


 

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 hembygds-
förening. 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 2015 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 

NNååggrraa  oorrdd  ffrråånn  rreeddaakkttiioonneenn......    
  
Så är vi åter inne i en ny månad – årets kortaste – och dags igen 

för ett nytt Ö‐blad. Vad har hänt sedan förra numret? Jo vi går 

mot ljusare tider, dagarna blir längre. De senaste dagarna har vi 

haft blandat väder med sol, moln, blåst och plusgrader. Snön – 

den lilla som var ‐ är nästan helt borta och isen är kanske inte 

riktigt att lita på. Man spådde ju i höstas att vi skulle få en 

vargavinter men den har vi inte sett något av ännu. 

 
Februari brukar vara en lugn månad men tittar man i 

kalendariet är aktiviteterna många.  Eva Widlund har i 

månadsskiftet börjat en ny kurs i utomhuspedagogik.  

UllaLena ordnar lunch med rårakor tisdag 10 februari. 

Tjejgruppen startade sin verksamhet redan i januari och nu  

är det flera intressanta saker på gång – bl a en kväll med 

vinprovning den 13 februari. Tänk på att anmäla dig i tid till 

båda aktiviteterna eftersom det kräver lite förberedelser. Ingen 

anmälan – ingen aktivitet! Studiecirkeln ”Vinön förr” fortsätter  

sina träffar vissa lördagar. Titta gärna in och se vad de håller på med.  
 

Två extra dagar att fira är den 14 februari ‐ Alla Hjärtans dag – som mer och mer har kommit att 

förknippas med gåvor och presenter men det viktiga är att man visar lite extra kärlek och omtanke. 

Om det sedan görs med blommor, presenter, restaurangbesök eller bara en kram spelar ingen roll. 

Det är tanken som räknas! Den andra dagen är tisdag 17 februari ‐ fettisdagen. Då får vi frossa på 

semlor. 
  

Vi som gjort Ö‐bladet denna gång är Mariann (annonser), Elin (kalendariet), Christina och Eva. Åsa, 
Rosie och Ulf har hjälpt till med vissa bidrag. Tryckare är UllaLena och Sune ser till att det kommer i 
våra brevlådor. 
 
/Christina Johnsson, redaktör för februarinumret 

 
Bidrag till Ö‐bladet skickas till o‐bladet@vinon.se eller lämnas i Ö‐bladets blåa postlåda vid dörren till skolan. 

Datum som gäller: 15 varje månad – annonser, 25 varje månad – övriga bidrag  

Foto: Maj Hedin den 24 januari 2015



TTJJEEJJEERR  OOCCHH  KKIILLLLAARR  ––  UUNNGGAA  SSOOMM  GGAAMMLLAA!!  
 

Alla hjärtans dag är den 14 februari. 
 

Kvällen innan dvs fredagen den 13 februari kl 18.30 
 

ordnar tjejgruppen 
 

VINPROVNING 
i Vinöns skola 

 
Ta med dig två flaskor av ditt favoritvin 
eller en box per par/deltagare så att alla 
kan få smaka av din favorit. Berätta 
gärna lite om vinet (typ av vin, varifrån 
det kommer, vad det passar till osv). 
Vinet som inte går åt får du givetvis ta 
med dig hem. Tjejgruppen ordnar sedan 
en enkel måltid + kaffe och kaka till 
självkostnadspris. 
 

För att veta hur mycket mat vi ska laga vill vi att du anmäler dig senast 4/2 till 
Christina Johnsson tel 44 80 11 eller 0703 547 654 

 

 
 

TTJJEEJJEERR  OOCCHH  KKIILLLLAARR  ––  UUNNGGAA  SSOOMM  GGAAMMLLAA!!  
 

Reservera lördagen den 28/3 för då kommer eventuellt tjejgruppen att ordna en 
påskbuffé i skolan. Mer om detta i nästa Ö-blad. 

 
Tjejgruppen 

 

 
 

Välkomna till Tjejträffarna våren 2015 
 

Preliminärt program: 
21 jan. Racko       1 mars obs söndag Nålbindning hos Mariann 
28 jan. Sällskapsspel    4 mars ”Må bra” kväll 
4 feb. Handarbete    11 mars Jos‐kväll 
13 feb. obs fredag Vinprovning    18 mars Handarbete     
18 feb. Matlagning      25 mars ingen tjejträff 

28 mars obs lördag Påskbuffè 
1 april ingen tjejträff     
8 april Inget program fastställt    6 maj Avslutning på Hornudden 
15 april Inget program fastställt 
22 april Inget program fastställt 
 
Angående nålbindningen den 1 mars.  
Vi räknar med en ”heldag”, anmäl till Mariann tel. 070‐17 15 138, 019 ‐ 44 80 15 senast torsd. 24 feb. 



                      

 
                       TACK för all uppvaktning 

                                        och blommor på min 90-årsdag! 

