


 

 

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 2016 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    

   
 

Först och främst vill jag tacka Vinöns kultur och hembygdsförening för den vackra höstgruppen av 

blommor som Mona hade gjort till mig i samband med min födelsedag, den värmde! 

Fotot på framsidan är ifrån Vinöns västra sida (Ethels hamn) och föreställer en hjälp för 

båtupptagning. I skrivande stund får vi hoppas att alla båtar är upptagna inför vintern. 
 

I detta nummer har några vinöbor bjudit på sina fina julminnen från sin barndomstid via Maj-Britt 

Wahlberg och UllaLena Andersson. Varmt tack! 
 

Vi har också fått en viktig och aktuell rapport från ”blåljusgruppen”, tack! 

I april 2014 bad jag Johan N att skriva ett kåseri, jag tycker att den var bra så jag har valt att ta med 

den igen, läs och begrunda utifrån ovanstående arbetsgrupp! 

 

Tack till alla som har hjälpt till med detta nummer av Ö-bladet! 

Birgitta Åberg Andersson/månadens redaktör 

 

Vår Ö-blads distributör Sune och Barbro Mohlin önskar alla vänner och bekanta en 

            
  

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. 

mailto:obladet@vinon.se
http://www.vinon.se/
mailto:o-bladet@vinon.se


JULMARKNAD PÅ Vinön 
Lördag 10 december kl.13.30-16.30 

Ta med vänner och bekanta och kom till Vinöns skola 

Det kommer att bli försäljning av: 

 

 Vinöprodukter som saft, sylt hembakt bröd och julgodis 

 Hantverk, julkort med hälsning från Vinön och böcker om Vinön 

 Mona säljer julkransar, blommor och julbockar 

 Kaffe med dopp, glögg och pepparkakor 

Välkommen 
Önskar 

Vinöns Kultur och Hembygdsförening 



Julbord på Vinön 2016

 
 Den 26 november - 18 december 

  Vinöns Värdshus! 
 

Lördagar: 13,00 – 16,00  &      18,30 – 23,00 

Söndagar: 12,00 – 16,00 

Vi tar även emot beställningar av större grupper  

Utöver dessa tillfällen 

480 kronor / person  (0-6 år: gratis, 7-13 år: 205 kr) 

Ring för bokning: Johan Wilhelmsson: 070-763 21 56 eller 
Catrine Neiler: 073-940 00 61 

God jul ! 
                                       Önskar 

Tomas & Catrine         och        Johan & Veronika    

                               med personal 



 

 

 

LUNCHSERVERING I SKOLAN 

TORSDAGAR 12.30 

1:a december     (inställt pga sjukdom) 

8:e december      Rotmos och fläsklägg 

15:e december    Julsmaker 

 

Pris 80:- Bröd, smör, ost, måltidsdryck, kaffe och kaka ingår i priset 

Anmälan senast tisdag kl.11 för planering av inköp 

från Handla 24 
Tel 019 44 81 01 

 

Varmt välkomna önskar UllaLena 

Vinöns Kultur och Hembygdsförening 

 

 

 

Supertipset: mogen avokado på 10 minuter! 

Bara stenhårda avokados i affären - ingen 

guacamole till fredagstacosen? Jodå, det 

går att göra dem mogna på några minuter. 

I ugnen! 

Så här gör du: 

Slå in avokadon i aluminiumfolie. 

Lägg den i ugn, 90 grader, i ca 10 minuter. 

Ta ut den och låt den svalna i kylen. 

 

Hälsningar Christina 



Så minns vi julen på Vinön   
  

Granen var grön till 27 mars 
Vi hade en gran som stod i stora rummet där det alltid var svalt eftersom 
vi i regel inte eldade där. Utom på julafton då vi tände i kakelugnen. 
Julgranen stod på en fot som var ett kors av trä och den hade ingen 
behållare där man kunde hälla i vatten, så granen vattnades aldrig. 
Ett år i slutet av femtiotalet, när jag var sju, åtta år år gammal, var 
granen, som stod på ett träkors, fortfarande grön och grann när vi bar ut 
den, den 27 mars. Det var samma dag som mamma fyllde år. 
Annars brukade granen åka ut tjugondag Knut. 
På julafton hade vi levande ljus i granen. När de var tända lämnade vi aldrig rummet. 
Granen var bland annat smyckad med julgranskarameller, julgranskulor, tomteansikten och 
glitter. Den var inte så överbelastad som julgranar är i dag. 
Pappa brukade hänga upp ett eller två tomtebloss i granen. Han tyckte det var vackert när 
de sprakade och gnistrade. 
 

