


 

Uppskattar du att få Ö-bladet? Bli då medlem i Vinöns kultur- och hembygdsförening! 

Ö-bladet är Vinöns lokala tidning, utgiven och bekostad av Vinöns Kultur- och hembygds-
förening. Förutom utdelningen i brevlådorna kan man prenumerera på Ö-bladet som vanlig 
post eller som e-post. Lämna adresserade och frankerade kuvert med dubbelt porto och 
märkta med de månader som du vill ha tidningen, så kan redaktionen lätt stoppa ner ett 
exemplar av ett Ö-blad i färdiga kuvert. 
 
Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön 
E-postadress: o-bladet@vinon.se  Hemsida: www.vinon.se 
 
BLI MEDLEM I FÖRENINGEN! Medlemsavgiften för 2015 är 100 kr för enskild och 200 kr 
för en familj. Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på föreningens konto. 
 
VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, pg 46 94 70 - 9 

  
NNååggrraa  oorrdd  ffrråånn  rreeddaakkttiioonneenn  ......  

  
 
 

Juli är ju sommarmånaden framför alla och vi hoppas nog alla att den bjuder på lite värme och vackert 
väder som vi kan njuta av. Nu när Vinön klär sig i sin sommarskrud kan vi få njuta av lokala delikatesser 
som jordgubbar och färsk potatis från ön. Månadens Ö‐blad bjuder både på tillbakablickar från juni och 
information om det som komma skall. Blommorna på bilden föreställer kärringtand som just nu står i blom 
och kan ses som gula fläckar på västra sidan när man åker upp för färjebacken. Kärringtanden brukar inte 
bli så hög men tack vare regnet som har den växt på sig och är ovanligt frodig i år.    
 
Ö‐bladet är Vinöns egen tidning och den blir vad vi gör den till. Vi är en grupp engagerade som skriver, 
sätter ihop, trycker och delar ut den. Vi tar tacksamt emot bidrag som rör ön eller som någon med Vinö‐
anknytning skriver om. Kanske finns det någon öbo eller sommarboende som har varit med om något 
spännande som man vill dela med sig av? Det är bara att lämna in bidrag, vi tar med det vi kan. 
Ytterligheterna den här gången är nog ett brev som Irene Vinestrand skrev som flicka och information om 
Smilegov, ja allt som har med Vinön att göra tas med i Ö‐bladet.  
 
Om man är extra intresserad av Skärgården i stort i Sverige kan jag rekommendera att kika på 
www.skargardsbryggan.com där redaktörer från olika delar av Sverige skriver om vad som händer i 
skärgården. Vår egen Eva Widlund är stundtals redaktör. Från våra vänner i Stockholms skärgård kan jag 
också rekommendera den rutt som går i nord‐sydlig riktning i Stockholms skärgård under sommaren, den 
gör det möjligt att luffa runt i Skärgården utan att behöva åka in till Stockholm. Det sägs att detta kan vara 
den enda möjligheten att få åka denna rutt eftersom detta är ett prov och kanske aldrig mer kommer 
tillbaka.       

Vi som har gjort Ö‐bladet denna månad är Mariann (annonser) Elin (kalendariet), Christina (recept), bidrag 
från Ulf och Christina, Mariann, Catrine, RoseMarie, Rikard, Eva S, Eva W. Tryckare är UllaLena och Sune 
ser till att det kommer i våra brevlådor. Eva sätter ihop allt till PDF och skickar ut det. Bilderna i månadens 
Ö‐blad är tagna av Eva Widlund, Catrine Neiler, RoseMarie och Helena Engelson (Bryssel‐sidan)  
 
Hälsningar från månadens redaktör RoseMarie! 

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. Välkommen på redaktionsmöte den 
27/7 kl. 19 om du är intresserad! 
 



     med reservation för ändringar,  
     se anslagstavlor för aktuell information och tider  

 
 
 
Söndag 5 juli Vernissage i Missionshuset kl. 13.00 

Fotoutställning med tema: natur, fåglar, humlor mm  
av Katarina och Hasse Molin.  
Utställningen pågår t o m 18 juli.  
 

Lördag 18 juli Loppis i bersån på skolgården kl. 10-15 
 

Bordshyra 50 kr. 
Anmälan senast fredag 17 juli kl. 17.00 i Missionshusets 
konstutställning eller på tel. 019 – 44 81 01 
 

 
Söndag 19 juli Vernissage i Missionshuset kl. 13.00. 

Fotoutställning Örebrofotografier från 1900 – 2010  
av Hans Kånnemyr och lån från tidigare utgivna krönikor. 
Utställningen pågår t o m 1 augusti. 

 
Söndag 2 augusti Vernissage i Missionshuset kl. 13.00 

Konstutställning med akvareller av Ann Edberg. 
 
Lördag 8 augusti  Melodikrysset i bersån på skolgården kl. 14.00 

Det blir en musikalisk frågelek där ledtrådar från kända  
melodier framförda av T-draget leder fram till ett ord. 
Ta med penna och kom och kryssa! 

 
 

Lördag 29 augusti Lyskväll 

 

Besök gärna Missionshusets konstutställningar, hantverk och turistinformation 

Öppet 10-17 alla dagar 

OBS! Då det är vernissage öppnar utställning och försäljning kl. 13.00 

Bo Eks bok om Vinön finns fortfarande till försäljning 

Välkomna! 
 