                                           Ni bidrog dessutom med  

                                     cirka 8000 kronor till cancerfonden 

                                                         Anders Vinestrand 

 

__________________________________________________________________________________ 

FÄRSKA  
VINÖÄGG 

hos 
Peter och Carina 
Tel 019–44 80 33 

__________________________________________________________________________________ 

Kaffetårtor och smörgåstårtor kan beställas alla dagar hos 

 

Pris:        kaffetårta       smörgåstårta 

8 pers           160:-               250:- 
10 pers          190:-               300:- 
12 pers          220:-               350:- 
15 pers          265:-               420:- 

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

__________________________________________________________________ 

 

Den mobila hälsomottagningen  

kommer tisd 3 februari och därefter tisd 3 mars. 
 
Tidsbeställning månd. – fred. kl 8–16 tel 019 – 602 30 21.  



How to read an island - Att läsa en ö 
Före	jul	fick	jag	en	tidig	julklapp	i	form	av	en	bok	som	Christian	Pleijel	från	
Kökar	i	Ålands	skärgård	har	skrivit.	Den	handlar	om	olika	sätt	att	se	på	öar	
utifrån	olika	synsätt	som	illustreras	av	olika	färger	på	tänkarhattar.	Det	hela	låter	
kanske	lite	konstigt	men	boken	består	av	små	texter	som	tar	upp	ett	ämne	utifrån	
en	ö	i	Europa.	Christian	skriver	att	han	har	skrivit	mycket	av	boken	när	han	åker	
färja	och	på	en	färjetur	hinner	man	ett	eller	två	stycken	vilket	är	lagom.	Boken	är	
rikt	illustrerad	med	foton	från	Europas	öar.	

Det	här	stycket	tyckte	jag	passade	nu	i	februari.	”How	to	read	an	island”	kommer	
även	ges	ut	på	svenska	om	man	inte	är	så	slängd	på	engelska.				

	

Smått	
Jag	beundrar	blåmesarna,	som	på	något	ofattbart	sätt	har	överlevt	natten	med	22	
minusgrader.	Med	friskt	mod	jagar	de	bort	talgoxar,	grönfinkar	och	gulsparvar	
från	fågelbordet.	De	lever	livet	kvickt,	farligt	och	intensivt	–	tänk	att	de	kan	bli	tio	
år	gamla!	

Jag	tycker	att	litet	är	vackert.	Stora	saker	är	besvärliga.	Jag	gillar	inte	otympliga	
stationära	datorer	och	stora	bensinslukande	bilar.	Ibland	måste	man	ha	dem,	
men	helst	inte.	Tekniska	prylar	ska	vara	nätta	och	bärbara,	lätta	att	få	upp	och	
ned	i	fickor	och	ryggsäck.	Små	och	intelligenta,	de	ska	dra	lite	ström	och	märkas	
så	lite	som	möjligt	när	man	inte	använder	dem.	En	liten	mobil,	en	pygmékamera,	
en	minnessticka,	en	tunn	plånbok	med	ett	enda	betalkort,	några	sedlar	och	
körkortet.	Jag	vill	vara	rörlig,	lättfotad,	obunden	av	tingen.	Jag	är	en	småaktig	typ	
som	njuter	av	det	stilla,	lilla,	enkla	och	finurliga.	

	Jag	tycker	om	små	maträtter,	litet	men	gott.	Jag	går	helst	på	små	museer	som	
Ålands	Museum	och	l’Annonciade	i	Saint	Tropez.	Jag	gillar	små	ord	som	ja,	nej,	jag,	
du	och	vi.	De	stora	orden	är	besvärliga:	skärgårdsutveckling,	Leader‐dimension,	
pekularfektomylator.	Jag	föredrar	små	texter,	essäer,	dikter,	poesi,	korta	
projektplaner,	enkla	program	som	alla	kan	förstå.	Få,	eftertänksamma	ord.	Korta	
tal	med	mycket	mening	i.	Jag	lyssnar	heller	på	Brahms	kammarmusik	än	på	
Beethovens	symfonier.	Jag	vill	ha	kärlek	i	små,	koncentrerade	doser.	

Jag	tycker	om	barn,	jag	tycker	om	det	som	är	på	tillväxt.	Jag	tycker	om	människor	
som	inte	tar	stora	ord	i	sin	mun	men	som	gör	bra	saker.	Stora	egon	är	besvärliga,	
människor	som	bullrar	och	tar	plats.	Jag	föredrar	personer	som	har	balanserad	
andlig	ämnesomsättning.	Jag	tycker	om	när	kloka	tankar	uttrycks	i	enkla,	tydliga	
planer	och	ger	konkreta	resultat.	Inte	tvärtom:	vidlyftiga	program	som	man	
knappt	begriper	och	som	bara	blir	en	tummetott.	Jag	tycker	om	små	budgetar	och	
små	utsläpp.	Jag	beundrar	dem	som	frivilligt	lever	enkelt,	de	som	sätter	det	
andliga	främst,	de	som	förbrukar	lite	energi.	Jag	försöker	köpa	sällan	och	dyrt,	i	
stället	för	ofta	och	billigt.	