Berättat av Mona Blixt 
 

Adventskaffe med adventsgran 
Vi hade också ett rum där det var kallt och där det dagen före julafton eldades i öppna 
spisen. På julafton satt jag vid öppna spisen för att det var varmt där. Julgranen stod vid 
fönstret. Det var när jag var liten på 50-talet. 
Inför julen bakade mamma flera sorters kakor, saffransbröd, vanliga bullar och vörtbröd. 
På julafton kunde man handla det sista inför julen i affären som hade öppet. Vi köpte alltid 
en glasflaska med svagdricka. Den var på en fem liter och stod i en träställning. 
Min bror Tage och jag lyssnade på Nicke Lilltroll på radio på julafton. Nicke hjälpte tomten 
att dela ut julklappar. 
Inför första advent var det Tages uppgift att gå ut i skogen och hämta en liten adventsgran, 
cirka en meter hög. 
Den fick stå kallt på verandan eller inne i det svala rummet. När det var advent togs granen 
in i köket och ljusen i granen tändes lagom till adventskaffet. 
På juldagen gick vi i julotta, antingen i Missionshuset eller Betesda. Samma dag var det 
söndagsskolefest i Missionshuset. Då fick vi läsa var sin liten vers. Sedan fick vi en tidning och 
en godispåse. 
 

Berättat av Solveig Eriksson 
 

Julklappen hängdes på dörrhandtaget  

Pappa köpte två grisar på våren och de slaktades till jul. Lutfisken lades i 
blöt i en stor balja i mjölkrummet. Det var mycket lutfisk som lades i blöt 
och den räckte till långt efter jul. 
Grannpojken Erik och jag bytte julklappar när jag var liten på 50-talet. 
Paketen skulle hängas på ytterdörren och man skulle springa därifrån 
utan att bli upptäckt. Vi hade en ”tallskog” mellan våra hus och jag stod jättelänge och 
väntade på att Eriks familj skulle flytta sig från fönstret så att jag kunde smyga fram och 
hänga paketet på dörrhandtaget. Blev man upptäckt blev man inkallad och bjuden på godis. 
Det var viktigt att inte bli upptäckt och inkallad. Jag blev upptäckt men Erik blev inte 
upptäckt en enda gång. 
 

Berättat av Mariann Karlsson 
 



Julottans predikant försov sig 
När jag var liten på 40-talet kom tomten med en stor kälke till mig. Det var Holger, bror till 
Anders Winestrand, som var tomte. Han sa ”före kommer efter”. Det glömmer jag aldrig. 
Han menade att föret kommer sedan. 
En annan jul fick jag en stor flygmaskin i julklapp men jag fick bara titta på den för den skulle 
hänga i taket. 
Blåbandsföreningen hade luciafirande i Missionshuset i slutet på 50- och början av 60-talet. 
Det var paketauktion och en person var utklädd till tomte. Folk skulle gissa vem det var. 
När det var det julotta i Betesda, en gång på 60-talet, kom det ingen predikant. Han hade 
försovit sig och de fick gå och hämta honom. 
 
Berättat av Sune Mohlin 
 

Nedtecknat av Maj-Britt Wahlberg 
 
 

 

Min speciella julbonad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
 
Året var 1955. Greta Winestrand har en liten systerdotter som var mycket omtyckt av henne. 
Jag fantiserar lite och tänker mig moster i fart med julstök och allt annat som hör till julen. 
Med en liten flicka i släkten så vill hon ge henne en vacker och fin julklapp. Men vad? Det 
fanns nog en hel del att välja på. Leksaker, kläder, kanske en slant så mamma kunde köpa 
något som behövdes. Hur funderade Greta när hon hade fullt upp? Skulle hon hinna fara till 
stan? Eller i alla fall till Odensbacken. Vart det blev vet jag inte men det har ingen betydelse, 
presenten blev en julbonad. Den hänger fortfarande uppe varje jul på samma plats ovanför 
kökssoffan. 

      UllaLena 



 
Är du intresserad av att driva café på Vinöns skola fr o m 2017? 

 
Ev frågor och förslag samt 
intresseanmälan senast  
söndag 8 januari till Vinöns kultur 
och hembygdsförening 
Peter Kumlin  
Norra Vinön 310, 715 93 Vinön 
Tel 070 514 64 04 
pk@nuinternet.com 

 

 

Hjälmarens vattenstånd November  

 

Hämtat från SMHI/Ulf Johnsson 

mailto:pk@nuinternet.com


 
 
 
 

Nu finns: 
Kransar, buketter 
och julbockar till 
utsmyckning. 
Hyacinter, amaryllis 
mm. 
 
Julgrupper tillverkas fortlöpande 
samt efter beställning och önskemål. 
 
Beställ gärna julblommor i god tid 
före julhelgen. 
 
Jag finns på Vinöns julmarknad 
den 10 december. 
 
