Några ord från redaktionen …
I detta Ö-blad har jag valt att fokusera på temat
sommarminnen bl.a. I skrivande stund håller vi på
att gå in i det riktiga höstrusket efter en mycket fin
Brittsommarperiod. Det kan ibland vara skönt att
tänka tillbaka på vår fantastiska sommar.
Eva och jag har varit på en mycket uppskattad
inspirationsresa via Skärgårdarnas Riksförbund,
läs vidare i Ö-bladet!
TACK till Anders Ekblad för ditt engagemang inom brandvärnet
samt välkommen och lycka till Daniel Lindberg som ny kårchef.
Vi fortsätter med våra luncher, se datum och menyer! Läs också om
Christina och Ulfs studiebesök samt Catrines tankar om halloween.
Jag bifogar en fin dikt inför kommande helg då vi får tänka lite extra på
våra nära och kära som inte finns med oss längre!
Varmt TACK alla som har hjälpt till med detta nummer!

Vänligen Birgitta Åberg Andersson, månadens redaktör.

Bidrag till Ö-bladet skickas varje månad till o-bladet@vinon.se eller lämnas i Ö-bladets blåa postlåda vid dörren till
skolan. Datum som gäller är: 20 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 2018 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, plusgiro 46 94 70 – 9, bankgiro 190-1206
OBS: I år finns möjlighet att ge frivilliga bidrag till föreningen i en sparbössa på skolgården eller använda
SWISH till hembygdsföreningen 123 396 25 29 - Tänk då på att skriva meddelande och avsändare!

En tid att minnas….
En sorgens tid, en glädjens tid,
en stilla stund i en minneslund.
En smyckad grav med ljus invid
flämtande lågor i höstmörk tid.
Mamma, pappa, bror och bror,
jag älskar er och för alltid tror
att vi är tillsammans nu och här
precis som vi var, då och där.
Släktingar, vänner som vandrat iväg
som följer ljuset längs vindlande väg.
Jag tittar upp, ni tittar ner,
en dotter, en syster, en vän ni ser.
Vi vinkar, vi ser, vi har varann,
ingen är borta, ingen försvann.
Alla ni kära, ni finns på något sätt,
och just den vetskapen gör livet lätt.
Vi tänder ljus i Allhelgonatid,
och ljuset skänker en inre frid.
Ett datum i kalendern för att minnas våra kära,
men jag behöver inget datum, Ni är alltid mig nära.

En dikt av Anita Linder
31 oktober 2009 / Birgitta

ANGÅENDE UTBYGGNAD AV FIBER PÅ VINÖN
Det har kommit ett brev!

Hej alla Vinöbor!
Vi vill börja med att be om ursäkt för att utbyggnationen med fiber på Vinön drar
ut i tid. Anledningen är många, bland annat har vissa myndighetsbeslut dröjt som
gjort att vår projektering av grävningen på ön inte kunnat gjorts till stora delar.
Dessa är nu på plats och vi planerar att göra en större insats på ön.
Vi kommer att finnas på ön den 4/11 2018 mellan kl 10,00 – 16,00 för att försöka besöka så
många som möjligt av er som beställt en anslutning av oss. Vi kommer då att sätta ut en
”pinne” med rosa markering på den punkt ni önskar att vi gräver till vid ert hus samt även en
”pinne” vid vägkanten som vi gräver från.
För er som gräver själva, kommer vi att sätta ut en pinne vid vägen, därifrån gräver ni samt
förlägger kanalisation samt märkband fram till huset där ni vill att vi sedan går in.
Kanalisation samt märkband kommer att finnas vid ”gamla telestationen”, numera vår NOD
byggnad mitt på ön. Vi kommer att markera ut var det är med skylt från genomfartsleden.
Kanalisation samt märkband kommer att finnas på plats från 4/11 2018
För er som inte kommer att kunna vara på plats kommer det att finnas ”pinnar” på samma
ställe som kanalisationen, se ovan. Ni kan då vid tillfälle placera ut en ”pinne” på den punkt ni
vill att vi gräver till, sätt gärna en ”pinne” även vid vägen där ni vill att vi gräver ifrån. Tänk på
att vi bara gräver närmsta vägen från gatan in till huset i de fall ni önskar grävning från oss.
Om ni dessutom har möjlighet att ta ett kort över installationssträckan och skicka
till Petri.lenkkeri@stadsnat.se alternativt MMS till 070-3370157 så vore det perfekt.
Vi hoppas sedan kunna påbörja grävning så fort tjälen släpper sitt grepp.
Frågor om detta besvaras av:
Petri Lenkkeri petri.lenkkeri@stadsnat.se 070-3370157 Projektledare
Lars Kihlberg lars.kihlberg@stadsnat.se 070-7175206 Säljare fiber tillvillor
Sprid gärna detta till dina grannar så att vi får med så många
som möjligt denna dag. Vi kommer dessutom att lägga denna
information på hemsidan, under Vinön/senaste nytt.
Vänliga hälsningar,
Lars Kihlberg
Försäljning villafiber
www.stadsnat.se

Bilden är från 2005-08-23 förra gången det begav sig hälsar Eva Widlund

Vinöns Kultur- och Hembygdsförening - information november
På gång i föreningen just nu;

Evenemangsgruppen planerar och förbereder höstfesten den 10 november.
Luncher i skolan varannan vecka.

Förstudier med hjälp av sökta medel från Mellansjölandet Leader,

skall vara klara 2019-10-31.
Förstudien Vatten/avlopp skall utföras av Björkviks Marktjänst AB och samarbetsprojektet
gällande solcellspark skall utföras av Magnus Lagergren Nepab.

Blåljusgruppen
Anders Ekblad har slutat som kårchef och Daniel Lindberg efterträder honom. Se intervju med
Daniel i Ö-bladet.

Bluesfestival igen nästa sommar?
Erik Harrström vill ha en ny festival nästa sommar och VKHF ställer sig positiv till detta.