Jag	tycker	om	små	öar.	

/RoseMarie	Hellén	
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LASSE OLSSON   

LENA LYDBERG 

Någonstans mellan Örebro och Mexico 

 

Stort grattis från Gänget som var med 

 

 

 

 

Vill du äta en enklare middag med rårakor och fläsk? 
 

 

Vi träffas tisdag den 10 feb kl 12.00  

i skolan. 

Anmälan senast fredag den 6 

februari. Självkostnadspris. 

Alla är välkomna! 

 

Hör av dig till UllaLena 44 81 01 så får du mer information. 

 



NU finns den andra upplagan av boken 

Sveriges öar på Vinöns Bibliotek! 

Hembygdsföreningen har köpt in ett exemplar av denna omfattande 
uppslagsbok om Sveriges bebodda öar. Den är skriven av Anders Källgård, 
som kallar sig nesofil, vilket betyder ö‐älskare. Det är en man som har 
besökt många öar och inte bara i Sverige. Han har skrivit om olika öar och 
ö‐liv i tidskrifter, antologier och egna böcker. Så här presenteras den nya 
upplagan som är betydligt tjockare än den första. 

Sveriges öar, den mest uttömmande bok som skrivits om landets öar, 
kommer här i en omarbetad, utökad och aktualiserad utgåva. Här finns 
alla geografiska fakta som gör den till en praktisk guide, men det är 
samtidigt en reseskildring fylld med människoöden och miljöbeskrivningar. 
Som framgår av bokens titel så är det de bebodda öarna som skildras, dvs. 
de 400 öar med året‐runt‐boende. Vi får också en framställning av de 800 
övergivna öar som finns i de svenska vattnen. Även om dessa ger 
författaren en historik i personlig form. Boken är rikt illustrerad med kartor 
och målningar från de olika öarna, med många nya tuschteckningar och akvareller.  
 

Fler böcker av samma författare 

Anders Källgård är läkare och författare, bosatt i Göteborg. Han har skrivit ett flertal böcker om öar på olika håll i 
världen, bl.a. På Pitcairn (2004) och Danmarks, Färöarnas och Grönlands öar (2009). För Sveriges öar har han under 
flera år rest runt och besökt 150200 öar och samlat material. Ofta har han haft sällskap av konstnären Johnny GR 
Ahlborg, som gjort bokens illustrationer i form av målningar och teckningar. I boken ingår även en mängd kartor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jag blir så glad över det skådespel 
som himlen bjuder på under 
morgontimmarna när solen börjar 
synas bortåt Läppe. Det har varit 
många vackra morgonstunder under 
årets första månad. 
 

Eva Widlund 
 

Skicka in vad som gläder dig! 

Eva Widlund 



 

