Några ord från redaktionen…
Så är det då höst igen med svala morgnar och ofta klara soliga
dagar. Träden börjar få sina vackra höstfärger, först ut är
lönnarna. Det är nu den lugna tiden börjar med mindre trafik
och mindre rörelse på ön. Trots det så kan diskussionerna om
förtur dyka upp, se lagen om förtur längre fram i tidningen.
När vi var på studieresa till Visingsö fick vi höra att man har valt att ha kvar betalfärjan och
därmed möjlighet till bokning av plats på färjan.
Hösten är mötestid här på ön, fler möten på gång, se annonser i tidningen.
Dessutom övriga aktiviteter: Vinöcirkeln, tjejträffarna och luncherna i skolan.
Nytt för i år är äppelmustningen som går av stapeln den 19 okt. Det är Västanbergs mobila
musteri som Åsa har bokat in. Tyvärr är det lite sämre med äpplen i år men 7 kg kanske
man kan få ihop.
En annan nyhet i höst är Vinöns kyrkis, en mötesplats för barn och vuxna, startar den
7 oktober, se annons.
Intressant reportage om skogsrestaurering på Stora holmen.
Finns ett exemplar av restaureringsplanen att läsa i skolan om ni är intresserade.
Tack till alla som jobbat med Ö-bladet! /Mariann Karlsson, månadens redaktör.
Framsidans bild – segeltävling på Hjälmaren, foto: Petter Widlund
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 2019 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
Det finns möjlighet att ge frivilliga bidrag till föreningen i en sparbössa i skolan eller använda SWISH till
hembygdsföreningen 123 396 25 29 - Tänk då på att skriva meddelande och avsändare!

Vinöns kultur- och hembygdsförening – information i oktober
Hjälmarefestivalen
som arrangerades 17 augusti var en trevlig tillställning med nöjda musiker och publik.
Allt fungerade jättebra, funktionärerna gjorde ett bra jobb och allt var välplanerat.
Trevligt också med utställningarna i Missionshuset. Tyvärr blev festivalen inte så
välbesökt som vi hade förväntat oss. Dels var det dåligt väder och dels var det många
evenemang i närheten just den helgen. Ekonomiskt så gick inte föreningen back men
det blev heller ingen större vinst ca 3000:- till VKHF.
Städning av skolan 12 oktober
det är dags att göra en grundlig städning av skolan och göra oss av med en hel del som
inte används och är mest skräp till exempel gamla stolar som är trasiga. Därför behöver
vi vara ett gäng som hjälps åt, ju fler desto trevligare!
Innertaket i missionshuset
håller på att ramla ner!! Styrelsen har beslutat att stänga Missionshuset omgående så
det inte sker någon olycka. Svårt att säga hur mycket som behöver göras, vi har påbörjat
ett anbuds- och offertsarbete. Lännäs församling har erbjudits att använda skolans
lokaler och tackat ja till följande: Öppet hus 2/10, 6/11 (ändrat datum) och 4/12.
Gudstjänst 29/9, 27/10, 24/11 och troligtvis 26/12.
Stormöte Vatten/avlopp 20 oktober
det är dags att avsluta förstudien, skall vara klart 31 oktober.
Medlems- och dialogmöte 9 november
Vad är vår målsättning, vad ska hembygdsföreningen arbeta vidare med? Hur ser
ekonomin ut?
Lunchservering i skolan
med början torsdag 10 oktober, se annons med matsedel och anmälan.
Styrelsemöte
Medlemmarna har alltid möjlighet att lyfta frågor/förslag till styrelsen inför möten,
nästa styrelsemöte är den 13 oktober 2019.
Föreningens E-postadress: hembygdsforeningen@vinon.se

Kul med många besökare på vår hemsida!
Kollade den aktuella siffran på hur många besökare vi haft på vår hemsida det senaste året. Det visade sig
att vi haft 20.500 unika besökare som tittat in drygt 35.100 gånger, en riktigt bra siffra. Så, om du inte
besökt sidan tidigare så gör gärna det i fortsättningen, www.vinon.se är adressen. Välkomna.
Och tack Ulf och Henrik Johnsson, som lade in räkneverket.
Rita Tammerman-Eklund

Studieresa till Visingsö 7-8 september
Då var det dags för resan till Visingsö som började
planeras under våren och som vi sett fram emot och
väntat på. Vi åkte i egna bilar och sammanstrålade på
hotellet med lunch och information om programmet av
Bengt Svensson och Kjell Augustsson från Visingsörådet.
Visingsö är 14 km lång och dess största bredd är 3 km.
Ön har 732 bofasta som mångdubblas under sommaren
med fritidsboende och turister.
Museum och äppelodling
Efter lunchen gick vi till muséet som ligger i gamla Braheskolan, där Janne Peterson berättade
om öns historia. Under 1100–1200-talet var Visingsö centrum för den svenska kungamakten.
Borgen Näs på öns södra udde var bostad åt flera kungar, bland andra Magnus Ladulås. Under
1600-talet utövade Braheätten sin makt från Visingsborg på öns östra sida. Nu återstår bara
ruiner från båda borgarna. Brahe finns med i många namn som Brahekyrkan, färjorna
Braheborg och Ebba Brahe.
Därefter besökte vi Janne Petersons fruktodlingar. Långa rader med smala
tätt planterade träd, 3000 på den senaste planteringen. Just i år blev
skörden inte så bra på grund av hagel och frost som skadade skalen på
äpplena i början av sommaren. Nya förvaringsmöjligheter i kylrum med
låg syrehalt gör att vi kan se svenska äpplen långt fram på våren i
butikerna. Janne bjöd på äpplet Discovery, otroligt saftigt och gott.
Dessutom samarbetar Janne med ett holländskt företag och säljer olika
blomsterlökar, bland annat dahlior till kommuner för odling istället för att ha
bara gröna gräsmattor, detta för att öka den biologiska mångfalden.
VAIS
Rickard Strandberg, ordförande i idrottsföreningen på Visingsö tog emot oss och berättade om
hur man byggt upp en fin anläggning med klubbstuga, gym, fotbollsarena och utomhusbassäng
med hjälp av EU-bidrag, bidrag från Allmänna arvsfonden och kommunen. Dessutom cirka
3000 timmar ideellt arbete. Lokalerna kan nyttjas av alla, bassängen som ligger precis bredvid
skolan används av eleverna som avslutar varje skoldag med bad under den varma årstiden.
Ekskogen Hans Christenson
Vi samlades utanför kungsladorna som byggdes på 1700-talet i korsvirkestil. Den ena används
fortfarande som stall till remmalagets hästar.