Styrelsemöte
Medlemmarna har alltid möjlighet att lyfta frågor/förslag via styrelsen inför möten, nästa
styrelsemöte är den 14 november.

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.

Dags att planera för årets julmarknad
i Vinöns skola lördag 8 december.
Alla som vill delta i årets julmarknad ska anmäla sitt intresse
till Yvonne tel 073 - 928 04 05 .
Bordshyra: 50 kr.
Anmälan senast 1 vecka innan
I decembernumret återkommer vi med mer information om julmarknaden

Snart är det halloween
all hallows eve = alla helgons afton
Olika bud gäller för när man ska fira halloween i Sverige och när ska man gå
bus eller godis. De som vill och brukar fira varje år är lika osäkra på vilken
dag det är som gäller, än mindre vet väl de som inte är intresserade av att
fira halloween men ändå blir ”drabbade” av bus eller godis och eventuellt
träffa på zombies inne i stan.
Jag sökte på internet och hittade en hel del information, jag tycker att
resonemanget på en sida som heter www.vett-och-etikett.com verkar helt
rimligt för att anpassa den förhållandevis nya företeelsen i Sverige med den
något äldre traditionen att tända ljus på våra gravar.
1953 genomfördes i Sverige kalenderreformen och Allhelgonadagen den 1
november, flyttades till första lördagen i november som blev helgdag.
Allhelgonadagen har alltså inte firats i Sverige sedan 1953. Den nya
helgdagen, Alla helgons dag, fastställdes till första lördagen i november.
Denna dag infaller alltid mellan den 31 oktober och 6 november, det varierar
från år till år. Därför firas Alla helgons afton, (All Hallows Eve = Halloween)
dagen före Alla helgons dag. Konsekvens - Alla Helgons Afton i Sverige är
före Alla Helgons Dag precis som vi firar midsommarafton före
midsommardagen, påskafton före påskdagen, julafton före juldagen och
nyårsafton före nyårsdagen. Tänk lite som kring julen. På julafton är det skoj
och på juldagen är det allvar. Men många invänder och säger 31 oktober för då firar man i USA! Som mycket annat så behöver vi anpassa oss till det
egna landets synsätt och tradition. Såsom USA firar jul den 25 december och
inte på kvällen den 24 så anpassar vi oss till att fira halloween kvällen
innan, just för att det ska passa in i de övriga svenska traditionerna.
Om All Hallows Eve = Halloween (Alla Helgons Afton)
Ordet Halloween är en sammanslagning av All Hallows Eve (Alla helgons
Afton). Gillar du inte traditionen? Tänk på att julgranen och pepparkakorna
är från Tyskland, kåldolmar från Turkiet, gaffeln från Italien. Så där kan vi
hålla på, det kommer nya och försvinner gamla traditioner.
Halloweenfirandet kom till Sverige 1991, många dagisbarn, skolungdomar
och unga vuxna firar Halloween. Förskolan och skolan har fått chansen till
extra pyssel och festligheter som halloween-disco med utklädningstema och
många roliga lekar som personalen och andra vuxna ordnar, under den
långa hösten fram till advent, lucia och jul.
Den kyrkliga Alla Helgons Dag
Tanken var att helgonens minne skulle firas vid Alla Helgons Dag och detta

skulle högtidlighållas. De avlidna släktingarna och vännerna skulle man förr
minnas på söndagen efter Alla helgons dag, den heter Alla själars dag.
Många hedrar med gravljus och minnesgudstjänster.
Så här slipper du besök av barn
Då ställer du ut en pumpa som saknar ljus eller så har du ingen pumpa alls.
Detta tillsammans med släckt utebelysning visar att du inte vill ha besök.
Barnen måste få lära sig att låta bli att besöka den bostaden.
Historik om Halloween.
Halloween startade ursprungligen på Irland och delvis i Skottland. Seden
övertogs ursprungligen av de kristnade germanerna. Tron hos kelterna var
att osynliga krafter var i rörelse och att de dödas själar kunde återvända till
jorden under natten. Vägen gick över USA, dit många irländska utvandrare
kom under 1840-talets år av svält och nöd. Man trodde att de döda i
samband med sommarens slut och vinterns början återvände hem och
behövde vägledas med ljus och eldar, vilket lever kvar i den moderna seden
att tända ljus, smycka och vaka över anhörigas gravar. Det är under 1950talet som Halloween blir en av de riktigt stora helgerna i USA. Via USA kom
den till Sverige i slutet av 1990-talet och blev en ny företeelse under dess
senare hälft, men har inte fått större grepp i Europa. Därmed blir Halloween
en högtid, främst för barnen och man lyckas framgångsrikt lansera
traditionen med bus eller godis (trick-or-treat).

Man firar Halloween genom att klä ut sig i
spökkostymer och gå runt bland grannar för att
be om bus eller godis - liknande påsktraditionen
med påskkärringar.
Bus på fredag - ljus på lördag!
Halloween = All Hallows Eve eller Alla Helgons
Afton. En
helgdag föregås av en afton
därmed på fredag 2 november 2018.
På bilden syns värdparet på den Halloweenfest
som vi var med på i England där det firades med
morföräldrar och barn, alla lika glatt deltagande
i danser och lekar. Fokus låg inte på att
skrämmas utan att vara utklädd på ett lekfullt
och festligt sätt.
Källor: Nationalencyklopedin, Svenska Kyrkan och Nordiska Museet
Hämtat på www.vett-och-etikett.com
Catrine Neiler

Välkommen till Höstfest
Lördag 10 november
kl.18 i skolan
Meny:
Höstig köttgryta med rotfrukter
serveras med potatis och sallad.
Efterrätt och kaffe.
Dessutom: lite knep och knåp vid borden samt trevlig samvaro
förstås!
Anmälan till Mona tel. 070 370 59 50
senast måndag 5 november
Arr. Vinöns Kultur- och Hembygdsförening

Kransbindning i Monas garage
Onsdag 21 november
För att vi ska få plats blir det två tillfällen
kl 14.00 eller kl 18.00.
Anmälan till Mona tel 070-37 05 950,senast 20
november, om du inte har möjlighet att binda din egen
krans så kommer det att finnas på julmarknaden.

