


 

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 2019 är 150 kr för enskild och 300 kr för en familj.  
Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på föreningens konto. 
 

VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, plusgiro 46 94 70 – 9, bankgiro 190-1206 

 

Det finns möjlighet att ge frivilliga bidrag till föreningen i en sparbössa i skolan eller använda SWISH till 
hembygdsföreningen 123 396 25 29 - Tänk då på att skriva meddelande och avsändare! 

Några ord 

från redaktionen… 
 

 

All tid är alltid närvarande skrev Marcel Proust, 

och det gäller verkligen för månadens Ö-blad. 

Det blir en del om midsommar som i år firades 

i fint väder, vissa år har det varit 15 grader och 

regn både på midsommarafton och julafton 

men i år kunde den som ville vara midsommar-

fin utan täckjacka som vi ser på de trevliga 

bilderna i detta ö-blad. 

 

Det blir en hel del om det som hänt på ön den senaste tiden och det som kommer att hända 

både i hembygdsföreningen och på värdshuset, så passa på att hänga med på alla aktiviteter 

och underhållning. Det blir också en väldigt fin tillbakablick i en artikel om en vinöbo. 

 

Det talas mycket om den biologiska mångfalden i olika medier så jag vill inte vara sämre.  

Jag har uppmärksammat att flertalet har struntat i att klippa vissa områden av sin gräsmatta 

 i år och på så sätt fått blommande ängar. Jag har hört att en välklippt gräsmatta har sämre 

biologisk mångfald än det finns i en öken, så en oklippt gräsmatta kan ju vara ett sätt att främja 

biodiversiteten. Nackdelen med en liten äng är ju att fästingarna trivs så man får välja en del  

av trädgården som man inte går runt i så mycket.  

 

Ta er nu tid att titta igenom månadens Ö-blad som har mycket trevlig läsning och information! 

På framsidan är det en bild på Kulturella föreningen från Örebro som hade en uppvisning på 

midsommardagen. Foto: Eva Widlund 

 

TACK Alla som bidragit till detta ö-blad! Månadens redaktör / RoseMarie Hellén 
 

 
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: Annonser den 20:e i varje månad och för övriga bidrag den 25:e i varje månad. 

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


Midsommarhelgen 2019 

Varmt TACK till alla festdeltagare 

(ca 300 betalande) som förgyllde 

vårt midsommarfirande på Vinön! 

TACK till alla funktionärer, 

sponsorer, musiker och lekledare 

som har ställt upp helt ideellt och 

gjort detta firande möjligt på vår 

vackra ö. 

TACK även till Kulturella föreningen från Örebro som kom och spelade 

(riksspeleman) och dansade för oss på midsommardagen, mycket 

trevligt! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar från Birgitta Åberg Andersson 

Ordförande i Vinöns kultur- och hembygdsförening 



Midsommar-ja då är sommaren som bäst… 

 

Tack vare förberedelser av engagerade medlemmar i hembygds-

föreningen blev även årets midsommarfirande på Vinön mycket lyckat. 

Många besökare kom och vädret visade sig från sin bästa sida. 

 

Christina Ekblad ansvarade för klädsel av midsommarstången dagen  

före midsommarafton. I närmare trettio år har hon haft den uppgiften 

och fått hjälp av de som känt sig manade.  

- Det roliga med det här är att jag fått prata med många trevliga 

människor genom åren, säger Christina. 

 

 

Grindarna till festplatsen öppnade 

klockan 15 på midsommarafton. Nytt för 

i år var att det togs en entréavgift på 50 

kronor för alla som var 15 år och äldre.  

Anledningen var att hembygdsförening-

ens ekonomi behöver förstärkas. Strax 

under 300 personer betalade entré. 

Stundtals var det kö vid grinden där  

Åsa Ödman och Rita Tammerman-Eklund 

var entrévärdar. 

  
 

 

   Saga Eriksson, 2,5 år var fin i 

sin blomsterkrans. 

 

 

Oscar Sandström, 6 år spelade på  

chokladhjulet och vann en chokladkaka.  

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Eriksson sålde lotter till Sonja Åberg,  

vars dotter Birgitta Åberg Andersson är 

ordförande i hembygdsföreningen. 

 



 

Jan-Gunnars orkester 

hade tretton spelemän i år 

 

 

Jan-Gunnar Helmersson hade med sig 13-mannaorkestern, Jan-Gunnars orkester, som består av släkt och 

vänner till Jan-Gunnar. Orkestern spelade till midsommardansen som leddes av Jan-Gunnars sonhustru 

Lina Helmersson.  

 

        

 

Folkdans hör midsommaren till  

Midsommardagen hade Kulturella föreningen Örebro folkdansuppvisning på 

skolgården för andra året i rad. De dansade till musik på durspel av riks-

speleman Jan-Anders Andersson. En folkdans bar namnet skördedansen. 

- Vi ser det som en utflykt att komma till Vinön och dansa, sa Gunilla Lindberg 

i kulturella föreningen före dansuppvisningen. 

 

 

 

Under folkdansuppvisningen spelades Vinövalsen som 

skrivits av Rune och Birgitta Sunvisson som för dagen 

besökte Vinön. Magdalena Svensson, som också är 

medkompositör, var på annat håll. 

                                                                                                                                       

Maj-Britt Wahlberg 

 



Utställningen med ”Tidens älv och Trollens sjö” 

i Missionshuset håller på till och med 3 juli.  

 

Illustrationerna kommer från  

en sagobok och är målade av  

Ingrid Uppström. 

Varmt välkomna! 

 

Utställningen kommer tillbaka  

i samband med Hjälmarefestivalen 

 

 

 

Frihet under ansvar 

Jag tycker att det är bra att kunna åka till Nabben och lägga ris och grenar och 

annan organisk materiel i den del av grusgropen som inte längre används.  

Tidigare synder med gamla bilbatterier har rensats bort efter att myndigheter 

har påtalat att sådant inte hör hemma i naturen.  

