


 

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 månadens 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...  
 
Maj månad, med en härlig vårgrönska ute och många djur och 
fåglar som har blivit ”vårpigga”. Vädret växlar från varma 
sommardagar i slutet av april till ganska kyliga dagar nu i 
början av maj. Vid en promenad på vandringsstigen härom-
dagen såg vi fortfarande vitsippsmattor, liljekonvaljer på gång 
att slå ut och så vår landskapsblomma, den vackra gullvivan, 
som finns i lite olika nyanser av gult här på ön. 
 
I majnumret av Ö-bladet kan vi läsa om vad som gäller inför 
sommaren med sommarturlista på färjan och den nya sms-tjänsten.  
Vi kan läsa om Vinöns nya café, Värdshuset och Örtboden och deras öppningstider.  
 
Den alltid aktuella blåljusfrågan finns med om både övning och en verklig händelse.  
Tack för att ni finns, alla ni som är aktiva inom SSRS och brandvärnet!  
 

I slutet av Ö-bladet har vi lagt in ett brev från generaldirektör Gunnar Malm angående 
färjetrafiken nattetid. 
 

Information om aktiviter och olika möten finns med både i kalendariet och i tidningen  
men glöm inte att titta på våra anslagstavlor där tider och platser för möten och andra 
evenemang affischeras. Många möten är på gång, som möte om öppna landskap,  
solenergi och stormötet om vatten och avloppsfrågan.  

 
Till sist önskar vi alla läsare en skön maj! 
 

Tack till alla som bidragit till detta nummer! 

Redaktionen/Eva Widlund med hjälp av RoseMarie Hellén 

Fotograf framsidan: Eva Widlund, övriga bilder av Eva, Catrine, Rosie och Ulf. 
 
PS: Ni har väl kommit ihåg att betala årets medlemsavgift till Vinöns kultur- och hembygds-
förening, det är hög tid nu! Se nedan i rutan på denna sida. 
Bidrag till Ö‐bladet skickas till o‐bladet@vinon.se eller lämnas i skolan eller i hembygdsföreningens postlåda vid skolan. 
Datum: 15 i varje månad – annonser, 25 i varje månad – övriga bidrag  
 



Info om solenergi vid scenen vid skolan 31 maj kl.13‐15 

Vi var ju ett gäng som träffades i mars och pratade om att solenergi är något som kan vara 

intressant för oss som bor och verkar på soliga Vinön därför bjuder vi nu in till en 

eftermiddag när vi tittar närmare på hur man kan använda solens energi.  

Bernt Forsberg, vår egen solenergi‐entusiast finns på plats för att informera om hur systemet 

på taket på scenen fungerar men även hur andra system fungerar och hur man kommer 

igång med solenergi. Vi har en liten tipspromenad uppsatt och Vinöns Nya Café finns öppet 

om man blir fikasugen. 

Alla som är intresserade av solenergi i någon form är välkomna att komma förbi och få lära 

sig lite mer om hur man kan utnyttja solens energi till el och värme.  

/RoseMarie! 

 

Öppna	landskap	
 

Den 27 maj kommer Britt Fogelström från Möja till oss på Vinön. Hon ska berätta 
om Möjas arbete för ett öppet landskap. Vägen de tog genom att starta en mark-
ägarförening och köpte in får. Med sig har hon några fårskötare och markägare. 

För närmare information, tider och dagordning se anslag! 

Catrine Neiler, catrine.marwin@gmail.com. Vinöns kultur- och hembygdsförening 

 

 

 

 

 
 

Örtboden kommer att öppna för grupper under 
maj månad. 

Om man vill hyra cyklar eller titta in i boden under 
försäsong är man välkommen att höra av sig till 

RoseMarie på tele 0736 18 77 11  

 
Örtboden kommer att öppna för säsongen i mitten av juni 

Varmt välkomna! 

önskar RoseMarie med familj och personal 
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Tema: Hållbar utveckling – vatten och avlopp 
Målgrupp: Alla intresserade på Vinön, både fast boende och fritidsboende 
Datum: onsdag den 28 maj 
Tid: Kl. 18.00 – 20.30 
Plats: Vinöns missionshus 
 
PROGRAM 

 Presentation av gäster från Örebro kommun och styrelsen för Vinöns kultur- 
och hembygdsförening 

 Inspektion av våra avlopp av miljö och hälsa? 
 Handlingsplan och tidsplan för ev. kommunalt vatten och avlopp? 
 Om inte, vad kan vi få för stöd och hjälp både praktiskt och ekonomiskt med 

detta från Örebro kommun? 
 Frågor och diskussion! 
 

 Vad har markägare för rättigheter och skyldigheter via dikesföretagen?  
I början på juni blir det ett eget möte för denna fråga med Mia Hammarberg 
från Länsstyrelsen, återkommer med inbjudan! 

 
Varmt välkomna 
hälsar Vinöns kultur- och hembygdsförening/Birgitta Åberg Andersson 
 
 

 
 
 

Skogsavverkning på Vinön 

Sydved meddelar att de under vecka 19 avrundar med avverkning på 
ön och fortsätter i höst då de har rätt många ställen kvar att avverka 
på. Under nästa vecka (v.20) kommer det en flismaskin och börjar flisa 
alla rishögar för transport i container till Arboga värmeverk. 
 