Vi har öppet söndag - torsdag 12-17, 
fredag - lördag 12-16 och 18.30 - 24.00 
Säsongsavslutning lördag 15 augusti. 

Utöver dessa tider kan större sällskap boka. 
019- 44 80 10 eller 070 736 21 56 

 
          För bokning av bord och biljett artistkvällar gå in på www.ticnet.se 
 
          Evenemang: lör 4 juli Adolphson & Falk  

  fre 10 juli Trubadur Jonas Amcoff 

lör 11 juli Roffe Wikström 

lör 18 juli Staffan Hellstrand 

ons 22 juli Janne Schaffer 

fre 24 juli Pernilla Andersson 

lör 25 juli Texas Blues Caravan (Birdlegg m.fl.) 

lör 1 aug Double Inn, irländsk musik 

fre 7 aug Räkfrossa, trubadur Jonas Amcoff 

lör 8 aug Fatboy 

fre 14 aug Ebbot and the Indigo Children 

lö 15 aug Ebbot and the Indigo Children 

 

             Kräft-knytis”  
             på Bagarn´s loge      

 Lördag  22 augusti  
 kl 18.00 
 

För anmälan och info  
Tel. 070 – 171 51 38 till Mariann 
       070 – 239 02 11 till Sten 
senast 17 augusti. 
 

 
 
 
 
 
……när goda grannar tar med paket åt mig!  
TACK Jan och Inger! 
                         Rosie 



 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 onsdagar, fredagar och söndagar är 

bageriet i gång, då finns det bröd och 

pizza från kl: 13,00 

 

Välkomna! 
 

 
Catrine 0739 400061 

 

Vinöns NYA café 
 

söndag – torsdag: 10-17 

fredag - lördag: 10-19 

i juli har vi även 

frukostbuffé 

 lördagar: 8,00-10,30  

Nu har vi även rättighete 

Välkomna! 
Tomas & Catrine 

 

Följ oss på facebook 



       Vilken fin midsommar det blev! 

       Förmiddagen på midsommarafton inbjöd till  

       ett kallt midsommarfirande, det fanns röster 

       som påtalade att det fanns möjligheter till sol- 

       glimtar på eftermiddagen. Bland de förbere- 

       ande fanns också ylletröjor och regnjackor. 

 

 

Lagom till klockan fyra på eftermiddagen sken solen och 

Vinöns midsommarfirande visade sig från sin bästa sida. Det 

fanns jordgubbstårta till försäljning på caféet, chokladhjulet 

snurrade, en vacker midsommarstång kunde resas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familjen Helmerssons eminenta gäng spelade och lockade besökarna in i dansen.  

Vi är många som uppskattar det genomförandet av arrangemanget, tack för en fin 

midsommar som hade vädret med sig och ett bra arrangemang. 

 

På midsommardagen gästades vi som vanligt 

av Öknaby dansgrupp med Viola Hjälmarö  

från vår grannö i öst. De bjöd på en fin dans- 

uppvisning, även denna dag i fint vinöväder. 

 

Rosie och Eva 

   



 
 
 
 
 

 
Örtboden har i sitt sortiment: 

 Cyklar till uthyrning 
 Örtsalt, timjanskorpor  
 Glass, dricka och godis 
 Örter för konsumtion och utplantering 
 Julita rapsolja 
 Keramik från Lena Edström-Hagsten 
 Aloe Vera produkter (för den solbrände) 

 
 

Öppettider 10.30-17.00 
Ibland har vi lunchstängt en halvtimma 

 
Vid frågor och bokningar av cyklar hör av er till mig på tele 0736 18 77 11 

 
Varmt välkomna! 

önskar RoseMarie med familj och personal 
 

 
 

 

Nya och gamla kunder är välkomna att boka massage på tisdagar 
och fredagar under sommaren. 

 
Du kan boka klassisk massage, Art Neuro, Art Neuro integrerad med klassisk massage eller 
idrottsmassage. Idrottsmassagen behandlar både muskler, senor och bindväv som har blivit 
överansträngda och den är hårdare och inte så behaglig som klassisk massage. 
Pris: ½   tim    300:- 
        1    tim    500:- 
        1½ tim    675:-  
 
Jag kommer att hålla till i Örtboden. 
Om du får akut ryggskott så är du välkommen  
att ringa så tar jag med bänken och kommer till dig. 
 
Ring mig på tel 073 219 14 14 för att boka tid. 
Välkommen! 
Lena Magnusson       
 



 

 
 

 
 

Nu finns färsk potatis!  
Mer grönsaker kommer efter hand. 
Dessutom finns gott om sommarplantor och 
snittblommor. 
 
Öppet: söndag-torsdag 
            fredag em 
            lördag fm 
 
För dagsaktuell information eller önskemål 
ring:  
019-44 80 50, 
070-370 59 50 
 

Varmt välkomna 

     Mona Blixt 
 
 
 

 
 
 

Vinöns  
Bibliotek 

 
Har öppet söndagar 

 
16-17 

 

Välkomna hälsar  
Yvonne! 