För dagsaktuell information eller 
önskemål ring tel. 019-44 80 50,  
                             070-370 59 50 
 

God Jul o Gott Nytt År  
önskar jag Er alla / Mona 

 

 
 
 
 
 
 

Tack Mona från alla 
kransbinderskor! 

 
 
 
 

 

MASSAGE 
 

Elisabeth Behr, zon- och massageterapeut 
kommer till Vinön  
18 januari 2017 

 
Tidsbokning 

Tel 070-399 58 08 
Telefontid: 08.00 – 09.00 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
FOTVÅRD 

Fotvårdare Inger Murstam kommer 
till Vinön den 3 december. 

 
Bokning görs till  

Yvonne 019-44 80 51 

______________________________________ 
 

UTFÖRSÄLJNING I LILLA SKAFFERIET 
 

Passa på att fynda! 
Lilla skafferiet säljer ut till halva priset! 

Hushållspapper och toalettpapper är slut. 
 

 

 



 

 

 

KONFERENSER I NYGAMMAL SKOLMILJÖ 

Vi har uppehåll under sommaren, 

välkommen tillbaka i höst! 

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 på 

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 

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:- 

 

 

 

 FÄRSKA VINÖÄGG OCH POTATIS 

hos Peter och Carina  

Tel: 019-44 80 33 
 

   

    
 

http://www.vinokonferenser.se/


 

 

 

 

 

 

 

 

Ett stort tack till UllaLena som jobbar sin sista dag inom 

VKHF onsdagen den 21 december!  

Dina luncher på skolan har varit mycket uppskattade och 

Du har varit en god ambassadör för Vinön som värdinna 

via Missionskyrkans hantverk och konstutställningar! 

Vi vill också passa på att tacka alla som har ställt upp som 

vikarier när UllaLena har tagit ut sina semesterdagar! 

 

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

Temadag Hjälmaren 

Söndagen den 27 november ordnade Yvonne och Birgitta via 

VKHF en göslunch samt kaffe och kaka. Johan Nilsson 

föreläste kring miljöcertifierat gösfiske, och övergödningen 

av Hjälmaren – framtiden.   Tack Johan vi återkommer till 

Hjälmarens fågelskär! 

Vi har nu också fått en ökad förståelse att fortsätta jobba 

med avloppsfrågor – Hållbar utveckling! 



Denna bok har studiecirkeln Vinöns historia arbetat med och planerat att vara 

klar för tryckning till Vinöns Kultur och Hembygdsföreningens 25 års jubileum. 

Bidrag har erhållits för tryckning på Linderoths i Vingåker av 

Landsbygdsnämnden via VKHF. 

Hälsningar Studiecirkeln/Eva Svensson 

 



Kajfrågan i Hampetorp, vad händer? 
Bakgrund: Allt sedan färjan slutade gå nattetid så har vi från ön framhållit att kommunen skall ordna 

en kaj på Vinön och en i Hampetorp för att kunna angöra med räddningstjänstens och SSRS båtar. 

Alla har varit överens om behovet, men ingen har tagit tag i frågan på allvar. Nu har 

Landsbygdsnämnden* tagit tag i frågan och hjälpt oss vidare och vi har valt att fokusera på kajen i 

Hampetorp först.  

 

Ett problem har varit att marken 

väster om färjeläget i Hampetorp har 

haft en dansk ägare. Detta har 

kommunen precis löst, och man får 

tillträde till marken den 1a december. 

Det kan låta underligt, men det danska 

bolaget ägde marken från 

sjösättningsrampen och 

busshållplatsen och västerut. Så detta 

köp var viktigt ur många aspekter.  

 

Då det har visat sig att vi är många 

som är intresserade av en kaj i 

Hampetorp, (inte bara öbor) så har Samverkarna i Östernärke* drivit frågan vidare.  Intresset är stort 

från de som har passagerarbåtar i sjön, från Hjälmarens Båtförbund med flera. 

  

Nu har arbetet kommit så långt att Samverkarna har ansökt om ett bidrag från Landsbygdsnämnden 

till finansiering av en förstudie. Nästa steg blir alltså att se om det blir några pengar. Om vi får pengar 

till en förstudie så får vi se vad den resulterar i. Syftet med studien är att utreda om det är möjligt att 

anlägga en kaj, hur den skall finansieras samt vilka tillstånd som krävs. 

Parallellt med detta hjälper landsbygdsnämnden och deras tjänstemän oss att driva frågan om en 

tillfällig landstigningsplats så att det ska gå att bära iland en bår tills det större bygget blir klart. 

 

*Samverkarna i Östernärke, 

en förening för företag och föreningar i samverkan i Östernärke. 

 

Samverkarna i Östernärke heter den förening som sedan 2004 organiserar företag och föreningar i 

Östernärke.  