Skogsavverkningar från augusti 2014 och framåt 

Är det någon mer som vill ha hjälp med avverkning av skog går det 
bra att kontakta Christer på Sydved christer.olson@sydved.se  
eller Esko på theskogsvardarna@hotmail.com ! 

 



Välkommen till Vinön! Åsa Romson med sällskap anländer med räddningsbåten till Vinön. 
                                                                                             foto: Eva Widlund 

Miljöpartiet besökte Vinön 

Torsdagen den 24 april fick Vinön besök av Miljöpartiets språkrör Åsa Romson. 
Åsa hade önskat att hon skulle få följa med en yrkesfiskare i Hjälmaren ut på 
gösfiske.  Åke Brynolfsson kontaktades om han hade möjlighet att ta med Åsa 
och hennes medresenärer ut på sjön. 

En partiledare har ett mycket pressat schema och det fanns små marginaler för 
att passa in färjeturer med tåg från Stockholm till Vingåker. SSRS ställde villigt 
upp för att underlätta med transporten ut till Vinön. Dagen kom och sjörädd‐
ningsbåten med Daniel Lindberg vid rodret hämtade sällskapet på åtta 

personer i Hampetorp. Det var förutom Åsa, hennes sekreterare, represen‐
tanter från Miljöpartitet Örebro samt journalist och fotograf från SvT. 

Morgonen var blåsig men vinden avtog framåt tiotiden. Efter fikapaus på Penningbo åkte alla till 
Storängshamnen där de som hade lust att åka båt fick åka med antingen Åke och Joakim 
Holmkvist eller Hans Århammar.  Väl ute på sjön drogs det upp ett bottengarn med gös.    

Lunch intogs på skolan där 
Yvonne hade tillagat utsökt stekt 
gös. Därefter avslutades besöket 
och Åsa med sällskap tog färjan 
tillbaks till fastlandet. 

På kvällen visades ett kort inslag 
ombesöket på Tvärsnytt. Där 
lades ett stort fokus på skarv‐
frågan vilket inte alls var något 
uttalat syfte med besöket. Under 
dagen diskuterades miljöfrågor 
fritt från gös och ål till större 
perspektiv på ekosystem samt 
även samverkan mellan lands‐
bygd och storstad. 

                             Anna Lehman
                                

 
 

Var med och utveckla Vinön  
 
Driftig person/företag som under sommaren 2014 kan sköta:  

   städning av badstrand inkl bryggor och hamnen  

   städning av toaletter, vid bad och vid färjeläget på Vinön  

   Bygatan papperskorgar  

Vid frågor kontakta Peter Kumlin 019 ‐ 44 80 46 eller Joakim Östlund 019‐21 58 34,  
planerare Östernärkes områdesförvaltning, Örebro kommun  

Åsa Romson var nöjd efter sitt 
Vinöbesök, här i väntan på färjan. 



Årsmötet	2014	

Vinöns	kultur‐och	hembygdsförening	höll	årsmöte	4	april	2014.	Årsmöten	låter	inte	allt	
för	spännande	i	mångas	öron.	Men	det	är	skillnad	att	gå	på	möten	och	möten.	Vi	var	ett	
drygt	40‐	tal	personer	som	samlades	i	skolan	för	årsmötesförhandlingar	och	en	därefter	
allmän	frågestund	om	de	projekt	och	frågor	som	drivs	i	de	olika	arbetsgrupperna	inom	
VKHF.		

Att	gå	på	ett	möte	där	man	möts	av	färdigdukade	kaffebord	och	doften	av	nybakat	bröd	
är	inte	alla	årsmötesdeltagare	förunnat.	Men	så	är	det	på	Vinön.	

Årsmötet	leddes	denna	gång	av	Åsa	Ödman,	som	snabbt	och	effektivt	lotsade	oss	genom	
dagordningens	alla	punkter.	En	ny	styrelse	valdes	och	den	fick	ett	lite	förändrat	
utseende	mot	förra	årets	styrelse.	Nils	Svensson	avgick	efter	många	års	
styrelseuppdrag	och	tjänster.	Tack	Nils	för	allt	du	gjort	för	VKHF!	Åsa	Ödman	går	från	
suppleant	till	ordinarie	och	Aina	Bye	tar	plats	som	ny	suppleant.	Roligt	och	välkommen	
Aina!	

Så	var	det	då	dags	för	frågestund	och	det	efterlängtade	nybakade	bullarna	och	kaffet.	

Många	frågor	berörde	det	som	är	ständigt	aktuellt	för	Vinön.	Vatten	och	avlopp,	öppna	
marker,	färjan,	med	mera.	Frågorna	besvarades	av	de	ansvariga	för	respektive	ansvars‐
område.	Det	arbete	som	dessa	personer	och	deras	medarbetare	gör	har	nu	resulterar	i	
flera	aktiviteter	under	maj	månad.	Håll	utkik	i	detta	Ö‐blad	om	möten	och	träffar.	

Styrelsen	för	VKHF	2014‐2015	har	följande	utseende:	

	 Ordförande:	Peter	Kumlin			Vice	Ordf:	Mona	Blixt				Kassör:	Solveig	Eriksson	
	 Sekreterare:	Åsa	Ödman			Vice	Sekreterare:	Catrine	Neiler	
	 Ledamöter:	Yvonne	Karlsson,	Kenneth	Karlsson,	Eva	Widlund,	Bernt	Forsberg	och		
																												Birgitta	Åberg	Andersson.		
	 Suppleanter:	Anders	Ekblad,	Kerstin	Stenberg,	Aina	Bye	
	
			 	 	 	 	 Peter	Kumlin,	ordf	VKHF	

	

Månadens ros 
vill	vi	ge	till	Sten	Karlsson	som	har	fraktat	bort	alla	rester	från	
den	gamla	bryggan	efter	restaureringen.		