Islexikon 
 
Apelsinskaleis  Yta liknande apelsinskal. 
Avsaltad is      Havsis där saltet trängt ur isen p.g.a. kyla. 
Bastrummeis      Is som hänger på stenar eller strandkanten. Luften under den ger den ett  
                ihåligt ljud. 
Bottenis         Viket är is på ytor (botten) under vattenytan. Detta är ett välkänt fenomen 
  på både naturliga och artificiella undervattensstrukturer. 
Fräthål         Hål som bildats av att varmt vatten smält isen underifrån. Vanlig under  
                 snödrivor. 
Glanskis         Blank hård och jämn isyta. Den is alla långfårdsskrinnare söker.  
Glasis           Överis med luft mellan lagren. 
Knäckebrödis     Yta liknande knäckebröd. 
Kravis           Havsis som frusit till under inverkan av vågor. Ojämn och inte njutbar. 
Kärnis           Is som frusit till på istäckets undersida. Den är genomskinlig och ser 
  därför mörk ut. 
Mesostis         Ytmjuk snö‐, stöp, eller saltis. Tungåkt. 
Pedagogisk is    Tunn is som kräver stor uppmärksamhet, vana och försiktighet. 
Pipig is        Isens sista stadie innan den smälter. Består av långa stående iskristaller 
  med vatten emellan. 
Råk              Spricka där isen glidit isär. Kommer av rak, räcka. 
Skjutis          Is som pressats över annan is eller upp på land. 
Skravelis        En lindrig form av vrakis. 
Slukhål          Sprickor och hål som växt till när vatten runnit ner genom dem. 
Snöis            Is frusen under snöfall eller tillfruset snöstöp. Innehåller millimeterstora  
                 ordnade iskristaller och inneslutna luftblåsor, vilket gör den vit eller 
  gråaktig. Den har sämre bärighet än kärnis och mjuknar snabbare vid tö 
  eller dagsmeja och blir då mesostis. Tillväxten är långsammare än kärnis 
  på grund av luftblåsornas isolerande förmåga. 
Strandbräcka     Sönderbruten is vid strand. Uppkommer genom vattenståndsändringar 
  eller sving. 
Stöp             En sammanfattande benämning av vattendränkt snö (snöstöp och 
  snöblandat vatten, vattensnö). Gråaktig färg. 
Stöpis         Bildas då stöp fryser till. Starkt vattenhaltigt stöp ger hård och ganska klar  
               stöpis. Lös stöpis kallas ofta snöis. 
Svallis        Iskant (mot öppet vatten) som överspolats med vatten. Ofta åkbar när all  
               annan is är täckt av snö. 
Sving          Våg som fortplantar sig in i isen. 
Tallriksis     Tunn is som brutits upp i små flak, växer till i tjocklek medan vågor 
  hindrar den att frysa ihop. 
Tvåskridskois  Is som man måste stå med båda skridskorna på, bredbent och staka sig 
  fram annars håller den inte. 
Tvångsfrusen is   Is som frusit vid stark kyla utan att hela sjön varit nerkyld. Går snabbt up 
  vid mildare väderlek. 
Uppsaltning    Havsis där saltet trängt upp till ytan p.g.a. bildväder.  
Vertikalis     En extrem form av vrakis. 
Vindbrunn      Område som inte frusit till p.g.a. vinden.   
Vrakis         Sönderbruten, ihopblåst och sedan ihopfrusen is. Vanligt i skärgården, 
  ofta i begränsade band. 
Vråk           Veck i isen på grund av strömmar eller temperaturförändringar.  
Våris          Porös is med dålig bärighet, påverkas snabbt av solen. 
Överis         Is med vatten under till nästa islager. Riskfylld att åka på, när överisen 
  brister leder det ofta till fall. 
 
Fler ord finns på www.sssk.se/ordbok  / Stockholms skridskoseglarförbund 



 

 
 

Jag erbjuder hjälp med snöplogning på tomt och 
garageuppfart. 

  
 
Använder fyrhjuling med plog och har därför 
lätt att komma åt att ploga nästan fram till 
dörren.  
 
Hjälper till med plogning på vardagar kl18-20 
och helger på dagtid.  
 
Intresserad?  
Ring Daniel Lindberg 070-565 49 94 
 
 

 

 
 

ADSL PROBLEM 
 

 
Under det senaste halvåret har vi haft återkommande problem med vår ADSL 
uppkoppling.  Problemen har bestått i att kapaciteten både uppströms och nedströms 
har varit lång för låg. Därutöver har telefonsamtalen störts av datortrafiken i den 
utsträckning att det har varit svårt att förstå vad som sägs. Stänger man ner 
datatrafiken fungerar telefonsamtalet igen. 
 
Nu undrar jag om några fler har haft liknande problem med sin ADSL-uppkopling och 
sin telefon. 
 
För att få en uppfattning över hur uppkopplingen fungerar, oberoende av operatör, 
prova uppkopplingen via: 
 

www.bredbandskollen.se 
 

och testa anslutningen. 
 

Ladda ner resultatet och maila/ring det till: 
 

Ulf Johnsson 
019 448011 ulf.johnsson43@gmail.com 



KONFERENSER i  

nygammal skolmiljö 

Vi ordnar dagkonferenser för mindre 

grupper upp till 25 personer, även fika 

och mat på möten och privata 

tillställningar som födelsedagsfester,  

dop mm.  

Bokning och förfrågningar:   
tel 019 - 44 80 57 
 
Yvonne Karlsson   073 - 928 04 05 
Veronika Persson  070 - 743 82 45 
   
 

Hemsida: www.vinokonferenser.se 

E-post: info@vinokonferenser.se 

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

Vinöns Bibliotek 
Har öppet söndagar 16-17 

Fika till 

självkostnadspris 

 

 Välkomna  

hälsar Yvonne!  

 

 

 
 

KÖP HUSHÅLLSPAPPER OCH TOALETTPAPPER PÅ ÖN! 
Inget släpande och du stöder VKHF:s arbete. 

 

* Serla toalettpapper      24 rullar 150 kr   Kan köpas i skolan av UllaLena  
* Lambi toalettpapper    24 rullar 150 kr vardagar kl. 9-14 under februari 
* Serla hushållspapper  12 rullar 140 kr eller 
* Lambi hushållspapper 12 rullar 145 kr av Yvonne under bibliotekstid. 
 

 

 

 

 
UTHYRNING AV SLÄPKÄRRA 

Hyra släpkärra direkt på ön,  
praktiskt och bra 

Vinöns kultur- och hembygdsförening har en 
släpkärra för uthyrning.  Den är försedd med 

en täckande plastkåpa och utrustad med tipp. 
Totalvikt är 900 kg och maxlast är 640 kg. 