Mona har gravkransar att sälja inför Allhelgona helgen!

Ett sommarminne den 27 juli!
Istället för leksaker när de små barnbarnen fyller år
har Ingemar och jag beslutat oss för att bjuda
barnbarnen på en upplevelse varje sommar i
samband med deras födelsedagar.
Egil är sex år, Iris är fem år och Alde är fyra år.
De allra yngsta barnbarnen får växa till sig lite till
innan det är dags för utflykt för dem.
Årets utflykt blev en båttur till ön Fåran. Lyckan var
total när de hittade skatten efter skattjakten som
bestod av glass!
Därefter en promenad runt hela ön för att leta efter fler skatter som t.ex. fjädrar,
snäckor och fina pinnar och stenar.
I samband med badet i Hjälmaren var det mycket spännande att gå över på
sanddynan (Smaarn) mellan yttre och inre Fåran.
Dagen avslutades med kokt korv med bröd i en mattermos p.g.a. grillförbudet.
En lyckad dag! /Birgitta

Rapport från stormötet
vatten/avlopp lördagen
den 29 september
Temat var:
Att skapa en hållbar utveckling
för Vinön och Hjälmaren
38 st. hade hörsammat vår inbjudan.
Bakgrund
•
•
•
•

Många avlopp på Vinön är bristfälliga och ligger dessutom sjönära
Alla hushåll har inte tillgång till vatten
Örebro kommun har flyttat fram tidigare VA-plan
Hjälmaren är övergödd

Arbetsgrupp inom VKHF
•
•

•
•

Vi har haft ett antal stormöten med gäster, bl.a. tjänstemän, politiker och
engagerade föreläsare
Vi har genomfört 4 olika studiebesök för att införskaffa oss kunskaper och sett
ett varierat innehåll av olika vatten och avloppsalternativ, enskilda och
gemensamhetsanläggningar
Vi har haft många öppna arbetsmöten och genomfört en enkätundersökning
Vi har regelbundet informerat via Ö-bladet

Syftet med enkäten
Att med denna enkät samla allas röster om vilken typ av helhetslösning vi ska arbeta
för i gruppen.
Ambitionen är att vi ska få en lösning som gagnar hela ön ur ett kostnadsperspektiv
och ur ett hållbarhetsperspektiv.
Vi har fått in totalt 73 svar vilket är positivt!

Frågor om VATTEN
1. Har Du tillgång till vatten året runt i Din fastighet?
58 st. har svarat ja på den här frågan.
2. Har Du någon gång haft brist på vatten? 31 st. har svarat ja på denna fråga.
3. Kan Du tänka Dig att ev. dela med Dig av Ditt vatten till andra fastigheter?
12 st. anser att de har möjlighet till det.

Frågor om AVLOPP
1. Har Du idag en fungerande avloppsanläggning som anses vara godkänd
under de senaste åren? 32 st. har svarat ja på denna fråga.
2. Vilka alternativ önskar Du? Kommunalt avlopp 26 st.
en samfällighetslösning 39 st. och enskild avloppslösning 39 st.

Övriga synpunkter
•
•

Vill ha lägsta kostnaden på avloppslösning, flertalet frågetecken på
avloppsalternativ
Missionshuset bör också anslutas till samma avlopp som skolan

Ett antal nya personer önskar delta i arbetsgruppen vatten/avlopp, varmt välkomna!

Förstudie via Mellansjölandet LEADER för att hitta gemensamma lösningar på
vatten- och avloppsfrågan på Vinön
Mål för förstudien:
Målet för arbetsgruppen är att initiera en skriftlig förstudie där alla tänkbara alternativ
för långsiktig VA-lösning undersöks, analyseras, jämförs och presenteras för samtliga
fastighetsägare på Vinön.
Björkviks Marktjänst AB har tackat ja till att genomföra förstudien och är vår
samarbetspartner.

FÖRNYBAR EL
Åsa avslutade mötet med att informera om följande samt att hon önskar skapa en
arbetsgrupp;
Förstudie via Mellansjölandet LEADER för att utveckla föreningsverksamheten
med gemensam kraftsamling kring förnybar el på Vinön
Mål för förstudien:
Målet är att ge förutsättningar för att alla intresserade på ön ska få mer kunskaper
och kunna fatta ett välgrundat beslut om att vilja skapa solel tillsammans istället för
var och en för sig. I dagsläget är ett problem att olika människor har olika
kunskapsgrund, och då kanske man inte riktigt törs gå med i någon slags bolag.
Man måste känna att man själv har erforderlig kunskap. Förstudien ska presentera
lokalisering, upplägg och en ekonomisk plan med finansieringslösning. En önskan är

givetvis att en solcellspark också kan bedrivas enligt de samverkansidéer mellan en
ideell, offentlig och privat sektor som genomsyrar leader-tanken. Det kommer inte att
vara möjligt att hitta det engagemanget utan en väl genomförd förstudie. NEPAB
kommer att genomföra förstudien i nära samarbete med andra aktörer.

