


 

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 2014 är 100 kr för enskild och 200 kr 
för en familj. Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på föreningens konto. 
 
VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, pg 46 94 70 - 9 

Några ord från redaktionen...  
 
Det nya året har överraskat oss vädermässigt först ingen vinter och sen 
rejäl vinter. Vi får se vad februari har för väder att erbjuds oss?  
Vi kan i alla fall se att invånarna på Vinön har engagerat sig rejält i vissa 
frågor den här månaden. Man kan säga att det är riktiga skitfrågor det 
handlar om. Det blir tre sidor om avlopp för den intresserade. 
Söderhamns kust och skärgårdsförening hade för några år sedan ett 
seminarium som hette ”Skit i skärgården” på samma tema nämligen 
avloppsfrågor. Om man verkligen är intresserad och vill läsa mer om 
olika varianter på lösningar för gråvatten och komposteringstoaletter så 
kan man titta på deras hemsida www.skargardsforeningen.se där finns det 
mer på det här temat.  
 

Vi har ju även en dag på isen att se fram emot, Vinöns kultur- och hembygdsförening arrangerar  
den 8 februari en dag med aktiviteter på isen. Vad som kommer hända exakt är ju lite beroende på om det 
är snö på isen eller inte, och om det är någon is som går att vistas på.  
 

Åsa rapporterar också från ett möte kring den allra mest brännande frågan hos oss alla under hösten. Vem 
kommer att leda melodifestivalen? Nej det handlar ju om beredskapen och hur fiffigt man har tänkt lösa 
våra nattliga sjuktransporter.  
 

I mitten av månaden är det dags att få träffa Örebro läns nya landsbygdsstrateg Kalle Selander på ett möte 
om Vinöns framtida leverne, det kan verkligen bli spännande att höra hans idéer för landsbygden hos oss.  
 

Recept, annonser och annat smått och gott blir det också. 
 

Vi som jobbar med Ö-bladet har den här gången träffats och jobbar tillsammans under ett redaktionsmöte 
som blev ett arbetsmöte. Det var också en lyckad variant då man kan lära varandra hur man lättare kan fixa 
med text och bilder. Jag tror mycket på att ha olika arbetsområden men även att kunna träffas och sätta 
ihop det hela. 
 

Redaktionen/Rosie  
 
Framsidan: Vinterdag på isen, foto: RoseMarie Hellén  

Bidrag till Ö‐bladet skickas till o‐bladet@vinon.se eller lämnas i skolan eller i hembygdsföreningens postlåda vid skolan. 
15 januari – annonser, 24 januari – övriga bidrag till marsnumret 

 



VINÖNS VINTERUTFLYKT 2014 

LÖRDAG 8/2 

 

Mycket beroende av hur is och snötillgång ser ut på årets 6:e vecka har vi i år förlagt 

vinterutflyktens start till Ångbåtsbryggan. Vi samlas där kl 11.00. 

Tag med något handverktyg för att rensa lite sly på bryggan. En alltid lika trevlig syssla 

medan vi inväntar deltagarna för dagens övningar. 

De olika tävlingsgrenarna är i år tänkt att vara: 

 VINÖ CURLING 

 VINÖN OPEN PÅ SPARK  (alla som har fungerande sådana redskap tar med dem) 

 VINÖRÄNNET PÅ SKIDOR  (för deltagare födda 2003 och senare) 

För att vi ej skall bli för utsvultna av all denna aktivitet kommer vi att försöka grädda 

KOLBULLAR med FLÄSK över öppen eld. Det enda ni då måste medföra är något att äta med 

och på. Om denna kulinariska läckerhet inte faller er på gommen så är det naturligtvis fritt 

fram att grilla vad man vill på eldarna. 

För att veta hur stor smet jag skall göra till KOLBULLARNA är det bra om ni anmäler er  

senast 6/2    Peter 070‐5146404    019‐448046   peter.kumlin@vinon.se 

Hjärtligt välkomna till en härlig vinterdag! 

Vinöns Kultur‐ och Hembygdsförening 

Arbetsdag vid Ångbåtsbryggan 12 februari 2011                                                            foto: Eva Widlund



 

Januaribild:	Sollenkroka	brygga	i	Stockholms	skärgård	
Fotograf	är	Anders	Källgård,	författaren	av	boken	Sveriges	Öar.	

 

Detta är januaribilden i SKÄRGÅRDSKALENDERN, som nu säljs till 

reducerat pris i skolan.  Har du inte köpt den än går det bra att köpa  

den hos UllaLena på skolan mellan 9 och 14 vardagar eller på 

bibliotekstid på söndagarna. Alla bilder är på olika transporter i 

skärgården och några av dessa bilder är från Vinön. 

                                              Eva Widlund 

 

BEHÖVER DU HA EN KONTORSSTOL? 

Kontakta i så fall Eva, 448048 

 

 

Uppmaning från brandvärnet 

Vid larm ring 112 (inget annat nummer) 

 

Då kommer larmkedjan igång och alla i 

brandvärnet blir utlarmade samtidigt och ni 

får en snabbare och effektivare hjälp. 

 

Hälsningar Vinöns brandvärn/Jocke 

 

 

 

VAD BLIR DU GLAD AV?  

I denna spalt publicerar vi vad som 
gör folk glada, smått som stort. 

Redaktionen frågade några stycken 
inför de första två numren i år.  

