


 

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  ……  

 
 

Återigen har en månad rusat iväg med ömsom 
vår, ömsom vinter men så är det ju innan den 
riktiga våren kommer. Många vårtecken har vi 
dock redan upplevt trots att vi ännu inte är 
inne i mars månad, tranornas och tofsvipans 
ankomst, hästhov och blåsippor som blommar 
mm, mm. Sommartiden har börjat och det 
märks bl a på ljusare kvällar vilket är härligt. 
Våffeldagen passerade med ljuvlig doft från 
skolan där det gräddades våfflor till ca 30 
personer. 
 
Framför oss stundar påsken som vi tjuvstartade i lördags med en liten påskbuffé i 
skolan – bilder finns i Ö‐bladet. Sedan är det som vanligt många årsmöten som ska 
hinnas med – gå på dessa och informera dig vad som är på gång.  
 
Som de flesta säkert märkt har skolan fått ett nytt tak – mer om detta kan du läsa i 
bladet. Nu har vi ett fint och torrt skolhus som står i många år. På framsidan ser vi 
takjobbarna uppe på taket. Bilden är tagen av Catrine Neiler. 
 

Vi som har gjort Ö‐bladet denna månad är Mariann (annonser) Elin (kalendariet), 
Christina (recept), bidrag bl a från Ulf, Peter, Catrine. Tryckare är UllaLena och Sune ser 
till att det kommer i våra brevlådor.  
Eva sätter ihop allt till PDF och skickar ut det. Bilderna i månadens Ö‐blad är tagna av 
Catrine Neiler och Ulf Johnsson.  
 

/Månadens redaktör Christina Johnsson 

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  



Årsmöte 
 
Årsmöte i Vinöns Kultur- och hembygdsförening  
äger rum söndag 19 april kl 13-15 i Vinöns skola. 
 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
Presentation av Skärgårdarnas Riksförbund 
Kaffe och smörgåstårta 
 
Varmt välkomna! 
Styrelsen 
 

 
 

BYALAGSMÖTE 
 

Södra Vinöns Byalag 
 

kallar till årsmöte söndag 26 april  
kl 17.00 i skolan 
 

- Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
 
Välkomna! 
Styrelsen 
 

 
 

KALLELSE 
 
 

Ägare till fastigheter med mantal i Norra byn kallas till årsmöte den första dagen i maj 
månad i Vinöns skola  kl 16.30 
 
Anmälan av ärenden görs till ordföranden eller sekreteraren senast två veckor 
dessförinnan för beredning. 
 
Å styrelsens vägnar/ Johan 
 

 
 

Östra Vinöns vägsamfällighetsförening 
 
Kallar samtliga delägare till årsmöte söndag 3 maj kl 17.00 i Vinöns skola 
Välkomna! 

/Styrelsen 

 
Östra Vinöns vägsamfällighetsförening önskar anbud på sommarunderhållet av föreningens vägar. 
Anbudet lämnas till Åke Olsson eller Jonas Andersson. 



Konstnärer och hantverkare 

Vill du ställa ut eller vara med på försäljningen i 
Missionshuset under sommaren? 

 

Kontakta UllaLena Andersson 
tel. 019-44 81 07 vardagar kl. 9 – 14. 

 

 

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 070-239 02 11, 019-44 80 15 

 

 
 

KONFERENSER 
i nygammal skolmiljö 

 

Vi ordnar dagkonferenser för mindre grupper upp till 25 personer, även fika och mat 
på möten eller privata tillställningar som födelsedagsfester, dop mm. 
 
Bokning och förfrågningar: Yvonne Karlsson tel. 019 – 44 80 57, 073 – 928 04 05 
Veronica Persson tel. 070 - 743 82 45. 
Hemsida: www.vinokonferenser.se         E-post: info@vinokonferenser.se 



Kallelse till arbetsgruppen: Vatten/avlopp 

 
Vi träffas på skolan torsdag den 9 april kl 18.00 för ett planeringsmöte inför 

kommande stormöte! 