		 	 	 Hembygdsföreningens	styrelse		



  

ÖVNING 
En lördag i april var det gemensam övning för SSRS och Vinöns 
brandvärn. Det handlade denna gång om att lyfta, bära och 
förflytta en ”skadad” i och ur öbolansen och i och ur räddnings‐
båten. Lämpliga angöringsplatser på ön testades också.   
 

”Övning ger färdighet” heter det och det är därför viktigt med 
alla övningar. Ju fler som lär sig desto tryggare kan vinöborna 
känna sig. För den som inte har hängt med vad som har hänt på 
ön det senaste halvåret kan vi tala om att Öbolansen är en f.d. 
ambulans utan blåljus, en liggande transport för att kunna 
skjutsa en skadad på ön till en mötande båt.  
 

LARMA ALLTID 112, även om grannen är med i brandvärnet eller i SSRS 
 
 

VERKLIGHET  
En lördag i början av maj gick larmet på riktigt. När det började brinna i ett hus 
larmades 112.  Öns brandbil åkte med sirener och blåljus ner till branden i huset. 
Tack vare flera hjälpsamma på plats fick man snart kontroll över situationen och 
Odensbackens brandbil som var på väg ut kunde vända om. En insatsledare kom ut 
tillsammans med polis. När de hade förvissat sig om att läget var lugnt kunde de ta 
färjan åter till fastlandet.  
 

Detta var på dagtid och då är vägen öppen över vattnet, men på natten? 
  

        Eva Widlund 

 
  



NÅLBINDNINGSKURS på ön 

Våren är här! Det har varit valborg och första maj. Men… Det har varit en vinter. Kommer ni ihåg det?  

Sådär någon gång i januari när det var kallt, snö och mörka dagar formades en fråga i mitt huvud. 

Finns det någon som kan göra nålvantar? Förr såg jag att fiskarena och andra hade sådana vantar. 

Kommer ihåg att om man skulle ha nya nålvantar så skulle man höra med Allans Rut. Hon kunde göra 

sådana. Frågade Solveig om hon kunde. Nej, men mamma var duktig på det. Men jag hade inget intresse 

då så jag lärde mig aldrig. Det skulle vara roligt att kunna. 

Christina Jonsson, hon som är så duktig, hon kan nog. Sagt och gjort jag hör med Christina. Vad hon 

svarar. Nej, men det skulle vara roligt att kunna. Vi var några som kollade på datorn en gång men vi kom 

aldrig på hur vi skulle göra. Vi pratar lite om att det nog finns flera som skulle vilja lära sig. 

En lördag i början av mars så kommer det åtta damer till skolan. Förväntansfulla, entusiastiska och med 

inställningen att här ska nålbindas vantar. Kursledaren Ingrid, som kom ända från Karlskoga plockar fram 

garn och de speciella nålarna som vi ska använda. Oh, vad vi är laddade. Och roligt ska det bli. Det är nog 

inte så svårt. Trodde vi ja. Efter en stund så är koncentrationen total. Det ska göras uppläggningsmaskor 

och sys i öglor och i maskor och mycket annat som tar en stund innan vi lär oss. Framåt lunchdags så har 

de flesta av oss kommit igång. Men inte var det så lätt inte.  

Vi tar ett avbrott för att få lite mat i magen Christina och UllaLena ansvarar denna gång. God soppa och 

ananaspaj samt kaffe. Nu är vi mätta och nöjda. 

Dags att fortsätta. Men hur gjorde man nu igen. Öka, minska, sy runt och mycket annat. Ja det är en del 

att hålla ordning på. Garnet ska skarvas genom att man ruggar upp ändarna på ullgarnet och sedan blöta 

det med saliv och tvinna ihop det. Efter ett tag så går det riktigt bra. Titta, vad långt du hunnit och 

många andra glada tillrop hördes under dagen. Eftermiddagskaffe smakar gott och de flesta av oss 

börjar känna oss trötta och tomma i huvet. Det har varit en lärorik dag och fantastiskt rolig. När vi skiljs 

åt så är vi ganska nöjda med dagen. Nu ska vi hem och sy.  

Innan nästa kurstillfälle så har det ringts samtal och pratats många gånger om nålbindning. Hur gör du? 

har varit den stora frågan. Jag fattar ingenting. Ska man ta i övre eller nedre maskraden, hur lägger man 

upp för tummen, med mera. Tur att vi har varandra och kurshäftet. För rätt och fint vill ju alla göra. 

 

	

	

	

Birgitta,	
Gunilla,	
UllaLena,	Birgit	
och	Carina	kom	
med	på	bild.	

Foto:	Ulf	Johnsson



Så var det dags för kursdag nummer två. Lika förväntansfulla men mycket mer 

frågande. Vi möts denna förmiddag av doften av nybakat bröd och kaffe. Tack 

Birgitta för detta underbart goda. Nu kommer halvfärdiga vantar, garn och nålar 

fram. Vi får beröm av vår kursledare som nu tålmodigt börjar förklara och visa hur 

man gör tummar. Jo då visst kan vi göra tummar men inte är det lätt inte. Det 

kommer allt ett och annat stön. Men med god hjälp av kursledaren och varandra så 

blir det tummar på vantarna för några. En förmiddag går fort och hungern börjar 

kurra i magarna. Denna gång hade Solveig gjort en jättegod fisksoppa. Den blev 

verkligen uppskattad. 