Föreningen har idag ca 180 medlemmar och vänder sig till företag, föreningar och andra som vill vara 

med och verka för ett starkt Östernärke. 

Föreningen Samverkarna i Östernärke vill utveckla förutsättningarna för att i samverkan leva, bo och 

verka i Östernärke genom att främja befintliga företags existens och skapa förutsättningar för 

nyföretagande samt värna om föreningslivet. 

 

*Landsbygdsnämnden är en nämnd i Örebro kommun som bland annat ska se till att landsbygdens 

intressen beaktas i kommunens beslut. 

 

För frågor, kontakta Rikard Widlund 0768 56 46 94, eller Bengt Bronner, bengt@samverkarna.se 



Ett kåseri av Johan Nilsson  

 

                     
 

Tisdagmorgon  

-Titta abolansen! En snorig men uppspelt parvel blir först att upptäcka och 

offentliggöra för resten av ungarna i den skuttande röriga ormen av förstaklassare 

som kliver av färjan. Eftersom dom redan har åkt varje dag i ett och ett halvt år är 

dom resvana och nu blir det bara extra spännande om det är grov sjögång eller nån 

spännande transport. 

 

-Larmcentralen tyckte vi skulle skynda oss lite, patienten har haft andningsbesvär 

sedan midnatt. 

 

-Ja det ska jag göra, så fort vi kommer ut på vägen. Men han klarar sig nog ett tag till. 

Dom sitter tysta en stund och sedan börjar dom tala samtidigt: 

-Det är ju helt... 

-Man kan ju tycka att... nä säg du! 

 

På väg in mot Örebro möter dom flera skolbussar fulla med barn i olika åldrar på väg 

till plugget i Hampetorp, Brevens, Kilsmo och Asker. 

 

-Det sägs att dom har räknat på det och att transporterna totalt sett har minskat med 

Geologik-systemet, oavsett dom övriga samhällsekonomiska vinsterna alltså. 

-Ja det tror jag nog, det är ju faktiskt lika långt från A till B som från B till A.  

-Fast det är bra mycket längre från Bryssel och hit än härifrån till Bryssel. Han 

skrattar och får medhåll av ambulansvårdaren. 

-Jag tycker det har blivit bra, bättre för barnen med djur och natur, mina har blivit 

mycket friskare sen vi lade om. 

-Ja det är klart, och vi äter mycket bättre nu. Och många har fått jobb där dom bor. 



Det var vettigt att börja med kolosserna, dom stora institutionerna och företagen. 

Dom drog med sig alla underleverantörer och logostiken blev enklare när alla 

lastbilar slapp åka in i smeten. 

 

-Äntligen! Var har ni varit, han har haft det jobbigt hela natten! 

-Ja vi kom så fort vi kunde och nu ska du se att det ordnar sig. 

Patienten får en syrgasmask och får sitta på båren, han har det svårt men klarar sig 

och ambulansvårdaren tar väl hand om honom bak i bilen. Dom slår inte på sirenerna 

på väg ut ur stan, trafiken är lugn. 

 

Kvinnan i framsätet har övergått från djup oro till ilska, hennes mans liv har varit i 

fara och hon har hela natten känt sig maktlös. 

-Kunde ni inte ha masat er hit lite raskare, det har gått sju timmar! 

-Första färjan gick för en timma sedan, vi kan inte göra något åt det. Föraren är van 

vid argumenten och kritiken. 

-Ska jag behöva vara sjukvårdare på gamla dar, vi har faktiskt betalat skatt hela våra 

liv för att få lite grundläggande trygghet! 

-Jag förstår din situation helt men nu är det som det är. 

 

En stunds tystnad, spänningen släpper lite när dom passerat Odensbacken. Färjan är 

anropad och ligger och väntar med en plats ledig för ambulansen. 

 

-Du, säger föraren dröjande, det är ju inte min sak men om det här tillståndet är 

återkommande, vore det inte en bra idé att flytta lite närmare sjukhuset. 

-Nähädu! Jag är Örebroare och där tänker jag bo kvar! Flytta till Vinön är inte ett 

alternativ! 

-Nej jag förstår det, du trivs väl i stan, men många gör det. Flyttar ut alltså. 

 

Dom rullar ombord på färjan och så fort dom rundat Kalvön ser dom den majestätiska 

nya lasarettskrapan på Nabben. 

 

 

 

 

 
 

 

 



Julhälsningar 
2016

 

 

 

 

God Jul och Gott Nytt År 

                            tillönskas alla 
                            Sten o Mariann      

 

 

 
 

 
 

 

God Jul och Gott Nytt År 

 

önskar  

Maggan  

 
 

En riktigt  

God Jul och ett  
Gott Nytt År 2016 
 

tillönskas alla av 
familjerna Löfsäter 

 
 

 
GGoodd  JJuull  oocchh  eetttt  GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr!!  