_____________________________________________________________

Kallelse till arbetsgruppsmöte för vatten/avlopp
Datum:
Tid:
Plats:
Målgrupp:

•
•
•
•
•
•

Fredag den 30 november
Kl. 13.00- ca 15.00
Vinöns Skola
Arbetsgruppen och övriga intresserade

Dagordning
Bakgrund
Nuläge
Information om förstudien
Spelregler
Tidsplan
Övriga frågor

Välkomna hälsar Birgitta/VKHF

Solen är säkrare än börsen
Här kommer några fördelar med en solcellspark
-

-

-

Elproduktion i slutet på nätet ger bättre kvalitet på
elen (nätnytta), vilket kan ge lite mer betalt
Elnätet blir robustare, då en anläggning här ute kan
ge ström även om det är strömavbrott i land (beror
kanske på vart och vilken typ av avbrott det är,
men i vissa fall)
Mer verksamhet på ön bidrar till att stärka färjetrafiken
Kostnaden för att producera en kilowattimme blir lägre i solcellsparken jämfört med
mindre anläggningar
Vi hjälps åt, vilket både är roligt och säkrare. En solcellsanläggning oavsett om det är
på ett tak eller i en park fungerar i många år och en solcellspark som drivs i
bolagsform kan ha enklare att säkerställa att serviceavtal finns och fungerar
Att köpa en andel i en solcellspark kostar mycket mindre än att sätta upp en egen
anläggning vilket gör att fler kan vara med, det finns förstås möjlighet att köpa flera
andelar

När man tänker solcellspark ska man tänka investering. Man inte räkna av sin egen
strömförbrukning mot den producerade elen, utan här har man istället andelar i ett bolag
som ger avkastning och sedan kan man använda den avkastningen till att betala elen, eller
delfinansiera avloppet eller vad man nu vill använda det till. Men om man vill producera sin
egen el kan man förstås ändå sätta upp en egen anläggning, parken kommer inte att bli
större än att det även finns utrymme i kabeln för egna anläggningar också.
En tanke med den förstudie som Magnus Lagergren på NEPAB gör åt och med oss, är att
kunna presentera ett förslag på vad en anläggning skulle kosta totalt, och olika lösningar för
att finansiera den. En viktig del i det är att se hur vi kan gå ihop gemensamt och hur parken
kan bidra till Vinöns fortlevnad.
Hör gärna av dig till mig om du har frågor eller funderingar! /Åsa

Vinöns Räddningsvärn
Ny kårchef
Vi hälsar Daniel Lindberg varmt
välkommen som ny kårchef inom
brandvärnet på Vinön.
För att vi ska kunna verka och bo
på Vinön så är ett fungerande
brandvärn oerhört viktigt!
Daniels målsättning i sitt nya
uppdrag är att det ska kännas
lite kul med övningar. För att
kunna nå dit tänker Daniel att det
är viktigt att få ihop en väl
fungerande grupp.
Daniels drömscenario är att det ska finnas en kö så småningom till
brandvärnet. Först till ”kvarn” när Ingemar slutar i april med andra ord!
Följande personer ingår för närvarande inom brandvärnet;
Daniel Lindberg, Jonas Andersson, Elin Gustavsson, Emil Andersson
Svanlind, Ingemar Andersson, Peter Mohlin, Kimmo Häkkinen,
Johan Nilsson, Rikard Widlund, Martin Hellén, Julia Ekblad Andersson.
Till att börja med anser Daniel att det är viktigt att säkerställa att
rutinerna fungerar gällande maskinparken, (brandbil och öbolansen)
sjukvårdstransporter, kommunikationsmedlet Rakel, rutin för att alla
hittar allt.
Lördag den 14 oktober mellan kl. 8.00-12.00 hade brandvärnet en
övning, räddning i vatten, koppla sladdar/slangar i brandbilen samt att
spruta vatten.

Daniels tankar är att
liknande övningar ska vara
en gång per kvartal utöver
tisdagsövningarna.

Vi får samtidigt rikta ett stort TACK till Anders Ekblad som har varit aktiv
inom brandvärnet sedan 1981 då han flyttade till Vinön. Anders berättar
att följande personer har varit kårchefer tidigare; Sune Mohlin, Bernt
Ohlsson, Lasse Jakobsson och Joakim Holmqvist. / Birgitta

Norra Vinöns byalag
Nu är det dags att se om sitt hus inför vinterns stormar. Om du är orolig för att ett träd
som står på Norra byns mark ska falla över ditt hus så går det bra att ta upp det till
diskussion med ordföranden.
Vi inbjuder till ett öppet styrelsemöte den 19 november kl 17 på skolan där årets
aktivitet (hittills) gås igenom, framförallt med ekonomisk utgångspunkt, och så talar
vi om markägarstrategi, vägunderhåll, upprättar avtal om el och markarrende och
utvecklingsmöjligheter för vår parkering/ställplats på Stenören
Styrelsen kallas, medlemmar bjuds in, revisorerna är välkomna och kioskägare samt
boende på stora holmen förväntas närvara.
Välkomna!/Johan

Säljes:
4 dubbdäck
175/65 R14 7-8 mm
4-håls plåtfälg
Pris 1000:- Sten Karlsson 070 – 239 02 11

Vill du komma igång med din träning?
Då är du varmt välkommen att börja träna hos oss på Vinöns Rehab-&Träningscenter!
Vi erbjuder en gratis introduktion för alla första gången.
Välkommen att kontakta Caisa på nummer 0760-517530 för att boka in ett första möte
eller om du vill ha mer information.
Hoppas vi ses!
Priser:
Årskort för medlem hos VKHF* – 450 kr
Årskort för ickemedlem – 600 kr
Tre-månaderskort – 300 kr
*Vinöns kultur och- hembygdsförening.

