


 

 

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 2017 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 

Några ord från redaktionen…… 

 

Redaktionen hoppas att ni alla har haft, och fortfarande 
har, en härlig sommar. Det blev en del värme, och en hel 
del torka. De svarta molnen tornar upp sig men har dragit 
förbi hela tiden. Bad och sandslottsbygge hann det bli, 
och vackra båtar har legat vid gästbryggan. 
 

Trädgårdssidan tar lite bevattningspaus i det här numret, och recepten tar lite semesterpaus.  
 

Något annat som har lite semesterpaus det är informationen om färjans aktuella turlista. Som 
många säkert har märkt så ligger en felaktig lista på Trafikverkets hemsida, vi har försökt 
påpeka att den är fel men det händer inte så mycket. Tyvärr blev det fel även i turlistan som vi 
tryckte i förra numret av Ö-bladet. Det är den tur som finns med som 19.15 söndagar från 
Hampetorp. Ett antal personer har upptäckt den hårda vägen att den turen inte går. Ö-bladets 
redaktion (framför allt Åsa och Eva, som fixade med turlistan) är hemskt ledsna att det blev 
fel, men vi missade att Trafikverket hade fler än ett fel i sin turlista. Hembygdsföreningen 
kommer att göra någon slags utvärdering av färjetrafiken i sommar, ni får hemskt gärna höra 
av er med synpunkter. Vi tar gärna med både ris och ros!  
 

En nyhet som kanske inte har blivit allmänt känd är att en förstudie om brygga i Hampetorp är 
igång. Det är en förstudie som kommunen bekostar. Det var en del tal om den i våras, men 
nu är den alltså igång. Mer information i senare nummer.  
 

Flera besökare har saknat försäljningen i missionshuset, men förhoppningsvis har de hittat 
något intressant i caféets lilla butik istället.  
 

Listan med månadsredaktörer är fylld för hela hösten, så utgivningen är tryggad varje månad. 
Kontakta gärna redaktionen med tips, idéer eller något ni skrivit själva. 
 

Tack till alla som jobbat med augustinumret från månadens redaktör Åsa Ödman 

Fotografer: Åsa Ödman och Eva Widlund. Bilden på den här sidan är från 2016. 

 

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: 15 varje månad för annonser, 25 varje månad för övriga bidrag. 



 
 

LYSKVÄLL 26 augusti 

När mörkret faller på …. 
 

Fackeltåg över ön till norra badet, 
marschaller och lyktor utmed stränderna 
 

Lyskvällen är ett tillfälle att träffas, gå runt och prata med vänner, kanske fika 
tillsammans. Några sällskap går fackeltåg över ön till norra badet.  
 

Ni vet hur det går till ‐ tända lyktor utmed stranden, på stenar vid strandkanten och ute i 
vattnet. Om det inte blåser för mycket är det väldigt vackert att placera marschaller ute 
på stenar i sjön. Två marschaller ihop syns bättre än en ensam.  

 

Tänk på att placera marschaller och facklor säkert! Inga brända bryggor! 
Glöm inte att plocka rätt på resterna dagen efter!   

 
Vinöns Kultur‐ och hembygdsförening  

 
 

Flytväst säljes 70 - 90 kg Pris 100kr, Barnstol med bord Pris 50 kr  
 

Med vänlig hälsning Leif Björck, 070 2140067 
 

 

VÄRDSHUSET PÅ VINÖN 

 
Bordsbokning sker direkt till oss, Johan 070-763 21 56,  
värdshuset 019-44 80 10. 

 
 

Biljetter till artistkvällarna finns på ticketmaster.se.  
 

fredag 4/8   Allsångsproffsen med grillbuffé  

lördag 5/8   Anders Wendin (Moneybrother)  

lördag 12/8 Patrik Isaksson  

 

  VINÖNS CAFÉ I SKOLAN 
 

   Öppet dagligen kl 10-17. 
   Vi erbjuder gofika, lite smörgåsar och även kulglass. Det finns också  
   presentartiklar, Lenas keramik och Lilla skafferiet med enklare  
   basvaror. 



 

HÄNDELSER PÅ VINÖN, förr och nu 
Del 5 – berättat av Sune Mohlin 

 
Färjorna på Vinöleden 

Efter att ha tagit sig till fastlandet med egna små båtar eller fått skjuts med någon av de lite 

större båtarna som fanns på ön, så var det något helt revolutionerande när det blev färjeför‐

bindelse med Hampetorp. Det var ett antal öbor med dåvarande folkskolläraren Gunnar 

Andersson i spetsen som arbetade med färjefrågan tillsammans med Vägförvaltningen i Örebro 

län, vilket gav resultat. 