Grundregeln tycker jag är att det man själv skulle 

kunna tänka sig att ha i sin kompost, det kan man 

också lägga på Nabben.  

Byggmateriel med färg, eller trämaterial som 

innehåller lim och tar lång tid på sig att brytas  

ner passar alltså inte på Nabben.  

För att vi ska kunna fortsätta lägga organiskt 

materiel på Nabben ber jag alla respektera  

det här! 

 

Med vänlig hälsning Södra Vinöns byalag  

genom RoseMarie!  

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi48Kn52YLjAhWPyqYKHb26BiUQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/sv/images/search/avdelare/&psig=AOvVaw1NmPbOf-wBjnSoNQtQZq9q&ust=1561485745816985


Program under sommaren 

  

20 juli: Loppis i bersån på skolgården kl. 11-14   

Bordshyra 50 kr. Anmälan senast söndag 15 juli till  

Yvonne Karlsson, telefon 44 80 57 eller 073 928 04 05.  

 

Försäljarna är välkomna till kl 10 för att iordningställa  

sina bord.  

 

3 aug: Melodikryss i bersån kl 14.00 

Åter dags för Melodikryss. 

Vi löser tillsammans ett klurigt kryss som P4:s melodi-

kryssvinnare Gunilla Dahlén och Hans Ohlsson skapat.  

Fina priser utlovas! 

    

  

Sommaröppet hos 
 

 

Frukostbröd finns på lördagar kl 08 – 10. 

 Kringlor finns alltid, önskas något annat kaffebröd går det bra att 

beställa senast torsdag samma vecka.  

 

Kaffetårtor och smörgåstårtor kan beställas alla dagar 

    Pris:        kaffetårta       smörgåstårta 
 8 pers       200:-               300:- 

10 pers       230:-               360:- 

12 pers       260:-               420:- 

15 pers       320:-               500:- 

Välkommen hälsar Sten tel. 070 -239 02 11 

 



 

Hur mycket tid kan man egentligen tillbringa på Vinön innan man inser att  

man måste flytta dit? 

Det är en fråga som rimligtvis har stötts och blötts sen urminnes tider. Vi har tyvärr inget 

allmängiltigt svar att komma med, det enda vi vet är att vi numera har passerat den gränsen. 

Därför söker vi nu med ljus och lykta efter ett hus så att Vinön kan bli vårt nya hem! Du som 

läser detta kanske har ett hus som du kan tänka dig att sälja eller hyra ut under en längre 

period? Om så är fallet får du väldigt gärna tänka på oss och höra av dig. 

 

Fanny Hedin Hedenbäck – 073 946 91 93 – fannyhedenback@gmail.com 

Johan Sundin – 070 840 43 42 – j.v.sundin@gmail.com 

 

 

TACK Maud och Markus för fina midsommarjordgubbar! 

       hälsar grannarna Birgitta och Ingemar      

 

 

MANUELLT SKOGSARBETE UTFÖRES 

10 års erfarenhet av motorsåg och röjsåg. Innehar F-skatt. Motorsågskörkort. 

Innehar ansvarsförsäkring. Treårigt naturbruksgymnasium i Svenljunga. 

Mvh: Filip Eriksson 

Tel: 076-788 19 38 

mailto:j.v.sundin@gmail.com


FÖR 100 ÅR SEDAN 
 
Den 27 juli 1919 föddes min morfar Konrad på Vinön. I 
sommar skulle han alltså ha fyllt 100 år om han hade 

levt idag. Han var son till Albert och Emelia Andersson 
och var yngst av tre bröder. Redan vid fem års ålder blev 
han faderlös och när han var 13 år drabbades han av 

polio, som för alltid kom att förändra hans liv. Trots 
sjukdomen utförde han militärtjänst i början av 1940-

talet och arbetade med fiske och jordbruk hemma på 
Vinön.  
 

När han var 20 år bröt andra världskriget ut och något 
år senare blev han inkallad till militärtjänstgöring vid 
Kungliga Kustartilleriet och stationerad på Mällsten i Stockholms 

södra skärgård. Under denna tid brevväxlade han med sin mor Emelia, som 
var beroende av sina söners hjälp för att sköta gården hemma på Vinön. 

Periodvis var de iväg från ön, äldste sonen Bernhard arbetade 
på en lastbåt och mellansonen Gustav var inkallad till I3 i 
Örebro. De brev morfar fick hemifrån finns sparade och till 

hans minne har jag valt ut tre av breven som återges nedan. 
Breven som finns bevarade är skrivna mellan åren 1940-43 

och ger en kort inblick i livet på Vinön, arbetet på gården och 
med fisket, under krigsåren.       

 

 
/Susanne Andersson 

 
 
 
 

Winön den 13 maj 1941 
  
   Min kära Konrad hur mår du nu, du väntar väl på brev så vi 
tänkte vänta med att skriva till vi skulle få höra om färjan 
eller Björksundet går, i mårron skall färjan gå första gången 
å sedan skall Björksundet gå, du får väl veta turerna bättre 
sedan, du kommer väl inte förrän pingst. Nu har Docka 
kalva så ja måste gå å mjölka som du vet så får man vara 
två då. Moster Alida är kvar å hon fortsätter i mitt ställe å 
skriva, du skall ha tack för brevet, Rune skriver i var vecka 
å det är roligt att få höra från pojkar. å jag har ont som 
vanligt, väl så länge moster är kvar för jag sörjer för sommar så     
   Kära hälsningar från mor. 
   Hej på dej Konrad 
Ja nu skulle jag rita några rader tycker morsan, ja som du ser så har jag svårt 
att slita mej från Vinön, hur det kan komma sej vet ja inte men dom tycks vill 
ha mej kvar här konstit tycker ja det kan väl inte vara något nöje ha en 
gammal grinig käring gå här, Gustav påstår han tycker det är roligt så länge 
jag är kvar men dä säjer han nog bara, du må tro han är eld å lågor nu för 