Kostnader: 

Dygnshyra:  
Föreningsmedlem  250:- Övriga 500:- 

Veckohyra: 
Föreningsmedlem 1000:- Övriga 2000: 

Låter detta som ett bra alternativ till att hyra 

kärra på fastlandet, så är du välkommen att 

ringa vår ansvarige släpkärreförvaltare 
 

Nils Svensson 019-44 80 28 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 

http://www.vinokonferenser.se/
mailto:info@vinokonferenser.se


SMAKA PÅ VÄRLDEN!

Som besökare checkar du in på mässan, du får en karta och ett pass, och 
tar dig runt på områdena ”utrikes” och ”inrikes” där du hittar resebyråer, 
upplevelsearrangörer samt mat och dryck från Norden och hela världen. 
Ett spännande program serveras samt många intressanta föreläsningar från 
utställarna. Låt dig inspireras, överraskas och roas av världen.

Som kund hos Vinöns Nya Café eller Vinöns Värdshus får du köpa en biljett 
för endast 75:- (ord. pris 100:-) Barn under 12 år går gratis i målsmans 
sällskap. Erbjudandet gäller mellan kl 10.00–12.00 och biljetter köper du 
på plats på Conventum Arena.
 

Du är välkommen till Mellansveriges största rese- och smak-
mässa på Conventum Arena. Lördag den 14 februari 2015 
kl. 10.00 öpp nar vi ”gaten” och håller den öppen till kl. 16.00.

TRAVEL&TASTE

RABATT FÖR VINÖNS NYA CAFÉ ELLER VINÖNS VÄRDSHUS KUNDER
För dig som är kund hos Vinöns Nya Café eller Vinöns Värdshus är det billigare att se världen. Du får gå 
på mässan Travel & Taste för endast 75:- (Ordinarie pris 100:-) Ta med talongen till Conventum Arena 
den 14 februari 2015

Namn:

Adress:

Antal:   Barn under 12 år:

www.traveltaste.se  •  www.facebook.com/traveltaste

ARRANGÖR

 



BUSS OCH FÄRJA 
 

Från mötet som var på Vinön i januari fick jag med 

några synpunkter till mötet med Länstrafiken, 

Keolis, Trafikverket och rederiet, till exempel: 

*I dagsläget är det svårt att åka och göra ärenden i 

Odensbacken på förmiddagen om man åker buss. 

 

*Man önskar något längre tid mellan buss o färja vardagar 16.15, 17.15 och 18.15. 

*Går det att få bättre passning mellan bussar och färjor på helgerna? 

*Någon form av signalsystem mellan färja och buss. 

*Det är svårt att förstå för ovana resenärer om man ska byta buss eller om den går till Hampetorp. 

 

Vi hade också fått en fråga från rederiet: De ville flytta turen på söndagar som går 17.45/18.15 till 

14.45/15.15. De närvarande tyckte att det gick bra, om det inte går ut över möjligheten att dubblera 

om det skulle vara fullt på 17.15 från Vinön. Svaret är att dubblering är möjlig. 

 
Mötet med bussbolag, Trafikverket och Färjerederiet 
På mötet i bussgaraget pratade vi om hur man skulle kunna komma bort från för korta tider mellan 

buss och färja. Det skulle minska behovet av kommunikation mellan färja och buss, samt minska 

stress för resenärer och förare.  

 

Ett förslag som kom upp på mötet var att morgonturerna på vardagar skulle gå från Vinön 5.35, 6.25, 

7.30  och från Hampetorp 5.10, 6.00, 6.50.  

 

Det skulle göra att man har möjlighet att åka första bussen kl 6.00, att det blir några minuter mer 

mellan buss och färja och dessutom föra med sig det goda att vi får ett uppehåll på Vinösidan, där en 

godstransport hinner lasta av och åka tillbaka. 

 

När det gäller eftermiddagsturerna var förslaget att de skulle gå från Vinön (14.30), 15.50, 16.50, 

17.50, 18.45 och från Hampetorp (14.00), 15.20, 16.20, 17.20 och 18.20. Jag är osäker på färjan 

inom parentes, och det skulle i så fall stämmas av med skola och skolskjutsar.  

 

Problemet med bägge förslagen är att färjeturlistan blir något rörigare än idag. Det vore önskvärt att 

få avgångstider som ser mer lika ut, men det har vi pratat om förut utan att hitta någon lösning. 

 

Länstrafiken skulle å sin sida ta med förslaget att flytta vardagsbussen 10.08 till exempelvis 9.05, så 

att den passar till 8.35‐färjan. Man skulle också ta med önskemålen om bättre passning mellan färja 

och buss på lördageftermiddagar, och se vad som går att göra.  De skulle också gå vidare med hur 

man informerar om eventuella bussbyten i Odensbacken. 