 

Det finns möjlighet att utöka arbetsgruppen om intresse finns! 

 

Varmt välkomna hälsar styrelsen Vinöns Kultur och hembygdsförening  

 

genom Birgitta! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenkontroll 
 

Finns utloppsbrunn/nivåbrunn skall uppsamlingsröret ligga över vattenytan. 

 

Saknas brunn skall utloppsröret ligga över vattenytan. 

 

Inget vatten får stå i uppsamlingsröret. 
 

Ulf J 

 



Skoltaket får nytt tak genom ett bidrag från kommunen 

Vid ett möte med kommunen som 

vi, Tomas och Catrine, var på den 

21 november fick vi veta att det 

fanns pengar som skulle frysa inne 

för år 2014. Det gällde bidrag för 

icke kommunalägda fastigheter. 

Tomas reagerade;                             

‐Vi har en icke kommunalägd 

fastighet som behöver ett nytt tak 

på Vinön! 

Då svarade de på kommunen att det nog inte skulle gå, för det var alldeles för kort om tid till 

årsskiftet, då tiden skulle löpa ut. Men det gäller att vara envis och jobba effektivt. Tomas ringde BF;s 

bygghandel för en offert, den mailade dom dagen efter, Jag  skrev ihop en offert från TMS, en 

påskrift behövdes av ordförande. Jag fick veta genom facebook att Peter Kumlin var i Vietnamn och 

skulle komma hem i början av december.  Med alla papper i ordning åkte jag hem till Peter, dagen 

efter han kommit hem till Sverige. 

Efter en del möten inom styrelsen så 

beslutades att bygget skulle starta 

den 3 mars. Ulla‐Lena fick i uppgift 

att kopiera en skylt om att obehöriga 

ej äger tillträde till 

byggarbetsplatsen, detta för att 

försäkringar vid eventuell skada ska 

gälla. Kända ansikten har klättrat 

omkring på skolans tak under 

byggnationen.  Tomas Neiler, ”Lill”‐ Åke Westerberg, Lasse Broström och Roger Gustafsson och så en 

praktikant; Oliver Andersson. Norra sidan flöt på bra, både med arbetet och med väder. På södra 

sidan dök det upp skador som var tvunget att åtgärda.  Peter Kumlin skriver om detta i nedanstående 

rapport.  

 

Torsdag den 26 mars låg 

takteglet på plats och i 

skrivande stund återstår 

endast vindskivor på västra 

och östra gaveln.  Vilket enligt 

planen vara färdigt på tisdag 

den 31 mars. 

     Catrine Neiler 



Kort rapport från byggledningen 

Den ”julklapp” vi fått av Örebro kommun har nu resulterat i den renovering som skoltaket genomgår. 

Hur och av vilka arbetet utförs skriver Catrine om på annan plats i tidningen. 

Här vill jag bara i korthet berätta vad som föregått beslutet om renoveringen och lite om hur taket 

såg ut under de gamla takpannorna. 

Från Kultur och medborgarnämnden fick vi ett besked om att de beviljat ett bidrag till renovering av 

taket på Vinöns skola. Bidraget täcker inte riktigt hela kostnaden, så en noggrann offert på 

omläggningskostnaden begärdes in. Styrelsen för VKHF informerades om utförande och ingående 

arbeten likväl om den kostnad som överskred bidraget. Styrelsen var enig om att behålla det 

utseende på taket som det hade fram till omläggningen. Således valde man att åter montera lertegel 

som ytterbeklädnad. Efter teknisk och ekonomisk genomgång gav en majoritet av styrelsen sitt 

godkännande till att gå vidare med upphandling av arbetet. Ett entreprenadkontrakt upprättades 

med TMS AB. Därefter var arbetet klart att startas. 

