Några ord från redaktionen...
Efter en lång varm sommar blir nu kvällarna
mörkare och vi kommer in i september
månad. Fortfarande kommer det gäster till
vår ö och Vinöns Nya café har öppet ett tag
till liksom hantverksförsäljningen i missionshuset. Bussar kommer vecka 36 och 38.
Till nästa nummer av Ö-bladet hoppas vi få in
lite återblickar av sommaren. Hur var din
sommar? Vad minns du från sommaren 2014?
Skicka in i god tid till redaktionen.
Bröllop i början av augusti minns nog en del. Det var Olof Helmersson som gifte
sig med sin Stina i Vinöns missionshus.
Denna gång var det svårt att få ”personal” till Ö-bladet. Men vi har ju några som
har fasta uppgifter och på något underligt sätt blir det ändå några sidor. Du som
vill vara med och jobba med Ö-bladet är välkommen! Hör av dig till Eva Widlund!
Ha en skön septembermånad,
önskar vi som gör att Ö-bladet kommer till dig varje månad året runt!
Annonser - Mariann Karlsson
Kalendariet - Elin Gustavsson
Recept - Christina Johnsson
Trädgårdssida - RoseMarie Hellén
Kopiering - Ulla Lena Andersson
Utdelning på ön - Sune Mohlin
Månadens redaktör - rullande, saknades denna månad
Fotografer: Eva Widlund, Mariann Karlsson, Rosie Hellén
Framsida: Ångbåten som kom till ön i början av sommaren, foto: Eva W
Huvudansvarig för Ö-bladet, sätter ihop det sista - Eva Widlund
Bidrag till Ö‐bladet skickas till o‐bladet@vinon.se eller lämnas i skolan eller i hembygdsföreningens postlåda vid skolan.
Datum som gäller: 15 varje månad – annonser, 25 varje månad – övriga bidrag

Uppskattar du att få Ö-bladet? Bli då medlem i Vinöns kultur- och hembygdsförening!
Ö-bladet är Vinöns lokala tidning, utgiven och bekostad av Vinöns Kultur- och hembygdsförening. Förutom utdelningen i brevlådorna kan man prenumerera på Ö-bladet som vanlig
post eller som e-post. Lämna adresserade och frankerade kuvert med dubbelt porto och
märkta med de månader som du vill ha tidningen, så kan redaktionen lätt stoppa ner ett
exemplar av ett Ö-blad i färdiga kuvert.
Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön
E-postadress: o-bladet@vinon.se Hemsida: www.vinon.se
BLI MEDLEM I FÖRENINGEN! Medlemsavgiften för 2014 är 100 kr för enskild och 200 kr
för en familj. Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på föreningens konto.
VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, pg 46 94 70 - 9

VAL till riksdag, kommun, landsting
den 14 september 2014
I maj var det val till Europaparlamentet. Den 14 september är det dags igen.
Denna gång är det tre val som ska göras. Du ska välja till riksdagen samt till
kommunen och landstinget där du bor.
Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige infaller den andra
söndagen i september vart fjärde år.

Rösta på Vinön på valdagen, i Vinöns skola
09.00-11.00

15.00–17.00

Röstkort
Röstkort har skickats ut till alla som är berättigade att rösta. På röstkortet står bland annat
adress och öppettider till väljarens vallokal och information om hur och var man kan
förtidsrösta. På röstkorten till er som är skrivna på Vinön står Hampetorps skola som vallokal,
det skulle även ha stått att du kan rösta i Vinöns skola.
Röstmottagningslokalen i Vinöns skola är endast öppen på valdagen och följer samma regler
som förtidsröstning. Du måste ha ditt röstkort och en giltig id-handling med dig när du ska
rösta i Vinöns skola.
OBS: Du kan tillhöra vilket valdistrikt som helst i Sverige och ändå få rösta här på Vinön.
Saknar du röstkort på valdagen och ändå vill rösta på Vinön kan du få hjälp att få ett nytt röstkort
direkt till vallokalen.
Läs mer om valet på www.val.se
Där finns även svar på de vanligaste frågorna www.val.se/det_svenska_valsystemet/vanliga_fragor

Kom och rösta i Vinöns skola på valdagen!
Vinöns NYA Café har öppet för fika

Cirkeln ”Vinön förr”
startar efter sommaruppehållet
Lördagen 20 september kl 14,30
Gamla som nya deltagare hälsas välkomna!