Sommarminne på vackra Tjugholmen!
Ibland tar vi oss tid för egen utflykt till
Tjugholmen, denna sommar har det varit
fantastiskt fint och underbart skönt i vattnet.
Fotona får ”tala för sig själva”! /Birgitta

Program tjejträffarna
höstterminen 2018
Torsdag 4 okt Sällskapsspel
Onsdag 10 okt Handarbete
Onsdag 17 okt Soppor
Onsdag 24 okt Planering höstfest
Onsdag 31 okt Sällskapsspel
Onsdag 7 nov Förbereda höstfest
Torsdag 15 nov Spakväll
Onsdag 21 nov Kransbindning i Monas garage
Onsdag 28 nov Knäckebrödsbakning
Onsdag 5 dec Förbereda julmarknad
Onsdag 12 dec Julavslutning

Vad gömmer sig vid Hjälmarens norra strand?
För ett par veckor sedan gjorde vi en utflykt till
norra stranden av Hjälmaren där vi fått nys om
att det ska ligga ett konstmuseum liknande
Millesgården på Lidingö. Jag tog kontakt med
ägaren Richard Brixel och bokade in ett besök på
Brixelgården som hans museum heter. Några av
er som läser detta har säkert sett många av hans
verk i Odensbacken där han haft utställning flera
gånger. Om inte
annat har ni
säkert sett
statyn av Ronnie
Petersson vid Almbyplan i Örebro. På
museet fanns kopior (eller var det
originalen??) av hans verk. Richard
berättade om hur han skapar sina verk
rent tekniskt vilket var mycket intressant.
Att en konstnär/skulptör boende i vår
närhet är så berömd kanske inte många
vet. Förutom att han har sina verk i bland annat Kumla, Askersund,
Örebro och Arboga har han flera verk i Tyskland, Holland, Kanada samt i
Kina. I Kina är Richard mycket känd, kanske mest beroende på att han
var den ende svenske konstnären som hade något verk till utsmyckningen
av olympiaden i Peking – en 4 m hög bronsstaty ”Dream” föreställande tre
hästar med ryttare.

Text:
Christina Johnsson
Foto:
Ulf Johnsson

Ytterligare ett lite annorlunda
sommarminne, fredag den 3 augusti
kom amfibiebilarna till Vinön!

Ja en amfibiebil vill jag ha och
pendla till och från jobbet med,
vad tror ni om det? Ingemar har
Du planerat min julklapp?.......

Varje år anordnas en träff för
dem med amfibiebilar
någonstans i Europa. Roger
Eriksson anordnade årets träff
som arrangerades i Vingåker.
Dessa träffar har ordnats över
30 år, bl.a. i Holland och
England. Årets träff bestod av
80 personer och 30 bilar. Roger
hade 11 funktionärer till sin hjälp. Det roligaste är att köra bilarna såklart,
men också det sociala enligt Thomas Terräng (passande namn) som
hade åkt upp från Göteborg. Det är ungefär samma människor och alltid
samma datum som vi har träffen. Det enda som är annorlunda är var vi
har träffen, alltid en riktig folkfest!
Vissa har byggt sina bilar själva
och en del har bilar från andra
världskriget. Text hämtat bl.a.
från Katrineholms Kuriren den
30 juli.

Sommarminne av Birgitta som
hade turen bara att sluta tidigare
just denna fredag!

Med buss till Kökar
Skärgårdarnas
Riksförbunds höstresa

Skärgårdarnas Riksförbund satsade på en trippelvariant när det var dags för höstens möten.
En inspirationsresa till ön Kökar i den åländska skärgården innehöll förutom inblick i livet på
Kökar både arbetsgruppsmöten och ett Representantskapsmöte. Vinön hade två deltagare
med, Birgitta Åberg Andersson och Eva Widlund, Birgitta som är med i arbetsgruppen Miljö &
Energi och Eva som ansvarar för Skärgårdsskolornas nätverk.
Resan startade en tidig morgon på färjeterminalen i Stockholm. Här samlades
deltagare från Riksförbundets medlemsföreningar för att först åka med en stor
Vikingfärja till Mariehamn på Åland. Det blev en fin resa och bra med arbetstid
ombord för alla arbetsgrupper. När vi närmade oss Mariehamn möttes vi av den
ena stora färjan efter den andra. Det är en väldig trafik med stora färjor, kunde
vi konstatera! Gruppen hade en egen buss hela tiden, mycket praktiskt och bra
även på Kökar. Vi hade även två reseledare Urban och Björn från SIKO, medlemsföreningen från Stockholms skärgård. De hade planerat resan på bästa sätt så
mat och allt var inbokat. Vid hemresan till Sverige åkte vi färjan till Kapellskär
och då hade vi en egen liten matsal och på menyn stod gös!
Från Mariehamn på fasta Åland körde vår buss
till nästa färjeläge i Långnäs varifrån vi åkte
vidare med en något mindre färja. Framåt
kvällen anlände vi så till ön Kökar i sydöstra
delen av den åländska skärgården. Vi bodde och
konfererade på öns vackra hotell Brudhäll som
ligger vid gästhamnen i Karlby. Kökar består
egentligen av flera öar som är sammanlänkade
med broar.
Karlby får räknas som centralorten med grundskola, hyresbostäder, bageri,
post och bank och en alldeles nybyggd affär. När den gamla affären stängde
förra vintern gick man snabbt samman och på mycket kort tid projekterades
för en ny affär intill bageriet Skärgårdsbröd i Karlby. I juni i
år kunde man så öppna den nya affären som samtidigt lockade en ny familj
som affärsföreståndare till ön - en familj med tre barn!
På bilden här syns de första hyresbostäderna på andra sidan av sundet.
Vid bryggan som ligger intill skolan finns en skylt med texten ”Tvättning
av mattor förbjuden”.

Vårt besök startade med en guidad rundtur
Kommunens ordförande Siv Relander hälsade oss välkomna till
Kökar och tog oss med på en rundtur på ön. Vi började med en
promenad till Kökars grundskola åk 1-9. Det är en stor skola
med många bra lokaler som ett musikrum, en stor idrottshall
som även används som samlingslokal. Denna höst är det fjorton elever, flest pojkar. Skolspråket är svenska och det finns
inget fritids, däremot kvällsaktiviteter. Skolan inrymmer även
kommunbiblioteket och kommunens kansli.