Kultur och Medborgarnämnden har som krav att arbetet följs upp och kontrolleras. Därför utsåg 

styrelsen undertecknad som kontrollant. 

Var det då nödvändigt att lägga om taket?  

Det var hög tid att genomföra detta arbete även om det hela tiden har underhållits och reparerats.  

Det ursprungliga taket var belagt med ”pert” takspån av trä. På detta var sedan strö och bärläkt 

monterat. Det ursprungliga taket var på några ställen angripet av röta och har då genomgått 

nödvändiga tätningsåtgärder innan det täcktes av tegel. 

Allt taktegel, gammal strö och bärläkt och plastduk har demonterats och ersatts av nytt. Denna gång 

har plastduken ersatts av oljehärdad masonite.  Plåtbeslag, hängrännor och stuprör är utbytta. 

Var det några skador på taket? 

Den norra sidan har klarat sig väldigt bra och krävde ett minimum av reparation innan nyläggning av 

tegel. 

Den södra sidan har utsatts för hårdare slitage och krävde utbyte av rötade takfotsbrädor och en 

förstärkning av samtliga takstolar( tassarna) då även dessa var rötskadade. 

Arbetet har kunnat utföras under väldigt goda yttre förutsättningar med klart och fint väder. Norra 

sidan var klar och södra sidan täckt med underlag och läkt då vädret kraftigt slog om. Inför det 

annalkande ovädret var det febril aktivitet med täckningen innan snön åter kom ner från skyarna. 

Men de hann få tätt tak. 

Nu återstår en del arbete med plåt och vindskivor och en del arbete som kräver varmare väder. 

Sen kan vi känna att nu har vi ett tak som skyddar skolan för lång tid framöver. 

Peter Kumlin 



Ett hjärtligt tack till 

UllaLena som ställde till 

med våffelkalas på 

våffeldagen 

Från oss som hade förmånen att 

kunna vara med. 

 

 

 

Det har framkommit ett 

önskemål att vi ska se 

över våra postlådor. 
 

 Att ha namn och adress 

på postlådan 

 Att se till att postlådan 

töms på vinterhalvåret 

(vill du inte få post i den kan 

den kanske tejpas igen eller 

tas bort under vintern) 

 Att se till att lådan är hel 

 

 

Redaktionen/Christina 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Årets påskbuffé i Vinöns 
skola blev en lyckad kväll 
både för unga och gamla. 



 

 

Nu finns penséer och påskliljor 

För dagsaktuell information eller 
önskemål ring 

tel. 019-44 80 50 eller 070-370 59 50. 
 

Varmt välkomna 
Mona Blixt 

 

 

Den mobila hälsomottagningen  

kommer tisd 28 april 
 
Tidsbeställning mån – fred kl. 10-12 och 13-15 
Tel. 019 – 602 30 21. 

 

 

FOTVÅRD 
Inga-Lill Sevefjord kommer till Vinön  

torsdag 9 april. 

 Tidsbeställning   Tel: 070-557 48 03     

 
 

Vinöns Bibliotek 
          Har öppet söndagar 16-17 
           Fika till självkostnadspris 

Välkomna hälsar Yvonne! 



Nytt avtal möjliggör ambulanshelikopter till Vinön 
 
Den 31 mars kommer Region Örebro län ha tillgång till en ambulanshelikopter, tack vare ett avtal 

med Landstinget i Värmland. 

‐ Det förstärker det akuta omhändertagandet i Region Örebro län direkt på olycksplatser eller 

vid svåra sjukdomsfall, säger Region Örebro läns medicinska rådgivare Mats Björeman. 

För Vinön är ambulanshelikoptern en resurs som kan larmas vid akuta behov och det finns bestämda 

kriterier för när ambulanshelikoptern ska rycka ut och när man ska ordna med andra akuttransporter. 

Även väderförhållanden måste tas med i beräkningen. 

‐ Det är besättningen på ambulanshelikoptern som avgör när helikoptern rycker ut, säger Mats 

Björeman. 