 
 
 
 

 
 

hos Peter och Carina 
 

Tel: 019 - 44 80 33 

 

 
 

Kaffetårtor och smörgåstårtor kan 
beställas alla dagar 

 

Pris:        kaffetårta       smörgåstårta  
 8 pers       175:-               250:- 
10 pers       205:-               310:- 
12 pers       235:-               365:- 
15 pers       280:-               450:- 

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

 



    
 

 
Konferenser 
i nygammal skolmiljö 
 
Vi har uppehåll under sommaren, 
välkommen tillbaka i höst! 
 

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

 

 

 

Lilla skafferiet i Missionshuset 

Här finns det mesta i torrvaror som man kan behöva fylla på 
med; mat, godis, grillkol, papper, rengöringsmedel, 
hygienartiklar. 

Varorna levereras av Handla24. 

 

 

 

UTHYRNING AV SLÄPKÄRRA 
Hyra släpkärra direkt på ön,  

praktiskt och bra 
Vinöns kultur‐ och hembygdsförening har en 
släpkärra för uthyrning.  Den är försedd med 
en täckande plastkåpa och utrustad med tipp. 
Totalvikt är 900 kg och maxlast är 640 kg. 

Kostnader: 

Dygnshyra:  
Föreningsmedlem  250:‐  Övriga 500:‐ 

Veckohyra: 
Föreningsmedlem 1000:‐  Övriga 2000: 

Låter detta som ett bra alternativ till att hyra 

kärra på fastlandet, så är du välkommen att 

ringa vår ansvarige släpkärreförvaltare 
 

Nils Svensson 019‐44 80 28 

Vinöns kultur‐ och hembygdsförening



 
Hittade denna berättelse i en Uppsatsbok av mamma Irene.  
( Mellan åren 1935‐39 skrev mamma Irene till en flicka som hette Ina Högberg i Karungi ) 
   

Hälsningar Eva Svensson 
 
 
  
Närkes Vinö den 4/4 1935 
  
Bästa okända kamrat ! 
Vår magister har idag lovat oss att vi skulle få skriva brev i skolan. Viskulle få skriva till någon 
okänd kamrat. 
Jag valde då att skriva till Karungi skola i Lappland. I skolan har jag ju läst om Lappland och 
jag tycker att det är mycket roligt att skicka brev dit. 
  
Jag heter Irene Vinberg och är tolv år gammal och går i femte klass i Vinöns folkskola. Vi är 
28 barn i hela skolan. Det är 2 lärare. Jag går för en lärare som heter Gunnar Andersson.  
I småskolan är det en lärarinna och hon heter Iris Lundin. 
Platsen där jag bor heter Närkes Vinö . Den är belägen i Hjälmaren och är Hjälmarens största 
ö. Som du kanske ser på kartan , är det ungefär 3 mil till Örebro. 
Hjälmaren har varit isbelagd hela vintern, men nu börjar isen gå bort. Jag har varit ute och 
åkt skridskor varje dag när det var is. 
Jag hoppas att du svarar på mitt brev så fort som möjligt. Jag skall då fortsätta att skriva till 
dig, och då skall du få veta mer om Vinön 
Jag slutar nu mitt brev med de bästa hälsningar från din kamrat Irene Vinberg 
  
Min adress är Närkes Vinö 
  
 

 

 
 
 
Efterlysning 

Vi skulle vilja låna kort på gamla hus på Vinön som vi vill scanna av till boken vi håller på med 
i studiecirkeln " Vinön förr " 
  
Lägg korten i ett kuvert och skriv erat namn på så vi vet vart vi ska lämna dem åter. 
  
Lämna kuvertet till Yvonne Karlsson eller i Vinöns Skolas postlåda . 
  
Tack på förhand ! 
Hälsningar deltagarna i cirkeln / Eva Svensson 
 



 

 
 
 

STUGA UTHYRES 
 
4 bäddar,  
tillgång till toalett och dusch 
Lakan finns att hyra. 
Stugan uthyres per dygn eller veckovis. 
 
Ring Yvonne Karlsson 
019-44 80 57 eller 073-928 04 05 
 
Vinöns Kultur- och hembygdsförening 
 

 
 
 

STUGA UTHYRES 
per dygn eller vecka  
6 bäddar, varav två i bäddsoffa 
 
Ledig v 32 och v 34 
 
Ring för info 
Mariann Karlsson  
019 – 44 80 15 eller 070-171 51 38 
 
 

 
 
 

STUGA UTHYRES 
 
Stuga uthyres per dygn 
4 bäddar 
 
Dusch, toalett, kokmöjligheter 
Lakan finns att hyra. 
 
Ring Yvonne Karlsson 
019-44 80 57 eller 073-928 04 05 



 
Säljes 
 
 
Vitrinskåp i furu. 
Br ca 120 cm h 170 och dj 48 cm. 
Pris: 700 kr 
 
 

Soffbord i lackad furu  
Längd 115 cm, bredd 75 höjd 50 cm 
Pris: 300:‐ 
 
 
Monika Bruhn, 0707‐355790 

 

 
 
 
      
   Kökssoffa/pinnsoffa köpes! 
                  
   Oskar Widlund, 076394624 
 
 

 
 

 
 

 
 

Fritidsbåt köpes! 
 

Fritidsmotorbåt/Hardtop, ca 5 m.  
Ej renoveringsobjekt. 