Vid Kökars kyrka och Franciscuskapellet på Hamnö mötte Kökarguiden tillika
kantorn Phillip upp. Han berättade om kyrkan och visade på skeppet som
hängde i taket och som vred på sig efter hur vinden varierade. Vi fick även
höra några musikstycken på orgeln i kyrkan. Bussen tog oss sedan till
Hembygdsgården som är inrymd i en tidigare skola med tillhörande uthus.
Här fanns flera traktorer och motorer samt jordbruksredskap och båtar.
Många ideella timmar har lagts ner på att skapa den förnämliga hembygdsgården och dess museum. Två damer och en ung grabb visade oss runt.
Tillbaka på Brudhäll fick vi höra mer om kommunen och om olika projekt
som kommunen driver.
Egen kommun
På Åland är öarna egna kommuner, vilket den åländska landsbygdsregeringen vill ändra på och slå ihop
ö-kommunerna. På Kökar menar man att styrkan är just att få vara en egen kommun. Det är nära från
beslut till handling. Här finns ett särskilt inflyttningsteam KIT (Kökars Inflyttnings Team) som hjälper till
före, under och efter själva flytten till ön. Det har byggts flera hyreshus som parhus de senaste åren för
att möjliggöra för inflyttning och för unga människor att skaffa sig ett boende. Kommunen har fem
nämnder där inflyttningsnämnden gjorde störst avtryck på gruppen. Siv gav oss mer kortfakta: Cirka 240
året runt boende, cirka 130 hushåll, dagliga förbindelser med fasta Åland och Åboland i Finland, sju byar,
språk svenska, all kommunal service finns. Lite speciellt är att daghemmet inte ligger i anslutning till
skolan i Karlby utan intill äldreboendet i Hellsö. Flera EU-projekt har man haft, aktuellt 2018 är tre
projekt. Kökar är en del av en pilgrimsleden Sankt Olav Waterway, Baltic Wings ska utveckla fågelskådandet på Kökar och Coast4us ska göra en kommunöversikt / hållbarhetsplan för Kökar.
Presentation av föreningar
Förutom studiebesöken på ön hade vi även egen föreningstid på Brudhäll. Vid möten inom Riksförbundet får varje förening i förväg välja tre punkter att informera om vad som är aktuellt i hemmaföreningen just nu. Det kan då vara så att man upptäcker att en
annan förening jobbar med samma frågor som vi gör och man kan
utbyta erfarenheter med varandra. Dessa presentationer kan
stoppas in lite då och då under mötet. En punkt i programmet
denna gång var att några föreningar/arbetsgrupper fick berätta om
projekt man har genomfört eller projekt som var på gång. Birgitta
berättade om de två projekt som har beviljats på Vinön och som har
presenterats i Ö-bladet.

KÖKAR ÄR ANNORLUNDA
Så lyder öns slogan och det väcker ju en nyfikenhet så klart. På vilket vis? Just nu håller man
på att skapa en ny modern hemsida. Parallellt lever både den gamla och den nya hemsidan.
Här kan man hitta det mesta man behöver veta om Kökar. Så här presenteras kommunen på
den nya hemsidan: Kökar är ett unikt, modernt miniatyrsamhälle. Här finns hotell, två gästhem, tre gästhamnar, sommartid flera restauranger och caféer, guidade båtturer, samt ett
fantastiskt hembygdsmuseum och vackra vandringsleder. Trots att Kökar är en liten kommun
finns högklassig barnomsorg, skola, hälsovård och äldreomsorg. Här finns även service som
livsmedelsbutik, post med banktjänster och apoteksskåp, samt ett bibliotek.

Kökars kyrka och Franciscuskapellet

Under vår rundresa besökte vi den vackra kyrkan på Hamnö och där vi blev guidade av kantorn Phillip
som även spelade några musikstycken på orgeln. Intill kyrkan finns klosterruinen Franciscuskapellet.

Hembygdsmuseum

Nästa stopp blev Hembygdsgården som består av en gammal skola, byggnader för traktorer, båtar
och annat som använts i fiske och jordbruk. Det var mycket välordnat och intressant. Man hade även
byggt upp en stuga som den hade sett ut en gång i tiden. Eldsjälar har lagt ner åtskilliga timmar för
att få till alla byggnader och insamlade saker på Hembygdsgården.

Skärgårdsbröd

Åländskt svartbröd och Kökarknäcke har blivit en stor succé. Det bakas här på det nybyggda bageriet
på Kökar. Ett målinriktat envist arbete har Susanna och Casper visat på, vilka entreprenörer!
Och brödet var väldigt uppskattat av alla som fick smaka här hemma.

Peders Aplagård

Denna äppelodling ligger inte precis så man ser den eller åker förbi. Men med rätt marknadsföring
går alltid bra produkter att sälja. Väl skyltat gör också att kunderna hittar hit! Förutom provsmakning
av must med olika smaker fick vi även smaka på gårdens ålandspannkaka.
Bra tid för arbetsgrupperna
Med på denna resa var representanter för
följande arbetsgrupper: Blåljusgruppen
(där RoseMarie tyvärr inte kunde delta),
Boendegruppen, Bredband & telefonigruppen, Fiskegruppen, Färjegruppen,
Miljö & Energigruppen (där Birgitta ingår),
Skärgårdsbönder, Skärgårdsskolor (där
Eva ingår), Skärgårdens Unga samt
Skärgårdsbryggan (SRF:s nyhetsportal).
Ombord på Vikingbåten ser vi Birgitta med Miljö & Energigruppen under ledning av Lennart Andersson, som nog känns igen
på Vinön då han har varit här flera gånger och föreläst om vatten och avloppsfrågor i skärgårdsmiljö. Lennart rapporterar
kontinuerligt i SRF:s tidning ”Vi skärgårdsbor”.
Ombord på Kökarfärjan ser vi skolgruppen, Annika, Birgitta, Maud och Eva som håller i arbetet kring Skärgårdsskolorna och
Skärgårdsbarnens Geografibok. Gruppen har mångårig erfarenhet från små kust- och ö-skolor.