Avtalet mellan Region Örebro län och Landstinget i Värmland tecknades den 17 februari och gäller till 

31 december 2017.   
 
 

 
                                                                         Foto: Landstinget Värmland 

 

 
 
 

Vårstädning           

 
Städning av skolan, skolgården och missionshuset 
Lördagen den 2 maj kl. 13.30. 
Vi bjuder på fika! 
Välkommen  
hälsar Vinöns kultur‐ och hembygdsförening. 
 
 
 



SSSTTTUUUGGGOOORRR   AAATTTTTT   HHHYYYRRRAAA   
 

 
 
 

STUGA UTHYRES 
 

4 bäddar,  

tillgång till toalett och dusch 

Lakan finns att hyra. 

Stugan uthyres per dygn eller veckovis. 
 

Ring Yvonne Karlsson 

019-44 80 57 eller 073-928 04 05 

 

Vinöns Kultur- och hembygdsförening 
 

 
 
 

STUGA UTHYRES 
 

per dygn eller vecka  

6 bäddar, varav två  i bäddsoffa 

 

Ring för info 

Mariann Karlsson  

019 – 44 80 15 eller 070-171 51 38 

 
 

 
 
 

STUGA UTHYRES 
 

Stuga uthyres per dygn 

4 bäddar 

 

Dusch, toalett, kokmöjligheter 

Lakan finns att hyra. 

 

Ring Yvonne Karlsson 

019-44 80 57 eller 073-928 04 05 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valborgsmässoafton 
Vårens ankomst firas vid Norra Badet kl. 20.00 

Försäljning av fika och lotterier medan vi minglar vid brasan. 

Brasan kommer att placeras mitt på vändplan och man kan börja 

lägga ris i måttliga mängder någon vecka innan. 

Varmt välkomna  
  Vinöns kultur och hembygdsförening 

 

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 

 
Lycka är 

att få stå i en värmande marssol 
och titta på energifulla små 
lammungar och höra tofsvipan. 

UllaLena 
# 

Jag blir glad när jag hör tranorna!  

/Maj  
# 

Jag blev så glad för någon – 
troligtvis Mona – gjort så fint med 
påskris vid ”Välkommen till Vinön”-
skylten. En fröjd att komma hem 
till. 

Carin 



ÄPPELSILL MED PEPPARROT OCH 
LINGON 
Prova en ny smak på sillen i år. Lägg in 
med pepparrot och lingon. 
4 port 
1 paket 5-minuterssill 
1 rött äpple 
1 rödlök 
1 msk pepparrot, riven 
1 dl lingon 
Gör så här 
Skär sillen i bitar. Tärna äpplet och skiva 
rödlöken. Varva sill, äpple, pepparrot och lök 
i en burk. Häll över lagen från förpackningen 
och sätt på lock. Låt stå minst ett dygn 
innan servering. 
 
LAMMSTEK UNDER ROSMARIN- OCH 
PARMESANTÄCKE MED KLYFTPOTATIS.  
Be att få lammsteken sågad i drygt 2 cm 
tjocka skivor. 
8 port Ugn 200° 
2 kg lammstek, skivad med ben 
1 dl ströbröd 
½ tsk svartpeppar 
1½ dl olivolja 
2 dl riven parmesanost 
2 kg fast potatis 
2 vitlöksklyftor, stora 
1 dl persilja, hackad 
2 msk rosmarin, färsk och hackad 
4 tsk salt 
Gör så här 
Skala och skär potatisen i fyra klyftor 
vardera. Blanda ströbröd, parmesanost, 
persilja och rosmarin i en bunke. Olja in en 
långpanna med olivolja. Pressa i vitlöken. 
Lägg i potatisen. Strö över salt och rör om. 
Salta och peppra köttet på båda sidor. Lägg 
köttet ovanpå potatisen. Strö 
brödblandningen över. Ringla över 1/2 dl 
olivolja. Ugnsbaka i mitten av ugnen 1-1 1/2 
timme. Rör runt efter 1 timme. Sätt på 
grillen några minuter mot slutet. Passa noga. 
 