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

Hemsida: www.vinokonferenser.se
e-post: info@vinokonferenser.se

Nu finns.…
Lök, pumpor, squash, ev sallad, blombuketter av aster mm.
ÖPPET: söndag – torsdag om jag är hemma
samt fredag em
och lördag fm.
För dagsaktuell information eller önskemål ring
Tel 019-44 80 50, 070-370 59 50

Varmt välkomna
Mona Blixt
Tjejträffarna startar höstterminen onsdag den 24 september kl 19.00.
Första träffen planerar vi höstens aktiviteter
VÄLKOMNA gamla som unga!!!!

UTHYRNING AV SLÄPKÄRRA
Hyra släpkärra direkt på ön,
praktiskt och bra
Jag blir glad av att Åsa så snällt
hjälper mig att ta med Ninni från
skolan eftersom jag har svårt att göra
det då det kommer bussar till caféet
varje dag till och med 19 september.
Tack för att du finns Åsa Ödman!
Catrine
Jag blir glad när det inte blåser
när jag ska ut på sjön!
Lasse Jakobsson
Jag blir glad när alla barnen kan
komma hem samtidigt.
Anneli Sundin

Vinöns kultur‐ och hembygdsförening har en
släpkärra för uthyrning. Den är försedd med
en täckande plastkåpa och utrustad med tipp.
Totalvikt är 900 kg och maxlast är 640 kg.
Kostnader:
Dygnshyra:
Föreningsmedlem 250:‐ Övriga 500:‐
Veckohyra:
Föreningsmedlem 1000:‐ Övriga 2000:

Låter detta som ett bra alternativ till att hyra
kärra på fastlandet, så är du välkommen att
ringa vår ansvarige släpkärreförvaltare
Nils Svensson 019‐44 80 28
Vinöns kultur‐ och hembygdsförening

Efter sommar kommer höst och så kommer vintern med SNÖ! Vill du få plogat då?
Då är det dags att göra en del förberedelser!
Mark‐ och tomtägare uppmanas att snarast röja buskar och sly längs vägkanter för att
jag ska komma fram med snöröjningsmaskiner utan hinder. Har ni frågor kan ni
kontakta mig.
/Åke Brynolfsson

Vinöns
Bibliotek

MASSAGE
Elisabeth Behr
zon- och massageterpeut
kommer till Vinön
onsdagen den 1 oktober

Har öppet söndagar 16-17
Fika till självkostnadspris
fr o m 15 september

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

Välkomna hälsar
Yvonne!

Kaffetårtor och smörgåstårtor kan
beställas alla dagar
Pris:

Peter och Carina
Tel: 019 - 44 80 33

kaffetårta

smörgåstårta

8 pers
10 pers

160:190:-

250:300:-

12 pers
15 pers

220:265:-

350:420:-

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

Folkskollä rarinnan
Anna Viktoria (Tora) Nilsson
Tora föddes 1909-09-13 på Skeppsholmen
i Stockholm. Familjen bodde på
Hornsgatan 106. Hennes far hette Knut
Olof Danielsson och var född 1878-02-15 i
Folkärna, Kopparberg. Han var anställd
som underofficerskorpral av 2:a graden vid
Kungliga Flottan. Hennes mor hette Anna
Mathilda Gustavsson och var född
1883-01-02 i Almby, Örebro.
Tora hade en bror som hette Knut Ragnar, född 1911-05-28, död 1995-01-29 i Linköping.
Han var ogift.
1914-06-08 dog Toras far i tuberkulos. Tora var då 5 år och Ragnar 3 år. 1920-11-26 när
Tora och Ragnar var 11 och 9 år flyttade de med sin mamma till Kristineberg i Olaus Petri
församling (1542).
Anna Mathilda dog 1922-06-14 av hjärtbesvär. Barnen flyttade 1922-10-05 till Nikolai
församling (1747) och blev fosterbarn hos Karl Linus Vidstrand.
1923-12-27 flyttade Tora och Ragnar till sina mostrar Emma Wilhelmina Gustavsson, Hulda
Linnea Gustavsson och morbror Fritz Otto Gustavsson i Adolfslund, Almby, (147) där de var
charkuteriägare och slaktare. Huset där de bodde står fortfarande kvar i Almby.
Ragnar studerade 1930 på Högsta Tekniska Gymnasiet och flyttade 1934 till Karlskoga,
Lyckeby och vidare till Linköping.
Efter studentexamen vid Risbergska skolan i Örebro 1930 och förberedande studier i
pedagogik och engelska vid Uppsala universitet fortsatte Tora studierna vid Stockholms
folkskoleseminarium, varifrån hon utexaminerades 1933. Hon hade därefter en del vikariat
på olika håll.
Tora flyttade 1933 (436) till Tåsjö i Ångermanland, arbetade på Hotings folkskola som
lärarinna men återvände till Almby 1935-05-22 (437). Hon flyttade sedan till Rinkaby 193512-03 och blev folkskollärarinna i Rinkaby skola för klass 3-4, där hon sedermera blev
ordinarie lärare och verkade till 1948. Hon bodde på Klockargården.
Tora kom till Vinön 1948 i samband med sitt giftermål med Ernst Nilsson 1948-08-01. Utöver
sin läraregärning tjänstgjorde hon som föreståndare för kommunbiblioteket på Vinön sedan
det inrättades av Askers kommun. Hon var även ledamot av barnavårdsnämnden. Hon var
lärarinna i Vinöns Skola från 1948 -1972.
Tora dog 1974-04-27 och begravdes på Almby kyrkogård 197405-03. I samma grav ligger Ernst, Toras mamma, morfar och
mormor.
/Eva Svensson

Skörd är ju ledordet för en trädgårdssida så här i september. Att få äta
tomater, squash, gurka, äpplen som är odlade just bredvid där du bor det
är ju otroligt lyxigt för att inte tala om gott. Nu är tiden för inläggning,
infrysning, förädling. Att ta vara på allt som man har jobbat för. Man kan
ju även passa på att torka kryddor som man vet med sig att man
använder och som kommer vissna ner inom den närmaste tiden. Än finns
det mycket kvar att ta hand om och vi får väl hoppas att vi får ha kvar
sommaren ett tag till så vi hinner njuta ordentligt.
Om man har något som man tyckte om kan man ju ta lite fröer från de
växter som har blommat över. Jag tycker ofta att de frön man tar själv
har lite sämre grobarhet än de man köper men å andra sidan har man ju
ofta fler frön att så. Därför jämnar det ut sig. Dessutom är det ju ganska
dyrt med frön så man kan ju plocka och byta med någon annan. Det kan
ju också bli lite nya varianter på växterna. Om det är frön som behöver en
köldperiod för att gro så kan man ju plantera dem redan nu och märka
dem och ställa dem på ett bra ställe tills våren och värmen kommer.
Som vanligt har jag ju lite plantor kvar som inte ha kommit i marken än
så de ska väl få en chans att rota sig lite innan kylan kommer. Man kan ju
även prova och klippa ner lite perenner och se om de orkar blomma en
gång till innan säsongen är slut. Det är också en god idé att fortsätta
plocka bort överblommande blommor på annuellerna för att få dem att
fortsätta blomma. Förra året blommade ju vissa av dem en bit in i
november och det är ju faktiskt ett trevligt inslag när hösten kommer.
Även om de flesta växterna
har hämtat sig från torkan i
somras så tycker jag att en
del inte är så frodiga som
de brukar vara, vilket jag
tror har med torrperioden
att göra.

Ha det bra under den
kommande
indiansommaren önskar
Rosie på Vinön!