Smala äppelträd i långa rader. Mellan raderna körde man med en äppelplockarkärra där man kunde plocka på två rader
samtidigt. I det stora kalla kylrummet var det ovanligt lite äpplen på grund av hagel- och frostskador på äpplena.

Det är många som varit på skolresa till Visingsö och
åkt runt med häst och vagn, en tradition sedan slutet
av 1800-talet.
Ekarna började planteras på 1830-talet för att
användas till svenska flottans skeppsbyggen.
300 000 ekar planterades och många finns kvar än
idag. Utvecklingen gjorde att när ekarna var klara att
tas i bruk använde man inte träbåtar längre. Ekskogen
förvaltas idag av Statens fastighetsverk och ekarna
har använts till golv, whiskytunnor och andra inredningsdetaljer där man vill ha det hårda träet.
Dessutom är ekskogen ett fint rekreations-område för allmänheten.
Innan middagen på kvällen informerade Bengt Svensson om
Visingsörådet som liksom vår hembygdsförening är medlem i
Skärgårdarnas Riksförbund och jobbar i arbetsgrupper precis
som vi. Visingsöborna är engagerade och stolta över sin vackra
ö. Bengt poängterade att man har ett mycket gott samarbete
med Jönköpings kommun, man talar väl om kommunen och
inbjuder till dialog när något behöver diskuteras.
Sjöräddningen och Räddningstjänsten
På söndagen berättade Kjell Augustsson om sjöräddningens och räddningstjänstens
verksamhet. Sjöräddningssällskapet på Visingsö har södra Vättern som sitt område, sedan
finns en station i Karlsborg och en i Askersund.
Vid brandstationen där även ambulansen finns berättade Mattias Wetter
och Janne Peterson om räddningstjänsten. Det finns en ambulans på
ön för transport till Gränna. Är det brådskande transport så används
sjöräddningsbåten annars färjan. Färjan har jour nattetid och kan vid
behov lägga om turerna. Sedan möter ambulans upp i Gränna för vidare
transport till sjukhus. I ambulansen finns ett läkemedelsförråd som kan
användas om det finns någon läkare att tillgå t ex sommarboende eller
turist, då kan räddningstjänsten öppna förrådet. Man har cirka 100
larm/år. Hjärtstartare finns på norra ön, mitt på ön och på söder.
Brandstationen ligger centralt på ön i närheten av skolan, COOP och Wisingsö hotell och
konferens där vi bodde. Affären är öppen alla dagar 7-20 och är ombud för Systembolaget,
Post Nord, Svenska spel och Apoteket. Genom generösa öppettider kan även de som pendlar
handla på ön.

Elbuss på Visingsö
Vid brandstationen såg vi den nya
elbussen. Det var i juni i år som
Visingsö fick Jönköpings läns första
elbuss som trafikerar busslinjen
Öasvängen Bussen kör på ett batteri
som laddas under natten.

Färjetrafiken, Janne Moberg
Det är gula färjor men inte vägfärjor så de är inte
gratis. Mycket diskussioner när Trafikverket ville
ta över färjetrafiken. Visingsöborna ville dock ha
kvar betalfärjan vilket innebär att man kan boka
plats och slipper problemet med förtur som ju är
en källa till diskussioner. Kommunen köper
tjänsten av Trafikverket.
Storfärjan Braheborg anländer, reservfärjan i bakgrunden

För oss med en bil och 3 personer kostar tur och retur 300 kronor.
Visingsöborna köper pendlarkort eller 10-kort, cirka 35 kr per resa.
Färjeleden är drygt 6 km lång och överfarten tar 25 minuter. Färjorna Ebba Brahe byggd 1990
och Braheborg byggd 2014 går i regelbunden trafik enligt turlista medan Christina Brahe byggd
1972 och nyligen rustats upp, är reservfärja. Alla tre färjorna är Vätterns fångar och byggda vid
sjön. I Huskvarna har Färjerederiet en torrdocka som används vid reparationer av färjorna.
Visingsö har både in- och utpendling av personer som förvärvsarbetar. Inpendlare arbetar i
skolor, ungdomshem eller som hantverkare på ön. Varje år forslas i genomsnitt 250 000
passagerare, 80 000 bilar och 2 500 lastbilar över till ön. Dessutom 140 bussar och 11 000
cyklar.
Skola och förskola
Sista studiebesöket var i skolan. Karin Wisborg som är en av
lärarna berättade om skolans verksamhet. Det är 45 elever i
skolan i klass F-3 och 4–6. Skolan är väl försedd med behöriga
lärare och har fina ändamålsenliga lokaler. Eleverna i 6:e klass
har några lektioner i Gränna varje vecka och det är även där man
sedan fortsätter i högstadiet. Gymnasiet ligger i Jönköping som är
”stan” för Visingsöborna.
Vi avslutade med lunch på Visingsö Pensionat som ligger
nära färjeläget. Ett litet pensionat med 4 rum och en lummig
trädgård med plats för avkoppling. Där finns också en
lekstuga som passade våra yngsta medresenärer perfekt.