 
Sylvia Lundholm 

Tel 070-664 99 55 
e-post: sylvia.lundholm@tele2.se 

 
 
 
 



Blixtvisit till Bryssel i energins tecken 

Under slutet av juni åkte jag till Bryssel för att 

delta i en workshop med Smilegov. Smilegov har 

förklarats i Ö‐bladet förut men jag tar det igen. 

Det sas också på workshopen att det svåraste 

med Smilegov är att förklara Smilegov. Det 

handlar om att med hjälp av flervinå‐styre få igång projekt på öar som sparar energi och/eller skapar 

förnybar energi. Men vi tar det från början. EU har förbundit sig i 20‐20‐20 fördraget att till år 2020 

spara 20% av sin energiåtgång och att 20% av den energi som används ska vara förnybar. Länderna i 

EU har inte skrivit på det här därför riktar sig EU till regioner och även till öar. De stora öarna i EU har 

varit igång länge. För Sveriges räkning är Gotland och Öland med, andra exempel är Malta, Cypern 

och Samsö. Väldigt sent kom ESIN (European small islands federation) med och Vinön är via 

Skärgårdarnas Riksförbund med i ESIN. Tack vare Skärgårdarnas Riksförbund och kursen om ”How to 

read an island” har jag haft kontakt med Christian Pleijel på Kökar (Åland) som är projektledare i 

Smilegov för ESIN. Målet för Vinön är att vi ska ta fram en energiplan för ön alltså ta reda på hur 

mycket energi vi använder på ön, i den kan vi också sätta upp mål om vi har några förslag på hur vi 

ska minska på energianvändningen eller skapa mer förnybar energi.  

Varför åker jag då till Bryssel? Jag ville få veta lite mer om Smilegov, höra vad de andra öarna gjort 

och knyta kontakter med andra öar.  

Smilegove är en akronym för smart multilevel governence mitt i Smilegove finns ett ”ile” som får 

representera ordet ö (frågan är bara på vilket språk). Många öar har problem med sin 

energiförsörjning och öar är ett avgränsat område och därför ”lättare” att studera och eventuellt 

påverka.  

De skandinaviska länderna har blivit något av en ”task force” i att ta fram bra projekt för att minska 

på energiåtgången, skapa förnybar energi och få med så många nivåer som möjligt i statsapparaten 

och på så sätt få förankring så att projekten blir hållbara även efter maktskiften i politik och liknande. 

Bäst i klassen är Samsö i Danmark som är en ö som producerar mer energi än man gör av med. De vill 

nu fokusera på att få sin bilpark eldriven så att man använder den energi man ändå producerar. På 

Gotland har man många kor som bajsar, det gör man nu biogas av som man kör sina bussar på. Det 

hela startade när man skulle byta ut bussarna och visste att det fanns bönder som var intresserade av 

att skapa en biogasfabrik. Öland tänker följa efter med biogasbussar men har inte genomfört 

förändringen än. De erfarenheter de vill 

dela med sig av är att man ska uppmuntra 

den lokala glöden som ofta finns i 

energifrågor, man ska samarbeta inte 

konkurrera och att olika öar har sin egen 

väg till hållbarhet men man kan lära av 

goda exempel från varandra. På Cypern har 

man undersökt systemet med 

gatubelysning som har kostat upp till 10% av kommunens budget (måste ju ha varit kanske ”tekniska 

förvaltningens” budget) där har man bytt till LED‐lampor och satt timer och sensorer på vissa 

områden och sparat energi och pengar, man har också gjort underhållsplaner för gatubelysnings‐



systemet för att minska underhållskostnader. I Grekland finns 36 kluster med öar med i Smilegov.  

På Lesvos vill man restaurera sin vindenergipark nära flygplatsen. De grekiska öarna har haft stora 

problem eftersom den ekonomiska krisen gör att inga projekt kan genomföras. Kanarieöarna har 

gjort ön El Hierro till ett föredöme när det gäller energi och hållbarhet, det har tagit 40 år, nu vill man 

fortsätta med La Graciosa och skapa ett mikro‐elnät för bara La Graciosa där behöver man bra 

batterisystem för att kunna lagra energi tills man behöver använda den. Man hoppas kunna 

åstadkomma detta på 5 år. Öarna i Skottland har en lite annan anfallsvinkel på energifrågor. Deras ö‐

sammanslutning behöver pengar och då tänker man sätta igång med energiprojekt för att skapa 

medel att genomföra annat. De har ingen kommun, region eller 

liknande i ryggen utan jobbar för sig själva, men har samarbete med 

energibolag. På bilden syns Terry från ön Mull i Skottland. På 

Shetlandsöarna har man ingen el från fastlandet utan måste producera 

den själv och det har man gjort med diesel‐aggregat, vilket har gjort att 

man har haft ett koldioxidutsläpp som liknar det man har i Texas. Man 

jobbar för att få igång förnybar energi, genom många intressanta 

lösningar. I det franska klustret ill du Ponant har man på öarna stor energiförbrukning särskilt på 

sommaren, man vill skapa förnybar energi men det statliga energibolaget har satt upp regler som 

säger att man bara får skapa 30% av förbrukningen, elnätet klarar inte av mer  

På Samsö har man jobbat länge med energifrågor och fokuserade lite mer på metoderna att få 

flernivåstyret. Man har tagit fram en verktygslåda för energiprojekt. Man måste jobba vertikalt och 

horisontellt med information, ekonomi och lagstiftning. Man måste leta på de hinder som finns och 

försöka hitta sätt att lösa dem. Titta på innovativa finansieringsmöjligheter. Man har tagit fram en 

guide för praktisk mötesteknik. Ta reda på vilka man behöver ha med sig i projektet för att få ett gott 

resultat. Mål och syftet för projektet måste förankras på alla nivåer. Det är bra att ta tillvara på 

gräsrots‐rörelsen. Man har använt sig av U‐kurvan för att genomföra sitt projekt, ett system skapat av 

Otto Shymak. Det finns mycket att lära från Samsö angående metoder för att genomföra bra projekt. 