 

Det finns också en fråga om vad vi vill att man lägger mest energi på att försöka förändra, 

pendelresor eller ”fritidsresor”. Jag svarade att förmiddagsturer till Odensbacken var viktiga. 

 



19.40 eller liknande är svår att få till, om man inte tar bort 18.15 eller 16.15. Och dessa är svåra att 

röra anser jag då många pendlar med dessa. Synpunkter på detta, och turlisteförslagen ovan tar jag 

mer än gärna emot.  

/Åsa Ödman, 070‐6348019, asa@vinon.st 

 

EU-stöden 

När det gäller årets EU‐stödsansökan är det två saker som är viktiga att hålla reda på. Ja, det är 

naturligtvis många fler, men jag tänkte ta upp ett par. 

Det ena är stödrätterna. Tidigare år har det räckt att man har utnyttjat stödrätterna vartannat år för 

att ha kvar dem, och då har man kunnat rulla kvar överskjutande stödrätter. I år kommer 

avstämningen att göras 12 maj (sista ansökningsdag), och nu är stödrätterna bara ettåriga, så om 

man har fler stödrätter än hektar så försvinner de. Läge alltså att titta hur det stämmer, och försöka 

dela med sig om man har mer stödrätter, så att de blir kvar på ön! Det är fortfarande minst 4 ha mark 

och 4 stödrätter som behövs, och det ska man då ha senast 12 maj. 

Det andra är förgröningsstödet. Jag ska inte gå in på detaljerna, utan tänkte bara skriva att man ska 

tänka så här: Hur mycket åkermark har jag som har varit vall/träda de senaste fem åren? Om den 

arealen räknas bort, har jag då mer än 10 ha åker? Om svaret är nej behöver man inte bry sig om 

antal grödor för förgröningsstödet utan får det ändå. Om svaret är ja kan man behöva två grödor. Om 

svaret är ja, mer än 15 ha, behöver man dessutom ekologiska fokusarealer.   

Observera att detta inte är en fullständig genomgång, utan reglerna kan behöva dubbelkollas vid 

ansökan. 

        Åsa Ödman 

 

 

 

NY KURS 

Nu startar vi en ny kurs på 

ön. Det är den 13:e kursen i 

utomhuspedagogik som vi 

drar igång i månadsskiftet 

januari/februari.  

Deltagare reser långt från 

Skåne till Dalarna och från 

många olika platser 

däremellan. Vi ser fram 

emot ett fint kursår på ön! 

Eva Widlund 



Skärgårdsnyheter 

Vad händer på andra öar? Vad händer med 

olika regelverk och lagar som påverkar livet i 

skärgården? Det och mycket mer kan man läsa 

om på Bryggan, eller Skärgårdsbryggan som 

denna nyhetssida egentligen heter.  

Skärgårdsbryggan har funnits sedan 1997 och 

den har drivits av några entusiaster på 

Runmarö i Stockholms skärgård. Det är Anne 

Forslund och Göran Stenstrand som har turats 

om att lägga ut nyheter varje dag utom förra 

året då de gick ner till varannan dag. 

 

Från årsskiftet är det Skärgårdarnas Riksförbund som driver Bryggan. Än så länge har redaktionsgruppen 

fullt upp att leta nyheter och önskar få hjälp från alla skärgårdsbor i vårt avlånga land. Det är en ansvarig 

per vecka, ungefär som vi har en ansvarig per månad med Ö‐bladet. Därmed inte sagt att det är bara denna 

person som ska skriva alla inlägg. Bidrag och tips ska skickas till skargardsbryggan@skargarden.se  

Det finns flera finesser att upptäcka på Bryggan. På kartan kan man klicka på ett län och då få upp nyheter 

från detta område. Så småningom kommer nog ändringar synas på Skärgårdsbryggan, den utvecklas säkert i 

ny regi. Men det är som du kommer att hitta skärgårdsnyheter, gå in och testa! 

Bilden ovan är från Skärgårdsbryggan fredagen den 30 januari, en artikel om samma sak som RoseMarie har 

skrivit om i detta nummer av Ö‐bladet.  

Skärgårdsbryggan hittar du på   http://skargardsbryggan.com

 

 

Lokala nyheter  
finner du på en annan nyhetssida, Östernärkebladet. 

Här hittar du också blandad information om aktuella 

händelser av olika slag. Från Vinön är det Åsa Ödman 

som brukar rapportera på denna sida.  

 

Östernärkebladet hittar du på  

http://www.osternarkebladet.se/ 

 

God läsning! 