I fortsättningen hoppas vi att det är 
ni läsare som kommer att skicka in 

till ”Månadens GLADIS” på  
Ö‐bladets e‐postadress  

eller lämna era bidrag i skolan.  
 
 

Jag blev så glaaaad när 
Kenneth hittade min 
borttappande nyckel.  
                            Christina J 

 

Vi blev så glada när 
grannen ringde och frågade 
hur det var med oss när 
lamporna inte lyste som 
vanligt och de inte sett till oss. 

Sten o Mariann 
 

 

 Jag är glad över att sjön 
har lagt sig så att vi kan gå ut 
och fiska. 

Nils S 

 
 

 Jag blir glad när mitt hjärta 
slår som det ska. 

Maria A 
 
 



”Vinön om några år” 

Lördagen 15/2  kl 14.00 – 16.00 

är alla välkomna till skolan, för ett stormöte om de 
förutsättningar och möjligheter vi har för att leva och bo  
på Vinön, både som fast- och deltidsboende. 

Örebro kommuns landsbygdstrateg Kalle Selander 
kommer då att informera oss om bland annat arbetet med 
att utveckla Hjälmaren och området runt sjön i turism- och 
boendesynpunkt. 

Men framför allt har vi här ett tillfälle att till en ansvarig för landsbygdsfrågor framföra 
våra frågor och funderingar över hur Örebro kommun ser på möjligheten till ett 
hållbart och levande samhälle på Vinön. 

Catrine öppnar caféet kl 13.00 och har då kaffe och bulle klart. Fikat är denna gång 
gratis. Kom gärna och fika före mötet så vi är beredda till 14.00. 

Blir vi för många i Skolhuset, går vi över till Missionshuset. 

Om ni inte kan komma den 15/2 så har ni alltid möjligheten att kontakta någon av 
våra kontaktpersoner i de olika arbetsgrupperna, som då kan vidarbefordra frågan till 
mötet. Se förra numret av Ö-bladet! 

Välkomna till ett för Vinöns framtid viktigt möte. 

Vinöns Kultur- och hembygdsförening VKHF 

 

 

 

Jag vill skicka månadens blomma!  

Till Vinöns kultur- och hembygdsförening och 
min snälla svägerska Maria för vackra tulpaner 
samt till min man Ingemar för god omsorg och 
markservice, och varmt tack för alla krya på 
hälsningar när jag legat mycket sjuk i bältros i 
huvud/ansikte! 
 

Kramar från Birgitta 



RAPPORT FRÅN NYTT MÖTE OM BEREDSKAPEN 

I mitten på januari var det dags för ett möte på landstinget igen angående beredskapen. Den 

här gången närvarade också Trafikverket inklusive färjerederiet med tre personer. För övrigt 

var det landstinget, räddningstjänsten, Örebro kommun och Åsa, Mona och Peter K från ön. 

Överklagande 

Det överklagande som Landstinget lämnat till Länsstyrelsen angående uppsägningen av 

avtalet har avslagits. Nu har en skrivelse skickats till Trafikverkets generaldirektör angående 

skrivningen om att allmän väg i form av färja ska hållas öppen i den utsträckning som 

behövs. Det är nog det halmstrå som finns ifråga om att beredskapen återupptas. Det är fem 

öar som har en stängd allmän väg nattetid. Det är alltså inte så många det handlar om. Och 

ändå så svårt. 

Avregistrerad ambulans 

Den liggande transporten hade blivit försenad ut till ön, men är nu på gång att avregistreras 

som ambulans och ett avtal angående skötsel skulle upprättas, det verkar bli med SSRS, men 

kanske att brandvärnet på ön också är inblandat. Det var lite oklart för mig. Landstinget 

trodde att transporten skulle finnas på ön nu i slutet av månaden. 

Svävare 

Förutom att SSRS har en ny täckt svävare, har räddningstjänsten nu en splitter ny svävare 

som kan ta en bår och sex personer. Den kan alltså ta med ambulanspersonal direkt. Åker de 

från småbåtshamnen är de på ön på 30 minuter. Den har en massa fin utrustning och kan 

navigera i dimma. Räddningstjänsten har varit ute och tittat på platser där de kommer i land, 

och där omlastning kan ske. Norra är ett ställe, sedan pratade vi om att svävaren kanske kan 

komma iland vid isvägen. Då har man ju två lägen som ansluter till väg. När det gäller båt 

avvaktar man lite vad som händer med SSRS plan på att bygga kaj.  

 

SSRS nya täckta svävare 
ankom till Vinön för ett par 
veckor sen och syns nu lite då 
och då när besättningen är 
ute på övning. 

Foto: Daniel Lindberg 



Den skulle kunna användas av räddningstjänsten med. Värmlands helikopter tas i bruk 

senare under året. 

Utbildningar 

De utbildningar inom första hjälpen mm som har varit på tal kommer att anordnas framöver. 

Vi ska samordna förslag på tillfällen härute. Kurserna kan ges både på dagtid, kvällstid och på 

helger, så om vi sprider ut tillfällena lite ska nog alla som vill hitta något som passar.  

Ett depå‐apotek har också varit på tal. Om vi har någon som är villig att ta på sig ansvaret för 

detta kommer vi att kunna få ut en del akutmedicin hit till ön. 

Larma 

Per‐Ove Staberyd, räddningstjänsten, betonade återigen att SOS kan larmas via radio från 

både SSRS och brandbilen. På brandboden finns också en knapp, som ska fungera och då 

direktlarmar SOS.  