En fin Lyskväll, den 14: onde i ordningen på Vinön
Efter en väldigt torr sommar med eldningsförbud kom det så lite
regn så vi kunde genomföra lyskvällen lördagen den 23 augusti,
men som alltid gäller det att tänka sig noga för var man placerar
sina marschaller eller facklor. Det var en lugn fin kväll med
spegelblank sjö. Minst två fackeltåg vandrade ner till norra
stranden.
Stämningsfullt och fint var det! /Eva W
Historien bakom lyskvällen
Lyskvällen "importerades" från Finland av Karl Hjalmar Åker, Enånger som upplevde en lyskväll i Finland.
Fylld av beundran och nyfikenhet tog han reda på vad som föranledde dessa lyskvällar. Karl‐Hjalmar
berättar att sista helgen före skolstart hade man återvändardag som firades genom att man eldade upp
skräp och annan bråte innan man flyttade hem från skärgården. Ofta firades dessa lyskvällar tillsammans
med grannar, man passade då också på att tömma skafferier på mat och dryck. Karl‐Hjalmar införde detta
i Borka. Idén spred sig till Söderhamn och Olle Östrand planterade idén för Söderhamns Turism som
tillsammans med Skärgårdföreningen annonserade och Lyskvällen kom för att stanna. 2014 firades
tjugoårsjubileum utmed Hälsingekusten.
1999 var Eva och Sune från Vinön på möte med Skärgårdarnas Riksförbund och fick då uppleva en
fantastisk lyskväll i Söderhamns skärgård. Detta måste vi kunna göra även i Hjälmaren! Och året därpå, år
2000 tändes lysena runt om Vinön första gången. Tidigare var det på flera ställen på ön, ute på Fåran, i
Råbacken osv. Nu tror jag det mest är vid norra badet, utmed stranden där.
Tack alla som deltar och alla som tar sitt ansvar och har kontroll på det som brinner och plockar undan
dagen efter! Nästa år är det alltså femtonde gången vi har lyskväll på Vinön.

Anita, Gunnar och Anitas äventyr på lyskvällen
På lyskvällen sattes marschaller ut som vanligt och även på en stolpe. Gänget gick ner till
norra badet där marschaller hade satts ut i vattnet och flöt så fint på vattnet. Gänget var
bland de sista när de skulle gå hem. De insåg då att marschallerna var på väg att flyta iväg
mot stenbryggan… Det går ut mot stenbryggan och försöker ”fösa” marschallerna åt ett
annat håll, men förgäves. Den djärvaste i gänget kliver då i plurret och under ett ganska
ofrivilligt nattdopp plockar han upp marschallerna. Eftersom det nu är kolmörkt är det lite
besvärligt men gänget är enträgna. När de kommer hem lite frusna, inser de att någon tagit
bort marschallen på stolpen. ”ingenting får vara ifred nu för tiden”
Dagen efter ser de i dagens ljus att marschallen på stolpen hade börjat ta eld på en skylt och
några band i närheten. Någon förbipasserande hade sett det här och rådigt nog släckt
marschallen och på så sätt stoppat en eventuell eldsvåda.

Tack till Anita, Gunnar och Anita som tog hand om marschallerna på drift!
Tack också till den rådige person som släckte marschallen på stolpen så att den
inte brann upp.
Hälsningar RoseMarie!