Gustav vältrar på 1940-talet. 

han har fått veta att färjan ska gå på lördasnätterna kl.12 så nu har han 
hopp om att skaffa sej en tjusig böna å det blir ju bra för dej också när du 
kommer hem, ja jag förstår du väntar nog på den tiden då du får byta ut 
fångenskapen mot friheten, stackars liten jag tycker synd om dej men du har 
ditt glada sätt å det hjälper dig över många svårigheter det vet jag av egen 
erfarenhet så försök å behåll det så går det nog bra, undrar om du kommer 
hem i Pingst, Rune trodde han skulle komma hem då, han skriver ofta o ett 
kort så vi har sett hur han ser ut i kronans kläder, tant Amanda lever än 
såvida hon inte dött i natt hon har levat på vatten över tre veckor, Hilma vill ha 
mej till hjälp sen, nej nu får ja inte skriva mer Gustav ska skriva. Kära 
hälsningar, Alida. Igår var morsan o jag på symöte hos Hermanssons, du ska 
väl skriva snart. 
   Hej Konrad! 
Ja nu kan jag tala om för dig att isen börjat ge med sig så nu kan du nog 
komma när du vill och hälsa på oss igen. Ja gäddan gick sta dåligt i vår, jag 
har ej fått ett liv på flera dar, så nu får man lägga upp igen. Ja Bernhard och 

jag har skjutit sten och harvat över allt 
samman en gång, men vi har ej sått 
något än, så det blir sent i år. Det 
börjar att bli slut på raderna så jag 
måste sluta. Gustav   
Skriv snart är du snäll. Tack skall du 
ha för brevet jag fick. Rune tänker visst 
komma hem i pingst, måntro om du får 
fritt då annars är du välkommen för nu 
går det ju att komma när som helst. 

 
 

 
 

Winön den 22 Aug 1941 
 
   Min älskade Konrad  
   Hjärtligt tack för korten roligt höra att det gick bra för 
dig nu väntar du väl så på brev, det har varit så 
bråttom med havren så vi har ej haft tid att skriva till 
dig men nu har vi slutat, vi har ett lass havre ute på 
odlinga, å vårvete skar vi igår, det blir väl två lass, det 
är kinkigt med torkvädret, väl du Konrad att vi fick 
vassen skuren å tårr så fort å bra Herbert har hålld 
på nu å det är inte gått förn att få torrt. Emil 
Karlsson å hans fru är kvar än så det går bra för 
dem med göra, å Bernhard å Gustav hålls å plockar 
ner sista körsbären idag, han ämnar sig åt torget 
imorgon igen har varit iväg både onsda å lördagar 
allt sen du var hemma. Bernhard köpte sig en ägglåda å så 
köper han ägg av grannar också, potatisen är ej färdig än, han har fått 75 å 
80 öre litern för körsbären han har haft med åt Herbert å Svens också en låda, 
han har en väldig lust för affärer, ja nu har de trädan att börja med, Gustav 
säger de har fått 34 kg gös i kattsan, det är ju bra de skall ta upp å torka å 
tjära bara det blir lugnt nån dag struten börjar på bli slut det får de väl göra 



Alida och Emelia framför bostadshuset på 1940-talet. 

en ny säger de. Så kan jag tala om att Beda Hermansson har fyllt 50 år så 
moster Alida var med å uppvakta på mårron, hon fick en silverskål å blommor 
å pengar av vänner. Å Bernhard var till Odensbackens Augustimöte å köpte 
en gris för 40 kr å Rune var med å köpte en åt dem på samma gång. Ja nu 
minns jag ej mer att tala om för denna gång. Moster Alida är kvar än men nu 
far hon väl snart åt Vingåker, hon får lov dit å flytta sina saker från Vannala 
säger hon, ja jag har haft bra nu sen blir det nog värre för mig, hoppas du får 
komma hem snart till oss. Jag skall väl sluta för denna gång många kära å 
varma hälsningar från oss alla. Moster hälsar dig din Mamma. 
   Hej Konrad! Jag tänkte skriva och tacka dig för korten jag fick. Hej Konrad! 
Din bror Gustav.  
Vi har sålt 200 liter körsbär men nu är de så gott som slut, men det har varit 
en bra förtjänst skall du se men vi får väl börja sälja potatis sen förstår jag. 
Hej! 
 

 
 

Winön den 5 september 1941 
    
   Min kära Konrad 
Hjärtligt tack för brev å kort, roligt att du har hälsan å är 
kry, vi har hört du skulle få mucka den 8 september det 
har Rune skrivit det har väl Evert fört ut men det blev väl 
ej så då skulle du väl veta det nu. Nu har Handlar Erik 
fått årder han skall iväg om måndag å Doroteas Oskar 
å Harald, nu dröjer det väl ej förrän Bernhard får årder 
kan jag tro. å Alvar med skall iväg den 16 också skall 
de iväg. Nu är trädet plöjt å havren inne, idag har 
Larsers börjat tröska, södra byn blir väl sist i år. 
Gustav å Bernhard hålls å gör ny ryssjeskate sen 
skall de tjära å sätta ut den, de har haft den uppe 
bra länge nu. De fick 20 kr igår kväll av Axel för gös de får 
190 kg nu. Herbert har sitt vete oskuret än. Allan å Rut är gifta nu Gustav var 
dit på kaffe en kväll till Elanders. Skall sluta nu kära hälsningar medföljer 
från oss alla Alida också vänligen din Mor. 

 
 



 Facebook: Nygårds rökeri och delikatesser / www.nygårds.se 

                Vinöns strandservering   

Kiosken på Norra badstranden kommer att ha öppet hela 

sommarlovet. Vi kommer att ha kaffe, fikabröd, glass och dricka. 