Behov av byggnationer 

Peter lämnade över offerter på vissa byggnationer av väderskydd till fordonet och reparation 

av stenbryggan till räddningstjänsten respektive kommunen. 

Trafikverket 

KE Hermansson, Trafikverkets färjesamordnare, berättade att det pågår en utredning som 

ska se över huvudmannaskapet av vägar, järnvägar och färjelinjer. Det vill säga vilka statliga 

ansvar som istället bör vara kommunala eller privatägda. Där kan det alltså hända saker 

framöver. Men å andra sidan görs det så många statliga utredningar som hamnar i 

byrålådan. 

Inget nytt möte är bestämt, men landstinget lovade att vi skulle hållas underrättade om vad 

som sker framöver.           

Åsa Ödman 

 

Namntävling!  

Efter att ha skrivit ”liggande transport” ett antal gånger (och sagt det ännu 

fler) känner jag att den inte kan heta det. Ordet ambulans får inte 

användas, eftersom den saknar utrustning. Alltså blir det en 

namntävling! Ge era förslag till mig, senast på 

Alla hjärtans dag den 14 februari! 

    /Åsa Ödman 



 

11 februari 
tänker jag koka rotmos här i skolan. 

Vill du komma och äta middag 

tillsammans med mig? Du kan väl 

höra av dig i så fall. Tänkte vi kunde 

äta vid 12‐tiden och bjuda vår brev‐

bärare på middag. Alla är välkomna! 

UllaLena  44 81 01 eller 44 81 07 

Självkostnadspris 

 

 

 

 

 Serla toapapper 24 rullar 150 kr 

 Lambi toapapper 24 rullar 150 kr 

 Serla hushållspapper 12 rullar 140 kr 

 Lambi hushållspapper 12 rullar 145 kr 

 

Inget släpande och du stöder VKHF´s 
arbete. 

Kan köpas i skolan av Ulla-Lena 
Andersson, 076-0195982 alt 448107 

 

 

UTHYRNING AV SLÄPVAGN

Hyra släpvagn direkt på ön,  

praktiskt och bra! 

Vinöns kultur‐ och hembygdsförening har 

en släpkärra för uthyrning. Vagnen är 

försedd med en täckande plastkåpa och 

utrustad med tipp. Totalvikt är 900 kg och 

maxlast är 640 kg. 

Kostnader 2013‐2014: 

Dygnshyra:  

Föreningsmedlem 250:‐  Övriga 500:‐ 

Veckohyra: 

Föreningsmedlem 1000:‐  Övriga 2000: 

Låter detta som ett alternativ till att hyra 

kärra på fastlandet, så är du välkommen 

att ringa vår ansvarige släpvagnsförvaltare 

Nils Svensson 019‐44 80 28 

 

Vinöns kultur‐ och hembygdsförening 

VKHF 



Tjejgruppens vårprogram 2014 
 

15 jan Julgransplundring och planering av vårens program 
22 jan Sällskapsspel 
29 jan Matlagning - soppor 
5 feb Handarbete 
12 feb Ingen tjejträff 
14 feb Alla hjärtansdag – vinprovning – se annons nedan  
19 feb Sällskapsspel 
26 feb Bakning – biscotti av olika slag 
5 mars Inget program fastställt 
12 mars Inget program fastställt 
19 mars Våffeldags  
26 mars Inget program fastställt 
2 april Inget program fastställt 
9 april Ingen tjejträff 
12 april Påskbuffé – se annons nedan 
23 april Inget program fastställt 
30 april Valborgsmässofirande – ingen tjejträff 
7 maj Avslutning på Hornudden 
 
 

 
 

TJEJER OCH KILLAR – UNGA SOM GAMLA! 
 

Alla hjärtans dag 14 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 5/2 till 
Christina Johnsson tel 44 80 11 eller 0703 547 654 

 
 

 

TJEJER OCH KILLAR – UNGA SOM GAMLA! 
 

Reservera lördagen den 12 april för då kommer tjejgruppen att ordna en påskbuffé 
i skolan. Mer om detta i nästa Ö-blad. 

 
Tjejgruppen 

NÅLBINDNING 
Det finns planer på att ordna en kurs i 
nålbindning. Tanken är att kursen ska 
gå varannan tisdag (4-5 gånger) samt 

ev en lördag.  
Plats: förmodligen i Betel i Hampetorp 

 
Är du intresserad? 

 
Hör av dig snarast till UllaLena på  
Vinöns skola, tel 44 80 07, mellan 

klockan 9 och 14 



Information gällande arbetsgruppen vatten och avloppsfrågor 

 
Enligt miljö och hälsa inom Örebro kommun vet vi att samtliga avlopp ska inventeras/ 
inspekteras runt Hjälmaren då det är alldeles för mycket utsläpp i vår fina sjö. 
 

Vi måste alla arbeta för en hållbar utveckling om kommande generationer ska ha möjlighet 
att leva och bo på Vinön! 
 

Jag tror också att vi är medvetna om att många av våra avloppsanläggningar inte kommer att 
bli godkända, därav är det angeläget att vi börjar engagera oss redan nu både i ett kortsiktigt 
och långsiktigt perspektiv. Gällande dricksvattnet har en del Vinöbor riktigt bra och andra har 
direkt otjänligt vatten vilket kan bero på att vattentäkter och avlopp ligger för nära varandra 
samt många andra orsaker också. 
 