önskar Eva Widlund 



 



SAFFRANSDOFTANDE SOPPA MED 
BÖNOR, LINSER OCH CHORIZO  
Saffran, vitlök och ingefära är fina 
smaksättare som passar bra i den här matiga 
soppan. 
4 port 
1 tsk salt 
5 dl vatten 
1 burk krossade tomater, 400 g 
1 krm svartpeppar, nymald 
1 msk ingefära, färskriven 
2 msk olivolja 
½ påse saffran, à ½ g 
3 vitlöksklyftor 
2 buljongtärningar, höns eller grönsaks 
4 msk koriander, hackad 
1 röd chili, t ex spansk peppar 
3 chorizokorvar 
3 msk tomatpuré 
2 gula lökar 
1 burk vita bönor, gärna cannellini, ca 400 g 
3 dl linser, hemkokta eller på burk 
1 sockerbit 
Gör så här 
Skala och finhacka löken och 2 
vitlöksklyftor. Kärna ur och finhacka chilin. 
Hetta upp oljan i en gryta. Fräs lök och 
vitlök ca 3 min. Stöt saffranet med 
sockerbiten. Smula ner buljongtärningarna i 
grytan och tillsätt saffran och tomatpuré. 
Fräs under omrörning ca 30 sekunder. 
Tillsätt bönor med spad, sköljda, avrunna 
linser, krossade tomater och vatten. Koka 
upp och sjud under lock ca 10 min. Smaka av 
soppan med salt, peppar, pressad vitlök och 
ingefära. Skär korven i slantar. Fräs den i en 
het torr stekpanna tills den fått fin färg. 
Toppa soppan med korv och koriander. 
 
KÖTTFÄRSSOPPA MED TACOSMAK 
Snabbfixad, mättande soppa! 
4 port 
5 potatisar, ca 400 g 
2 morötter, ca 200 g 
smör till stekning 
400 g nötfärs 
8 dl vatten 
3 msk kalvfond eller 2 buljongtärningar 
500 g krossade tomater 
2 msk tomatpuré 

1 påse tacokrydda 
Till servering 
2 dl matyoghurt 
ett gott bröd 
Gör så här 
Skala och dela potatisar och morötter i 
bitar. Hetta upp en gryta med smör och fräs 
färsen. Rör hela tiden så att det inte 
bränner fast. Tillsätt potatis och morötter 
och fräs ytterligare 3–4 minuter. Häll på 
vatten, kalvfond, tomater, tomatpuré och 
tacokrydda. Koka upp och låt soppan sjuda i 
10 minuter eller tills potatis och morötter är 
klara. Servera med en klick matyoghurt och 
bröd. 
 
OXFÄRSBIFF BOURGUIGNON 
Mannerströms Oxfärsbiff bourguignon. 
4 port 
800 g nötfärs 
1 stor gul lök 
2 ägg 
½ dl ströbröd 
1 dl grädde 
1 dl mjölk 
smör och olja till stekning och form 
20 smålökar 
svamp, efter tillgång, ex KarlJohan, 
kantareller, champinjoner 
200 g varmrökt sidfläsk 
salt, peppar 
Rödvinssky 
1 schalottenlök 
1 vitlöksklyfta 
smör till stekning 
1 kvist timjan 
4 dl rödvin 
8 dl kalvfond 
50 g smör 
salt, peppar 
Till servering 
potatispuré, saltgurka, 1 knippa rädisor 
Gör så här 
Börja med att göra rödvinsskyn. Skala och 
finhacka schalottenlök och vitlök till skyn. 
Fräs i lite smör tillsammans med timjan. Häll 
på rödvin och koka ihop tills hälften 
återstår. Tillsätt kalvfonden och koka ihop 
tills hälften återstår. Smaka av med salt och 
peppar. Vispa i smöret. Skala och finhacka 



löken till färsen. Blanda med ägg, ströbröd, 
grädde och mjölk. Låt svälla en stund och 
blanda sedan ner färsen. Salta, peppra och 
rör om väl. Forma till 4 stora biffar. 
Sätt ugnen på 150 grader. Stek biffarna 
runt om i smör, några minuter på varje sida. 
Lägg över i en smord ugnsfast form och stek 
vidare i ugnen ca 15 minuter. Skala 
smålökarna. Bryn tillsammans med svampen 
och fläsket i smör och olja. Salta och 
peppra. Servera till biffarna tillsammans 
med rödvinssky, potatispuré, saltgurka och 
rädisor. 
 