 

Färja 42 – Vinön 1 

Den första färjan byggdes på Kalmar verkstad 

och kom till Vinön år 1940.  Färjelägena i 

Hampetorp och på Vinön hade byggts och 

utanför Vinöläget muddrades en ränna vilken 

skulle gå rakt ut i linje med vägen här på ön. 

Färjelägena byggdes som ett bås och på 

Vinösidan byggdes en brygga på ena sidan av 

båset och en plankvägg på andra sidan. Färjan 

började trafikera leden den 3/8 1940. 

 

Färjan var vit och hette Färja 42 men döptes till Vinön 1. Den hade en lång passagerarhytt på ena 

sidan och på andra sidan var det ett litet kontor, styrhytt och nedgång till maskinrum. Mellan 

hytterna var det plats för 3 bilar. Det var inga klaffar i för‐och akterändan utan det var kedjor 

som häktades dit när färjan skulle gå.  Efter en tid tillverkades det lämmar som häktades på i 

stället för kedjorna, dessa lämmar var ganska tunga varför det fick vara 3 man i besättningen 

men efter ytterligare en tid gjordes det om från lämmar till klaffar som gick att fälla ned 

hydrauliskt och då räckte det med 2 man i besättningen. 

 

Färjan förankrades i färjeläget genom att den 

stora landklaffen sänktes ned och låste färjan 

i läget. Från början hissades och sänktes 

landklaffen med taljor men efter en tid 

monterades det motvikter och hissanordning 

med en vev så man, för hand, kunde reglera 

klaffen upp och ned till det att de gjorde även 

landklaffen hydrauliskt styrda med 

manöverspak på bryggkanten som man 

räckte från färjan.   



 

Färjan hade inte sådana moderniteter som radar och autopilot utan det var klocka och kompass 

som gällde och kompassen satt i taket. När färjan skulle backas upp vid infart i färjeläget så var 

det en lång spak som gick tungt för att lägga i backslaget. 

 
Ångbåten Björksundet - 

Vinön 2 

Eftersom det var krigstider och 

oljebrist kunde färjan endast gå till 

den 14 december i brist på driv‐

medel varför den fick läggas upp 

på varv i Hjälmare docka. Färjan 

fick vara upplagd till krigsslutet år 

1945 då den fick drivmedel igen. 

Under tiden sköttes trafiken med 

en ångbåt vid namn Björksundet, 

den döptes dock om till Vinön 2.  

Under den period kunde inga bilar fraktas över utan bara trafikanter och last. 

 

När färjan kom tillbaka efter krigets slut så gick den 3 turer per dag ‐ morgon, middag och kväll, 

men turantalet ökade ganska snart till 31 turer per vecka. 

Färjan var dålig för isgång, den hade för svag motor och den var inte byggd för isgång därför 

började man söka efter en större och starkare färja.  

 

Torsöfärjan - Vinön 2 

Vägverket hade småfärjor, men problemet var att standardfärjorna var för breda för sluss‐

rummen i Hjälmare kanal och kunde därför inte tas hit till leden. Så småningom fick de tag i en 

färja på Torsö i Vänern som kunde tas hit, där hade de fått en ny färja.  

Torsöfärjan, som den kallades, kom hit år 

1956. Den fick överta namnet Vinön 2 efter 

ångbåten. Torsöfärjan tog 6 bilar och gick lite 

bättre i isen trots att den hade svagare 

motor. Den färjan var gammal och det var 

mycket fel på den varför de började planera 

för en större och kraftigare färja som skulle 

vara byggd för att passa i slussrummen i 

Hjälmare kanal. 

Fortsättning följer! 

 Berättat av Sune Mohlin  
 Eva Widlund, foto: privat 

Båda färjorna i färjeläget på Vinön 



	

Vill	du	vara	med	och	utveckla	Vinön?	
	
Är	du	sommarboende?	
	
Vill	du	vara	med	i	Vinöns	Kultur‐	och	hembygdsförenings	
"Sommarboende‐kommitté"	eller	engagera	dig	i	någon	av	
de	grupper	som	finns?	
	
Några	personer	har	visat	intresse	av	att	vara	med	i	en	
sådan	kommitté	för	att	göra	vårt	Vinön	till	den	Hjälmarens	
pärla	vi	vill	att	ön	ska	vara.	Många	krafter	behövs	för	att	
hålla	ön	levande	såväl	för	året	runt	boende	som	för	
sommarboende.	
	