Som avslutning och tack överlämnade Birgitta och Eva
filmen ”Öar i Hjälmaren” och boken ”Vinön förr och nu” till
Bengt Svensson i Visingsörådet.
Stort tack från oss resenärer till Eva Widlund
som tillsammans med Bengt Svensson satt ihop
ett intressant och lagom omfattande program.
Text: Mariann Karlsson
Bild: Eva Widlund

MANUELLT SKOGSARBETE UTFÖRES
10 års erfarenhet av motorsåg och röjsåg. Innehar F-skatt.
Motorsågskörkort. Innehar ansvarsförsäkring. Treårigt
naturbruksgymnasium i Svenljunga.
Mvh: Filip Eriksson
Tel: 076-788 19 38

Någon som önskar lite mer ved till vintern?
Eftersom vi har tagit bort vår vedpanna har vi nu överskott på huggen torr ved.
Vi vill gärna bli av med den och få plats att ställa andra saker i ”vedboden”.
Hör av er till
Berthold Karlsson eller Solveig Eriksson
Tel 019-44 80 81 eller 070-677 67 35

Konstslingan mellan Odensbacken och Kumla/Hallsberg
Nu är det dags för ”Konstslingan”
Lördag 5 oktober och söndag 6 oktober
Kl 11-17 båda dagarna
Sammanlagt ett tjugotal ateljéer, gallerier, muséer o.d håller öppet i Odensbacken,
Sköllersta, Hällabrottet, Hidingsta, Resta, Sannahed, Kumla och Hallsberg.
Några av besöksmålen: I Odensbacken visar fotograf Per Johansson sin studio och
galleri O håller öppet liksom galleri Stattin i Valsta. I Sköllersta kan man besöka
Kånsta kvarn och Fossilmuseet.
Hos Kavat snickeri i Fiskinge serveras även raggmunk och fläsk för 80 kronor i
orangeriet och i Hällabrottets hembygdsgård är det kaffeservering med hembakt
I Yxhult blir det guidning av Stenarbetsmuseet klockan 13 och 15 båda dagarna och
Yxhultskontoret visas klockan 12 och 14 också båda dagarna.
Arrangör är Bosse Eriksson som förra året fick Kumla kommuns kulturpris för att i
tio år ha arrangerat konstslingan.
Hela programmet med karta kan hämtas på nätet under adress konstslingan.se

Försäljning och utställning i missionshuset
Denna sommar har missionshuset öppnat upp för utställningar igen och
försäljning av ö-produkter och hantverk. Det har varit i samband med själva
utställningarna och när olika grupper har besökt Vinön som duktiga och
engagerade personer har dukat upp i och utanför missionshuset. Främst är det
Christina Johnsson och Lena Magnusson som har ansvarat för dessa tillfällen.
I och med detta har Hembygdsföreningen kunnat sälja filmen Öar i Hjälmaren,
boken Vinön förr och nu samt en del kort och annat som finns i högskåpet i
missionshuset. Saft och sylt, potatis, bär, tomater, fisk och bröd har funnits allt
efter tillgång. I slutet av sommaren kom även Monica Nordgren från Hampetorp
med sin betongkonst, ett nytt inslag.
Varmt tack till alla som har varit med vid försäljningsdagarna, något jag vill
förmedla från många nöjda gäster som jag har varit vinövärd för.
Det är några år sedan som den årliga sommarförsäljningen med utställningar
upphörde. UllaLena var den som höll i trådarna de sista åren och när hon gick
i pension fanns det ingen som tog vid. När vi har pratat om avsaknaden av och
möjligheterna att få igång någon verksamhet igen har vi flera gånger mötts av
”jag kan gärna hjälpa till någon gång”. Men för att få det hela att fungera behövs
någon eller några som tar ett övergripande ansvar för denna funktion på ön.
Christina har varit med i många år med sina fina mattor och annan hemslöjd.
Jag frågade henne hur hon tyckte sommaren har varit och vilka möjligheter hon ser inför nästa
sommar.

➢ utställningar är mycket bra
➢ försäljning av hantverk m.m. Gärna försäljning av grönsaker, bär, saft, sylt, hembakt, ev frusen fisk
och ev vakuumförpackat kött när sådant finns – allt som går att sälja är bra!
➢ bra med ett försäljningsställe på ön
➢ göra bra reklam för försäljningen – på hemsidan, Facebooksidorna, Ö-bladet, brevlådorna och
anslagstavlorna, även i Hampetorp och kanske även i Odensbacken.
➢ turister skulle kunna få någon öbo/sommargäst att tala med och fråga om saker och ting om Vinön
Till detta behövs cirka 5-6 frivilliga personer som gör upp
scheman när de kan jobba – helst bör det inte vara en hel vecka
i sträck för då är det nog svårare att få tag på frivilliga.
Förslag på öppettider är onsdag till söndag mellan cirka
11.00 och 16.00 beroende på väder, måndag och tisdag stängt
(har inte tidigare varit särskilt bra dagar att ha öppet,
undantag för bussresor)

Extra roligt var det med utställningarna i år, Ingrid Uppströms utställning runt
midsommar och några andra vid Hjälmarefestivalen, som vi berättat om i
tidigare nummer av Ö-bladet.
Lena som tillbringade en del tid i missionshuset i sommar har även hon
delat med sig av sina tankar.
Ingrid tackar hembygdsföreningen så mycket för att hon har fått ställa ut i
Missionshuset i sommar, utan kostnad, och hoppas att det varit till glädje för många.
Hon är glad över att försäljningen i det närmaste har täckt kostnader för tryck av
planscher, kort och inramning av tavlor.