Ja då börjar vantarna vara klara. Men det finns ett moment till. Valkning eller 

tovning. Fram med rengjord skurhink, tvättbräde, såpa och varmt vatten. Nu ska 

vanten formas och samtidigt bli tät och varmare. Gnugga, upp och ner och från 

sidan. Äntligen förstår vi varför vi skulle göra stora vantar. Dom krymper ju i 

varmvatten och såpa. En tillfällig besökare undrar om vi har storstädning. Han 

trodde att vi skulle göra vantar och förstår av naturliga skäl inte varför det luktar 

såpa.  Vi beskådar den färdiga vanten och tycker att den är fin. Kan mina vantar bli 

så här bra? Jo, vi tror nog att det kan bli så. Men kanske inte det här första paret. 

Någon skojar om att om att de här första vantarna borde sättas inom glas och ram. 

Tittar på mina vantar och tänker ”inte vackra, men otroligt sällsynta och verkligen 

original.” Känner mig stolt. Övning kommer att ge färdighet. 

Vi sätter oss kring kaffebordet och sammanfattar våra kursdagar. Nöjda. Men att 

det skulle vara så svårt att göra nålvantar hade ingen av oss trott. Sänder en tanke 

till Allans Rut. Tur att du kunde och väckte ett intresse hos oss att lära. Nu kan vi 

några här på ön göra nålbindning och föra traditionen vidare. Men inte tror jag att 

någon av oss kommer att göra till försäljning, men jag kan ju ha fel.  Dessa 

kursdagar har gett oss så mycket av lärdom och gemenskap. Tänk vad vi skrattat 

och haft roligt. För mig personligen har det varit fantastiskt roligt att lär känna 

några av er kvinnor här på ön. 

Ett tack till Ingrid Persson från Medborgarskolan som lärt oss och för att du åkte ut 

till Vinön. Tack också till oss andra som gjorde att vi fick ett par trevliga dagar 

tillsammans. Hoppas att vi kan ses till hösten igen. 

Några reflektioner från UllaLena 

 

 
Nålbindning är en 

textilteknik där man 

tillverkar mindre plagg 

(vanligen vantar, 

sockor, mössor och 

pulsvärmare) av garn. 

Nålbundna plagg går 

lätt att valka/filta 

beroende på att 

teknikens öglor sys i 

varandra och ger glesa, 

elastiska formbara 

plagg. En kombination 

av det bästa ullgarnet, 

tekniken och valkningen 

ger varma och näst intill 

outslitliga plagg. Själva 

ordet nålbindning 

introducerades på 

1970‐talet, tidigare 

talade man om att sy, 

söma, nåla, binda eller 

knytta. Nät utan knutar 

är beteckningen på 

effekten man uppnår 

med nålbindning. Små 

variationer i tekniken 

att nålbinda gör att 

utseendet, strukturytan 

med knutarna, kan se 

olika ut på två par 

vantar även om de är 

nålbundna med samma 

garntyp. 

               från Wikipedia 

SÄLJES:  

Flaggstång i stål 12 m 
 

Den ligger på gräsmattan vid stugan 
om du är intresserad så går det bra att titta på den. 
  

Pris enl. överenskommelse. 
 

Lena Sjöström  tel. 073 – 212 42 76 



  

 
 

 
 

Peter och  
Carina 

 
 

 
Tel 019 - 44 80 33 

 
__________________________ 
 

 
 
 

Elisabeth Behr 
 

zon och massageterapeut 

 

kommer till Vinön 

onsdag 21 maj    

 
 

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

 

FOTVÅRD 
 

Inga-Lill Sevefjord 
kommer till Vinön 

 
tisdag 20 maj 

 
Tidsbeställning 

Tel: 070-557 48 03 
 

            
 



Barnens fågelholk 
Barnen på Vinön har gjort en fågelholk som har satts upp på skolgården… 

 

En bra pappa som sätter upp holken, och en moster på besök håller i stegen. 

 

Man kan se holken när man gungar på södra gungställningen. Nu när holken är på plats 
är det bara att hålla koll om det är någon som kommer flytta in. 

 

Hälsningar RoseMarie som fick dokumentera allt tryggt från marken! 
 

 

 

             OBS: Stor brandrisk! 

    Det råder för närvarande totalförbud 
för eldning på hela Vinön 

 
Tänk alltid på att när det är torrt i markerna kan en liten eld sprida sig 

med blixtens hastighet. 



KONFERENSER i 
nygammal skolmiljö  
 

Vi ordnar dagkonferenser för mindre grupper upp till 25 personer, även fika och mat på möten 

och privata tillställningar t.ex. födelsedagsfester, dop, begravningar. 

Bokning och förfrågningar:   tel 019 - 44 80 57 

Yvonne Karlsson   073 - 928 04 05 
Veronika Persson  070 - 743 82 45   
 
e-post: info@vinokonferenser.se Hemsida: www.vinokonferenser.se 

 
 

Våren är här! 
 
 
 

Nu finns.… 
penséer, penséamplar, perenner, pelargoner, olika kryddväxter   
samt jord i säck. Flera plantor kommer in vartefter. 
 