Vi kommer även att ha smörgåsar, varmkorv med bröd, toast och 

ciabatta med laxröra och lite snacks. Kiosken är öppen: 

Soliga dagar 11–17. 

              Välkomna! 

önskar Catrine, Tomas, Ninni och Linn  

Facebook: Vinöns strandservering 

 

 

Nygårds rökeri och delikatesser 

Under sommaren kommer vi att ha 

 

Varmrökt lax, najad lax, picnicbog, sidfläsk, lamm och 
eventuellt annat efter tillgång. Produkterna kommer att 
säljas både på Nygård och på Strandserveringen. Vi kommer 
även att ha surdegsbröd på onsdags- och lördags- morgnar 
under juli. Våra aktuella produkter finns alltid till 
försäljning även i strandserveringen, så även fryst 
surdegsbröd. Fråga gärna vad som finns. 

Det går även att beställa en bricka med kallskuret och 
potatissallad eller potatisgratäng till festen. 

 

 

 

 



 

Studiebesök 

 

Onsdag den 12 juni hade vår förening; Vinöns kultur- och hembygdsförening ett 

studiebesök av fyra kvinnor från Kreativa Läppe som är ett byalag, de arbetar med 

gemensamma aktiviteter och samhällsutveckling för att öka trivseln i byn Läppe, 

www.lappebyalag.se. 

Syftet med mötet var att se över våra ev. samarbetsformer. Hur kan vi stödja och 

hjälpa varandra? Vi började med en rundvandring och de var mycket imponerade av 

våra fina lokaler då de inte har några gemensamma lokaler till möten i Läppe inom 

deras förening. Vi gick därefter igenom våra stadgar, verksamhetsberättelsen för 

2018, kommande Hjälmarefestival mm. 

De berättade bl.a. att de nyligen har haft en uppskattad trygghetsvandring i Läppe 

med representanter från polis och kommun vilket de rekommenderade oss att ha  

på Vinön. 

De har ett mycket fint samarbete med Sultans konditori i Vingåker där de bjuder in 

olika konstnärer som får ha utställning på konditoriet, detta har blivit en succé. De 

tyckte att även vi skulle kunna ha ett liknande koncept på Vinöns café, ja varför inte? 

De har också ett samarbete med Hjälmargården vilket ska utökas ytterligare då det 

finns en ny ledning på plats. De har bl.a. sina populära julmarknader där. 

Vad händer nu närmast gällande vårt nya samarbete?  

De kommer med på vår Hjälmarefestival 

gällande utställning/försäljning i 

Missionshuset med konst, matmarknad, 

växter, betong mm. Om vi ska ha någon 

mer Hjälmarefestival eller liknande 

kommande år deltar de gärna. Så positivt!  

Fotot: Inger Rönnqvist, Agneta Rönngvist, 

Eva Rundqvist och Karina Veinhede. 

Varmt tack för en givande och kreativ 

dag/studiebesök och för smakproverna 

i korgen! 

Vänligen Birgitta 



PROGRAM 2019 PÅ VÄRDSHUSET 
 

 

Lördag 29/6    Timo Räisänen sjunger Ted Gärdestad 

                                  Lördag 6/7      Trio med Bumba 

                                  Lördag 13/7    Roffe Wikström 

                                  Lördag 20/7    Jack Vreeswijk 

                                  Fredag 26/7    Contact med Ted Ström och Anders F Rönnblom 

                                  Lördag 27/7    Daniel Lemma med Hot This Year 

                                  Fredag 2/8      Allsångsproffsen med Grillbuffé 

                                  Lördag 3/8      Double Inn 

                                  Lördag 10/8   Tomas Di Leva 

                                  Lördag 17/8   Ebbot and the Indigo children 

 
 

NU FINNS ALLA BILJETTER PÅ   TICKSTER   FÖR FÖRSÄLJNING 

Det går självklart även bra att komma in till oss och köpa biljetter. 

 
www.vinonsvardshus.se 

 

 

 

Vinöns Café i skolan 
Öppet dagligen kl. 10 - 17 
 
 

Vi har som vanligt glass fra n Sia med ba de pinnar och glass i kulform, hembakat gofika 

och smo rga sar, lilla skafferiet med vardagsvaror och godis.  

 

I presentdelen har vi Lenas lera, presentartiklar, 

Julita rapsolja, Vino -blandning fra n ”Tebutiken”  

i Ö rebro och nytt fo r i a r kolasta nger fra n ”Kaffe  

och pralin” i Ö rebro.       

 

I a r kommer ni mestadels att mo tas av Elis, Noah,  

Smilla och Alva. 

https://www.tickster.com/sv/events/search?q=vin%C3%B6ns+v%C3%A4rdshus
http://www.vinonsvardshus.se/


Tio hus i veckan får fiber på Vinön 

Innan augusti månads slut ska alla som beställt fiber ha fått den installerad i sina hus. 

 

Alla grävningar och nedläggning av kabel, som ska rymma fibern, är i stort sett klara i och 

med juni månads utgång uppger kommunägda KumBro stadsnät. 

Fibern har då blåsts in i kabelrören med hjälp av tryckluft. 

- Nu påbörjas inkopplingen av fiber till husen till alla som har lagt in en beställning. 

Fiberkablarna utgår från den gamla telestationen på ön. Alla kunder på Vinön ska få 

sin fiberkabel kopplad dit, säger Jan-Olof Johansson, projektledare på KumBro. 

Telestationen ligger i norra byn, vid nedfarten från Vinögatan mot ångbåtsbryggan. 

Inför inkopplingen får fastighetsägaren ett telefonsamtal. 

- Alla som beställt blir uppringda av en entreprenör som ska installerar fibern i huset, 

säger Jan-Olof Johansson. 

KumBro räknar med att göra cirka tio installationer per vecka på Vinön och på så sätt blir alla 

installationer klara i augusti. 

Enligt KumBros hemsida är det 72 hus på Vinön som får fiber under sommaren. 