Under sommaren är det trevligt för besökare att det finns möjlighet att
handla lokala varor, souvenirer, litet dagligvaror och att kunna hyra cyklar.
Missionshuset skulle kunna fortsätta att fylla en sådan funktion sommartid. Det
behövs då att de som är intresserade av, och får en inkomst av, att det kommer
dagsturister och sommargäster till ön är beredda att antingen bidra ekonomiskt till
att någon kan stå och sälja och informera; eller att man byter av varandra och att
man även tänker in städ, hygien och förvaringsaspekten. Missionshuset skulle alltså
kunna vara försäljningscentral för all produktion på ön och att det kostar lika mycket
för alla som vill sälja något eller på annat sätt får inkomster från verksamheten, i
form av arbetstid eller avgift för juni, juli och augusti, inte provisionsbaserat.
Folk som kommer utifrån Vinön upplever det som märkligt att man ska kila runt till
olika hus och knacka dörr för att få handla. De är dessutom obekväma med att gå in
på andra familjers gårdar eller tomter.
När missionshuset har varit öppet i sommar så har det varit uppskattat att kunna komma in under tak och slå
sig ner utan köptvång och kunna få ett glas saft eller vatten kostnadsfritt på väg till badet eller färjan och att
hitta någon som kan informera om ön på svenska/engelska eller något annat europeiskt språk och det är
trivsamt för besökare att kunna slå sig ner i bersån med sin matsäck och kunna titta in i bodarna och handla
något i missionshuset.

Hur många är det som har intresse av att det kommer ut dagsturister och sommargäster?
Hur många löner kan turismen generera? Finns det behovet?
Mitt förslag är att de som är i arbetsför ålder på Vinön funderar över vad de skulle vilja göra och formulerar
hur de ser på värdet av en gemensam lokal som kan användas av alla för att samla ön och ha aktiviteter som
knyter samman familjerna och som ger ett forum, för att dryfta stort som smått, dvs sådana värden som det
inte går att sätta en prislapp på. I somras satsade vi på de värdena, det blev inte någon inkomst mer än
goodwill, helt ok i år men inte ett tilltalande perspektiv framgent.
Trevlig höst, önskar Lena
Besöksnäringen anses som en viktig näring för
skärgård och landsbygd. Hur är det för Vinön?
Hur intressant är det att besöka en plats om
utbudet minskar?
Hur rullar vi vidare till nästa sommar?
Eva

Studiebesök på Vinön
Torsdag den 12 september hade Vinöns kultur-och
hembygdsförening studiebesök av en anhöriggrupp från Julita.
De skulle komma med färjan kl 13.55 men kom inte med pga att
timmerbilen valde samma färja. En deltagare uttryckte följande;
”Tusen tack för en mycket trevlig eftermiddag och många av oss fick nog en
tankeställare efter att vi inte kom med färjan ut, hur det är att leva på en ö”!
Dessvärre kom inte deltagarna hem heller med planerad färja kl 17.45 utan fick vänta
till kl. 18.45 så det blev en lång dag för många. Timmerbilen valde nämligen färjan kl.
17.45 med ett extra släp dessutom.
Anhöriggruppen i Julita får stöd av Katrineholms kommun via anhörigcentralen och
Monica Eriksson. Kontaktperson för Julita är Lis-Marie Mählström. Syftet med
gruppen är att stödja den person som har fått en funktionsvariation via sjukdom eller
olycka samt även stödja de anhöriga. Har vi något
liknande för Vinöbor vid behov?
Anhöriggruppen träffas en gång/månaden och har olika
sociala aktiviteter som tex detta studiebesök. De är ca 30
stycken i gruppen. Regelbundet får de även besök av
hjälpmedelsbolaget från Örebro för att få
kännedom/kunskaper om olika hjälpmedel som kan
behövas inom hemmet. Kommande träff i oktober kommer
Gisela Meinhold att berätta om hur viktigt det är att röra på
sig.
Monica Nordström, betongkonst och smycken.

Christina Johnsson, hantverk som alltid ställer upp!

Peter Ode Alling, fotoutställning, och kontaktperson
Lis-Marie Mählström och hennes man Pelle.

De anhöriga träffas själva en gång/månaden
hemma hos varandra med stöd av Monica då de
har tillfälle för erfarenhetsutbyte med varandra
samt att kunna stödja varandra, sekretess gäller
inom gruppen.
Programmet bestod av en åktur på Vinön,
försäljning/utställning i Missionshuset,
undertecknad som berättade om föreningen samt
Ingemar om fisket i Hjälmaren.
Fiskare Ingemar Andersson berättade om storfångsten ser
det ut som, mitt barnbarn Rune deltog.

I bakgrunden ser vi Ingrid Uppströms fina målningar till barnboken.
Jag passade på att informera om föreningens målsättning och stadgar, se nedan.
Stadgar för Vinöns kultur- och hembygdsförening
§ 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 inom Vinön samt tillvarata minnen från
gångna tider samt möjliggöra och underlätta ett framtida boende.
Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst neutral.
§ 2. Bygdegård
Föreningen har till uppgift att för framtiden behålla en bygdegård. Lokalerna hyrs ut till föreningens
medlemmar, organisationer och enskilda personer. Styrelsen har ansvar för lokalerna och därmed rätt
att besluta vilka som får använda dem.
Vi har totalt 10 st stadgar.

Vi avnjöt kaffe och Stens goda vinökringlor som var
mycket uppskattade.

Anders och Carina Christiansson samt Pelle Mählström.
Foto och text: Birgitta Åberg Andersson

Lunchservering i skolan i oktober
Torsdag 10 oktober kl. 12.30
Solveig och Mariann lagar köttfärslåda med potatis och sallad
Anmälan senast söndag 6 oktober
till Solveig tel 019–448081 el 070–6776735

Torsdag 24 oktober kl. 12.30
Birgitta och Sonja lagar köttkorv med senapssås, potatis och grönsaker
Anmälan senast söndag 19 oktober
till Birgitta tel 073–2905020
Pris 80:- per person, bröd, smör, måltidsdryck, kaffe och kaka ingår.