  

öönnsskkaarr  vvii  aallllaa  vviinnööbboorr  ffrråånn    

kkuurrsslleeddaarree  oocchh  kkuurrssddeellttaaggaarree  

””UUttoommhhuussppeeddaaggooggiikk  åårreett  rruunntt
  

TTeemmaavvaannddrriinnggaarr  ppåå  VViinnöönn  
  

  

  

 

 

God Jul och Gott Nytt År 

tillönskas alla vinöbor 
 och övriga läsare av Ö-bladet 

Ulf och Christina Johnsson 
 

 
 

 

Greta önskar   

släkt och vänner 

God jul  

och gott nytt år 

 

 



Julhälsningar 
2016

 

God Jul och Ett Gott Nytt  
Tårt-År 
 
önskar 
  
Vinöbagar´n       

 

 
 

     God Jul och 
      Gott Nytt År 

 
önskas alla av 

Stig, Berit och Daisy 
  

 
  

GGoodd  JJuull  oocchh  GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr  

önskar vi er alla! 

 

Eva och Bernt 
Widlund 

 

 

 
 

Nils och fanta 

önskar 

 
God jul 

och gott nytt år 
 

 

god jul och 

gott nytt år  

Önskar 

ullalena 

 

 
 

God Jul och ett Gott nytt år önskar  

Susanne och Ray Reinholdsson 

 

 
 



 

FRÅN TIDNINGEN SKÄRGÅRDEN nr 47 
Jag prenumererar på tidningen Skärgården, en nyhetstidning från Stockholms skärgård,  

och i veckans nummer kan man läsa denna tänkvärda krönika av Lasse Söderman.  
 

Eva Widlund 
  

 
Bevara oss från experterna 

Sedan länge pågår ett slags byråkratisk ockupation av skärgården. Det märks till 
exempel genom strandskyddsbestämmelserna. Regelverket hämmar effektivt öarnas 
utveckling och kan få den mest tappre nybyggare eller entreprenör att kasta in 
handduken och flytta. Delvis sker annekteringen i det dolda genom att beslutsfattare på 
vissa myndigheter agerar utifrån en egen agenda som ibland står i strid med politikens 
intentioner. När strandskyddet skulle ses över och tas bort där det inte behövdes fick 
det på sina håll rakt motsatt effekt. I dag har strandskyddet utökats från 100 till 300 
meter på en rad öar vilket i praktiken gjort dem omöjliga att nyttja till något annat än 
solbad och promenader. 
 
Det är inte av ren illvilja som detta sker, tvärtom. De ansvariga är övertygade om att de 
vet så mycket bättre än alla andra hur skärgården ska skötas. Ockupationen av 
skärgården pågår även på ett mentalt plan där beslutsfattarnas idéer med tiden bildar 
norm. Alla vill vi att skärgårdens värden bevaras och utvecklas, men är det så självklart 
att det ska ske ur storstadens och experternas romantiska skrivbordsperspektiv?  
Den vida kunskap som finns på öarna om skärgårdens resurser, och hur de bäst 
förvaltas, värderas inte särskilt högt i maktens korridorer. Inom många myndigheter 
finns ett motstånd mot lokal förvaltning eftersom man inte vill släppa ifrån sig makten 
över de frågor man hanterar. I egenskap av experter anser man sig dessutom ha 
tolkningsföreträde. De kunskaper som öborna samlat på sig i generationer är inte vatten 
värda när de ställs mot specialisternas forskning och vetenskapliga rön. Och så går det 
som det går emellanåt.  
 
Ängsö i norra skärgården brukades och förvaltades av skärgårdsbor i århundranden. 
Träden hamlades, ängarna slåttrades, markerna betades och vassarna slogs. När öborna 
i början av 1900-talet tänkte hugga ner ett par gamla ekar gick en sommarboende i 
taket. Han hette Ivar Afzelius och råkade vara justitieråd. Han ordnade så Ängsö blev 
nationalpark och riktiga experter kopplades in för att skydda ekarna och den vackra 
naturen. Slåtter förbjöds och såväl kreatur som öbor sparkades ut från Ängsö och snart 
växte hela ön igen. Så där 30 år senare insåg man att det där med slåtter och kossor 
kanske ändå inte var så dumt och ett omfattande renoveringsarbete påbörjades för att 
återställa det som förstörts. 
 
I dag känns den tragikomiska historien avlägsen och främmande men faktum är att 
samma sak händer än i dag. Nu stavas inte problemen sly och fäfot utan skarv- fiske- och 
sälförvaltning samt strandskyddsbestämmelser. Har vi tid och råd att vänta 100 år till 
innan experterna lyssnar på dem som faktiskt kan det här?  