När allt är installerat och klart har 49 procent av fastigheterna på Vinön fått fiber. En senare 

anslutning kostar 27 995 kronor i stället för 21 900 kronor som var ett rabatterat pris. Det 

beror på att man vid en senare beställning bland annat måste köra ut en grävmaskin till ön. 

KumBro har förberett för anslutning av alla de fastigheter på ön som är möjliga att ansluta. 

Det är sammanlagt 148 stycken. 

Fibernätet ger bland annat en snabbare och stabilare anslutning till Internet. Man kan även 

koppla en fast telefon till fibernätet och använda sitt gamla hemtelefonnummer. 

 

                                                                                              Text och foto: Maj-Britt Wahlberg 

 

 

 

 

 

 

Lars Föckelkärr, grävmaskinist, 
och Alexander Jonsson, anläggare, 
är ett av två lag som har arbetat 
med att gräva ner kabel till fiber 
på Vinön. 

 



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 
 

  
 

Hyr ett rart litet Missionshus 
 

 

Mitt emot skolan ligger Missionshuset  

som ägs av Vinöns kultur- och hembygds-

förening. Hyr gärna Missionshuset till dop, 

bröllop, kalas, föredrag, kurser eller liknande. 

Medlem i föreningen betalar 300:-/dygn, icke 

medlem 600:-/dygn. För utställningar, avgift 

enligt överenskommelse. 
 

Välkomna att kontakta Yvonne Karlsson på 

telefon 019-44 80 57 eller 073-928 04 05. 

 
 

 
 

 
 

STUGA UTHYRES  

Välutrustad 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 

 



 

  

 Medlemserbjudande 2019 

 Resa till Visingsö i september 

 

******************************************************************** 
 

Välkommen med på en studieresa till Visingsö i Vättern 

lördag-söndag 7–8 september 

 

Vinöns kultur- och hembygdsförening är medlem i Skärgårdarnas Riksförbund sedan 
1993. Genom åren har öbor mött öbor och kontakter har knutits. Det är intressant att 
besöka varandra, utbyta erfarenheter och se hur det fungerar på andra öar. Vi kan få 
tips och lära av varandra. Från Vinön har vi gjort studiebesök till olika öar och vi har  
även tagit emot grupper från andra skärgårdsområden. Förra året var till exempel 
Smålandskustens skärgårdsförening här och hösten 2016 arrangerade Vinöns kultur- 
och hembygdsförening en medlemsresa till Möja, i Värmdö kommun, Stockholms 
skärgård. På Möja fick vi göra studiebesök och bland annat höra om hur det fungerar 
med vatten- och avloppsfrågan på deras ö. 
 

NY MEDLEMSRESA 

Nu är det dags för en ny studieresa för våra medlemmar, denna gång 
till Vätterns pärla – Visingsö. Från en sjö till en annan sjö.  
 

Programmet håller på att utformas, det blir en blandning av möten 
med öbor och information om vardagslivet på Visingsö, lite kultur 
och natur. Visingsörådet deltar med några öbor och hjälper till att 
ordna ett bra program. Vi åker i bilar från Vinön lördag morgon 
och kommer åter till ön söndag eftermiddag. 
 
FRÅGOR och ANMÄLAN  
Första annonseringen om denna resa gjordes tidigare i juni och 
genast anmälde sig ett antal personer så resan blir definitivt av. 
Låter det här intressant och ni vill åka med ska ni göra en anmälan 
snarast till Eva Widlund så vi kan boka upp boendet.  
 

Vi jobbar vidare med programmet och alla anmälda kommer 
kontaktas för mer information om resan. 
  
För Vinöns kultur- och hembygdsförening 
Eva Widlund, tel 44 80 48, 0768 56 46 92  eva.widlund@vinon.se 

  

  
Färjan som går mellan Gränna och Visingsö är en 

betalfärja. Leden är lite längre än Vinöleden, 6200 meter 

och resan tar cirka 25 minuter. Det här är den stora 

färjan Braheborg. Det finns även två mindre färjor. 

Foto: Eva Widlund 

mailto:eva.widlund@vinon.se


 Hjälmarefestivalen 2019 

Välkomna till Vinöns skola mitt på ön  

lördagen den 17 augusti kl.13-21 

 

 

PROGRAM 

13.00 INVIGNING med sång och musik av Ninni Neiler 

13.15-14.30 Barnaktiviteter 

Ninni Neiler 

 

15.00 Visstipendiaten Johanna Aveskogh och 

Mikael Karlsson framför musik av Hasse & Tage m.fl.  
Johanna Aveskogh och Mikael Karlsson 

16.30 Blues - Thomas Ziden med vänner 

18.00 Kalle Moraeus & Hej Kalle 

19.30 Blues med E.L.S band 

 
 

Thomas Ziden med vänner 

 

 

 

 

 

 
E.L.S band 

Kalle Moraeus & Hej Kalle Foto: KOLA Productions 

 

Utställning och försäljning i Missionshuset. 

Mat/dryck: Hamburgare, korv och dryck finns att köpa. Vinöns café finns i skolhuset. 

 

Aktuella färjetider: Från Hampetorp: 10.15, 11.55, 13.00 och 14.00 

Hem från Vinön: 19.30, 21.30 och 23.30 Ta helst inte med bilen! 

 

Arrangör: Vinöns kultur- och hembygdsförening och Harrström Sounds   
 

Biljetter kan köpas på plats. Förköp via Ticketmaster, www.ticketmaster.se  

Återkommer med mer information via hemsidan www.vinon.se 

 

 

 

Örebro kommun 
LANDSBYGDSNÄMNDEN  

 

HARRSTRÖM 

SOUNDS 

 

 

http://www.ticketmaster.se/
http://www.vinon.se/


Möte om energi 
 

Tobias och Georg från Eon kom ut och berättade om utvecklingen inom energi-branschen, 

och framför allt då vad Eon jobbar med. Företaget har en vision om att 2025 enbart erbjuda 

förnybar och återvunnen energi. Man går från storskalig centraliserad elproduktion till att 

skapa möjligheter för mikroproducenter. Man äger inga egna elanläggningar sedan 2015. 
 