Alla hälsas varmt välkomna!

Välkomna till Vinöns kyrkis!
måndagar 11.00-12.30
En mötesplats för barn och vuxna
där vi fikar, sjunger, pysslar och leker.
Vi ses i skolan den 7/10
Vänligen Carina Berg

Vi behöver Din hjälp!
Margareta Fahlander har blivit tillfrågad och tackat
ja till behovsstädning i vår skola. Vilket glädjer oss!
För att underlätta för oss alla behöver vi rensa, sortera och kasta en
del så att det blir mer lättstädat. Ambitionen är att vi ska göra oss av
med sådant som inte används eller är trasigt. Eftersom vi tycker
olika om vad som ska sparas så är det viktigt att du som har något
som du vill ha kvar är med och städar.

Ta med dig egen matsäck och ditt bästa städhumör och kom till skolan och hjälp till
lördag den 12 oktober med start kl. 10.00.

Välkomna!
Styrelsen för Vinöns kultur- och hembygdsförening

Röjning av sly och grenar utefter vägarna
För att jag ska kunna sköta snöröjningen på Vinöns vägar, både privata och
samfälligheter, är det upp till mark- och fastighetsägare att röja sly och grenar vid
vägkanterna. Tre meters höjd samt en meter ifrån vägkant är det som gäller för att
jag ska få behålla backspeglarna och glasrutor på traktorn. Om ni inte har röjt så
kommer jag låta bli ploga dessa sträckor.
För inspiration se hur snyggt det blev på Vinögatan efter att Svevia röjt efter vägen.
Om ni inte själva har möjlighet att röja så rekommenderar jag att ni anlitar Filip eller
annan skogsröjare.
Hälsningar
Åke Brynolfsson

Intresserad av att restaurera dina ängs- och betesmarker på Vinön?
Den 28 oktober 2019 kl. 17.00-18.30 kommer Ida Lilja (samordnare av
betesrådgivning och restaurering av betesmarker) och Marie Edvardsson från
länsstyrelsen i Örebro ut till ön och berättar om hur en restaurering till ängs- och
betesmark kan gå till.
Ett exempel är den restaurering som pågår på Stora holmen - läs gärna den
restaureringsplanen som finns kopierad och ligger i bokhyllan i hallen på skolan.
Slå en signal eller sms:a till Lars Eklund på 0705-31 38 33, senast den 11 oktober
och anmäl att du kommer. Plats för mötet: Skolan.
_________________________________________________________________________________

Äppelmustning lördag 19 oktober
Du kan komma med 7, 14 eller något annat antal kilo i sjuans
tabell. 7 kg ger möjlighet att köpa en bag-in-box till inköpspris
eller att få mellanskillnaden om den säljs vidare. Vi tar fram en
egen etikett ”must från Vinön” om någon vill sälja själv. Om du
vill kan musten pastöriseras och förpackas i bag-in-box. Priset är 28.30 kr/liter
inklusive moms och vi delar på milkostnaden. Priset för must blir naturligtvis lite
högre om man inte bidrar med egna äpplen. Mer info om äppelkvalitet hittar du på:
vastanberg.com.
Tänk på att äpplena du lämnar måste vara mogna!
Anmäl intresse till mig om du har äpplen att lämna eller om du önskar köpa
must (om äppellämnarna inte vill ha allt själva).
Åsa Ödman
_________________________________________________________________________________

Tjejträffarna program oktober kl 18.30 i skolan
2 okt

Sällskapsspel

9 okt

Laga soppa

16 okt

Spakväll med fotbad

23 okt

Sällskapsspel

30 okt

Lätt gympa

Inbjudan till stormöte
Datum:

Söndag den 20 oktober

Tid:

Kl. 10.00

Plats:

Skolan på Vinön

Tema:

Slutrapport från förstudien av vatten/avlopp

Program:
• Inledning av Birgitta om bakgrund och syfte med förstudien
• Johan Fredriksson informerar om konkreta förslag till
avloppslösningar
• Niclas Eriksson informerar om möjliga förslag till vattenlösningar
• Ev. medverkar representanter från Miljö och hälsa
• Reflektion och diskussion i smågrupper
• Frågestund
• Hur arbetar vi vidare?

Varmt välkomna hälsar arbetsgruppen/VKHF
via Birgitta Åberg Andersson

Eftersom det hela tiden dyker upp frågor om
förturen så tar vi in ”förturslagen” igen.

Enligt Trafikförordningens 11 kap 7§ har följande fordon förtur året om:
• Fordon som används vid brådskande utryckning för räddningstjänst
eller sjuktransport,
• Fordon som används vid brådskande yrkesutövning av en polisman,
bilinspektör, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare,
sjuksköterska, barnmorska eller veterinär,
• Fordon som används av personal vid Säkerhetspolisen när de vidtar
en skyddsåtgärd (4§ förordningen 2014:1103),
• Fordon i linjetrafik, taxitrafik, skolskjuts och färdtjänst,
• Fordon som används av Kriminalvården vid transport av
frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning, och
• Fordon som används av ett auktoriserat bevakningsföretag i samband
med transport av egendom.
Dessutom ger Transportstyrelsen följande rätt till förtur från 1 juni-15
augusti:
• Trafikanter, som är fast boende eller som har fast arbete på Vinön,
och som utnyttjar färjeleden under större delen av året.
Denna regel gäller från 1 juni 2013 (TSFS 2013:33). Sedan detta datum
utfärdas inte längre några förtursbevis, och de gamla är ogiltiga. Förtur
gäller numera om man är fast boende, eller har fast arbete på ön, samt åker
med färjan större delen av året.
OBS också detta: Färjans personal har ingen behörighet att kontrollera
förturen, den befogenheten har enbart polis.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen för Vinöns kultur- och hembygdsförening