Kan	du	tänka	dig	att	träffas	för	att	diskutera	vad	sommarboende/deltidsboende	skulle	
kunna	göra	för	att	bidra	till	en	aktiv	gemenskap	på	Vinön?	
Hör	av	dig	till	ordförande	Peter	Kumlin	så	ordnar	föreningen	snarast	ett	möte.	
	
Hoppas	ni	alla	har	en	härlig	sommar	här	på	Vinön.	
	

Peter	Kumlin,	070‐514	6404		

	
De	arbetsgrupper	som	finns	idag	i	VKHF	är:	
	
Evenemangsgruppen.	Arrangerar	idag	valborg,	midsommar,	loppis	och	melodikryss	i	
bersån,	lyskväll	och	julmarknad.	Tar	gärna	emot	nya	idéer	och	fler	medhjälpare.	
	
Fastighetsgruppen.	Sköter	underhåll	av	skolan,	missionshuset,	lilla	uthyrningsstugan	
samt	övriga	byggnader	på	skolans	mark.	Händiga	personer	välkomnas!	
	
Vatten- och avloppsgruppen.	Alla	fastigheter	på	Vinön	kommer	att	besiktigas	och	bli	
anmodade	att	lösa	vatten‐	och	avloppsfrågan	–	frågan	är	bara	när	de	hinner	med	att	ta	
itu	med	ön.	Här	spelar	det	ingen	roll	om	man	är	fastboende	eller	sommarboende,	alla	
måste	hantera	detta.	Vatten‐	och	avloppsgruppen	gräver	fram	information	och	håller	oss	
uppdaterade	via	studiebesök	och	stormöten.	Delta	och	lyssna	in!	
	
Bredband och telefoni.	Här	pågår	mycket	just	nu.	Telia	är	intresserade	av	att	sätta	upp	
en	mast	på	Vinön	och	Stadsnät	kommer	att	lägga	ner	mer	fiberkabel.	Följ	gärna	
rapporteringen	i	Ö‐bladet!	
	
Blåljusgruppen.	Ön	saknar	färjetrafik	nattetid,	vilket	innebär	att	transport	av	
sjukdomsfall	under	nätterna	är	problematisk.	Sjöräddningen	kan	vara	en	lösning,	
räddningshelikopter	en	annan.	OBS,	att	man	alltid	ska	larma	till	112.	Är	du	sjukvårds‐
kunnig	eller	sjöfartskunnig	är	Sjöräddningen	alltid	intresserad	av	att	knyta	dig	till	
besättningen	(du	får	också	utbildning).		
	
Färje- och busstransportgruppen.	Är	kontaktpersoner	för	Vinöns	Kultur‐	och	
hembygdsförening	och	förhandlar	om	främst	färjetider	med	färjan	och	Trafikverket.		
	
Redaktionen för Ö-bladet.	Tidningen,	som	är	till	för	alla	på	ön,	jobbas	fram	av	en	
redaktion	som	gärna	tar	emot	förstärkning	(man	behöver	inte	vara	fastboende	för	att	
bidra	med	texter	eller	för	att	dela	på	ansvaret	att	vara	månadsredaktör).	



	
	
Vinöns	kultur‐	och	hembygdsförening	
	
Priser	för	olika	tjänster	som	tillhandahålls	av	föreningen	
	

 

Hyra	av	stora	salen	och	köket	i	skolan	(höst,	vinter,	vår)		
	 Medlem	300:‐	 	 Icke	medlem	600:‐	
	
Hyra	av	missionshuset	
	 Medlem	300:‐	 	 Icke	medlem	600:‐	
	
Hyra	av	övernattningsstuga	vid	skolan	
	 Medlem	100:‐	per	bädd	och	natt	 Icke	medlem	200:‐	per	bädd	och	natt		
	
Hyra	av	släpkärra	
	 Medlem,	per	dygn	250:‐	 Icke	medlem,	per	dygn	500:‐	
	 Medlem,	per	vecka	1.000:‐	 Icke	medlem,	per	vecka	2.000:‐	
	
Tillgång	till	tvättmaskin	i	skolan	
	 Medlem,	25:‐	per	tvätt	 Icke	medlem,	50:‐	per	tvätt	
	
Tillgång	till	dusch	i	skolans	källare	
	 Endast	för	medlemmar,	15:‐	
	
	
Medlemsavgiften	(150	kr	för	enskild	person,	300	kr	för	familj)	betalas	till	pg	46	94	70‐9	
eller	bg	190‐1206	(glöm	inte	att	skriva	namn!).	OBS!	Föreningens	styrelse	har	ansvar	för	
alla	lokaler	och	har	därmed	också	rätt	att	besluta	vilka	som	får	hyra.	
	