Framtidens energihem innehåller flera delar, som smarta mätare (som mäter elförbrukning 

och kan styra om elen så att den används där den behövs just då eller när elen är som 

billigast), intelligent termostat, uppkopplad belysning och eluttag som kan varna om man 

exempelvis har glömt strykjärnet på.  I detta energihem ska också förstås solceller och en 

elbil kunna rymmas i systemet.  
 

Eon har lanserat detta system i Italien och Storbritannien, och det kommer i Sverige under 

året. Stora delar fungerar även i våra gamla hus. 
 

Ett tips från en åhörare var också att byta till lågenergilampor vilket är en investering som 

betalar sig på ett år.  

 

Vi var ett 20-tal personer som lyssnade. / Åsa 

     

 
Vinöns skola den 6 juni 

Sveriges Nationaldag firades med frukost, flaggan och sång 

 
Det var Tomas och Catrine som ordnade med frukosten i år för Hembygdsföreningens 

räkning. Café-familjen hade en student att fira denna dag. 

Som vanligt var det en fin morgon, solig, vindstilla 

och varm denna gång.  Flaggan hissades och hängde 

sedan utmed stången i stället för att vaja i den 

obefintliga vinden. Trevlig samvaro och en tradition 

som vi måste fortsätta med, tyckte gästerna. 

 



Filmen ”Öar i Hjälmaren”  

finns att köpa hos Yvonne på biblioteket  

och hos Eva Widlund (0768 56 46 92) 
 

Priset för filmen är 150:- 
Betalas kontant eller swishas till 
Hembygdsföreningen Swish nr: 123 396 25 29 
Vid Swish skriv meddelande Öar i Hjälmaren 
 

 

 

 

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 

 

                   KOSTNADER 

Föreningsmedlem                          Övriga 

Dygnshyra    250:-                         500:- 

Veckohyra    1000:-                      2000:- 

 
 

 
 

Vinöns Bibliotek   

har öppet söndagar 16-17    

 

Välkomna  

hälsar Yvonne!  

 

 
Boken om Vinöns folk och fastigheter  

finns fortfarande till försäljningspris  

100 kr/st, alla pengar som kommer in  

går till Cancerfonden på USÖ, Örebro 

 
           Studiecirkeln ”Vinön Förr”    
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Studiecirkeln om Vinön förr 

”Vinöcirkeln” 

 har slutat för våren   

 vi återkommer i höst 

 information kommer i Ö-bladet 

                    Varmt välkomna då!  

 

 Cirkelledare  

Eva Svensson 

 

 



Trädgårdssidan juli 

Sommaren har hittills bjudit på omväxlande väder 

och det verkar ha gynnat växterna. Med förra 

sommarens torka färskt i minnet känns det skönt  

att det regnar då och då. De små myggorna som 

inte sågs till alls förra sommaren sticker mig envist 

när jag står och gräver i ännu en överväxt 

odlingsbädd. För det är inte bara jordgubbar och 

annat gott som växer när det är goda förhållanden 

för växtligheten. Ogräset har fått oanade krafter  

och bara jag vänder ryggen till för att koncenterara 

mig på ett ställe så har sparrisen nästan försvunnit.  

Man ska gödsla jorden och på samma gång så får 

växterna tillräckligt med näring. Det här har jag  

fått höra på många odlingskurser. Allt utgår ifrån 

vilken jord man har att jobba med, så på den lätta 

sandjord som jag skyfflar runt i så får man ligga i  

för att få kvar någon mullhalt. Det tar decennier att  

få till en bra jord. Jag har ju tur som kan stå och gräva 

där min mormor och morfar odlade och gödslade med 

kodynga som är en utmärkt jordförbättring, det ger 

inte så stor gödselverkan men gör under för att få till 

en bra jordstruktur.  

Komposten och högen med gammalt ensilage är det 

som håller min jord igång. Jag har aldrig lärt mig hur 

man egentligen ska ta hand om sin kompost, jag 

lägger i allt matavfall, kladdiga hushållspapper och när 

komposten är full, börjar jag lägga i nästa kompost. 

Efter ett halvår eller så har allt sjunkit ihop och blivit 

en otroligt bra jordförbättring och gödsel, det är nästan 

som magi.  

Om man har bråttom att få sin kompost i jorden kan man 

börja kompostera med ”bokashi”-metoden som gör att 

komposteringen går snabbare och att den kompost man 

får ger extra bra gödning till växterna. Jag har inte själv 

provat men de som har provat är verkligen nöjda med 

resultatet.  

 

Lycka till med odlingarna!  

Med vänliga hälsningar från RoseMarie! 



 

Måla akvarell 
Nybörjarkurs 

14 – 15 september på Vinön 
med Anna Schyberg Hansen och Lena Hammarbäck 

 

Kursen vänder sig till dig som har lite erfarenhet av att måla akvarell eller till dig som inte har 
någon tidigare erfarenhet. Under två dagar kommer vi att måla akvarell i den gamla skolan 
ute på vackra Vinön.  Vi demonstrerar olika akvarelltekniker och ger dig individuell 
handledning. 
 

• Datum: 14–15 september 2019 
• Tid: lördag 8.30 – 16.00 söndag 8.30 – 15.00. Tiderna är anpassade till när färjan går. 
• Plats: Vinöns gamla skola 
• Ta med eget material, utrustningslista får du via mejl vid anmälan. 
• Pris: 2500 kr, frukost, lunch och eftermiddagsfika ingår i priset 

 
Anmäl dig senast den 30 augusti 2019, till Anna Schyberg Hansen anna53_82@hotmail.com,  
073-905 70 09 eller till Lena Hammarbäck lenahammarback@yahoo.se, 073-041 46 84. 
 