Vi önskar få Dina synpunkter och önskemål!
Av denna anledning önskar vi bjuda in samtliga
medlemmar inom Vinöns kultur- och hembygdsförening till ett medlems- och DIALOG- möte.
Datum:

Lördag den 9 november

Tid:

Kl. 14.00

Plats:

Skolan

Program:
•
•
•
•
•

Information om föreningens målsättning/uppdrag och stadgar
Presentation över våra olika arbetsgrupper
Statusen på våra olika byggnader
Vår ekonomi
Diskussioner i smågrupper över följande:
1. Arbetar föreningen med rätt prioriteringar?
2. Konstruktiv feedback till styrelsen
3. Vad vill vi alla med vår förening?
4. Hur ska delaktighet och inflytande ske?
5. Hur ska vi arbeta vidare med information och kommunikation?
6. Har vi några konkreta förslag som behöver förberedas till kommande
årsmöte?
7. Övriga frågor och förslag som är aktuella

Vid detta tillfälle kommer alla som önskar få ge budgivning på de planscher vi ska
sälja från skolan. Vi kommer naturligtvis att behålla en hel del planscher och sätta
upp dem efter olika årstider så att vi ser och använder dem.
Vi avslutar denna eftermiddag med samkväm och några goda höstsoppor till
självkostnadspris, medtag gärna egen dryck. Ingen föranmälan behövs!

Varmt välkomna hälsar styrelsen genom Birgitta

Representantskapsmöte för Skärgårdarnas Riksförbund
20-22 september på Ven
Det var Eva och jag som drog iväg på fredagsmorgonen för att med tåg kunna ta oss till Ven

eller Hven som man också skriver ibland. Ven ligger utanför Landskrona i Öresund
mellan Danmark och Sverige.
Under 1500-talet verkade Tycho Brahe på Ven och byggde upp
ett observatorium där han studerade stjärnorna och även skrev
böcker som han tryckte på ön i det egna tryckeriet. Det finns ett
väldigt fint museum om Tycho Brahe i en kyrka som nu är
avkristnad. Utanför finns en fin renässansträdgård, vilket jag
verkligen uppskattade.

Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, arrangerar två representantskapsmöten, ett på våren och ett på hösten. I samband med
vårmötet hålls även förbundets årsstämma. Under mötena har styrelsen möjlighet att få
reda på vilka frågor som är viktiga i föreningarna och föreningarna har möjlighet att få
reda på vad riksförbundet har jobbat med sen sist. Skärgårdarnas Riksförbund får
verksam-hetsbidrag från regeringen, vilket handläggs av Tillväxtverket. I detta statliga
verk är man väldigt fokuserad på resultat och tillväxt och vill att SRF mer fokuserar på
att redovisa dessa. Men SRF ser att det behövs väldigt många delar som ska passa
ihop om skärgården ska kunna uppnå tillväxt. Därför påtalas vid varje dialogmöte vikten
av att exempelvis ha en bra fungerande skolgång och annan nödvändig basservice för
att skärgården ska kunna få tillväxt och en ökande befolkning.
SIKO som är sammanslutningen för Stockholms skärgårdsföreningar (Skärgårdens
Intresseföreningars kontaktorganisation) har en minskande befolkning på många öar
och har därför gjort en manifestation för att visa tjänstepersoner inom kommuner, region
och andra förvaltningar att det finns en skärgårdsbefolkning som lever under ganska
speciella förutsättningar. Det var mycket bra filmer som hade gjorts till presentationen,
som visade hur familjer i skärgården lever och arbetar i Stockholms skärgård. Jag
hoppas att dessa små filmer kommer kunna ses av fler. SIKO har också satt igång ett
arbete med skärgårdsmentorer som ska kunna lotsa människor som vill flytta ut i
skärgården så att de kan hitta ett boende och arbete eller kunder om de är egenföretagare. Ett intressant projekt som i alla fall jag är intresserad av att få följa!
Transporter är alltid ett spännande ämne och från Hemsö meddelade de att färjan hade
haft driftstopp i fem timmar och att det inte hade gått ut någon information om att det var
stopp i driften så att exempelvis hemtjänsten inte kunde göra sitt jobb. I oktober ska
Färjegruppen som arbetar med de gula
färjorna ha ett möte med Trafikverket
Färjerederiet, då brukar Vinön vara
representerad.

På Ven finns cirka 1500 uthyrningscyklar!
Fina enkla lättcyklade gula cyklar, placerade vid
tre platser på ön.