Utifrån ovanstående har jag önskat bilda en arbetsgrupp kring detta inom Vinöns kultur- och 
hembygdsförening, och fått ett positivt gehör. 
 

Jag har tagit kontakt med tjänstemän och politiker inom Örebro kommun för att bjuda in till ett 
stormöte här på Vinön under våren för att vi bl.a. ska kunna lyfta följande frågor: 
 

 När i tiden ligger inspektionerna för våra avlopp på Vinön? 
 Om de inte blir godkända vad finns det då för olika möjligheter och hur ser den tidsplanen ut? 
 Finns det någon handlingsplan samt i så fall tidsplan för kommunalt vatten och avlopp för Vinön? 
 Om inte, vad kan vi få för stöd och hjälp både praktiskt och ekonomiskt med detta från Örebro 

kommun? 
 
Jag har även fått ett tips från Johan Nilsson att det finns projektpengar att söka via 
Länsstyrelsen om stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) och har därmed varit i kontakt men 
en kontaktperson för att höra hur vi ska kunna tänka/planera för att kunna få del av dessa 
medel. Ansökan måste vara inlämnad senast den 28 februari 2014. Jag önskar knyta en 
arbetsgrupp till min hjälp/stöd och Ulf Johnsson har visat sitt engagemang och intresse men 
jag önskar få fler i gruppen. 
 
 

Härmed bjuder jag in till ett första samverkansmöte då vi framförallt måste prioritera 
projektansökan; söndag den 9 februari kl 10.30 på skolan! Varmt välkomna till detta mycket 
viktiga arbete! 
 

  
Som lite kuriosa kan jag nämna att Anders Ekblad ansökte om byggnadslov för toalettavlopp 
när han skulle bygga ut sitt fritidsboende till permanent boende. Han fick bygglov endast för 
slaskavlopp och mulltoalett utifrån att det då snart skulle bli ett kommunalt avlopp. I år är det 
minst 31 år sedan…… 
 
Mvh Birgitta Åberg Andersson/Vinöns kultur- och hembygdsförening 
tel: 073 290 50 20  e-post: birgitta.framtiden@live.se 
 
 
Ps. För er kännedom; En historiker vid Umeå Universitet har tagit kontakt med vår kultur- och 
hembygdsförening. Han heter Sven Nordlund. Han forskar kring bebodda öar i större insjöar och är 
intresserad av hur öar har lyckats överleva samhällsutvecklingen under 1900-talet. Han har studerat 
Torsö i Vänern och är nu intresserad av Vinön. Han jämför bl.a. skillnaderna mellan öar som har fast 
förbindelse och öar som enbart har färja.Sven kommer hit i sommar och får då låna alla pärmar av 
Ingemar med dokumentation, tidningsartiklar, protokoll mm från tiden med försök att få en fast 
förbindelse mellan fastlandet och Vinön. Sven kommer ev. att ta kontakt med fler av er som var 
engagerade i denna fråga. 



 

 

 

 

 

ALLT HÄNGER SAMMAN 
Infiltration och mottagare 

 

Filtrering i markbädd innebär att avloppsvattnet renas i ett gruslager och sedan fortsätter 
vidare till ett dike en sjö eller ett vattendrag. I mottagningssystemet tar gräs, buskar och träd 
hand om avloppsvattnet. Den här typen av markbäddar är en vanlig typ efterbehandlingen 
av avloppsvatten på landsbygden. 

 

För att det hela skall fungera måste mottagardelen i systemet underhållas och inte tillåtas 
att förfalla. Det innebär att rensning av diken både uppströms och nedströms regelbundet 
måste ske så att högsta grundvattennivån kan kontrolleras. Stiger vattennivån i mottagar‐
delen (diken) stiger nivån även i bädden som då förlorar i sin funktion. 

Avloppsinventering  
Den tidsplan som kommunen nu tror på är att inventeringen för Vinön sker inom 2‐3 år. 
Anmärkningsfrekvensen på gjorda inventeringar ligger på mellan 50‐60%. 
 

De 3 vanligaste felen är: 
 Äldre avlopp och infiltration ligger för djup. Avståndet till grundvattnet är för litet. 

Det skall vara minst 1 meter mellan spridarrör och grundvatten. 
 Ventilationsrören saknas eller är för korta. Skall vara högre än högsta snödjup. 
 Slam har kommit in i infiltrationsbädden. Kan ses/undersökas via ventilationsrören/ 

utloppsbrunn. 
                                                                                                                                     Ulf Johnsson 



www.avloppsguiden.se  •  www.smaavlopp.se

§

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?
Du som har enskilt avlopp, vet du om det är en fungerande anläggning
eller om den behöver åtgärdas? Du som har ett rött eller gult avlopp
bör se över detta för att inte belasta miljön i onödan.

Grönt avlopp

• Slamavskiljare/3-kammar-
 brunn ansluten till en nyare 
 fungerande infiltration eller 
 markbädd. 

•  Annan godkänd anläggning, 
 t ex WC med extremt liten 
 spolvattenmängd ansluten 
 till sluten tank. 

•  Anläggningen har skriftligt 
 tillstånd från kommunen.

Gult avlopp

•  Anordningen ansluten till 
 infiltration eller markbädd 
 med dålig genomströmning. 

•  Anläggningen är äldre  
 än 20 år.

Rött avlopp

•  Anordningen saknar 
 tillstånd. 