Anmälningsavgiften är 500 kr. Anmälan är bindande. Fakturan skickas vid 
anmälningstillfället. Betalningen säkrar din plats (max 12 platser). Vid förhinder kan du 
överlåta din plats.  

Följ oss gärna på Instagram: schyberghansen och artgallerty.lenahammarback. 

Vinön är Hjälmarens största ö. Färja till Vinön går från Hampetorp. Läs mer på www.vinon.se 

  

mailto:anna53_82@hotmail.com
mailto:lenahammarback@yahoo.se
http://www.vinon.se/


SMÖRDEGSSTÄNGER 

Mycket goda till förrätter el. drinkar.  

14 st  Ugn 225⁰ 

smördegsplattor 

1 ägg 

2 dl grovriven prästost 

1½ tsk sesamfrön 

Gör så här 

Tina plattorna. Pensla dem med uppvispat ägg. 

Strö över riven ost och sesamfrön och tryck till, 

så att det fastnar. Upprepa på andra sidan. Skär 

dem i 2 cm tjocka remsor. Dra ut dem till nästan 

dubbel längd och vrid dem i spiraler. Lägg på 

bakpappersklädd plåt. Grädda ca 10 minuter i 

uppvärmd ugn. 

 

TOMATPAJ MED TRE SORTERS OST 

4-6 port Ugn 225° 

Pajdeg 

3 dl vetemjöl 

125 g smör 

2 msk iskallt vatten 

Fyllning 

250 g ricottaost 

150 g chèvreost 

50 g riven parmesanost 

3 ägg 

400 g körsbärstomater 

gräslök 

flingsalt 

Gör så här 

Pajdeg: Mixa samman ingredienserna. Tryck ut 

degen i en pajform med löstagbar botten. Låt stå 

kallt 30 min. 

Fyllning: Rör samman ostarna och äggen. Häll 

äggstanningen i pajformen och ställ in i ugn, ca 

15 min. Halvera tomaterna och lägg på med 

snittytan uppåt. Grädda ytterligare 10 min. Klipp 

över gräslök och strö över lite flingsalt. 

 

SOMRIG POTATISSALLAD 

En matig potatissallad passar perfekt på 

sommaren. Kan göras klar i god tid.  

4 port Ugn 225° 

1 kg färskpotatis 

60 g bladspenat 

2 msk rapsolja 

300 g gröna ärter 

2 salladslökar 

1 rödlök 

1 knippe rädisor 

500 g sparris 

salt och peppar 

Vinägrett 

3 msk vitvinsvinäger 

1 dl rapsolja 

salt och peppar 

Gör så här 

Skrubba potatisen och dela mitt itu. Lägg på plåt 

med bakpapper. Ringla över olja och ställ in i ugn 

ca 30 min. Vänd spenaten hastigt i en stekpanna 

med lite olja. Koka ärterna några minuter. 

Strimla salladslöken. Skala och hacka rödlöken, 

skölj rädisorna och skär i klyftor. Förväll 

sparrisen och blanda samman med potatisen. 

Strö över lite salt och peppar. 

Vinägrett: Rör samman ingredienserna och vänd 

ner vinägretten i salladen. 

 

FÄRSKPOTATISSALLAD MED PEPPARROT, 

CITRON OCH KAPRIS 

Krämig och frisk potatissallad på färskpotatis, 

passar perfekt till det mesta på grillen.   

4 port 

600 g färskpotatis 

1½ dl gräddfil 

1 msk dijonsenap 

½ tsk flytande honung 

2 msk finriven pepparrot 

1 citron, rivet skal 

flingsalt och grovmalen 

svartpeppar, efter smak 

1 rödlök, liten 

2 dl cocktailkapris 

ev. mer finriven pepparrot till servering 

Gör så här 

Tvätta potatisen och koka den mjuk i saltat 

vatten. Häll av potatisen och låt den svalna något 

i en bunke. Skär eventuellt potatisen i mindre 

bitar. Rör samman gräddfil, senap, honung, 

pepparrot och citronskal. Krydda med salt och 

svartpeppar. Rör ner dressingen i den varma 

potatisen och blanda ordentligt. Strimla 

rödlöken och fördela den tillsammans med kapris 

på toppen, samt eventuellt mer riven pepparrot. 

 

GRATINERAD KASSLER MED ANANAS 

Ugnsgratinerad kassler med ananas som omges 

av krämig sås toppad med ost, blir det bättre? 

Nostalgisk 70-talsmat! 

4 port Ugn 225⁰ 

4 port ris eller annat gryn 

2 frysta  

https://www.kokaihop.se/
https://www.kokaihop.se/recept/sparrispannacotta


600 g kassler 

1 burk skivad ananas, à ca 550 g 

2 dl crème fraiche 

peppar 

½ dl riven ost 

1 gurka 

Gör så här 

Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. 

Låt ananasen rinna av. Skiva kasslern i ca 1/2 cm 

tjocka skivor och lägg dem i en ugnssäker form. 

Dela ananasen i halvor och lägg dem mellan 

kasslerskivorna. Bred crème fraichen över 

kasslern, peppra och toppa med osten. Sätt in 

mitt i ugnen ca 20 minuter. Servera kasslern med 

ris och skivad gurka. 

Tips! Smaksätt gärna crème fraichen med 2 msk 

mango chutney, chilisås eller 1/2 msk curry (för 

4 port). 

 

PASTASALLAD MED KASSLER 

Pastasallad med strimlad kassler till lunch, 

middag eller picknick?  

4 port 

280 g pasta, t ex penne 

500 g kassler 

1 burk majs à 300 g 

2 dl gräddfil 

1 tsk salt 

1 - 1½ krm peppar 

2 msk senap 

Gör så här 

Koka pastan i lättsaltat vatten enligt 

förpackningens anvisning. Spola hastigt av 

pastan med kallt vatten och låt rinna av. 