CITRONDOFTANDE ZUCCHINIPIZZA MED
FETAOSTSMUL
Gillar du vitlök och citron så använd skalet av
hela citronen och ta 2 vitlöksklyftor på
pizzan.
4 port
Ugn 225°
1 förpackning pizzakit, (deg + tomatsås)
200 g kokt potatis i skivor
1 zucchini
½ purjolök
1 vitlöksklyfta
skal av ½-1 citron
½ kruka färsk basilika
flingsalt, svartpeppar
1 paket fetaost
Vitkålssallad
250 g vitkål
1 förpackning stora vita bönor
1 äpple
2 msk olivolja
2 msk vit balsamvinäger
salt, svartpeppar
Gör så här
Pizza: Rulla ut pizzadegen på en plåt med
bakplåtspapper. Tryck ut degen mot kanterna.
Stryk ut tomatsåsen med en spatel eller sked.
Skär potatisen i tunna skivor och skölj och
skiva zucchinin tunt. Lägg skivorna lite omlott
på degen. Strö över flingsalt och lite
svartpeppar. Skölj och strimla purjolök och
vitlök. Tvätta och riv citronskalet. Strö lök,
citronskal, basilika och fetaost över pizzan.
Grädda
pizzan
ca
15
min.
Vitkålssallad: Skölj och grovhacka vitkålen.
Skölj och skär äpplet i små tärningar. Sila av
bönorna och spola dem under kallt vatten.
Blanda samman i en skål och tillsätt olja och
balsamvinäger. Smaka av med lite salt och
peppar och servera till pizzan.
PASTA MED ROSTAD RÖDBETSPESTO
En nyttig och vacker pesto som även passar på
exempelvis fisk eller till haricot vertes.
4 port
Ugn 200°
350 g pasta
350 g rödbetor
3 vitlöksklyftor
1 dl valnötter
2 msk vatten
1 dl riven parmesanost
3 msk olivolja

½ kruka basilika
2 msk pressad citronsaft
½ tsk salt
Gör så här
Skala rödbetorna. Dela i tärningar och lägg på
bakplåtspapper i en form. Rosta i 50 minuter.
Ta ut och låt svalna. Lägg alla ingredienser
utom oljan i en mixer och mixa till en slät
konsistens. Tillsätt oljan medan du mixar.
Koka pastan i lättsaltat vatten och klicka på
pesto. Toppa med lite rostade valnötter,
några basilikablad och lite parmesan.
SNABBLAGAD VEGETARISK CHILI
En lättlagad het chili. Servera med bröd,
bulgur eller ris.
4 port
3 msk olivolja
2 gula lökar
5 vitlöksklyftor
250 g champinjoner
1 dl valnötter
3 msk tomatpuré
3 dl cannellinibönor
3 dl röda bönor
½ tsk chilipulver
½ tsk chiliflakes
2 msk oregano
1 tsk salt
5 dl passerade tomater
2 msk sojasås
1 msk spiskummin
färska örter
Gör så här
Hacka lök och vitlök. Skölj och skär
champinjonerna i små bitar. Rosta valnötterna
i en torr stekpanna någon minut. Finhacka
valnötterna. Hetta upp oljan och fräs först
lök, vitlök, tillsätt champinjonerna efter en
stund. Tillsätt tomatpuré, valnötshacket,
bönor, smula i chili, oregano, salt, passerade
tomater, soja, spiskummin och låt koka i 15
minuter. Smaka av och krydda eventuellt med
någon mer krydda. Strö över färska örter och
servera med en bit bröd, ris, bulgur eller
annat tillbehör.
SPENATPLÄTTAR MED FETAOST OCH
GREKISK SALLAD
Matiga plättar till fredagsmyset.

4 port
250 g hackad spenat
5 ägg
8 dl mjölk
3½ dl vetemjöl
1½ tsk salt
1 msk rapsolja
100 g fetaost
smör och rapsolja till stekning
Sallad
6 tomater
1 rödlök
1 dl svarta oliver
Dressing
½ dl olivolja
2 msk vinäger
½ tsk salt
1 krm svartpeppar
8 basilikablad
50 g fetaost
Gör så här
Tina spenaten. Vispa äggen tillsammans med
hälften av mjölken. Tillsätt mjölet och vispa
tills smeten känns jämn. Häll i resten av
mjölken och lägg i spenaten, smula i fetaosten.
Smaka av med salt och blanda i rapsoljan. Låt
svälla 5 minuter. Stek i teflonpanna med lite
smör & rapsolja. Skär tomat och rödlök i bitar
eller skivor. Blanda i en skål med oliver. Blanda
ihop dressingen och häll den över grönsakerna.
Servera pannkakorna med salladen.
RATATOUILLE MED BÖNOR OCH
KNÄCKTA ÄGG
En klar favoriträtt! Massor av härliga
färgglada grönsaker, fullproppade med
antioxidanter.
4 port
1 zucchini
1 röd paprika
1 grön paprika
1 gul lök
1 liten aubergine
½-1 dl olivolja
4 vitlöksklyftor
½ tsk malen spiskummin
1 lagerblad
1 tsk timjan
salt, peppar
1½ dl vitt vin
4 dl krossade tomater