KYCKLINGGRYTA I UGNEN MED BACON 
OCH CHAMPINJONER 
4 port Ugn 225° 
4 kycklingfiléer 
1 pkt bacon à 140 g 
1 gul lök 
300 g färska champinjoner 
2 dl crème fraiche 
½ dl grädde 
2 msk tomatpuré 
1 dl riven parmesanost eller annan ost 
salt, svartpeppar 
Gör så här 
Strimla bacon och knaper stek det, låt rinna 
av på hushållspapper. Skär kycklingen i 
mindre bitar och stek i smör. Salta och 
peppra. Lägg kycklingen i en ugnsform. Skär 
löken i klyftor och skiva svampen och stek. 
Häll i crème fraiche, grädde och tomatpuré 
och låt röran koka upp. Ta av från värmen 
och rör i osten. Lägg lök- och svampröran 
ovanpå kycklingen och toppa med baconet. 
Gratinera ca 15 minuter mitt i ugnen. 
Serveringsförslag: potatis, ris, tagliatelle, 
sallad. 
 
FISK I UGN MED GRÄDDSÅS & BACON 
4 port Ugn 200° 
400 g torskfilé eller annan vit fisk 
3 dl grädde 
1 pkt bacon, tärnat à 140 g 
3 msk chilisås 
½ dl hackad dill 
1 msk pressad citron 
½ tsk salt 
Gör så här 
Lägg ut fiskfiléerna och strö över dillen. 
Rulla ihop fisken och lägg den i en ugnsfast 
form. Blanda grädde, chilisås, citronsaft, 
salt & peppar i en bunke. Slå det över fisken. 
Strö över baconet. Ställ in ugnen ca:20 min. 
Serveringsförslag: Ris passar bra till. 
 
 
 



PLURAS CARBONARA MED SALAMI 
Plura Jonssons snabblagade carbonara med 
smakrik salami och fräsch citron. 
4 port 
400 g pasta 
300 g salami i bit 
4 ägg 
½ dl grädde 
150 g riven parmesanost 
rivet skal av en citron 
salt, svartpeppar 
grovhackad persilja 
olivolja 
Gör så här 
Börja med att sätta på en kastrull med 
rikligt saltat vatten till pastan. Vispa äggen 
med grädden och blanda med 
parmesanosten, ägg och grädde (spar lite av 
osten till servering). Krydda rejält med 
nymalen svartpeppar, själv stöter jag den i 
mortel för att jag vill ha den ganska grov. 
Tvätta citronen och riv skalet och tillsätt 
till äggsmeten. Salta försiktigt. 
Ta bort plasten från salamin och skär den i 4 
mm skivor och skär sedan i stavar, också de 
4 mm breda, halvera sedan salamistavarna. 
När pastan är färdigkokt, stek salamin 
hastigt i olja i en stor stekpanna, tillsätt 
pastan lite i taget och vänd om hela tiden. 
Vänd ner den hackade persiljan. 
Häll sedan över äggsmeten och ta pannan 
från värmen. Blanda om ordentligt. Häll upp 
på ett stort serveringsfat, alternativt 
individuella tallrikar, toppa med riven 
parmesan och krydda med mer svartpeppar, 
ta en tugga och lyssna till hur änglarna 
sjunger. 
Recept: Plura Jonsson 
 
VÅFFLOR MED JÄST 
8 våfflor 
100 g smör 
4 dl mjölk 
10 g färsk jäst 
3 dl vetemjöl 