På Smålandskusten är man väldigt duktiga i sitt arbete med blåljusfrågor och de har
utbildat frivilliga till att bli Civila InsatsPersoner CIP, det betyder att när det går ett larm
och man är i närheten så kommer man bli larmad och om man har möjlighet och vill så
åker man dit och gör en första insats.
SRF arbetar i en rad arbetsgrupper, det här är
ett arbetssätt som gör att många fler kan
engagera sig i något som man tycker är
intressant, exempel på arbetsgrupper är:
Miljö och Energi, Skärgårdsbarnens skolor,
Blåljusgruppen, Bredbandsgruppen, Fiskegruppen, Skärgårdsbönder, Färjegruppen och
Skärgårdens unga. Det finns också en helt ny
grupp som ska arbeta med frågor som rör
besöksnäringen. Det ska vara ett första möte nu i slutet av september där man ska
fundera på hur gruppen ska arbeta. Vi från Vinön blir inbjudna till alla de här arbetsgrupperna och då och då kommer det ju representanter från grupperna till oss, så om
du som läser det här känner att du brinner för något eller några av dessa frågor så hojta
till så förmedlar jag en kontakt eller så kan man läsa på SRF:s hemsida
www.skargardarna.se
SRF har under många år drivit en nyhetssida som heter Skärgårdsbryggan där man
har lagt upp nyheter som rör den svenska skärgården. Nu har SRF valt att inte fortsätta
med Skärgårdsbryggan utan kommer börja förmedla nyheter via Facebook. Innehållet
som finns på Skärgårdsbryggan kommer man kunna komma åt via SRF:s hemsida.
Bland annat har Ö-bladet spridits via Skärgårdsbryggan där väldigt många personer har
laddat ner det. Vi får se hur det här kommer att påverka informationsflödet.
För mig blev det två väldigt fina och roliga dagar med många skratt vilket man kanske
inte kan tro när viktiga frågor som strandskydd, förmånsbeskattning och fastighetsskatt
diskuteras. Ven är en extremt frodig ö och jag blir avundsjuk när det finns fikonträd och
bambu i trädgårdarna. Men jag är inte avundsjuk på de många riksintressen som ön är
under som gör att man inte får sätta upp solceller eller att det inte finns just någon mark
att bygga på eftersom allt är naturskyddsområde eller naturreservat. Det här visar på
just det som är så roligt med de här ö-träffarna, nämligen att det finns många likheter
men också många saker som skiljer öarna åt!
/RoseMarie representant för Hjälmaren

foto: Eva Widlund

Välkomna till
”Vita husets”
Bed & Breakfast
på sydöstra sidan av Vinön!
Alla årstider är vackra på Vinön därav har vi öppet
året runt med totalt 8 bäddar.

Du får lakan, badlakan, frukost och städning. Alternativt självhushåll efter önskemål.
Djur och rökfritt.
Bokning på tele 073 290 50 20 eller Birgitta.framtiden@live.se

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:-

Ring Sten Tel: 070-239 02 11

Vinöns Bibliotek
har öppet söndagar 16-17

UTHYRNING AV SLÄPKÄRRA
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 070-18 00 151
Vinöns kultur- och hembygdsförening

Välkomna
hälsar Yvonne!

Önskas
gravsmyckningskransar
eller buketter
hör av er senast 25 okt
till
Mona Blixt
Tel 070-370 59 50

KOSTNADER
Föreningsmedlem

Övriga

Dygnshyra
Veckohyra

500:2000:-

250:1000:-

Studiecirkeln om Vinön förr

”Vinöcirkeln”
fortsätter höstens träffar
nästa träff är 19 okt kl 14.30
Varmt välkomna då!
Cirkelledare
Eva Svensson

ITALIENSK FISKSOPPA MED TOMAT
OCH SAFFRAN
4 port
300 g laxfilé
300 g torskfilé (eller gösfilé)
300 g räkor, oskalade
1 fänkål, liten
1 purjolök, liten
3 msk olivolja
2 klyftor vitlök, skivade
2 msk färsk timjan,
hackad (eller 2 tsk torkad)
1 krm cayennepeppar
0,5 g saffran (1 kuvert)
2 dl vitt vin torrt
1 l vatten
2-3 fiskbuljongtärningar
400 g cocktailtomater på burk
(konserverade)
salt, svartpeppar
bladpersilja, att strö över, finhackad
Gör så här
Dela fiskfiléerna i mindre bitar, ca 3 x 3 cm.
Skala räkorna. Ansa fänkålen och skär bort
stocken i mitten och skär resten i skivor.
Ansa och strimla purjolöken. Hetta upp
olivoljan i en rymlig kastrull eller gryta som
rymmer hela rätten. Fräs vitlök och purjolök
varsamt. Rör ner fänkål, timjan och
cayennepeppar och fräs i ytterligare ett par
minuter. Tillsätt saffran, vin, tomater, vatten
och buljongtärningar (börja med två). Låt
soppan sjuda i 10–15 minuter. Smaka av och
tillsätt ytterligare en buljongtärning om det
behövs. Lägg i fisken. Låt soppan sjuda i 3–4
minuter (tunna fiskbitar behöver kortare
tid). Smaka av med salt och peppar. Ställ
grytan åt sidan och blanda sedan i räkorna, de
ska inte koka med. Häll upp soppan i djupa
tallrikar och strö över räkor och persilja.
KRÄMIG TOMATSOPPA MED HALLOUMI
4 port
Här har vi en riktig vardagshjälte! Denna
soppa är löjligt enkel och snabb, men ändå
otroligt god.
2 gula lökar
2 tsk olivolja
2 klyftor vitlök
2 msk tomatpuré

2 förp konserverade plommontomater
2 förp konserverade vita bönor
4 dl vatten
1-2 grönsaksbuljongtärning
1 kruka basilika
salt, peppar
200 g halloumi
2 tsk rapsolja
Gör så här
Skala och hacka lök. Hetta upp olja i en stor
gryta och stek löken tills den är riktigt
gyllene. Pressa ner vitlök och blanda ner
tomatpuré. Häll på tomater, sköljda och
avrunna bönor och vatten. Lägg i
buljongtärning. Koka upp och låt puttra några
minuter. Lägg ner basilika i soppan (spara ev.
några blad som garnering) och mixa med
stavmixer till en jämn soppa. Smaka av med
salt och peppar. Tärna halloumi och stek
gyllene i olja.
Servera soppan toppad med halloumi.
Tips! Gillar du inte halloumi kan du toppa
soppan med något annat, t. ex. rostade
solrosfrön, brödkrutonger eller fetaost.
LAX I UGN MED VÄSTERBOTTENTÄCKE
4 port
Ugn 225⁰
500 g sötpotatisar
2 rödbetor
1 blomkålshuvud
2 tsk olivolja
1 tsk torkad timjan
500 g lax
½-1 citron
salt, citronpeppar
2 dl turkisk yoghurt (10 %)
4 msk Västerbottensost 35 %, riven
Gör så här
Skala och skär sötpotatis och rödbetor i
mindre bitar. Dela blomkål i små buketter.
Lägg rotfrukterna i en ugnsfast form, ringla
över olja och strö över salt och timjan. Sätt
in i ugnen ca 20-30 minuter. Smörj in lax med
citron, krydda med salt och strö över
citronpeppar. Blanda yoghurt med riven ost.
Lägg som ett täcke över laxen. Ställ in i ugn
ca 10-15 minuter. Servera laxen med
rotfrukter.