Avslutningsvis - det obligatoriska gruppfotot togs i Mariehamn på hemvägen. Nöjda Resenärer!
Eva Widlund

Stora Holmsgatan
När Rita och Lars Tammerman Eklund bestämde sig för bli fastboende på Stora
Holmen på Vinön beslöts att den gamla bygatan skulle förbättras till enskild väg.
För att genomförandet skulle kunna ske med hjälp av Trafikverket måste bidraget
sökas av en förening och då ombildades Norra Byalaget till ekonomisk förening.
Samtliga markägare kontaktades för att röja efter vägen enligt Trafikverkets krav.
Grävare anlitades för kantskärning, dikesrensning och avlägsnande av stenar.
Slutligen lades 185 ton bärlager samt 250 ton slitlager ut på vägen.
Slutbesiktning skedde 2018-09-26.
Den enskilda vägen har nu vägnummer 36479.
Norra Vinöns Byalag ek. förening / Sten

Luncher i skolan under november och december
Onsdag den 7 november kl.12.30, dillkött och potatis,
anmälan till Rita senast den 4 november på telefon 070 772 11 00

Tisdag den 20 november kl. 12.30, rotmos/potatismos och fläsklägg,
anmälan till Birgitta senast den 16 november på telefon 073 290 50 20

Torsdag den 29 november kl. 12.30, ugnsstekt falukorv, anmälan till Christina på
telefon 019 44 80 11 eller 070 354 76 54 senast den 25 november

Torsdag den 13 december kl.12.30, jullunch
(återkommer med information i Ö-bladet i december)

Kaffetårtor och smörgåstårtor
kan beställas alla dagar
Pris:

kaffetårta

8 pers
10 pers
12 pers
15 pers

smörgåstårta

200:230:260:320:-

300:360:420:500:-

UTHYRNING AV SLÄPKÄRRA
Hyr släpkärra direkt på ön,
praktiskt och bra!

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

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.

Vinöns Bibliotek

Låter detta som ett bra alternativ till att hyra
kärra på fastlandet, så är du välkommen att
ringa vår ansvarige släpkärreförvaltare:

har öppet söndagar 16-17

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

Välkomna
hälsar Yvonne!

KOSTNADER
Föreningsmedlem
Dygnshyra
Veckohyra

Fotvård
Inger Murstam
kommer till Vinön

250:1000:-

Övriga
500:2000:-

Studiecirkeln om Vinön förr

”Vinöcirkeln”
fortsätter lördag

onsdag 15 november

24 november kl 14.30

tidsbokning på

Julavslutning 15 december

tel 070-393 49 12

Varmt välkomna alla
”gamla” och nya deltagare!
Cirkelledare
Eva Svensson

ITALIENSK OSTGRATÄNG MED
VITLÖKSBRÖD
Squash, tomater och mozzarella – här lagar vi
en härlig gratäng med italienska färger och
smaker! Servera med hemgjort vitlöksbröd.
4 port
Ugn 200°
2–3 små squasher
200 g mozzarellaost på rulle
250 g körsbärstomater
1 msk olivolja
salt, peppar
Gratängsås
2 schalottenlökar
3 dl vispgrädde
3 msk chilisås
3 msk tomatpuré
10 strimlade soltorkade tomater
1 dl hackade örter, basilika, timjan
75 g västerbottensost, riven
olja till stekning
Garnering
färsk basilika
Vitlöksbröd
4 skivor vitt bröd
25 g smör
100 g riven ost
2 pressade vitlöksklyftor
2 msk hackad persilja
Gör så här
Skär squashen i ca ½ cm tjocka skivor. Skär
mozzarellaosten i skivor. Lägg tomaterna
längs kanten på en gratängform. Varva
squash- och mozzarellaskivorna i mitten i ett
vackert mönster. Ringla över olivolja. Salta
och peppra.
Gratängsås: Finhacka och fräs löken i lite
olja. Blanda löken med övriga ingredienser,
förutom osten, i en kastrull. Låt såsen sakta
koka några min. Rör i osten och smaka av med
salt och peppar. Häll såsen över grönsakerna
i formen. Baka i ugn tills osten fått fin färg,
ca 30 min. Garnera med basilika.
Vitlöksbröd: Smöra brödskivorna. Lägg ut
dem på en plåt med bakplåtspapper. Blanda
osten med pressad vitlök och persilja. Strö
blandningen över brödskivorna. Grilla i ugnen
5–7 min.

ROTFRUKTSGRATÄNG MED
SOLTORKADE TOMATER
Lägg allt gott i en form, täck med ost och
skjuts in i ugnen så fixar du lätt en läcker
middag!
4 port
Ugn 225°
½ purjolök
2 vitlöksklyftor
margarin eller smör att steka i
500 g potatis
150 g rotselleri
2 palsternackor
2 morötter
200 g kålrot
10 avrunna soltorkade tomater
2 msk av den smaksatta oljan som tomaterna
ligger i
2 dl riven lagrad ost, t ex prästost, cheddar
eller västerbottensost (100 g)
salt och peppar
4 dl vispgrädde
200 g cocktailtomater
Servering
en sallad
eventuellt något kallskuret
Gör så här
Tvätta purjolöken och skär den i fina skivor.
Fräs purjolök och pressad vitlök i margarin
eller smör i en stekpanna, den ska bli mjuk och
glansig.
Skala
potatis,
rotselleri,
palsternacka, morot och kålrot och skär
alltsammans
i
tunna
skivor.
Förväll
rotfrukterna i lättsaltat vatten i ca 10
minuter. Låt rotfrukterna rinna av. Skär de
soltorkade tomaterna i fina bitar. Varva
purjolök, rotfrukter, soltorkade tomater,
smaksatt olja, ost (spara lite till att ha
ovanpå), salt och peppar i en ganska stor
smord ugnsfast form. Häll på grädden och
avsluta med riven ost. Gratinera en bit ner i
ugnen ca 40 minuter. Om gratängen riskerar
att få för mycket färg, täck med folie. Lägg
på cocktailtomaterna efter halva tiden.
Servera gratängen som den är eller med en
sallad och något kallskuret.