 

 
Lasse Söderman 



  

Buss- och färjetidtabell 2016-2017 
Bussens tidtabell gäller från 11 december 2016 - 13 augusti 2017 

Färjans tidtabell gäller höst, vinter, vår 
 

Vinön - Hampetorp - Örebro 
  

Helgfri måndag-fredag Helgfri lördag   Sön- och helgdag 
 

tim min 

 

Buss avgår  
mot Örebro 

 

tim min 

 

Buss avgår  
mot Örebro 

 

tim min 

 

Buss avgår 
mot Örebro 

05 40 06.05         

06 30 06.55  07 00 C       

07 30 08.00  07 50 D 08.45  07 25 C  

08 35 D 10.08  09 25 10.20  08 15 D 08.50 

10 45 12.10  10 15   10 00  

11 45   11 55 12.50  12 00 12.40 

13 00 14.55   13 00   13 30  

14 25   14 00 15.35  15 15  

15 45 16.30  16 00   17 15 17.45 

16 45 17.58  18 00   18 15   

17 45   19 00 B, D   19 15 D  

18 45 D 19.15      21 00 C 21.15 

20 55 C 21.15  21 00 C   22 00 C  

22 00 C      

 23 30 A, C   23  00 C 

       
       

Örebro - Hampetorp - Vinön 
  

Helgfri måndag-fredag Helgfri lördag Sön- och helgdag 

tim min 

 

Buss ankommer  
från Örebro      tim min 

Buss ankommer 
från Örebro    tim min 

 

Buss ankommer  
från Örebro 

05 15   07 00 C   07 00 C  

06 05   07 50 D   07 50 D  

07 00   09 25  08.26  09 30  08.26 

08 10 D  08.00 

 
 10 15 10.11  11 30  

10 15  09.33  11 55   13 00 12.31 

11 15   13 00 12.41  14 45  

12 30 11.38  14 00   16 45  

13 55 13.31  16 00 15.26  17 45 17.31 

15 15   18 00   18 45 D  

16 15 15.35, 16.13  19 00 B,D   20 30 C  

17 15 17.05 21 00 C   21 30 C 21.11 

18 15 D 18.05  23 00 C     

20 30 C 19.30          

21 30 C 21.15          

23 00 A, C  
 

         

           
 

Kallelseturer 

beställning senast 30 min. innan 

avgång 0771-65 65 65 Vinöleden 

 

 

Färjan 

A = Går endast fredagar 

B = Går ej 24 december 

C = Går endast efter kallelse 

D = Ingen dubblering 

 

 

Trafikinformation Färjan 
www.trafikverket.se/vinoleden 
 

Bussen Länstrafiken 

www.lanstrafiken 
0771 55 30 00 

http://www.trafikverket.se/vinoleden
http://www.lanstrafiken/


JULSALLAD 

10 port 

1 paket fryst brysselkål (250 g) eller 

motsvarande mängd färsk 

200 g rotselleri  

400 g morötter  

2 saftiga äpplen  

1 röd paprika 

1 hel gurka  

1 ½ l strimlad isbergssallad 

Salladssås 

1 tsk fransk senap + 2 msk svensk senap 

1 msk vinäger 

1 dl olja 

1 krm salt, 1 krm svartpeppar 

3 dl gräddfil 

Gör så här 

Tina brysselkålen och halvera dem. (Färsk kål 

kokas först en kort stund och låt kallna.) 

Skala och skär rotselleri i tärningar. Koka 5 

min i lättsaltat vatten. Häll av och låt kallna. 

Skala och skär morötter i tändstickssmala 

strimlor. Skala, kärna ur och skär äpplen i små 

tärningar. Skär också urkärnad paprika i små 

tärningar. Skär gurkan i smala stavar och 

strimla salladen. 

Lägg salladen på ett vackert fat så att den 

täcker. Lägg övriga ingredienser i en stor skål 

och blanda om. 

Sås: Blanda senapssorter med vinäger. Droppa 

ner oljan och rör hela tiden så att såsen inte 

går isär. Krydda med salt och peppar. Vänd ner 

gräddfilen. 

Häll såsen över de skurna grönsakerna och 

blanda väl. Häll upp salladen i pyramidform på 

isbergsbädden. Servera på julbordet eller 

enbart till skinkan.  

 

KRISPIG FÄNKÅLSSALLAD  

Ett förträffligt inslag på middagsbordet! 

Detta är ett recept från Buffé nr 11, 2006.  

8 port 

2 fänkål 

1 rödlök 

2 äpplen 

1/2 dl finhackad dill 

juice av 1 citron 

2 msk olja 

2 msk honung 

salt och peppar 

Gör så här 

Skär bort rotfästet och strimla fänkålen fint. 