	

 
Stadsnät var här på ett informationsmöte i juli om möjligheten 
att dra bredbandsfiber till bostadshusen.  
 
Sista anmälningsdatum för att få ta del av det förmånligare 
priset är 31 augusti. 
 
I dagsläget börjar det närma sig det antal som krävs för att de 
ska sätta igång grävprojektet, men det behövs att alla som 
vill ansluta sig skickar in anmälan så att det blir av! 
 
Blankett finns på http://stadsnat.se/pages/Vinon2017 om du 
behöver ett exemplar.  



 

Texter från skyltarna på vandringsstigen 
Kan vara intressant att läsa för den som inte går runt stigen. 
 

Harset  

(Namnet har troligen kommit från 
Har-sjö-badet) 

Långgrund badplats för den som 
vill ta sig ett dopp. Här har sjön 
”ätit upp” nästan hela 
badstranden. Platsen används 
flitigt av grupper inom 
utomhuspedagogiken. 

All mark längs vandringsstigen är 
privat, allemansrätten gäller, visa 
hänsyn mot djur och natur. Tack 
för att du tar med dig eventuella 
sopor till närmaste papperskorg! 

 

  

Blixtens hamn  
Är en privat hamn som ligger 
västerut (mot vattnet).  

Om man går österut finns en väg 
upp till skolan och Missionshuset.  

Vandringsstigen fortsätter norrut.  

Det kan finnas betande djur i 
hagarna längs vandringsstigen, 
dessa håller markerna öppna och 
är därför viktiga. Visa hänsyn till 
djuren och stäng alltid grindar 
efter er. 

Oseas hamn  
 
Båthytten nere vid vattnet satt på 
ångaren Prins Carl och var år 
1900 skådeplats för ett mord-
drama där fem personer dog och 
åtta personer sårades natten 
mellan 17-18 maj. Dramat skedde 
i Mälaren men hytten kom till 
Vinön när Prins Carl frös inne i 
Storhjälmaren den kalla vintern 
1937-1938, ångaren reparerades 
och fick en ny styrhytt och därför 
hamnade den gamla hytten på 
Vinön. Förövaren var en av de 
sista personer i Sverige som 
halshöggs. Med huvudet i stup-
stocken sjunger han ”Trygg uti 
Jesu armar” 
 

(Källor: Sällsamheter i Närke och 
Sällsamheter kring Hjälmaren av 
Sture Nilsson) 

 

 



Hassellunden 
  
Kulturlandskap som bibehålls tack 
vare betande djur och idoga 
markägare.  

Allemansrätten säger att man 
enligt tradition får plocka MAX en 
handfull hasselnötter utan 
markägarens tillstånd. 

 

Hornudden  
 
Rastplats i vindskyddet.  
Om ni använder eldstaden tänk 
på brandsäkerheten!  
Man kan fundera på varför det 
ligger mängder av grankottar 
under några av de stora tallarna.  

 

 

 

Missionshuset  

Missionshuset kom till eftersom 
man inte fick ha frikyrko-
verksamhet i skolbyggnaden. 
Vinöborna gick samman och 
grävde upp lera och tillverkade 
tegel som Missionshuset byggdes 
av. Det här var i slutet av 1800-
talet. Huset användes flitigt av 
församlingen till gudstjänster, 
söndagsskola, Luciafirande, 
julfester, äggsexa och läger-
verksamhet. Vinöns missions-
församling har numera gått upp i 
Lännäs Frikyrka och Missionshuset 
ägs idag av Vinöns Kultur- och 
Hembygdsförening. Huset 
används idag av VKHF vid större 
möten samt av Svenska kyrkan 
till gudstjänst och verksamhet för 
dag-lediga. På sommaren har det 
använts till utställningar.  
 
 

Vinöns skola  
Huset byggdes av vinöborna 1884 
och användes som skola fram till 
1996. Det finns bilder från 
skoltiden inne i stora salen i 
skolan. Skolan ägs numera av 
Vinöns Kultur- och Hembygds-
förening och huset används som 
samlingslokal, det finns även ett 
bibliotek, som är en filial till 
Örebro kommuns biblioteks-
verksamhet. På övervåningen 
finns Ö-kontoret där Vinöns egen 
tidning Ö-bladet trycks varje 
månad. I källaren finns dusch och 
tvättmaskin. På sommaren drivs 
café i skolan. 