Skär kasslern i tunna strimlor. Låt majsen rinna 

av. Skölj och tärna gurkan smått. Smaksätt 

gräddfilen med salt och peppar samt gärna 

senap. Vänd ner pasta, kassler, majs och gurka. 

Servera ev pastasalladen med bröd. 

Tips! Salladen är mycket bra att ha med som 

picknickmat. 

 

SOMMARMUFFINS MED HALLON OCH 

NÖTTOPP 

12 - 14 st Ugn 200° 

2 ägg 

2 dl strösocker 

1 dl rapsolja 

1 dl naturell yoghurt 

4 dl vetemjöl 

2 tsk bakpulver 

2 tsk vaniljsocker 

1½ dl frysta hallon 

½ dl hackade hasselnötter 

2 msk råsocker 

Gör så här 

Vispa ägg och socker pösigt. Tillsätt olja och 

yoghurt och rör om. Blanda mjöl, bakpulver och 

vaniljsocker och sikta ner detta i smeten. Rör 

om. Fördela smeten i muffins-formar, använd 

gärna ett muffinsbleck. Fyll formarna till 3/4. 

Tryck ner hallonen lätt i formarna. Strö över 

nöthack och råsocker. Grädda mitt i ugnen ca 15–

17 minuter, känn efter med sticka så att de är 

klara. Låt svalna. Pudra lite florsocker över vid 

servering. 

 

KLADDMUFFINS 

16 st Ugn 200° 

100 g smör 

2 ägg 

2½ dl strösocker 

2 tsk vaniljsocker 

1 krm salt 

4 msk kakao 

½ tsk bakpulver 

2 dl vetemjöl 

Gör så här 

Smält smöret i en kastrull på spisen eller i en 

skål i mikron och låt svalna. Tänk på att du bara 

behöver värma på så länge att hälften av smöret 

smält. Därefter smälter resten av smöret av den 

befintliga värmen och smöret slipper bli onödigt 

varmt. Placera ut bakformar i papper på en plåt 

(16 st för en sats kladdkakesmet). Knäck äggen 

och häll på strösocker i en bunke. Vispa till en 

fluffig smet. Tillsätt vaniljsocker, salt, kakao, 

bakpulver. Vispa till en jämn smet. Tillsätt 

vetemjölet och det smälta smöret. Vispa snabbt 

ihop till en jämn smet. Fördela smeten i 

bakformarna. Grädda mitt i ugnen i ca 10 

minuter. Låt dem svalna under en handduk så blir 

inte kladdkakemuffinsarna hårda. Under tiden 

de svalnar kommer de sjunka ihop en del, till lite 

sega, kladdiga och goda chokladkladdmuffins. 

Servera eller förpacka i plastpåsar. Går bra att 

frysa. 

 

 
 

Några nya/nygamla sommarrecept fyller sidorna denna gång. Är 

det förresten fler än jag som är trött på färdigköpt potatis-

sallad? Prova då gärna ovanstående recept med potatis. Jag 

hoppas du blir nöjd för det blev jag. 

Smaklig måltid önskar Christina J 

http://www.recepten.se/info/smoer.html
http://www.recepten.se/info/aegg.html
http://www.recepten.se/info/stroesocker.html
http://www.recepten.se/info/vaniljsocker.html
http://www.recepten.se/info/salt.html
http://www.recepten.se/info/kakao.html
http://www.recepten.se/info/bakpulver.html
http://www.recepten.se/info/vetemjoel.html


 
Välkomna till 

”Vita husets”  

Bed & Breakfast 

på sydöstra sidan av 

Vinön! 

 

Vi har totalt 8 sängar. 
 

 

 

 

 

          
 

          
 

För 300 kr/person och dygn ingår lakan, badlakan, frukost och 

städning, 150 kr/dygn för barn under 15 år. 

 

Bokning på tele 073 290 50 20 eller Birgitta.framtiden@live.se 

mailto:Birgitta.framtiden@live.se


 

 

 

 
 

 
 

Vad händer nästa månad på Vinön? Kom ihåg att meddela redaktionen på 
o-bladet@vinon.se så det kan komma med i kalendariet! 

Se även anslagstavlorna på Vinön! 

vecka 27 1 måndag                                                                                                                    Sophämtning 

 2 tisdag 18.00 Brandövning 

 3 onsdag   

 4  torsdag   

 5 fredag   

 6 lördag  Värdshuset: Trio med Bumba 

  7 söndag 16-17 Biblioteket öppet                                                                                                                       

vecka 28 8 måndag   

 9 tisdag   

 10 onsdag   

 11 torsdag   

 12 fredag   

 13 lördag  Värdshuset: Roffe Wikström 

 
14 söndag 16-17 Biblioteket öppet                                                  Kronprinsessans födelsedag                                                                                                                

vecka 29 15 måndag                                                                                                Sophämtning 

   16 tisdag   

 17 onsdag   

 18 torsdag   

 19 fredag   

 20 lördag 
11-14 
 

Loppis i bersån vid skolan 
Värdshuset: Jack Vreeswijk  

 21 söndag 16-17 Biblioteket öppet 

vecka 30 22 måndag   

 23 tisdag   

 24 onsdag   

 25 torsdag 18.00  Redaktionsmöte                                                                                                           

 26 fredag  Värdshuset: Contact med Ted Ström och Anders F Rönnblom 

 27 lördag  Värdshuset: Daniel Lemma och Hot This year 

 28 söndag 16-17 Biblioteket öppet 

 Vecka31  29 måndag                                                                                              Sophämtning 

 30 tisdag   

  31 onsdag   

augusti   1 torsdag   

   2 fredag  Värdshuset: Allsångsproffsen med Grillbuffé 

   3  lördag 
14.00 
 

Melodikryss i bersån på skolgården 
Värdshuset: Double Inn 

 

 

juli 2019 
 

mailto:o-bladet@vinon.se
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