3 dl kokta röda bönor
1 röd chilifrukt
1 msk balsamvinäger
Gör så här
Använd en vid kastrull eller djup stekpanna.
Skär zucchini, paprikor och aubergine i bitar.
Hacka löken. Lägg aubergine och lök i pannan
och salta lätt. Stek ca 5 minuter i hälften av
oljan. Tillsätt resten av oljan om du vill och
stek även zucchini, lök och paprika några
minuter. Pressa i vitlök och krydda. Stek
någon minut till. Häll på vin och krossade
tomater. Tillsätt lagerblad, finhackad chili
och balsamvinäger. Låt sjuda på svag värme 20
minuter. Tillsätt bönorna. Knäck i 4 ägg och
låt småputtra tills äggvitorna är vita men
gulan fortfarande är lite lös.
KANTARELLRISOTTO
Den här risotton kan man göra med vilken
svampsort som helst. Fryst svamp funkar
också.
4 port
500 g kantareller
1 msk smör
1 l hönsbuljong
½ gul lök
4 dl arborioris
1 dl vitt vin
1½ msk smör
50 g Västerbottensost
salt, peppar
Gör så här
Koka upp buljongen. Hacka löken. Fräs
svampen i smör, lägg åt sidan. Fräs löken i
smör. Lägg in hälften av svampen och tillsätt
riset. Stek en liten stund. Slå på vinet och
späd med lite buljong. Mata risotton med
buljong lite i taget så fort buljongen kokat in.
Rör och späd med buljong tills riset är mjukt
men har en liten kärna. Ta bort från plattan
och tillsätt en smörklick samt västerbottensost. Smaka av med salt och peppar. Vänd ner
andra hälften av svampen och servera med
lite riven ost ovanpå. En sallad som tillbehör
är gott.

Minst en köttfri dag varje vecka borde alla ha – dels
för hälsans och dels för miljöns skull. Det är inta alla
gånger så enkelt att hitta på något som både mättar
och smakar gott. Den här tiden på året finns det ju
dessutom massor av fräscha, fina grönsaker så det är
bara att testa smaklökarna och prova något nytt.
Smaklig måltid önskar Christina J
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18.00 Brandövning

Beställ mat!

16 -17 Biblioteket öppet
Sophämtning
Beställ mat!

10 onsdag
11 torsdag
12 fredag
13 lördag
14 söndag
vecka 38

VAL-dagen Rösta i Vinöns skola 9-11, 15-17
16-17 Biblioteket öppet

15 måndag
Beställ mat!

16 tisdag
17 onsdag
18 torsdag
19 fredag

vecka 39

Vinöns nya café stänger för säsongen

20 lördag

14.30 Cirkeln Vinön förr startar efter sommaruppehållet

21 söndag

16 -17 Biblioteket öppet - fika

22 måndag

Sophämtning
Beställ mat!

23 tisdag
24 onsdag

19.00 Dags för tjejträffar igen

25 torsdag
26 fredag
27 lördag
28 söndag
vecka 40

29 måndag
30 tisdag

oktober

10.00 Gudstjänst Mikael Schmidt-kaffe
16-17 Biblioteket öppet- fika

1

onsdag

2

torsdag

3

fredag

Beställ mat!

Zonterapi och massage av Elisabeth Behr i skolan- tidsbeställning

Det kommer bussar även under september, Planerade färjetider för bussar v.38 till Vinön 13.55,
från ön 16.45 Det kan även dyka upp grupper som redaktionen inte har vetskap om.

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