För dagsaktuell information eller önskemål ring:   019-44 80 50, 070-370 59 50 

Varmt välkomna 
Mona Blixt 

 
 

Pris: Serla toapapper, 24 rullar 150 kr 
Lambi toapapper, 24 rullar 155 kr 
Serla hushållspapper, 12 rullar 140 kr 
Lambi hushållspapper, 12 rullar 145 kr 

 
Avslutning på Hornudden 

Tjejgruppen har sin sedvanliga våravslutning på Hornudden 

Torsdag 22 maj klockan 18.30. OBS! Dag och tid.  

Ta med din ”gubbe” samt något gott att grilla. 

Andra ”gubbar” är också välkomna.  

                                                                    Tjejgruppen 



Fira Sveriges nationaldag med oss! 

Frukost i bersån, caféet öppet från 8.30.  
Klockan 9.00 hissas flaggan.  

Vi sjunger Sveriges nationalsång tillsammans.  
Det finns även bakelse. Välkomna!  

Föranmäl gärna!  
Catrine 0739 400061 

 

 

 

                 

 

Vinöns NYA café 
 

öppnar lördagen  

den 24 maj 

 
alla dagar  

10-17 

 

Välkomna! 
 

Tomas & Catrine 

Facebook/Vinöns nya café 

 

HHHaaannntttvvveeerrrkkk   
Till vårens och sommarens konst och hantverksförsäljning önskar vi få in 
olika sorters hantverk, inte bara textila. Känner ni några hantverkare som 
vill vara med i vår försäljning hör av er! Det börjar komma grupper i 
mitten av maj så vi tar gärna emot så snart som möjligt.  

Vinöns kultur- och hembygdsförening, kontakta Ulla-Lena 076/019 59 82 

 



Hej Vinöbor och alla andra gäster! 
 

Vi vet att ni undrat över värdshuset och vad som händer i sommar, men bara 

lugn allt blir nästan som vanligt. Janne och Johan fortsätter att driva värdshuset, 

Per "Bersa" Halén har dock bestämt sig för att han vill vara ledig på somrarna i 

fortsättningen. Övrig personal kommer att vara idel bekanta ansikten. 
 

Mat, dryck och service kommer att fortsätta vara i fokus. Råvarorna är närodlade 
och närproducerade i största möjliga mån. 
 

Musiken är en viktig del av vår verksamhet, kika in på hemsidan för att se årets 
artister. www.vinon.se/värdshuset 
 

Med förhoppning om en fantastisk sommar önskar vi alla varmt välkomna! 

Janne och Johan med familjer och personal. 
 
 

Handla 24  

Du missar väl inte den fina servicen 
med Handla 24? Det behövs flera 
kunder så vi får behålla matleveran‐
serna till Vinön varje onsdag. 

Det är flera på ön som skulle ha nytta 
av Handla 24‐ bilen tror vi.  

Behöver du hjälp att komma i gång? 
Åsa Ödman hjälper till, ring henne på 
telefon 070 634 80 19! 

 
 

 

         Bäddsoffa till salu! 

200 kronor eller högstbjudande. Framåt‐ 

bäddad, fräsch. Finns att hämta på Vinön. 

Catrine 0739‐400061 



 

Denna trädgårdssida hade jag tänkt skriva om biokol, som jag skulle ha 
gjort i valborgsmässoelden. Nu blev det ingen valborgsmässoeld så jag får 
återkomma till fenomenet biokol. 

I övrigt så kan man väl säga att våren har kommit tidigt i år, vi får väl 
vänta oss några bakslag men vi är på god väg. För egen del så har jag väl 
inte riktigt hängt med i vårens framsteg, det spirar fint på fönsterbrädorna 
men det enda som har fått flytta ut och klarat sig under glas är 
solrosorna. Jag ställde ut persilja och majsplantor i en plastback, dubbelt 
växthus tänkte jag kunde vara bra. Det enda problemet var att locket till 
plastbacken hade fått diesel på sig och att dieselångorna som blev i 
plastbacken tog nästan död på majs o persilja i backen. Nu har jag sått 
om persiljan och som tur är så har jag lite persilja från förra året så jag 
klarar mig. Majsen fick komma in på återhämtning och tog sig ganska bra 
men har även fått utstå ett anfall av flygande filtar. Det är kanske inte de 
odlingsanvisningar man beskriver på baksidan av fröpåsen undvik 
dieselångor och flygande filtar.    

Som vanligt så här års blir man lite glad över vissa saker som har klarat 
sig och lite besviken över annat som dött men då kan man ju få skaffa sig 
lite nytt istället. Gojibären eller bredbladigt bocktörne som det också heter 
fick stå kvar ute på vinst eller förlust och några överlevde faktiskt, vi får 
se hur länge de klarar sig. 

Jag blev ju förärad med några drivbänkar förra året som skapades av 
gamla fönster, lite för gamla fönster kanske. Jag var den första som hade 
sönder en ruta med en fotboll och sen har några till ramlat ut för att kittet 
har försvunnit. Jag hade ju tänkt att jag skulle måla och kitta om när jag 
fick tid, den tiden har inte kommit än och det är 
oklart när den kommer, men då får man hitta på 
något annat. Det blev gammalt duschdraperi och 
tejp, det är kanske inte en av mina stoltaste 
ögonblick men nu är det ju lite varmare i 
drivbänkarna än det var utan rutor.  