TACOKYCKLING MED ROSTAD POTATIS
4 port
Ugn 200⁰
Kyckling
2 tsk flytande margarin
1 klyfta vitlök
600 g kycklingfilé
salt, peppar
150 g salladsost, 10 %
2½ dl matlagningsgrädde (4 %)
75 g soltorkade tomater, i olja
Taco kryddmix
½ tsk salt
½ tsk chilipulver
1 krm spiskummin
½ tsk paprikapulver
½ tsk oregano
Servering
800 g potatis
2 tsk olivolja
sallad
Gör så här
Hetta upp margarin i en stekpanna och pressa
i vitlök. Bryn kyckling, salta och peppra. Lägg
över i en ugnsform och smula över salladsost.
Blanda matlagningsgrädde med tacokryddor
och häll över kycklingen. Strimla avrunna
soltorkade tomater och lägg ner. Ställ in i ugn
ca 20-30 minuter. Skiva potatis i cm-tjocka
skivor och lägg i en plastpåse. Häll i olja och
blanda runt. Salta och peppra och lägg över i
en ugnsform. Ställ in i ugn ca 30 minuter.
Vänd runt med jämna mellanrum.
Servera kycklingen med rostad potatis och
sallad.
UGNSPANNKAKA MED ROTFRUKTER OCH
GRÖNKÅL
Ugnspannkaka kan vara så mycket mer är
den klassiska med fläsk. Denna vegetariska
variant är fylld med potatis, morötter,
palsternacka och grönkål.
4 port
Ugn 225⁰
500 g potatis
2 morötter
1 palsternacka
200 g grönkål
2 tsk flytande margarin
6 dl mjölk
3 dl vetemjöl
3 ägg

½ tsk salt
Servering
2 äpple
2 tsk flytande margarin
1 knippe salladslök
Gör så här
Skala och riv potatis, morötter och
palsternacka. Repa och hacka grönkål. Fräs
allt i margarin 10 minuter. Vispa under tiden
ihop mjölk och mjöl, lite i taget. Knäck i ett
ägg i taget och vispa till en slät smet. Rör till
sist ner salt. Lägg över rotfrukter och
grönkål i en ugnsfast form. Häll över smeten
och grädda i ugn ca 20-30 minuter eller tills
den fått fin färg. Klyfta äpplena tunt och dela
salladslökarna på mitten. Fräs äpplen och lök
i margarin några minuter tills de mjuknat.
Servera till ugnspannkakan.
Tips! Riv över lagrad ost innan pannkakan
sätts in i ugnen.
LINGONPARFAIT PÅ KRISPIG
KANELBOTTEN
10-12 port
10 digestivekex
1 tsk kanel, malen
2 msk smör
3 äggulor
4 msk florsocker
2½ dl vispgrädde
2 dl djupfrysta lingon
Till garnering: citronmeliss
Gör så här
Krossa kexen och blanda med kanel. Smält
smöret och rör ner. Tryck ut kexblandningen
i bottnen på en form med löstagbar kant.
Vispa äggulorna hårt med florsockret. Vispa
grädden, tills den är lite hårdare än filmjölk i
konsistens. Blanda 1 ½ dl lingon med de
vispade äggulorna och vänd ner grädden i
äggblandningen. 3 Häll smeten ovanpå
kexbottnen i formen. Frys 5-6 timmar. Ta ut
och låt tina i kylskåp i ca 15 minuter före
servering. Strö de resterande lingonen över
och dekorera med citronmeliss.
Oktober – första höstmånaden då passar det bra
med en god soppa till middag. Fisk och kyckling är
lätt att ha hemma i frysen så en god rätt med
dessa ingredienser är kanske inte heller så dumt.
Naturligtvis finns också en vegetarisk rätt.
Smaklig måltid önskar Christina J

oktober 2019

vecka 41

vecka 42
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torsdag
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lördag
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onsdag
torsdag
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lördag
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söndag
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16
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måndag
tisdag
onsdag
torsdag

18

fredag

19

lördag

20

söndag

21
22
23

måndag
tisdag
onsdag

24

torsdag

25
26

fredag
lördag

27

söndag

28
29
30
31

måndag
tisdag
onsdag
torsdag

1
2

fredag
lördag

18.00
14.30
18.30

Brandövning
Öppet hus i skolan
Tjejträff

16-17

Biblioteket öppet

11-12.30 Vinöns kyrkis
18.30

Tjejträff

12.30

Lunchservering i skolan OBS! anmälan

10.00
15 -17
16 -17
11-12.30
18.30

14.30
10.00
16 -17
11-12.30

Städdag i skolan
Styrelsemöte
Biblioteket öppet
Vinöns kyrkis
Tjejträff

Äppelmustning
Vinöcirkeln
Stormöte vatten/avlopp se annons
Biblioteket öppet
Vinöns kyrkis

18.30

Tjejträff

12.30

Lunchservering i skolan OBS! anmälan

10.00
Gudstjänst i skolan Mikael Schmidt - kaffe
16-17
Biblioteket öppet
11-12.30 Vinöns kyrkis
18.30

Sophämtning

Sophämtning

FN-dagen

Sommartid slutar

Tjejträff

Alla helgons dag

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!