Det finns fler kluster och många fler goda exempel och erfarenheter som jag gärna delar med mig av 

vid förfrågan. 

Vad ska då lilla Vinön göra med alla dessa exempel och erfarenheter? Vi ska ju skapa en energiplan 

som berättar för oss vad vi gör av med och om vi kan spara in på något och eventuellt fortsätta med 

projekt som skapar energi. Det här planeras att göras i början av augusti med en workshop. Till den 

här workshopen behövs nyckelpersoner och olika infallsvinklar från bofasta, sommarboende, män, 

kvinnor, unga, erfarna, positiva, ifrågasättande, ja de som kan tänkas vilja ha något att komma med. 

Eftersom vi är med i Smilegov finns det en verktygslåda på Smilegovs hemsida, där finns exempel på 

energiplaner, formulär som man kan fylla i så att man kan räkna ut energiåtgång.  

Om man vill vara med på workshopen i början av augusti är man välkommen  

att kontakta mig, och om jag inte blir överhopad av erbjudanden kommer jag 

även fråga runt lite efter nyckelpersoner. 

Vid tangentbordet RoseMarie Hellén  

 

(Bryssel‐steget gjort i Bryssel)  



VinöMästerskapen i boule 

ägde rum den 5 juni, en vecka försenat på grund av 

dåligt väder. Fyra tappra lag var anmälda och dessa 

spelade en liten turnering. Segrare blev lag 

Andersson, dvs Ingemar och Birgitta som fick första 

inteckningen i den fina tavlan med en boulespelare 

som numer hänger i skolan till allmän beskådan. 

Övriga lag kämpade tappert men nådde inte upp på 

prispallen. Efter prisutdelningen blev det grillning 

och trevlig samvaro. 

 

I början av hösten planerar vi en ny turnering. Då 

måste vi utmana Ingemar och Birgitta. Hoppas på 

en stor anslutning av lag. 

 

/Christina Johnsson. Foto: Ulf Johnsson 



Utbildning i Hjärt- Lungräddning (HLR) och Brandskydd 

När nattjouren på färjan togs bort den 1 december 2013 så utlovades en utbildning i 
Hjärt- lungräddning (HLR) och Brandskydd för alla intresserade på Vinön.  

Första utbildningstillfället var den 10 juni.  
Utbildningen omfattade både teori och praktiska övningar i HLR och genomfördes av 

Jan Velander, utbildare Civilförsvarsförbundet som 
mycket engagerat guidade oss genom övningarna.  

 

Vi delades upp i två grupper, varje avsnitt tog två timmar med en rast med kaffe och 
smörgås emellan.  

Utbildningen i brandskydd innefattade information om 
brandvarnare, brandsläckare, spisvakt, risker med 
brandfarlig vätska och gas och hur man agerar om det 
brinner och gavs av Ulf Andersson, verksamhetsledare 
Brandskyddsföreningen Örebro kommun. 
Vi fick många bra tips och aha-upplevelser 
när det gäller brandsäkerhet.  
Vid utbildningen i höst hoppas vi kunna 
genomföra en del praktiska övningar med 
brandsläckare. 

Vi som deltog i kursen känner oss nöjda 
och välinformerade och rekommenderar 
kursen till alla!  

 

Ni som inte hade möjlighet att delta denna gång, håll ögonen öppna i höst då kursen 
ges en gång till och då på dagtid en lördag. 

     Text: Mariann Karlsson 
     Bild: Eva Widlund 



Dags att dra huvudet ur sanden? 

Det har gått en avsevärd tid sedan färjan slutade köra blåljusturer nattetid. Och vad har då hänt 

sedan dess? Inte tillräckligt enligt mina ögon.  

Är det inte dags att vi har ett stormöte på ön och diskuterar hur vi vill ha det för att känna oss trygga?  

Många av er läsare har kanske inte inblick i alla frågor och tror att allt är frid och fröjd och att vi sitter 

säkert här ute på holmen!? Vi har ju trots allt en helikopter i Örebro län nu! Och en brandbil, en 

öbolans och räddningsbåtar och svävare.  

Ja, på pappret ser det bra ut! 

Jag som har jobbat med räddningstjänst på kusten under nio år kan säga att det är inte många öar 

som har det så förspänt med materiella ting som vi har det! Det ska gudarna veta!  

Men har vi något folk då? När helikoptern är i övre Värmland. Har vi någon som kan köra brandbil, 

öbolans eller svävare/båt? Är någon nykter? Vet alla hur hjärtstartaren funkar eller hur man ger 

hjärtlungräddning? Hur många gick kursen som erbjöds för allmänheten för någon vecka sen? 