Något som jag faktiskt kan känna mig nöjd över är 
att ha skördat sparris två gånger redan och festat på 
dessa delikatesser dels grillad och dels i en matig 
sallad. Så det finns ju faktiskt odlingar som går bra, 
det kan man trösta sig med när alla odlingsförsök 
inte går riktigt som man tänkt sig! 

 
Ha det bra i vårsolen önskar             Rosie på Vinön! 

 



VVVååårrrssstttääädddnnniiinnnggg   

Lördagen den 26 april blev en stor städdag 

 

Skolgården städades som utannonserat och många deltog, vi fick 
en trevlig dag och bjöd på fika efteråt. 

 

 

 

 

 

 

   

På Norra badstranden blev det också städning, efter diskussioner 
på Vinöns facebooksida om att det behövdes städas där. Kenneth 

L hjälpte till med traktor och även här var det god uppslutning 
och en trevlig dag med mycket fint väder. 

Catrine 

 

 

 



Påskbuffé  
Lördagen den 12 april så inbjöds det till en trevlig samvaro i skolan. Och till mycket god mat. 

Kvällen inleds med att Åsa Ödman talar om för oss om att Erik Petterson hastigt avlidit dagen innan. 

Vi håller en tyst minut och många tankar av deltagande går till Ethel och familjen.  

Nu kommer barnen instormandes och letar efter äggen som tuppen värpt någonstans inne i skolan. 

Under katedern har han lämnat en kasse med fina påskägg med godis.  

Nu vankas det andra godsaker. Det är svårt att räkna upp allt gott som tillagats. Att det var 

uppskattat syntes på tallrikarna som fylldes på flera gånger. Det var tur att vi kunde sitta i lugn och ro 

och koppla av. Ingen som skulle över med någon färja. När alla magar var välfyllda så var det 

hjärncellernas tur. Klurigheter, en del svåra andra lite lättare. Tänk vad man kan klura ut med att ha 

ett gott samarbete. De som satt vid det sydvästra bordet var inte dumma inte. Grattis till er som satt 

där. Ni var bäst. Av all klurande blev man kaffesugen. Till kaffet serverades en underbart god tårta. 

Denna gång togs det inte om trots att tårtan var god. Magarna var för stinna för mer mat. 

Under kvällen såldes det åror. De fina vinsterna bidrog till åtgången. Trevligt att så många kunde gå 

hem med någon liten eller större vinst. 

TACK  till alla som lagt ner så mycket arbete för att ordna en så trevlig kväll med så mycket god mat. 

Ingen nämnd och ingen glömd. Tack också till alla som kom till påskbuffén och bidrog till den goda 

stämningen. Fick många goda skratt och trevliga minnen under kvällen. 

UllaLena 

 

VAL till Europaparlamentet 
den 25 maj 2014  
  
Vart femte år är det val till Europaparlamentet. Den 25 maj är det dags igen. 
Alla länder som är medlemmar i Europeiska Unionen får utse ett visst antal 
ledamöter. Sverige ska vid valet utse 20 ledamöter.  
 
Läs om Europaparlamentet: 
http://www.europaparlamentet.se/sv/ledamoterna.com/europeanparliament 

 
 

 
Röstkort 
Mellan den 2 och den 7 maj skickas ett röstkort till dem som finns med i röstlängden. På 
röstkortet står bland annat adress och öppettider till väljarens vallokal och information om hur 
och var man kan förtidsrösta. Röstmottagningslokalen i Vinöns skola är endast öppen på 
valdagen och följer samma regler som förtidsröstning. Du måste ha ditt röstkort och en giltig 
id-handling med dig när du ska rösta i Vinöns skola.  
 

OBS: Du kan tillhöra vilket valdistrikt som helst i Sverige och ändå få rösta här på Vinön.  
Saknar du röstkort på valdagen och ändå vill rösta på Vinön kan du få hjälp att få ett nytt röstkort 
faxat direkt till vallokalen.  

Läs mer om valet på www.val.se   

Rösta på Vinön på valdagen, i Vinöns skola   
09.00-11.00    15.00–17.00 



Vinöns bibliotek 
har öppet söndagar 

kl 16 - 17  
 

Välkomna hälsar 
Yvonne! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

Jag är glad för all hjälp jag har fått  
att öppna upp sommarhuset. 

 

                               Anita Hellén 

 
Jag är glad över att mitt hus  
står kvar och ett stort TACK till  
alla som hjälpte till att släcka  

när det brann. 
 

                                   Maj Hedin 
 
 

SKICKA IN VAD SOM GLÄDER DIG! 
 



  Skolhuset på Vinön, vävstugan 

 
Vårt fina skolhus används till 
mycket, en del märks mer än 
annat. En del sker mer i det 
dolda. Ibland har det dunkat 
lite underligt från källaren. 
Vad är det som pågår där nere 
egentligen? Ö-bladet gjorde 
ett besök i slutet av februari 
och fann då ett par vävstolar 
med två vävare i full aktion.  

Det var Christina Johnsson 
och Mariann Karlsson som 
jobbade där vid var sin 
vävstol. Christina vävde en 
matta med många blåa toner, fina nystan med mattrasor i olika blåa nyanser låg i 
backarna bredvid vävstolen. Mariann hade nystan i gröna nyanser. Det är roligt det 
här med mattrasor för ibland kan man ju känna igen varifrån de kommer. Det är nog 
fler än jag som har lämnat tyg till mattrasor här.  