•  Slamavskiljare (1, 2 eller 
 3-kammarbrunn) som 
 saknar efterföljande rening, 
 avloppsvattnet leds till dike, 
 å, täckdike/dräneringsrör 
 eller stenkista.

Vad säger lagen?
Avloppsvatten skall avledas och renas 
eller tas om hand på något annat 
sätt så att olägenhet för människors 
hälsa eller miljön inte uppkommer. 
För detta ändamål skall lämpliga 
avloppsanordningar eller andra 
inrättningar utföras.
Miljöbalken 9 kap 7 §

Har du ett 
grönt avlopp?
Då har du ett bra avlopp med aktuellt 
tillstånd och behöver inte göra 
någonting i dagsläget. Ditt avlopp har 
liten miljöpåverkan och övergöder 
inte vattendrag, sjöar eller hav, eller 
förorenar grundvattnet. Ta gärna hjälp 
av checklistan för att bli säkrare på 
din bedömning.

Har du ett gult eller rött avlopp?
Gör så här:

1. Kontakta kommunens Miljökontor för att höra vilka krav 
som ställs där du bor.  

2. Fundera på vilken förbättring du behöver göra. Kontakta 
eventuellt en entreprenör eller konsult för råd och praktisk 
hjälp. 

3. Sök tillstånd hos Miljönämnden. Invänta tillståndet. 

4. Sätt igång med förändringarna för ett bättre avlopp!

Kom ihåg! 
Det är ditt eget ansvar att ha ett fungerande avlopp med aktuella 
tillstånd. Att bygga ny avloppsanordning eller förbättra befintligt 
avlopp kräver tillstånd från miljönämnden (eller motsvarande) i din 
kommun. Ytterligare information om enskilda avlopp hittar du på 
www.avloppsguiden.se. Där kan du bland annat få tips om olika 
lösningar, leverantörer m.m.
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Checklista
Kontrollera ditt avlopp

1. Slamavskiljare/
trekammarbrunn.
Här fångas det fasta avfallet och 
sjunker till botten och flytslammet 
hamnar överst. En slamavskiljare 
för blandat avloppsvatten ska 
ha tre fack och kallas då även 
trekammarbrunn. Det finns även  
nya slamavskiljare som ser 
annorlunda ut.

2. Pumpbrunn (finns ibland). 
Kan t.ex. behövas om avståndet till 
grundvattenytan är för litet. 

3. Fördelningsbrunn.
Den fördelar vattnet till flera 
spridarrör i infiltrationsbädden. 
Flera kortare spridarrör ger bättre 
spridning av vattnet än ett långt rör.

4. Infiltration/markbädd. 
Här sipprar avloppsvattnet genom 
marken och renas. 

5. Luftningsrör.
För att den biologiska reningen ska 
fungera krävs ett luftningsrör i slutet 
av varje spridarrör. 

6. Utloppsrör.
Efter en markbädd finns ett 
utloppsrör där det vatten som inte 
sjunkit ner i marken rinner ut.

7. Tank för toalettavfall. 
T.ex. urintank eller sluten tank.

Slammet samlas i den första (största) kammaren. 

Det finns inget eller väldigt lite slam i sista kammaren (vid utloppet).

T-rör finns på utloppet i sista kammaren. 
T-röret gör att flytslam inte kommer ut i infiltrationsbädden.

Mellanväggarna i slamavskiljaren är rena och torra. 
Smutsiga och fuktiga mellanväggar är ett tecken på att avloppet någon gång 
har svämmat över. Det beror ofta på att den efterföljande reningen satt igen.

Vattennivån i slamavskiljaren står lika högt som utloppsröret. 
Om vattennivån i slamavskiljaren är lägre än utloppsröret läcker troligen 
slamavskiljaren och den måste då tätas eller bytas. Om vattennivån i 
slamavskiljaren ligger ovanför utloppsröret har den efterföljande reningen 
sannolikt satt igen.

Pumpbrunnen har ett fungerande larm som aktiveras vid driftstopp. 
Larm behövs bara om pumpen har bräddavlopp, om den inte har bräddavlopp 
märks driftstopp även utan larm.

Det finns inget slam eller påväxt i fördelningsbrunnen.

Vattennivån i fördelningsbrunnen ligger i nivå med utloppen.
Om vattennivån i fördelningsbrunnen är lägre än utloppsröret läcker troligen 
fördelningsbrunnen och den måste då tätas eller bytas. Om vattennivån i 
fördelningsbrunnen ligger ovanför utloppsröret har den efterföljande reningen 
sannolikt satt igen.

Det finns inga rötter från träd eller buskar som kan skada infiltrationen.
Tänk på att inte köra över infiltrationen med tunga fordon, det kan förstöra 
anläggningen.

Varje spridarledning avslutas med ett luftningsrör som sticker upp ovan markytan

Det står inte vatten i luftningsrören. 
Detta kan kontrolleras genom att föra ner en mätsticka i luftningsrören.

Det luktar inte skarpt av avlopp i luftningsrören

Det finns inget slam i provtagningsbrunnen.
Om du inte har provtagningsbrunn, kontrollerar du vattnet i utloppsröret.

Vattnet i brunnen är klart, ofärgat och luktfritt.

Tanken har ett fungerande överfyllnadslarm installerat. 

Tanken och tilloppsledningarna är täta

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Beskrivning Kontrollpunkter för ett ”Grönt avlopp”3

!