Det är inte vårt jobb kanske vissa tycker. Vi väntar till storebror staten kommer och hämtar den 

skadade. Men då kan jag tala om för er, att så funkar det inte den dagen det händer! Det är vi själva 

som kommer stå där, (ursäkta att jag säger det) med skiten! Jag har stått där med skiten på jobbet 

många gånger. Sekunder blir minuter, som i värsta fall blir till timmar. Det är långt till ambulanser, 

helikoptrar och fastland ibland. 

Varför vill man då inte vara rustad den dagen det händer? Eller tror alla på ön att det finns gott om 

brandgubbar och sjöräddare som kommer strömma till på några sekunder? 

Då kan jag tala om för er att just nu är vi för få för att täcka årets alla dagar!  

Man kan alltid tycka att storebror staten skall göra mer, och det borde dom! Men man kan också ta 

kontroll över sin egen livssituation och se till att man känner sig trygg.  

Man kan se det som en förmån att en organisation som SSRS backar upp med båtar, svävare och 

bränsle! Och att det är unikt att vi har en SSRS‐station på en ö! 

Jag tycker det är skönt att känna att jag kan köra både svävare och båt.  

Men hur tänker ni andra?  

Var finns det solidariska ansvarstänket?  

Som situationen är idag så är det alldeles för få som är engagerade i SSRS. Det är inte bara Vinöns 

problem, det är ett problem för hela Hjälmaren.  

Under dom år vi har haft SSRS här i sjön så har vi räddat livet på ett antal personer just tack vare 

båtens placering mitt i sjön på Vinön.  

Det vore en förlust för alla om den hamnade i Örebro!  

Därför håller vi på att starta en stödförening med utgångspunkt på fastlandet, (men där alla är 

välkomna, även vinöbor). Tanken med stödföreningen är att lyfta bort så mycket som möjligt av 

arbetet kring båtar och underhåll från besättningarna och ön. Så att du som är besättningsman kan 

koncentrera dig på att öva och att ha jour. Vi ska kunna komma ner till en färdig båt! Men det bygger 

ju på att vi har en besättning. 



Men man måste inte vara besättningsman för att hjälpa till!   

Den 25 juli kl. 09:00 har SSRS arbetsdag. Kom då och hjälp till, spåna idéer på 

hur vi ska lösa det här, och drick kaffe! 

Jag är övertygad om att många av er sitter på bra idéer och kunskap som vi 

behöver. Som uppföljning bör det bli ett stormöte senare. 

 

Mvh: Rikard Widlund   

 

OBS! Det här var inte en skrivelse från SSRS. Det var en väckarklocka från mig   

 

 

 

 

 

 

OM FÖRTUR 

På 90‐talet, då turistströmningen började tillta började det att bli allt svårare för vinöborna 

att få plats på färjan. Det blev svårt att kunna passa tider för jobb, läkarbesök, tågtider etc. 

Även ö‐bor som behövde komma hem till sina djur behövde få komma med färjan. 

Fåröborna på Fåröleden på Gotland och vinöborna på Vinöleden fick då förtur på färjan 

under värsta rusningstiden. Vinöleden är Sveriges längsta färjeled inomskärs och glest med 

turer vilket gjorde att det blev långa väntetider. 

Se vidare information på anslagstavlorna vid färjelägena både på Vinön och i Hampetorp. 



Tyvärr har denna växt kommit hit med vårfloden! 

Vi förlorade för någon vecka sedan en stor fin ungtjur som vi just köpt av Ann‐Charlotte. Detta efter 

att den ätit av den mycket farliga växten sprängört. Det är det andra djuret vi förlorar på några år, 

och det är ett faktum att växten har fått fäste på ön. Jag har nu gått med torrdräkt och grävt upp 

skott i sjökanten. Läs texten nedan och hjälp gärna till att utrota/ begränsa dess utbredning. Om 

växten får ordentligt fäste på ön så är det ett hot mot det öppna kulturlandskapet på ön. Vi vill ju ha 

fler djur, inte färre! Tänk på att växten är giftig även för människor, och att om barnen plockar 

blommorna så kan de få irriterad hud.   

 

Sprängört 

Sprängört. Illustration: Franz 

Eugen Köhler, 1887. 

 

Sprängört är en av våra allra 

giftigaste växter, på grund av 

sitt innehåll av cicutoxin och 

cicutol som har starkt 

narkotisk effekt. Hela plantan 

är giftig, men i synnerhet 

roten, nedre delen av 

stammen och unga skott är 

särskilt giftiga. Giftverkan 

minskar ej vid torkning.  

Hästar dör av cirka 500 gram 

torra växtdelar, nötkreatur dör 

av 200 gram färska växtdelar 

(till exempel två till tre 

jordstammar) och ännu 

mindre mängd orsakar 

dödsfall hos får. Nötkreatur 

förgiftas inte sällan av 

sprängört då de kan ha viss 

förkärlek för växten, särskilt 

tidigt på våren. Förgiftning kan 

inträffa i samband med 

dikning eller annan 

markberedning, då roten grävs 

upp och exponeras för djuren.  

Förgiftningssyptom 

Cicutoxin framkallar häftiga epilepsiliknande kramper, konvulsioner, inkoordination, ökad salivering, 

uppsvälld buk, vindögdhet, andningssvårigheter, eventuell tandgnissling, ibland förstoppning. Plötslig 

död inom 15 minuter efter konsumtion. 

