som manövreras uppifrån isen.
När näten letas drar man till sig 2 nät åtgången och plockar av fisken varefter näten dras ut med
en rulle med vev som sitter på en ställning. De vanligaste näten är 32 meter långa, men nu finns
det även 50 meter långa nät.
Att leta nät med båt på öppet vatten går mycket fortare än att leta på isen. Vid fiske på öppet
vatten står man utmed sidan i båten och drar fram båten längs med näten, om de använder
väldigt djupa nät finns det de som står uppe på framtoften. Det finns de som har satsat på hjälpmedel som hydraulisk eller elektrisk dragrulle som underlättar arbetet särskilt om det blåser.
Fortsättning följer

Berättat av Sune Mohlin
Sammanställt av Eva Widlund, foton: Sune och Eva

KÖTTFÄRSGRATÄNG MED POTATISMOS
ca 4 port
Ugn 225º
Potatismos
900 g mjölig potatis (t ex King Edward)
ca 2 dl mjölk
1–2 msk smör
2 äggulor
4 msk riven parmesanost
Färsröra
1 gul lök
2 paprikor i olika färger
400 g blandfärs eller nötfärs
smör till stekning
salt, vitpeppar
1 tsk paprikapulver
torkad timjan, oregano
1 kryddig korv av chorizotyp
1 dl köttbuljong av tärning eller fond
2 msk tomatpuré
Gör så här
Skala potatisen, dela i mindre bitar och koka
mjuk. Hacka löken och dela paprikorna i mindre
bitar. Stek färsen smulig med kryddor, tillsätt
lök, paprika och skivad korv. Tillsätt buljong och
tomatpuré och låt puttra samman i ett par min.
Häll färsen i en smord ugnsfast form. Häll av
vattnet från potatisen och ånga av den. Mosa
potatisen, häll över mjölk, en klick smör och
tillsätt salt och vitpeppar. Kör moset med en
elvisp men inte för länge då blir moset segt. Rör
ner äggulorna och parmesan. Spritsa eller klicka
på potatismoset. Gratinera tills moset har fått
fin färg och allt är genomvarmt, ca 25 min.
Servera med en sallad.
SNABBA FESTGRATÄNGEN MED
ITALIENSKA SMAKER
4 port
Ugn 225º
2 st squash
250 g ricottaost
1 dl riven västerbottensost
½ dl hackad färsk basilika
1 liten riven vitlöksklyfta
250 g soltorkade tomater i olja
1/2 tsk örtagårdskrydda
salt, svartpeppar
Köttfärssås
500 g blandfärs
1 riven vitlöksklyfta
1 hackad gul lök
½ msk olivolja
400 g krossade tomater

½ tsk torkad basilika
1 tsk flytande honung
125 g mozzarellaost
Garnering
några kvistar färsk basilika, 2 msk grön pesto,
250 g körsbärstomater
Gör så här
Börja med köttfärssåsen. Bryn färs, vitlök och
lök i olivolja. Vänd ner tomater, krydda med
basilika, honung, salt och svartpeppar. Puttra i
10 min på medelhög värme. Lägg färssåsen i en
ugnsfast form, lägg på tunt skivad mozzarella.
Hyvla squash på längden i tunna skivor. Blanda
ricottaost, västerbottensost, hackad basilika
och vitlök i en bunke. Blanda i fint hackade
soltorkade tomater. Krydda med örtagårds
krydda, salt och svartpeppar. Bred krämen på
squash-skivorna och rulla ihop. Fördela rullarna
på färssåsen. Grädda i ugnen ca 15 min.
Garnera med basilikakvistar och ringla över
pesto. Servera med körsbärstomater.
SUVERÄN TACOGRATÄNG
Tacogratäng
4 port
Ugn 250º
500 g köttfärs
1 msk olja
400 g finkrossade tomater
1 påse tacokrydda, 20 g
300 g färskost av philadelphiatyp
600 g kokta kidneybönor
250 g majskorn
10 svarta oliver, delade
100 g inlagd röd jalapeño
150 g riven ost
Servera med finhackad sallad med tomat och
gurka, 250 g tortillachips, 3 dl gräddfil
Gör så här
Stek färsen i olja, blanda den med krossad
tomat och kryddblandning. Koka upp. Bred
färskosten i en ugnsform. Spola av bönorna, lägg
dem i ugnsformen. Fyll på med ett lager
majskorn, ovanpå dem läggs köttfärsen. Lägg
oliver, jalapeño och riven ost över. Ställ in i
ugnen ca 15 min. Servera gratängen med
tomatsallad, tortillachips och gräddfil.
SVAMPGRATINERAD FLÄSKFILÉ MED
BROCCOLIMOS
4 port
Ugn 225º
1 fläskfilé (el fläskytterfilé), ca 500 g
2 msk smör