Så var det dags för lite ny inspiration. Jag gillar att använda ugnen och gör gärna gratänger
av olika slag. Enkla ingredienser som grönsaker, rotfrukter, köttfärs och pasta brukar ofta
finnas hemma, sen är det bara att testa vad som blir gott tillsammans. Lycka till!
Smaklig måltid önskar Christina J

KÖTTFÄRSGRATÄNG MED POTATIS
Currydoftande köttfärsgratäng som är enkel
att förbereda och sköter sig själv i ugnen.
Den passar perfekt vare sig det är vardag,
helg eller dags för buffé.
4 portioner Ugn 225°
2 gula lökar
600 g blandfärs
2 msk smör
salt, svartpeppar
500 g krossade tomater
200 g vitlöksost (färskost)
1 tsk curry
800 g kokt potatis
3–4 tomater
3 dl riven gratängost
Gör så här
Skala och hacka löken. Fräs lök och köttfärs
i smör, krydda med salt och peppar. Rör ner
tomater, ost och curry. Smaka av igen. Skiva
de kokta potatisarna. Varva köttfärsröra och
potatis i en smord ugnssäker form. Skiva
tomaterna. Lägg dem överst i pajformen och
strö över osten. Gratinera i mitten av ugnen
ca 15 min. Servera med en blandad sallad.
BROCCOLIGRATÄNG MED KRYDDIG
KORV OCH VÄSTERBOTTENSOST
4 port
Ugn 225°
2 buketter broccoli
3 chorizo eller annan stark korv
1 pkt tärnat bacon, à 140 g
1 röd paprika
1 rödlök
salt och peppar
Gratinering
3 ägg
3 dl matlagningsgrädde
150 g riven västerbottensost
Gör så här
Smörj gratängformen. Bryt broccolin i
buketter, klyv några av buketterna tunt på
längden till garneringen. Skär stammarna i
småbitar, koka i lättsaltat vatten. Slanta
korven och stek bacon och korv till fin färg.
Strimla paprikan och hacka rödlöken. Lägg
broccolibuketterna i formen. Blanda runt med
bacon, chorizo, paprika och rödlök.
Gratinering: Blanda ägg och grädde och häll
såsen över gratängen. Strö över osten och

lägg på de kluvna broccolibuketterna.
Gratinera mitt i ugnen ca 30 min.
PASTAGRATÄNG MED BROCCOLI &
SKINKA
En god och mättande rätt
med pasta, skinka och
broccoli. Nyttigt och
läckert. OBS! 2 port
Koka 150 g broccoli i buketter i lättsaltat vatten 3–5 min. Låt rinna av väl. Lägg i
en ugnsform. Koka 120 g pasta enl anv på
förp. Låt rinna av och lägg i formen. Lägg på
100 g fintärnad skinka, 2 strimlade
salladslökar och 2 msk hackad färsk basilika
Vispa ihop 1 dl mjölk, 1 ägg, ½ tsk flingsalt och
1 krm grovmalen svartpeppar, häll över och
blanda runt allt. Strö över 2 dl riven ost (17%)
och gratinera i ugn, 200⁰, ca 20 min. Servera
med tomater och grönsallad.
FESTLIG FRUKTGRATÄNG
Desserten går också bra att göra i en större
form, räkna då med att det tar ca 30 min i
ugnen.
4 port
Ugn 200°
1–2 äpplen
1–2 päron
50 g smör
3 ägg
1 dl strösocker
rivet skal & saft av 1 citron
1 vaniljstång
250 g ricottaost
1 dl vispgrädde
½ dl råsocker
Gör så här
Kärna ur och skär äpplen och päron i tunna
klyftor. Stek frukten i 30 g smör, vänd om
några gånger under tiden. Vispa ägg och
socker vitt och pösigt, tillsätt citronsaften.
Dela vaniljstången och skrapa ur fröna, vänd
ner dem i äggsmeten. Tillsätt ricottaost,
grädde och citronskal. Smöra ugnsfasta
portionsformar med resten av smöret. Varva
päron, äpple och ricottakrämen, avsluta med
frukt. Strö över socker och tillaga i ugn 20–
30 min, eller tills gratängerna fått fin färg
och stannat.
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vecka 45

vecka 46

1

torsdag

2

fredag

3

lördag

4

söndag

5

måndag

6

tisdag

7

onsdag

8

torsdag

9

fredag

Alla Helgons dag

10-16 Stadsnät på ön se info sid 4
16-17 Biblioteket öppet
Sophämtning

Gustav Adolfsdagen

12.30 Lunch i skolan
18.30 Tjejträff

10 lördag

18.00 Höstfest i skolan se annons

11 söndag

16-17 Biblioteket öppet

Fars dag

12 måndag
13 tisdag
14 onsdag
15 torsdag

18-20 Styrelsemöte VKHF
Fotvård-tidsbeställning
18.30 Tjejträff OBS! ändrad dag

16 fredag
17 lördag
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18 söndag

16-17 Biblioteket öppet

19 måndag

17.00 Norra Byalaget öppet styrelsemöte

20 tisdag

12.30 Lunch i skolan

21 onsdag

18.30 Tjejträff – kransbindning i Monas garage

Sophämtning

22 torsdag
23 fredag
24 lördag
25 söndag
vecka 48

26 måndag
27 tisdag

December

14.30 Vinöcirkeln
15.30 Gudstjänst Mikael Schmidt - kaffe
16-17 Biblioteket öppet
18.00 Redaktionsmöte
.

28 onsdag

18.30 Tjejträff

29 torsdag

12.30 Lunch i skolan

30 fredag

13-15 Arbetsgruppsmöte vatten/avlopp

1

lördag

2

söndag

1:a advent

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