HET APELSIN- OCH 
INGEFÄRSKYCKLING MED BROCCOLI 
Ingefärsmarinerad kyckling med ris. Lägg 
gärna in kycklingen i marinaden dagen före. 
4 port 
Marinad 
1 apelsin, saft och skal 
1 msk ingefära riven 
2 vitlöksklyftor 
¾ tsk sambal oelek 
2 msk japansk soja 
2 msk rapsolja 
1 msk vitvinsvinäger 
½ msk honung 
1 krm svartpeppar 
Kyckling 
700 g kycklinginnerfilé, tinad 
1 msk rapsolja 
1 broccolistånd 
1 msj maizenamjöl 
1 dl vatten 
Tillbehör 
4 port kokt ris 
Gör så här 
Marinad: Ta fram en stor bunke. Skölj och 
riv skalet av apelsinen och pressa ur saften. 
Skala och riv ingefära och vitlök. Tillsätt 
sambal oelek (efter smak och tycke), soja, 
olja, vinäger, honung och peppar. Blanda om 
och tillsätt kycklingfiléerna. Låt de marinera 
i kylen minst 10 minuter men gärna längre om 
du har tid. 
Tillbehör: Koka ris enligt anvisningar på 
förpackningen. 
Kyckling: Skölj och dela broccolin i 
buketter. Hetta upp en stekpanna med lite 

olja. Skaka av marinaden från kycklingen och 
stek filéerna på medelvärme så att de blir 
helt genomstekta. Tillsätt broccoli-
buketterna och låt de mjukna en aning. Pudra 
över maizenamjöl och slå på marinad och 
vatten och låt de småputtra ca 3 minuter. 
Servera den heta ingefärskycklingen 
tillsammans med ris. 
 
SEGA CHOKLADMUFFINS  
Fullständigt fantastiska choklad muffins 
som blir som små mini-kladdkakor om de 
tillagas rätt! Lite sega, MYCKET goda! 
8 st Ugn 200° 
2 ägg 
2½ dl strösocker 
100 g smör 
1½ tsk vaniljsocker 
1 krm salt 
4 msk kakao 
2 dl mjöl 
1 tsk bakpulver 
Gör så här 
Vispa upp ägg och socker till en porös smet.  
Blanda i det smälta smöret och de 
resterande ingredienserna och vispa till en 
jämn smet. Smeten blir ganska 
trögflytande. Skeda upp rejält med smet i 
stora muffinsformar á la amerikanska mått.  
Grädda på 200 grader i mitten av ugnen i 10-
12 minuter. Inte mer!! Även om det inte ser 
ut som om de är färdiga ska du inte låta dem 
gräddas längre. Du måste ju se till att 
behålla det kladdiga innanmätet. Ta ut dem 
och låt de svalna lite.  
Ät som du vill, men jag gillar att äta dem 
med vaniljglass och hallon! 
 
 
 
 
 
 

Vintern är ju soppornas tid så varför inte en 
matig soppa till middag. Dessutom passar det 
ju bra att hålla igen lite på matkostnaderna så 
här efter jul. Någon har dessutom kanske ett 
paket saffran kvar så varför inte använda den i 
en soppa. Köttfärs är ju alltid bra att göra 
något av. Passa på att prova Leif Mannerströms 
oxfärsbiff.  

Smaklig måltid önskar Christina J 







vecka 5 1 söndag 
16-17 

 
Biblioteket öppet – fika   
Kurs upptakt               

vecka 6 2 måndag   

 3 tisdag 
 

18.00 
Hälsovård på väg- tidsbeställning 
Brandövning                                                                                                            Beställ mat!  

 4 onsdag 
14.30 
19.00 

Öppet hus på Vinön  
Tjejträff  

 5 torsdag   

 6 fredag   

 7 lördag 14.30 Cirkeln Vinön förr 

 8 söndag 16-17 Biblioteket öppet - fika 

vecka 7 9 måndag  Sophämtning

 10 tisdag 12.00 Lunch på skolan – anmälan. Se annons.                                 Beställ mat! 
  

 11 onsdag   

 12 torsdag   

 13 fredag 18.30 Vinprovning         Anmälan till Christina Johnsson senast 4 feb. Se annons 

 14 lördag       Alla hjärtans dag          

 15 söndag 16-17 Biblioteket öppet - fika 

vecka 8 16 måndag    

SPORTLOV 17 tisdag                                                                                                                            Beställ mat!  fettisdagen 

 18 onsdag 19.00 Tjejträff 

 19 torsdag   

 20 fredag   

 21 lördag 14.30 Cirkeln Vinön förr  

 22 söndag 
10.00
16-17 

Gudstjänst Lennart Lundström- kaffe 
Biblioteket öppet – fika                       

vecka 9 23 måndag  Sophämtning

 24 tisdag    
 Beställ mat! 

 

 25 onsdag 18.00 Redaktionsmöte 

 26 torsdag   

 27 fredag   

 28 lördag  Kurs vinterhelg 

Mars 

 1 söndag 
16 -17 
 

Biblioteket öppet – fika    
Kurs vinterhelg        
Nålbindning hos Mariann – se Tjejgruppens program                                         

vecka 10 2 måndag  Kurs vinterhelg 

 3 tisdag 18.00 Brandövning                                                                                                                Beställ mat! 
   

 4 onsdag 
14.30 
19.00 

Öppet hus på Vinön 
Tjejträff  

 5 torsdag   

 6 fredag   

 7 lördag    

 

Februari  2015 

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