1 tsk salt
2 krm peppar
1 rotselleri
Sås
250 g svamp
2 msk smör
2 msk vetemjöl
2 dl grädde
2 dl vatten
2 msk kalvfond
2 msk soja
1 tsk salt
2 krm peppar
Potatismos
750 g potatis
300 g broccoli
1 msk smör
1 äggula
1 tsk salt
2 krm peppar
Garnering
1 dl riven ost
2 msk hackad persilja
Gör så här
Potatis- och broccolimos: Skala och dela
potatisen och broccolin i bitar. Koka dem mjuka.
Mixa dem med stavmixer. Tillsätt smör och
äggula, fortsätt vispa. Salta och peppra. Skala
och skiva rotsellerin. Koka den i saltat vatten 5
min. Låt den rinna av. Stek filén hel i smör till
vacker färg i en stekpanna (dela fläskytterfilén
på längden), ca 20 min så att den nästan blir
genomstekt. Salta och peppra. Ta upp och skiva
filén. Skiva och stek svampen i smör. Pudra över
mjölet, blanda. Häll i grädde, vatten, kalvfond
och soja, sjud såsen 5 min. Smaka av med salt
och peppar. Spritsa potatis-moset runt kanten i
en ugnssäker form. Lägg rotsellerin i botten och
köttet ovanpå. Häll över såsen, strö över osten.
Gratinera ca 15 min. Strö över färsk persilja
eller timjan, servera med gelé.
PASTAGRATÄNG MED KASSLER
4 port
Ugn 225º
300 g pastasnäckor
1 broccolistånd
300 g strimlad kassler
Sås
6 dl mjölk
1 grönsaksbuljongtärning
2 msk vetemjöl
100 g ädelost

1 tsk salt
2 krm svartpeppar
Gratinering: 2 dl riven ost, t ex herrgård
Gör så här
Koka pastan enl anvisning på paketet. Dela
broccolin i småbitar och koka i saltat vatten 5
min. Häll mjölk och buljong i en kastrull. Vispa
ner mjölet och koka upp under omrörning. Sjud
några min. Riv ädelosten och blanda ner den i
såsen. Dra av från plattan och låt osten smälta.
Smaka av med salt och peppar. Blanda pasta,
kassler, broccoli och ädelostsås i en ugnsform.
Strö över riven ost och gratinera 15 min.
Servera gratängen med en tomat- och
rödlökssallad.
KOKOSTOSCA MED ANANAS
Det här kan bli en ny fikafavorit! Kokos och
ananas är ju bara så gott tillsammans.
10 bitar
Ugn 175º, 200º
100 g margarin eller smör
3/4 dl mjölk
3 ägg
2 1/4 dl strösocker
3 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
1 burk krossad ananas, 280 g avrunnen
Kokostosca:
50 g margarin eller smör
1½ dl strösocker
1 dl vispgrädde
3/4 dl ljus sirap
4 dl kokosflingor
Gör så här
Smält margarin eller smör i en kastrull. Häll i
mjölken, låt det svalna något. Vispa ägg och
socker vitt och pösigt. Blanda vetemjöl och
bakpulver i en separat bunke. Rör ner mjölblandningen och det smälta fettet i äggsmeten.
Bred ut smeten i en smord och bröad form med
löstagbar kant, ca 24 cm i diam. Grädda kakan i
nedre delen av ugnen 30 min. Låt ananasen rinna
av ordentligt i en sil. Blanda margarin eller smör,
socker, vispgrädde, sirap och kokosflingor i en
kastrull, koka ihop under omrörning i 2–3 min.
Bred ut ananasen över kakan, toppa med
kokostosca. Höj temperaturen till 200°, grädda
kakan så att toscasmeten får fin färg, tar ca 10
min. Låt kakan svalna i sin form.
Gratänger – min räddningsplanka. Lätta att
förbereda, dessutom blir de ofta goda med enkla
vardagsingredienser som köttfärs. En god kaka till
kaffet blir inte heller så dumt.
Smaklig måltid önskar Christina J.
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14.30 Öppet hus i missionshuset
18.30 Tjejträff

1

onsdag

2

torsdag

3

fredag

4

lördag

5

söndag

6

måndag

7

tisdag

18.00

8

onsdag

18.30 Tjejträff

9

torsdag

Alla Helgons dag

16-17 Biblioteket öppet - fika
Sophämtning
Gustav Adolfsdagen

Brandövning

10 fredag
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11 lördag

14.30 Cirkeln ”Vinön förr”

12 söndag

16-17 Biblioteket öppet –fika

Fars dag

13 måndag
14 tisdag
15 onsdag
16 torsdag

Mobila Hälsomottagningen - tidsbeställning
Zonterapi och massage Elisabeth Behr - tidsbeställning
18.00 Styrelsemöte VKHF
18.30 Tjejträff OBS! ändrad dag

17 fredag
18 lördag
19 söndag
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Kursavslutning utomhuspedagogik, lörd-sönd
16-17 Biblioteket öppet - fika

20 måndag

Sophämtning

21 tisdag
22 onsdag

18.30 Tjejträff – kransbindning i Monas garage

23 torsdag
24 fredag
25 lördag
26 söndag
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27 måndag

14.30
12.30
15.15
16-17
18.00

Cirkeln ”Vinön förr”
Stormöte angående vatten/avlopp se annons
Gudstjänst Mikael Schmidt - kaffe
Biblioteket öppet - fika
Redaktionsmöte

28 tisdag
29 onsdag
30 torsdag
December

1

fredag

2

lördag

18.30 Tjejträff
Fotvård-tidsbeställning

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