Mvh Rikard Widlund 



OMELETT MED MATJESSILL 
4 port 
1 krm salt 
1 tsk smör 
8 msk vatten 
4 tsk olivolja 
8 ägg 
1 gurka 
1 kruka gräslök 
4 kokta potatisar 
1 kruka dill 
1 burk hela matjessillfiléer, 200 g 
Tillbehör: bröd 
Gör så här 
Skala och skär potatisen i bitar. Skiva 
sillfiléerna. Skär gurkan i stavar. Hacka dill 
och gräslök. Fräs potatisen i smör i en 
stekpanna ca 3 min. Vispa ihop ägg, vatten, 
salt och örter, spara lite till garnering. Stek 
fyra omeletter i omgångar i olja i en 
stekpanna. Omeletten är färdig när den 
stadgat sig men fortfarande är krämig på 
ytan. Luta pannan och låt omeletten 
försiktigt glida ner till hälften på en tallrik. 
Lägg på 1/4 av den frästa potatisen och 1/4 
av sillbitarna. Vik över den andra halvan. 
Garnera omeletterna med de sparade 
örterna. Servera med gurka och bröd. 
 
KRÄMIG POTATISSALLAD MED 
BASILIKA 
Den somriga potatissalladen smakar gott till 
nygrillad fisk eller kött. 
4 port 
2 äggulor 
2 tsk pressad citron 
2 tsk dijonsenap 
1 kruka basilika 
1 dl solrosolja 
1 dl olivolja 
500 g färskpotatis, kokt, kall 
250 g vita bönor, kokta 
1 krm salt 
1 msk vatten 
Garnering 

1 färsk lök 
½ dl pinjenötter, rostade 
Gör så här 
Mixa äggulor, citronsaft, dijonsenap och 
basilika i en mixer eller med mixerstav. 
Tillsätt oljan droppvis och mixa till en tjock 
crème. Rör i vattnet och smaka av med salt. 
Skiva potatisen. Blanda potatis och bönor. 
Vänd i drygt hälften av basilikacrèmen, 
resten sparas i en burk i kylen. Gott att ha 
som dressing till sallader eller till grillat. 
Ansa och strimla löken. Strö lök och 
pinjenötter över salladen och servera. 
 
SAFTIGA NÖTFÄRSBIFFAR MED 
PAPRIKA OCH VITLÖK 
4 port Ugn 200° 
400 g nötfärs 
1 litet ägg 
1½ msk margarin 
3 vitlöksklyftor 
½ liten röd paprika 
2 msk kalvfond 
2½ msk paprikapulver 
¾ tsk salt 
2-3 kryddmått svartpeppar 
2 droppar Tabasco 
4 msk ströbröd 
1 ¼ dl mjölk 
1 ¼ dl vatten 
4 msk grädde 
Gör så här 
Finhacka paprikan och vitlöken. Fräs dem 
mjuka i stekpanna och tillsätt fonden plus 
samtliga kryddor och låt sjuda ett par min. 
Blanda färsen med ströbröd mjölk och ägg. 
Tippa i krydd/paprika blandningen och rör om 
väl. Forma stora biffar och bryn dem i resten 
av fettet på båda sidorna. Lägg biffarna i en 
form, skölj ur pannan med vattnet och häll 
det över biffarna. Slå över lite grädde efter 
behov. Stek biffarna färdiga i ugnen ca 
20min. 
Serveringsförslag: Serveras med kokt eller 
stekt potatis och kokta grönsaker. 



FÄRSBIFFAR MED GRÖNPEPPARSÅS 
4 port 
500 g köttfärs 
1 dl havregryn 
4 tsk potatismjöl 
1 dl mjölk 
2 msk konc kalvfond 
½ gul lök 
1 ägg 
1 tsk salt, knappt 
2 krm svartpeppar 
smör till stekning 
Grönpepparsås 
1 liten gul lök 
1 msk smör 
3 dl vatten 
2 dl grädde 
2-3 msk kalvfond 
2 msk brun majzenaredning 
1½ msk torkad grönpeppar, krossad 
salt att smaka av med 
Gör så här 
Blanda havregryn, potatismjöl, mjölk och 
kalvfond i en bunke. Låt det stå och svälla i 5 
minuter. Tillsätt hackad lök, köttfärs, ägg, 
salt och peppar och arbeta samman till en 
smidig färs. Forma färsen till biffar och stek 
dem i en stor stekpanna på medelvärme, ca 3 
minuter per sida. Lägg biffarna på ett fat 
tills alla är stekta. Flytta sedan över alla 
biffar till stekpannan. 
Grönpepparsås: Fräs hackad lök i en kastrull 
med matfett tills löken blir blank. Tillsätt 
vatten, grädde, kalvfond och maizena-
redning. Koka upp under omrörning. Krydda 
med krossad grönpeppar och smaka av med 
salt. Häll såsen över biffarna i stekpannan 
och låt sjuda några minuter.  
Servera biffarna med kokt potatis och 
råkostsallad bestående av grovrivet äpple, 
finriven morot och ev finstrimlad vitkål. 
 