 

 

 

Kaffetårtor och smörgåstårtor  
     kan beställas alla dagar 
 
Pris:        kaffetårta       smörgåstårta  
 

  8 pers       200:-               300:- 
10 pers       230:-               360:- 
12 pers       260:-               420:- 
15 pers       320:-               500:- 
 
Ring Sten Tel: 070-239 02 11, 019-44 80 15 
 

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 019-44 80 28 
Vinöns kultur- och hembygdsförening 

 

 

Vinöns Bibliotek 
har öppet söndagar 16-17 
Fika till 
självkostnadspris 
 
 Välkomna  
hälsar Yvonne!  
 
 
 

 KOSTNADER 

 Föreningsmedlem Övriga

 Dygnshyra 250:- 500.‐

 Veckohyra 1.000:- 2.000:‐

 
 

 
 
 
 

Färskpotatis, olika grönsaker samt 
snittblommor finns. 

Öppet: söndag-fredag, och lördag fm 
 

För dagsaktuell information 
eller önskemål ring  

019-44 80 50 
el 070-370 59 50 

 
Varmt välkomna 

Mona Blixt 
 

 
 FÄRSKA VINÖÄGG OCH POTATIS 

Glass finns att köpa! 

hos Peter och Carina  

Tel: 019-44 80 33 

 



Tack Maggan 

För att Du plockar upp och städar så fint bland 

annat på badet och vid färjan! 

/Anita och Gunnar, sommarfolk 

 

 

 

MSC-certifierad Hjälmargös  

samt nykokta kräftor till försäljning hos Nilssons Hjälmargös på 

Norra Vinön.  

Det är öppet när skylten står vid vägen.  

Ring eller SMSa gärna: 0768-559714 eller maila: fisk@vinon.st  www.hjälmargös.se 

 

 

STUGOR för återträff 26 augusti 

Kursen i Utomhuspedagogik har sin sommarträff 26-28 augusti. Helgen då det är lyskväll! 

Under lördagen blir det även en återträff för tidigare kurser. Det blir alltså många utomhus-

pedagoger på ön denna helg. En del tältar så klart men några önskar bo i stuga, vi efterlyser 

därför stugor för lördag natt, eventuellt även fredag natt. 

Du som har en stuga för uthyrning hör av dig till arrangörsgruppen,  

 

Lotta Wollarz,  

e-post: lotta@wollarz.se  

telefon: 073-416 10 16 
 

eller till mig Eva Widlund,  

e-post: eva.widlund@vinon.se  

telefon: 0768 56 46 92  

 



 


     

vecka 31 1 tisdag 18.00 Brandövning                                                                                                                

 2 onsdag          

 3 torsdag   

 4 fredag  Värdshuset: Allsångsproffsen GRILLBUFFÈ 

 5 lördag  Värdshuset: Anders Wendin (Moneybrother) 

 6 söndag 16–17 Biblioteket öppet 
vecka 32 

   7 måndag                                                                                                          H M Drottningens namnsdag 

 
  8 tisdag    

 9 onsdag   

 10 torsdag  

 11 fredag   

 12 lördag  Värdshuset: Patrik Isaksson 

 13 söndag 16–17 Biblioteket öppet 

vecka 33 14 måndag                                                                                                                                    Sophämtning 

 15 tisdag 18–20 Styrelsemöte VKHF                                                                                                                                        

 16 onsdag   

  17 torsdag   

 18 fredag  

 19 lördag  

 20 söndag 16–17 Biblioteket öppet      

vecka 34 21 måndag   

 22 tisdag                                                                                                         

 23 onsdag    

 24 torsdag    

 25 fredag  

 26 lördag  
Lyskväll, vi tänder marschaller utmed stränderna 
Kurshelg Utomhuspedagogik lörd- månd Återträff för tidigare kurser - lördag

 
 27 söndag 

15.15  
16–17 

Gudstjänst i Missionshuset - kaffe 
Biblioteket öppet

vecka 35 28 måndag 18.00 Redaktionsmöte                                                                                                  Sophämtning 

 29 tisdag                                                                                                                                              

 30 onsdag   

 31 torsdag   

september 1 fredag  

 2 lördag   

 

 
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! 

 

 

augusti 2017 
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