I vävstugan finns en speciell skärmaskin som gör det lättare att skära flera remsor, 
”Inga klipp - skär i stället” står det på den. Det är mycket som ska stämma när man 
ska väva och ibland gäller det att kunna justera, som när Christina får krypa under 
vävstolen för att knyta om några trådar. Vävdamerna brukar sammanstråla på för-
middagarna i vävstugan. Det är ju trevligt att väva tillsammans och så kan det bli en 
förmiddagsfika med UllaLena ett par trappor upp. Det ser väldigt roligt och trivsamt 
ut där i vävstugan, någon gång kanske det kan bli tid för en novis att prova på. 

Eva Widlund  



SSSTTTUUUGGGOOORRR   AAATTTTTT   HHHYYYRRRAAA   
 

 
 
 

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 
 
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 
 



GRÖN ENERGI 
3-4 glas 
1 dl förvällda nässlor 
(knappt 1 l färska) 
300 g melon 
2 kiwi 
äppeljuice eller vatten till spädning 
pressad lime 
Gör så här 
Lägg nässlorna i en mixer. Gröp ur 
melonköttet, skala och skär kiwiköttet i 
bitar och tillsätt det. Mixa slätt och tillsätt 
äppeljuice eller vatten till önskad konsistens. 
Smaka av med lite lime. 
 
NÄSSELPESTO 
En vårlig pesto god till kyckling och pasta. 
Passa på att plocka fina skott på våren och 
frys in efter förvällning. 
4 port 
1 l nässlor 
4 vitlöksklyftor 
1½ dl skalad mandel 
1½ dl västerbottensost 
2 dl olivolja 
Gör så här 
Förväll nässlorna och krama ur dem. Kör 
nässlorna i en matberedare eller mixer och 
fyll på med de andra ingredienserna. Späd 
med olja till lagom konsistens. Smaka ev av 
med lite salt. 
 
KIRSKÅLSPESTO 
Pesto på kirskål är otroligt gott, nyttigt och 
här-odlat utan att du behövde göra något 
jobb alls. Problemet med kirskål är hellre 
att du har svårt att bli av med den… men det 
är inte ett problem för oss pestoälskare. 
Gör så här 
Plocka och skölj kirskål. Riv lagrad grevéost. 
Lägg till solrosfrön, olivolja, salt och peppar. 
Eventuellt vitlök men var med på att 
kirskålen smakar mycket i sig själv! Kör 
ingredienserna i matberedare eller mixer 

och njut av ett underbart smörgåspålägg, 
tillbehör till pasta, sallad eller klick i soppan! 
 
NÄSSELSOPPA BY THE SEA 
4 port 
2 l späda nässlor  
13 dl vatten 
2 buljongtärningar 
2 msk smör 
2 msk vetemjöl 
2 msk hackad gräslök 
100 g skalade räkor 
75 g rökt lax 
1½ dl crème fraiche 
salt, vitpeppar, timjan, lite citronsaft 
Gör så här 
Skölj nässlorna i rikligt med kallt vatten. Ta 
bort skräp och grova stjälkar. Koka 
nässlorna i 15 minuter i vattnet i en kastrull 
med locket på. Låt nässlorna svalna och 
krama ur dem. Spara allt nässelspad! Hacka 
dem. Det behöver inte vara så himla 
finhackat. Knåda en kula av smöret och 
mjölet. Koka upp nässelspadet med 
buljongtärningarna. När de har lösts lägger 
du i mjölkulan. Rör om och låt koka försiktigt 
i 5 minuter. Hacka gräslöken. Lägg i 
nässelhacket och gräslöken. Låt det bli 
varmt och smaka av med en aning salt och 
peppar. Under tiden tärnar/strimlar du 
laxen fint och vänder ner i crème fraichen. 
Smaka av med peppar, salt, citron och 
timjan. Servera soppan med skalade räkor 
och en klick laxcrème fraiche.  
 
NÄSSELPLÄTTAR 
ca 25 st 
2 ägg 
2½ dl mjölk 
2 dl crème fraiche 
1 tsk salt 
2½ dl vetemjöl 
1 msk smör & rapsolja 
1-2dl nässlor (ca 1 l färska) 
 



Gör så här 
Vispa ihop ägg, mjölk, crème fraiche och 
salt. Vispa i mjölet, lite i sänder till en 
klumpfri smet. Tillsätt matfettet och blanda 
i nässlorna. Stek fina plättar och servera 
som salt drinktilltugg eller med lingonsylt 
som lunchrätt efter en god soppa. 
Till servering som drinktilltugg 
crème fraiche, rom och lite gräslök 
Till servering som lunchrätt 
lingonsylt 
 
KIRSKÅLSBRÖD 
18-20 st Ugn 225° 
5 dl vatten 
2 msk olja 
50 g jäst 
1 msk salt 
1 msk sirap 
3 dl kirskål, späda blad 
5 dl rågsikt 
8-9 dl vetemjöl special 
Gör så här 
Plocka toppbladen som är spädast och 
godast. Behöver inte förvällas. Blanda 
ljummet vatten, olja, jäst, salt och sirap i 
degbunken och rör ihop jästen. Rör ner 
kirskål och rågsikt. Tillsätt vetemjöl lite i 
taget tills degen blir smidig. Använd inte en 
matberedare med kniv, det mixar sönder 
kirskålen. Jäs 40 min. Dela i 18-20 bitar och 
jäs på plåt i 30 minuter, övertäckt med en 
handduk. Grädda i ca 15 min.  
 