Gör så här 
Smält fettet och låt det svalna. Värm 
mjölken till 37° till färsk jäst och 45° till 
torr. Vispa ut jästen i mjölken. Häll i mjölet 
och vispa till en slät smet. Låt smeten jäsa 
ca 30 minuter. Blanda i det svala fettet. 
Grädda våfflorna i ett varmt våffeljärn. Ta 
knappt 1 del smet per lagg. Grädda våfflorna 
gyllengula. 
Servera våfflorna varma eller kalla med 
grädde och sylt, ost- och laxröra eller 
skagenröra. 
Ost- och laxröra 
200 g naturell färskost 
150 g kallrökt lax i tärningar 
3 msk finhackad rödlök 
1 urkärnad tomat i tärningar 
3 msk hackad gräslök eller persilja 
½ tsk salt, peppar 
Blanda alla ingredienser till röran. Smaka av 
med salt och peppar. 
Skagenröra 
500 g räkor, skalade 
4 msk hackad dill 
½ dl majonnäs 
1 dl crème fraiche 
1 tsk pressad citron 
2 msk finhackad rödlök 
1 burk ishavsrom, röd eller gul 
½ tsk salt 
1 krm svartpeppar 
Skagenröran: Blanda räkor med dill, 
majonnäs, crème fraiche, citron, lök och 
rom. Smaka av med salt och peppar. Toppa 
våfflorna med skagenröra. OBS! Spara lite 
av ingredienserna till garnering. 
Tips! 
Våfflor med jäst är frasiga även sedan de 
kallnat. 10 g färsk jäst motsvarar 1 tsk torr. 
 
 Något nytt till påskbordet? Varför inte prova att göra 

lammsteken i skivor – allt på ett fat? När du ändå har 
våffeljärnet framme passa på att göra några våfflor till 
för-, lunchrätt eller vickning. Våfflorna med jäst 
serverades i Vinöns skola på våffeldagen med lyckat 
resultat! 

Smaklig måltid önskar Christina J 



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



 

vecka 14 
 1 onsdag 14.30  Öppet hus i missionshuset 

 2 torsdag   

 3 fredag  långfredag

 4 lördag 14.30 Cirkeln Vinön förr                                                                                        påskafton 

 5 söndag 16 -17 Biblioteket öppet - fika                                                                                                                            påskdagen

vecka 15 6 måndag 
10.00 

 
Gudstjänst                                                                                                                                             annandag påsk   

Sophämtning

 7 tisdag  Beställ mat! 

 8 onsdag 19.00 Tjejträff 

 9 torsdag 
 

18.00 
Fotvård Inga-lill Sevefjord-tidsbeställning 
Möte vatten och avlopp 

 10 fredag   

 11 lördag   

 12 söndag 16 -17 Biblioteket öppet - fika  

vecka 16 13 måndag   

 14 tisdag  Beställ mat! 

 15 onsdag 19.00 Tjejträff 

 16 torsdag  

 17 fredag   

 18 lördag   

 19 söndag 
13.00 
16-17 

Årsmöte Vinöns kultur- och hembygdsförening 
Biblioteket öppet- fika 

vecka 17 20 måndag  Sophämtning  

 21 tisdag  Beställ mat! 
  

 22 onsdag 19.00 Tjejträff   

 23 torsdag   

 24 fredag 
 
 

 

 25 lördag 14.30 Cirkeln Vinön förr 

 26 söndag 
16 -17 
17.00 

Biblioteket öppet – fika 

Södra Vinöns Byalags årsmöte  

vecka 18 27 måndag   

 28 tisdag  Beställ mat! 
  

 29 onsdag   
 

 
 

30 torsdag 20.00 Valborgsmässofirande  se annonsering   Valborgsmässoafton        H M Konungens födelsedag

    
 

 
     maj 

1 fredag 16.30 Norra Byalagets årsmöte                                                                                      Första maj 

 2 lördag 13.30 Städning av skolan och skolgården 

 3 söndag 
16 -17 
17.00 

Biblioteket öppet - fika  

Östra Vinöns vägsamfällighetsförenings årsmöte 

vecka 19 4 måndag  Sophämtning
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