Rött avlopp | Gult avlopp
Om något inte fungerar eller saknas enligt 
ovan lista är ditt avlopp sannolikt ”gult” 
eller ”rött”. Gå då vidare i arbetet för ett 
renare avlopp – kontakta Miljökontoret!



En speciell julklapp i sex delar 
 
Julfirandet hos familjen Andersson bjöd denna 
gång på flera fina överraskningar. En av dessa 
var julklappen från min kusin Emil. Vid 
middagsbordet fick alla sex kusiner varsin liten 
ask som innehöll ett silversmycke med de två 
första bokstäverna i respektive namn ingraverat 
på baksidan. När dessa sedan lades samman, 
föll bitarna på plats och en välbekant ö 
framträdde.  
 
Emil har under hösten haft möjlighet att gå en 
silversmideskurs en gång i veckan på Mullsjö 
Folkhögskola, där han läser Volontärlinjen 
Global. Kursen i silversmide inleddes med att 
alla fick göra varsin "enkel" silverring och efter 
ett par veckor när silverringen var klar började 
han fundera på att göra något originellt.  
 
"Det skulle vara kul att skapa något gemensamt för mig och mina 
syskon och jag tänkte på en hel del olika förslag. Snart slog det mig 
ändå att den symbol som nog främst skulle kunna symboliserar vår 
gemenskap är vår gemensamma kärlek till Vinön, denna lilla ö och 
barndomshem som vi alltid har dragits till och haft som samlingspunkt 
om somrarna. Där och då bestämde jag mig för att göra något med 
Vinön som mittpunkt, men hur skulle jag fånga en känsla av 
gemenskap? Det sägs att en plats aldrig är bättre än de människor man 
känner där, vilket jag känner stämmer bra in på Vinön, för det är bara 
tillsammans med mina nära och kära som jag känner att Vinön blir 
komplett, utan dem så fattas det bitar...  
Problemet blev då genast att det var långt ifrån bara mina syskon som 

gjorde Vinön komplett för mig, och då 
jag var tvungen att bli klar med detta 
till jul så fick jag begränsa idén till att 
omfatta de viktigaste personerna för 
mig. Detta blev mina kära syskon och 
kusiner, vi som sida vid sida har 
vuxit upp tillsammans på ön och nu 
som unga vuxna sprider ut oss allt 
längre ut i världen åt olika håll. Dock 
kommer vi alltid att ha kvar minnena 

 från Vinön tillsammans och jag 
 hoppas att med detta smycke ha 
 skapat en varande symbol för detta!"  
 

Fem av kusinerna plus Ingemar på färjan i 
början av 90-talet. Från vänster: Jonas, 
Susanne, Emil, Ingemar, Emelia och Julia.  
Albin saknas på bild men utgör den sjätte 
pusselbiten. 



 
 
Tillverkningen av Vinösmycket innehöll flera moment och kreativa 
lösningar. Först skrevs tre olika typer av kartor ut från Eniros 
hemsida. Den första kartan var i sjökortsform för att få de tydligaste 
konturerna att följa, medan den andra kartan som användes var i 
flygfotoform för att kunna se hur vägarna går. Den tredje kartan som 
skrevs ut var i vanlig standardform för att få lite mer förenklade linjer 
på vart gränserna mellan skogs- och åkermark skulle dras. Därefter 
klipptes Vinön ut från sjökortet och klistrades på en 1.2 millimeter 
tjock silverplatta. En figursåg användes sedan för att såga ut 
konturerna för hand. Från standardkartan klipptes de största 
sammanhängande skogspartierna ut och fördes sedan över och 
sågades ut från en 0.6 millimeter tjock silverplatta. Efter utsågningen 
slipades kanterna på alla bitarna med en fin fil.  
 
Skapandet av vägarna blev ett svårare 
moment. Lösningen här blev ett stålgem som 
rätades ut och formades efter vägarna på 
flygfotot. Detta tejpades sedan fast ordentligt 
på bottenplattan och bankades ned med en 
hammare. Resultatet av detta fick sedan 
justeras med hjälp av sandpapper och fräs. 
Bokstäverna på baksidan blev enklare att 
göra, då det redan fanns färdiga 
bokstavsstämplar att använda till dessa. 
   
 
För att få till skogspartierna fick andra lösningar användas. Den övre 
ytan bearbetades med ett gammalt avbrutet borrhuvud, vilket skapade 
den skrovliga ytan. Sedan löddes dessa bitar på bottenplattan med 
brännare och lödsilver. Det sista som gjordes var att såga itu hela 
smycket i sex delar med figursågen, slipa kanter samt fästa de yttre 
ringarna med en sista lödning.      
 
 
"Så några ihärdiga månader senare, x antal skräckslagna ögonblick då 
jag trodde att jag förstört allt med hammaren eller brännaren, många 
timmars slipande och sågande så är nu resultatet här!" 
 
 
 
Text: Susanne Andersson och Emil Ekblad Andersson 
Foto: Caisa Svanlind och Maria Andersson 

Baksidan av Vinösmycket 



    

  
  

  
  

Peter och  
Carina 

 
 

 
Tel 019 - 44 80 33 

 
__________________________ 

 
 

 
 

Elisabeth Behr 
 

zon och massageterapeut 

 

kommer till Vinön 

onsdag  

19 februari 

 
 
 

Boka tid på  
 

Tel: 070 - 399 58 08 
Telefontid: 8.00 - 9.00

 
 
 

  

 
 

 
 

 
påminner om att kaffetårtor och 

smörgåstårtor kan beställas som 
tidigare 

 
Pris:      Kaffetårta    Smörgåstårta 

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

 
Tel 019 – 448015 eller 070 - 239 0211          

Sten 
__________________________ 

 
 

VINÖNS 
BIBLIOTEK 

 
har öppet 

 
söndagar kl 16-17! 