KNÄCKIG RABARBERPAJ 
Syrlig rabarber under knäckigt havretäcke 
med kolasmak. Läckrare rabarberpaj får 
man leta efter. Servera gärna med 
vaniljglass. 
6 port Ugn 150° 
500 g rabarber 
2 dl havregryn 
2 dl socker 
1 4/5 dl vetemjöl 
1/2 tsk bakpulver 

1 krm vaniljsocker 
125 g smör 
1/2 dl vispgrädde 
1/2 dl ljus sirap 
smör till formen 
Gör så här 
Blanda alla torra ingredienser i en bunke. 
Smält smöret i en kastrull tillsammans med 
grädde och sirap. Blanda ner de torra 
ingredienserna. Ansa och skär rabarbern i ca 
4 cm stora bitar. Lägg dem i en smord 
ugnssäker form. Bred på smeten. Grädda 
pajen mitt i ugnen 40–50 minuter, tills den 
fått fin färg. Servera gärna ljummen med 
vaniljglass. 
 
SMÖRSTEKT RABARBER 
Rabarber till efterrätt på ett suveränt 
enkelt och gott vis. Stek rabarber i smör 
som lyfter fram den sötsyrliga smaken och 
servera med glass eller grädde. 
4 port 
300 g smala rabarber 
25 g smör 
3⁄4 dl strösocker 
1 tsk stött kardemumma 
Till servering 
2 dl vispgrädde 
Gör så här: 
Skär rabarbern i breda bitar, lite på 
snedden. Stek dem i smör i en panna 2 min. 
Strö över socker och kardemumma och stek 
ca 2 min tills sockret börjar bli ljusbrunt. 
Låt svalna lite. Vispa grädden lätt och 
servera till. 
 
Nu är våren här! Passa då på att njuta av allt det 
goda som finns i vår natur. Nässlor och kirskål är 
dessutom helt gratis, så det är bara ut och plocka, 
tillaga och njuta. Rabarber är en av mina favoriter. 
Enkelt att tillaga och gott! Prova de smörstekta 
rabarberna – ljuvligt gott! Varför inte prova att 
göra saft på rabarber och smaksätta med 
kardemumma. Det har jag gjort många gånger till 
stor uppskattning hos barn och barnbarn. 

Smaklig måltid önskar Christina J 







 

    

SOMMARFÄRJAN
Den nya turlistan är beställd och kommer snart från Tryckeriet. 
Läs noga vilka datum sommarturlistan gäller! Särskilda dagar i 
slutet av maj och i början av juni och en extra dag i augusti  
SAMT under perioden 2014‐06‐19 till 2014‐08‐17. 
Nyhet: Trafikinfo på sms 





 
 

vecka 18 
1 torsdag 19.00 Årsmöte Norra Vinöns byalag                                                                             Första maj  

 2 fredag   

 3 lördag   

 4 söndag 16 -17 Biblioteket öppet – eftermiddagsfika finns till självkostnadspris                                                                              

vecka 19 5 måndag  Sophämtning 

 6 tisdag 18.00 Brandövning                                                                                                       Beställ mat!
  

 7 onsdag    

 8 torsdag   

 9 fredag   

 10 lördag  Kurshelg Utomhuspedagogik 

 11 söndag 
16 -17 

 
Biblioteket öppet – eftermiddagsfika finns till självkostnadspris     
Kurshelg                                                                                                                                   

vecka 20 12 måndag  Kurshelg 

 13 tisdag                                                                                                 Beställ mat!
  

 14 onsdag 07.30 Tjejgruppen-utflykt till hemligt mål                                                                        

 15 torsdag   

 16 fredag   

 17 lördag                                                                                                                           Norges nationaldag  

 18 söndag 16 -17 Biblioteket öppet– eftermiddagsfika finns till självkostnadspris                                                                               

vecka 21 19 måndag  Sophämtning 

 20 tisdag  Fotvård på Vinön - tidsbeställning                                                              Beställ mat!
   

 21 onsdag  Elisabeth zonterapi - massage tidsbeställning 

 22 torsdag 18.30 Tjejträff- avslutning på Hornudden 

 23 fredag  

 24 lördag  Vinöns Nya café öppnar för säsongen 

 25 söndag 
 
16 -17 

EU-val i skolan, se anslag!                                                                                                                              
Biblioteket öppet                                                                                    Mors dag  

vecka 22 26 måndag 18.30 Redaktionsmöte inför juninumret                                                                                               

 27 tisdag 19.00 Möte om Öppna landskap, se anslag!                                            Beställ mat!
  

 28 onsdag 18.00 Stormöte Vatten och avlopp, se anslag!                                                                                                

 29 torsdag  Kristi himmelfärds dag

 30 fredag   

 31 lördag 13 -15 Solelsdag, se anslag! 

juni  
 1 söndag 

10.00 
16 -17 

Gudstjänst Mikael Schmidt - kaffe  

Biblioteket öppet                                                                                                                                       

 2 måndag                                                                                                                                         

 3 tisdag 18.00 Brandövning 

 4 onsdag    

 

MAJ 2014 

   Vad händer nästa månad på Vinön? Meddela redaktionen, så kommer det med i kalendariet.
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