Lägg den i isvatten i 30 minuter. Skala och 

skiva rödlöken tunt. Skär äpplena i tunna 

skivor. Häll bort vattnet från fänkålen. Blanda 

en dressing på citronjuice, olja och honung. 

Blanda grönsakerna med dressingen. Smaka av 

med salt och peppar. Servera genast. 

Tips! 

Salladen är särskilt god till rökt och gravad 

lax. 

 

PASTRAMI MED ROTSELLERISALLAD 

1 portion 

100 gram pastrami 

100 gram rotselleri  

1/2 äpple 

1/2 msk riven pepparrot 

1/2 dl crème fraiche 

salt och peppar 

1/4 gräslök 

Gör så här 

Skala rotselleri, och skär den i ½-cm tjocka 

strimlor. Koka rotsellerin i lättsaltat vatten 1 

min – inte mer. Spola den i kallt vatten och låt 

vattnet rinna av väl. Strimla äpple och blanda 

det med selleri, riven pepparrot och crème 

fraiche. Smaka av med salt och svartpeppar. 

Låt salladen stå och dra i kyl i minst 10 

minuter helst ett par timmar före servering. 

Finhacka gräslöken och strö på före servering. 

Servera med pastramin. 

Tips! Denna sallad passar utmärkt på en buffé 

men då utan pastrami. 

 

KRÄMIG ROTFRUKTSGRATÄNG  

Färggrann gratäng fylld med säsongens bästa 

rotfrukter, här med gulbeta, morot, 

palsternacka och rotselleri. Krydda med 

timjan, ös på med grädde och in i ugnen. Gör 

gärna rotfruktsgratängen i förväg så hinner 

den sätta sig. Värm sedan på gratängen vid 

servering. 

6 port Ugn 200°  

700 g gulbetor  

500 g morötter 

400 g rotselleri 

150 g palsternackor 

5 dl vispgrädde 

2 dl mjölk 

3/4 dl flytande honung 

4 repade timjankvistar (eller 1 tsk torkad 

timjan) 

1 msk salt 

3 krm svartpeppar 

smör till formen 

http://www.ica.se/buffe


Gör så här 

Skala och skiva rotfrukterna tunt och lägg 

dem i en smord ugnssäker form, ca 20x30 cm. 

Blanda grädde, mjölk, honung, timjan, salt och 

peppar.  Häll gräddblandningen över 

rotfrukterna. Ställ in i mitten av ugnen ca 50 

minuter, tills rotfrukterna är mjuka och 

gratängen har fått fin färg. 

 

KRÄMIG ROTFRUKTSGRATÄNG  

Inte någon smalmat precis men en härligt 

krämig gratäng som har sin givna plats på 

julbordet. 

4-6 port Ugn 200° 

1 kg potatis 

2 morötter, ca 300 g 

1 kålrot, liten, ca 300 g 

1 palsternacka, ca 150 g 

2 gula lökar 

1 påse babyspenat, ca 70 g 

2 dl vispgrädde 

2 dl crème fraiche 

muskot, riven 

1 tsk salt 

1 krm svartpeppar 

Gör så här 

Skala och skiva potatis, morötter, kålrot, 

palsternacka och lök. Vispa samman grädde 

och crème fraiche och koka upp. Smaksätt 

med riven muskotnöt. Varva de skivade 

grönsakerna i formen med salt och peppar. 

Lägg spenaten i ett lager ungefär på halva 

höjden. Häll den heta gräddblandningen över. 

Grädda i ugnen i ca 50 minuter tills 

grönsakerna är mjuka och gratängen har fått 

färg. Täck med folie på slutet om ytan verkar 

bli för mörk. 

 

PEPPARKAKSTÅRTA MED SAFFRAN OCH 

APELSIN 

4-6 port 

20 små pepparkakor 

½ g saffran 

1 sockerbit 

½ apelsin 

1 l vaniljglass 

frukt till dekoration 

Gör så här 

Stöt pepparkakorna i en mortel. Lägg hälften 

av smulorna i en springform, ca 22 cm. Ställ 

formen i frysen medan du gör glassmeten. 

Stöt saffran i en mortel med sockerbiten. 

Tvätta apelsinen i varmt vatten. Riv av skalet 

och pressa ur saften. Blanda med saffran. 

Skär glassen i mindre kuber. Lägg glass och 

apelsinblandningen i en matberedare. Kör på 

högsta hastighet en kort stund så allt blandas. 

Fördela glassmeten i formen över 

kaksmulorna, avsluta med resterande 

pepparkakssmulor som topping. Ställ in formen 

i frysen och låt glassen stelna ca 4 tim. Skär 

glassen i bitar vid servering och dekorera med 

frukt. 