 
Fika till självkostnadspris! 

 
Välkomna hälsar Yvonne!  

 

 



TACOGRATÄNG MED GRÖNSALLAD  
4 port Ugn 200° 
Gratäng 
300 g past 
500 g nötfärs 
1 liten gul lök 
1 vitlöksklyfta 
3 tsk spiskummin 
4 tsk paprikapulver 
1 tsk chilipulver 
3 tsk torkad oregano 
1½ tsk strösocker 
1½ tsk salt 
olivolja 
1 förpackning krossade tomater 
1 burk majskorn 
1 dl vatten 
150 g riven ost 
Tillbehör 
isbergssallad, cocktailtomater, olja och 
vinäger 
Gör så här 
Koka pasta enligt anvisning på paketet. 
Gratäng 
Skala och finhacka lök och vitlök. Hetta upp 
en panna med lite olja och stek löken 
tillsammans med köttfärsen. 
Tacoblandning 
Blanda ihop spiskummin, paprikapulver, 
chilipulver, oregano, strösocker och salt. 
Tillsätt kryddblandningen till köttfärsen. 
Fräs runt i 1 min. Tillsätt krossade tomater, 
majskorn och vatten och låt det puttra ihop 
2-3 minuter. Sila av pastan och blanda med 
köttfärsen i en stor ugnsfast form. Strö 
över ost och sätt in i ugnen ca 10 min eller 
tills osten har fått fin gyllenbrun färg. 
Tillbehör  
Skölj och strimla salladen och blanda med ½ 
ask sköljda cocktailtomater. Ringla över lite 
olja och vinäger och servera till 
tacogratängen. 

KYCKLINGWRAPS MED CURRYKRÄM OCH 
GRÖNSAKSSTAVAR  
Perfekt snabbmat som passar både en varm 
sommardag och i skidbacken. 
4 port Ugn 175° 
600 g kycklingfilé 
salt, svartpeppar 
smör och olivolja 
Kräm 
2 dl crème fraiche 
1 tsk honung 
1½ tsk curry 
1 krm salt 
Tillbehör 
1 röd paprika 
250 g morötter 
50 g blandad sallad 
8 st tortllabröd 
Gör så här 
Salta och peppra kycklingfiléerna på båda 
sidor. Hetta upp lite smör och olja i en 
stekpanna och stek kycklingfiléerna 
gyllenbruna på båda sidor. Lägg över filéerna 
i en ugnsfast form och sätt in i ugnen ca 20 
min. 
Currykräm 
Blanda samman crème fraichen med honung 
och curry. Smaka av med lite salt och ställ 
kallt till servering. 
Tillbehör 
Skala morötterna. Skär morötter och 
paprika i tunna stavar och skölj salladen. 
Lägg upp på ett fat. Ta ut kycklingen ur 
ugnen och värm bröden en stund om du vill 
ha dem varma. Skär ett snitt i den tjockaste 
filén för att se att den är klar. Skär 
kycklingen i fina skivor och lägg upp på ett 
fat. Bred ett lager currydipp på ett 
tortillabröd och fyll med grönsaker och 
kyckling. Vik ihop och ät. 

Den här gången passar recepten kanske bäst för våra barnfamiljer. Själv bjöd jag 
nyligen barnbarnet med föräldrar på den inbakade köttfärslimpan som gick hem 
såväl hos barnbarnet, hennes föräldrar och oss ”gamlingar”. Prova gärna. 

Smaklig måltid önskar Christina J  



PIZZA HAWAI MED FETAOST OCH 
FRISK KÅLSALLAD  
Med ett färdigt pizzakit så går denna pizza 
raketsnabbt att slänga ihop. Toppa med dina 
favorittillbehör och en hemmagjord 
pizzasallad.  
4 port Ugn 200° 
Pizza 
1 förpackning pizzadeg 
1 burk tomatsås 
150 g riven ost 
½ rödlök 
1 burk konserverad 
ananas 
100 g rökt skinka 
150 g fetaost 
Kålsallad 
500 g vitkål 
3 msk olivolja 
2 msk vit balsamvinäger 
1 tsk honung 
salt och svartpeppar 
Topping 
1 ask ruccolasallad 
Gör så här 
Pizza 
Rulla ut pizzadegen på ett bakplåtspapper på 
en plåt och bred på tomatsås och strö över 
osten. Skala och skiva löken tunt. Strimla 
skinkan och skär ananasen i mindre bitar. 
Fördela lök, skinka och ananas jämt över 
pizzabotten och smula över fetaosten. Sätt 
in i ugnen ca 10- 15 min. 
Kålsallad 
Skiva vitkålen tunt, använd gärna en 
mandolin eller osthyvel. Blanda tillsammans 
med olja, balsamvinäger och honung i en skål. 
Smaka av med salt och peppar. Strö över 
sköljd ruccolasallad över den nygräddade 
pizzan och servera med vitkålssallad. 
 