 
 
 

JORDGUBBSTÅRTA MED SAVOIARDIKEX 
Supersnabb efterrätt! 
6 port 
2 dl grädde 
1 burk mascarponeost 
2 tsk vaniljsocker 
2 l jordgubbar 
1 pkt Savoiardikex 
Gör så här 
Vispa grädden, inte för hårt. Tillsätt 
mascarponeost och vaniljsocker och vispa 
snabbt samman till en krämig smet. Skiva 
jordgubbarna. Smeta ut lite kräm på fatet 
som tårtan ska ligga på, så kexen inte glider 
runt. Lägg ut en rad kex bredvid varandra, 
bred på kräm och lägg jordgubbar över det 
hela. Lägg sedan på ett nytt lager kex, kräm 
och jordgubbar på toppen. Klart för 
servering. 
 
KRABBELURER  
Krabbelurer eller pösplättar smakar allra 
bäst nygräddade med lättvispad grädde och 
sylt. 
1 ägg 
¾ dl socker 
¾ dl mjölk 
2½ dl vetemjöl 
1 tsk bakpulver 
1 tsk vaniljsocker 
Smör till stekning och socker att vända i. 
Gör så här 
Vispa ägg och socker lätt skummigt. Tillsätt 
mjölken och sedan mjöl och vanilj. Rör om 
noga tills smeten är helt slät.  
Värm ett plättjärn och smält smör på 
medelvärme. Klicka ner smeten och grädda 
krabbelurerna i omgångar, 3-4 minuter på var 
sida. Lägg socker på ett fat och vänd 
krabbelurerna i sockret. Låt dem svalna eller 
servera dem ljumma med vispad grädde och 
sylt.  
 

Månadens recept blir en variation av recept med bl a matjessill, potatissallad, köttfärs, snabb 
jordgubbstårta och ”räddningsplankan” krabbelurer om man får oväntade gäster. Köttfärs är 
alltid bra att ha hemma i frysen och ibland vill man göra något annorlunda än vanlig köttfärsbiff.  

Smaklig måltid önskar Christina J 



                                                 GRATTIS Carina på din födelsedag! 

                                önskar Sune och Barbro 

                     Katarina och Kent 

                          Anders och Johanna 

 

 
********************************************************* 
Köp Kalendrar i Missionshuset! 

NU finns kalendern för 2015 till halva priset! Halva året är ju kvar.  

Här är temat ”Vi som jobbar i skärgården” 

Skärgårdskalendern för 2016 på temat ”Skärgårdens Unga” finns att köpa från vecka 28. 

Kalendrarna produceras av Skärgårdarnas Riksförbund och är lokalprodukter på så vis att det är jag 

som gör dem och tryckeriet i Vingåker som trycker dem. 

Eva Widlund, SRF 

   

********************************************************* 
Vinöns kultur‐ och hembygdsförening har köpt in den spännande 

storboken ”Hur man läser av en ö”. Den innehåller många vackra 

foton från öar i Europa och en metodpresentation hur man kan  

läsa av öar. 

Boken är skriven av Christian Pleijel, bosatt på Kökar i den  

åländska skärgården. 

Den finns på Vinöns bibliotek. 

********************************************************* 
Service från Hembygdsföreningen! 

Nu finns det åter toapapper och hushållspapper i lager. 

Praktiskt att köpa på ön, finns i Missionshusets Lilla skafferiet. 





vecka 27 1 onsdag                                                                          

  2 torsdag                                                                                                                                      

 3 fredag   

 4 lördag  Värdshuset: Adolphson och Falk  

 5 söndag 
13.00 
16 -17 

Vernissage i Missionshuset Fotoutställning av Katarina o. Hasse Molin 
Biblioteket öppet                                                                        

vecka 28 6 måndag   

 7 tisdag  Beställ mat! 

 8 onsdag  

 9  torsdag   

 10 fredag  Värdshuset: Trubadur Jonas Amcoff 

 11 lördag  Värdshuset: Roffe Wikström 

 12 söndag 16 -17 Biblioteket öppet                                                                                                  

vecka 29 13 måndag                                                                                                                                     Sophämtning 

 
 

14 tisdag  Kronprinsessans födelsedag                                                                                         Beställ mat!  

 15 onsdag   

 16 torsdag   

 17 fredag                                                                                                                                                     

 18 lördag 
10 -15 

 
Loppis i bersån  
Värdshuset: Staffan Hellstrand 

 19 söndag 
13.00
16-17 

Vernissage Fotoutställning Örebrofotografier 1900 – 2010 Hans Kånnemyr 
Biblioteket öppet                                                             

vecka 30 20 måndag   

   21 tisdag  Beställ mat! 

 22 onsdag  Värdshuset: Janne Schaffer 

 23 torsdag   

 24 fredag  Värdshuset: Pernilla Andersson 

 25 lördag 
9.00 

 
SSRS bjuder in till arbetsdag och fika med samtal 
Värdshuset: Texas Blues Caravan Birdlegg med flera 

 26 söndag 16 -17 Biblioteket öppet 
vecka 31 

 27 måndag  Redaktionsmöte                                                                                                  Sophämtning 

 28 tisdag  Beställ mat!  

 29 onsdag                                                                                                                                                    

 30 torsdag                                                                                                                
 
 31 fredag   

augusti 1 lördag  Värdshuset: Double inn 

 2 söndag 
13.00
16 -17 

Vernissage Konstutställning, akvareller Ann Edberg 
Biblioteket öppet 

  3 måndag   

     

juli 2015 
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