 

CHOKLADPANNACOTTA MED ROM OCH 

CITRUS 

Visst är det skönt med en dessert som kan 

förberedas och stå och vänta i kylen. Servera 

gärna pannacottan med vispad grädde som 

smaksatts med vanilj. 

4–6 port 

3 gelatinblad 

3 dl vispgrädde 

1 dl strösocker 

150 g mörk choklad 

1/2 dl mörk rom 

3 dl grekisk yoghurt 

Topping 

1 apelsin 

1 clementin 

Garnering 

kryddgrönt 

Gör så här 

Lägg gelatinbladen i blöt i kallt vatten ca 10 

min. Blanda samman grädde och socker i en 

kastrull och hetta upp blandningen så att 

sockret smälter. Rör hela tiden. Hacka 

chokladen. Ta bort kastrullen från värmen. 

Tillsätt choklad och rom i gräddblandningen. 

Rör tills chokladen smält helt. Ta upp 

gelatinbladen från vattnet och krama ur all 

vätska. Lägg ner dem i den varma gräddkrämen 

så att de smälter, rör om noga. Tillsätt 

yoghurten, lite i taget, och rör tills 

blandningen är helt slät. Fördela i 4–6 glas 

eller skålar. Placera glasen i kylen och låt allt 

stå i minst 3–4 tim.  

Topping: Skär bort skalet från apelsinen och 

clementinen och skär bort allt det vita. Skär 

ut hinnfria klyftor av apelsinen och skiva 

clementinen. Garnera med frukten och 

kryddgrönt. 

 

 

 
Årets sista recept är en blandning av sånt 
som kan passa till julens fester. 

GGoodd  JJuull    oocchh  ssmmaakklliigg  mmåållttiidd  öönnsskkaarr  

CChhrriissttiinnaa  JJ  

http://www.tasteline.com/recept/potatis/
http://www.tasteline.com/recept/morot/
http://www.tasteline.com/ingrediens/kalrot/
http://www.tasteline.com/ingrediens/palsternackaor/
http://www.tasteline.com/ingrediens/gul-lokar/
http://www.tasteline.com/recept/spenat/
http://www.tasteline.com/ingrediens/vispgradde/
http://www.tasteline.com/ingrediens/creme-fraiche/
http://www.tasteline.com/ingrediens/muskot/
http://www.tasteline.com/ingrediens/salt/
http://www.tasteline.com/ingrediens/svartpeppar/




 1 torsdag 12.30 Lunchservering i skolan - inställt pga. sjukdom 

 2 fredag   

 3 lördag  Fotvård se separat annons 

 4 söndag 16 -17 Biblioteket öppet - fika                                                                          2:a advent             

vecka 49 5 måndag                                                                                                                                       Sophämtning 

 6 tisdag 18.00 Brandövning                                                                                                          Beställ mat!   

 7 onsdag 19.00 Tjejträff – julpynta  

 8 torsdag 12.30 Lunchservering i skolan OBS!-anmälan                                                              
  9 fredag   

 

 
10 lördag 13.30-

16.30 Julmarknad i Vinöns skola                                                                   Nobeldagen                                                   

 11 söndag 16 -17 Biblioteket öppet - fika                                                                                        3:e advent                                                                       

vecka 50 12 måndag   

 13 tisdag                                                                       Luciadagen         Beställ mat!                                                                                         
 14 onsdag 19.00 Tjejträff - julavslutning 

 15  torsdag 12.30 Lunchservering i skolan OBS!-anmälan                                                              
 16 fredag   

 17 lördag    

 18 söndag 16-17 Biblioteket öppet - fika                                                                          4:e advent       

vecka 51 19 måndag                                                                                                                                      Sophämtning    

 20 tisdag  Beställ mat!                                                                                         

 21 onsdag                                                                                                                               Vintersolståndet                                                                                                                     

 22 torsdag    

 

 
23 fredag                                                                                         H M Drottningens födelsedag                                                                                      

     24 lördag                                                                                                                                             Julafton 
 

 
25 söndag 07.00 Julotta i Lännäs kyrka Extra färja från Vinön kl 06.15                                Juldagen 

vecka 52 26 måndag 10.00 Gudstjänst, Missionshuset firar 130 år  
Mikael Schmidt, Håkan Isacsson - kaffe                                                       Annandag jul                                                                                                

 27 tisdag                          Beställ mat!      

 28 onsdag   

 29 torsdag   

 30 fredag   

 31 lördag  Nyårsafton 

 

 
1 söndag 16-17  Biblioteket öppet - fika                                                                         Nyårsdagen 

vecka 1 2 måndag                                                                                                                                      Sophämtning    

     

    
         
     GOTT NYTT ÅR  2017! 

 

december  2016 
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