FALUKORVSGRATÄNG MED BROCCOLI  
3 port Ugn 175° 
250 g broccoli 

1 rödlök 
4 små potatisar 
300 g falukorv 
2½ dl matlagningsgrädde 
1 tsk dijonsenap 
½ dl chilisås 
½ dl riven ost 
1 tsk salt 
1 krm salt 
2 tomater 
Gör så här 
Skiva rödlöken tunt. Koka buketter av 
broccoli och skivad potatis i lätt saltat 
vatten ca 5 minuter. Lägg grönsakerna i en 
eldfast form. Skär falukorven i stavar och 
lägg överst i formen. Lägg därefter på de 
skivade tomaterna. Blanda ihop grädde, 
dijonsenap, chilisås, ost och salta och 
peppra. Häll över blandningen. In i ugnen i ca 
15 minuter. 
 
INBAKAD KÖTTFÄRSLIMPA 
4-5 port Ugn 200° 
1 stort ark smördeg 
750 g nötfärs 
4 morötter, skalade och rivna 
1 gul lök, skalad och riven 
1 ägg 
½ dl majsenamjöl 
1½ tsk salt 
2 krm svartpeppar, nymald 
1 fetaost 
Gör så här 
Mixa samman färs, rotfrukter, ägg, salt, 
mjöl och peppar och blanda till en fast smet. 
Låt vila någon kvart. Lägg smördegsrullen i 
mitten av en plåt. Forma smeten till en limpa 
ca 25 cm lång i dess mitt. Stick in fetaosten 
på olika ställen i färsen. Vik över och fäst 
kanterna av smördegen högst upp så att den 
omsluter hela köttfärslimpan. Sätt in i 
ugnen. Sänk värmen till 175°. Stek ca 30 min 
tills dess innertemperatur når 68°. 
Servera köttfärslimpan med ev pasta och en 
sallad. 



	 	

Hur skulle du 
vilja ha det     
på Vinön i 
framtiden?

Vad händer 

med byggandet 

av bostäder 

härute?

Hur är det med 

föreningslivet? 

Infrastrukturen. Kan             
kommunikationerna 

förbättras? Vägar,       
busstrafik, bredband?

Välkomna till Skolan
Lördag 15 februari 

kl 14.00 -16.00 

Hej!
Jag heter Kalle 

Selander och mitt 
uppdrag är att 

utveckla en strategi för 
att stödja landsbygden 
i Örebro kommun och 
det behöver jag hjälp 

med. Din hjälp!
Välkommen till ett 
möte där vi också 

bjuder på fika.

Kontaktperson Kalle Selander, Örebro kommun
 kalle.selander@orebro.se

Vinön

mailto:kalle.selander@orebro.se
mailto:kalle.selander@orebro.se






vecka 5 
 1 lördag                                                      Kursupptakt 

 2 söndag 16 -17 Biblioteket öppet – fika                Kursupptakt                       Gudstjänst 10.00 

vecka 6 3 måndag   

 4 tisdag 18.00 Brandövning                                                                                                            Beställ mat!  

 5 onsdag 
14.30 
19.00 

Öppet hus i Missionshuset 
Tjejträff 

 6 torsdag   

 7 fredag   

 8 lördag 
 

14.30 
Vinterutflykt - se annons  
Cirkeln ”Vinön förr”                                 

 9 söndag 
10.30 
16 -17 

Samverkansmöte för arbetsgruppen vatten och avlopp 
Biblioteket öppet - fika 

vecka 7 10 måndag  Sophämtning

 11 tisdag 12.00 Rotmosmiddag på skolan – se annons                                   Beställ mat! 

 12 onsdag   

 13 torsdag   

 14 fredag     Alla hjärtans dag         Vinprovning se annons                                                      
  

 15 lördag 14 -16 ”Vinön om några år” Stormöte med Kalle Selander, landsbygdsstrateg Örebro kommun 

 16 söndag 16 -17 Biblioteket öppet - fika 

vecka 8 17 måndag   

SPORTLOV 18 tisdag                                                                                                                                                   Beställ mat!  

 19 onsdag 
 

19.00 
Zonterapi och massage med Elisabeth Behr i skolan – tidsbeställning 

Tjejträff    

 20 torsdag   

 21 fredag   

 22 lördag 14.30 Cirkeln ”Vinön förr” 

 23 söndag 16 -17 Biblioteket öppet – fika                   Gudstjänst 10.00  med Lennart Lundström 

vecka 9 24 måndag 18.30 Redaktionsträff                                                                                                     Sophämtning 

 25 tisdag   Beställ mat! 

 26 onsdag 19.00 Tjejträff  

 27 torsdag   

 28 fredag   

mars 

 1 lördag                                                        Kurshelg vinter 

 2 söndag 16 -17 Biblioteket öppet – fika                  Kurshelg vinter 

vecka 10 3 måndag                                                        Kurshelg vinter 

 4 tisdag 
 

18.00 
Fotvård tidsbeställning                   Fettisdagen   

                                    Beställ mat! 
 

Brandövning                                                                                                                               
    

 5 onsdag 
14.30 
19.00 

Öppet hus i Missionshuset 
Tjejträff 

 6 torsdag   

 7 fredag   

     

 Kom ihåg att meddela Ö-bladet om möten och andra aktiviteter under nästa månad, så kommer det med i 
kalendariet. Skicka till o-bladet@vinon.se eller säg till Elin, som är ansvarig för denna sida numera. 
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