


 

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

Ö-bladet är Vinöns lokala tidning, utgiven och bekostad av Vinöns kultur- och hembygdsförening. Förutom 
utdelningen i brevlådorna kan man prenumerera på Ö-bladet som vanlig post eller som e-post. Lämna 
adresserade och frankerade kuvert med dubbelt porto och märkta med de månader som du vill ha tidningen, 
så kan redaktionen lätt stoppa ner ett exemplar av ett Ö-blad i färdiga kuvert. 
 

Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön 
E-postadress: o-bladet@vinon.se  Hemsida: www.vinon.se 

 

BLI MEDLEM I FÖRENINGEN! Medlemsavgiften för 2016 är 100 kr för enskild och 200 kr för en familj.  
Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på föreningens konto. 
 

VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, pg 46 94 70 - 9 

 

NNååggrraa  oorrdd  ffrråånn  rreeddaakkttiioonneenn  ......      

VVåårreenn  äärr  hhäärr!!  
            HHaasssseellnn  bblloommmmaarr  mmeedd  llåånnggaa  ssvvaannssaarr                                                  
                    DDuuvvaann  kkuuttttrraarr  oocchh  ffjjäärriillnn  ddaannssaarr  
                        VViittssiippppaann  sskkiimmrraarr  ii  llöövvsskkooggssssaall  
                            KKaabbbblleekkaann  llyysseerr  ii  ffuukkttvvåått  ddaall    
              SSeerr  DDuu  ppåå  ssttiiggeenn  ssmmåå  ssiillkkeessmmaasskkaarr??  
DDeett  äärr  hhaasssseellnnss  ssmmåå  hhäännggeenn  ppåå  vvääggeenn  DDuu  ttrraasskkaarr  
                    KKäännnneerr  DDuu  ddoofftteenn  aavv  mmoossssaa  oocchh  jjoorrdd??  
                        HHöörr  DDuu  mmiinn  vväänn  ddeessssaa  lljjuuvvlliiggaa  oorrdd::  
DDeett  äärr  vvåårr!!  DDeett  äärr  vvåårreenn  ssoomm  bblloommmmaarr  oocchh  ffiirraarr  
                DDeett  äärr  ddäärrfföörr  ddee  llyysseerr  oocchh  ddooffttaarr  oocchh  ssppiirraarr    
  
  
  
II  ddeettttaa  nnuummmmeerr  kkaann  DDuu  lläässaa  oomm  VViinnöönnss  KKuullttuurr--  oocchh  HHeemmbbyyggddssfföörreenniinnggeennss  åårrssmmööttee,,  bbrreevv  ttiillll  
oocchh  ffrråånn  bbrraannddvväärrnneett,,  eellddaa  rriiss  ppåå  mmiinn  ttoommtt,,  pprrooggrraammmmeett  fföörr  ssoommmmaarreennss  VVäärrddsshhuuss,,  ttiiddeerr  fföörr  
ccaafféévveerrkkssaammhheetteenn,,  VVMM  ii  BBoouullee  mmmm..  
  
VVii  hhäällssaarr  vvåårraa  ssoommmmaarrggäässtteerr  vväällkkoommnnaa  iiggeenn  oocchh  öönn  ””lleevveerr  uupppp””  uunnddeerr  ssoommmmaarreenn..  
DDeett  iinnnneebbäärr  oocckkssåå  mmeerr  ttrraaffiikk  oocchh  fflleerr  bbaarrnn  hhäärr  uuttee  oocchh  ddeett  äärr  vviikkttiiggtt  aatttt  vvii  aallllaa  kköörr  fföörrssiikkttiiggtt  
ddåå  ddeett  iinnttee  ffåårr  hhäännddaa  nnååggoonn  oollyycckkaa..  VVii  aallllaa  öönnsskkaarr  oossss  lleevvaannddee  bbaarrnn,,  bbaarrnnbbaarrnn  oocchh  ddjjuurr!!  
  
FFoottoott  ppåå  ffrraammssiiddaann  äärr  lliillllaa  IIrriiss  22,,55  åårr  ((mmiitttt  bbaarrnnbbaarrnn))..  
  
TTaacckk  fföörr  aallll  hhjjäällpp  mmeedd  mmåånnaaddeennss  ÖÖ--bbllaadd!!  RRoolliiggtt  oocchh  bbrraa  mmeedd  ssaammaarrbbeettee!!  
  
  
/Månadens redaktör Birgitta Åberg Andersson 
 

 

 

Bidrag till Ö-bladet skickas varje månad till o-bladet@vinon.se eller lämnas i Ö-bladets blåa postlåda vid dörren till  

skolan. Datum som gäller är: 15 varje månad för annonser, 25 varje månad för övriga bidrag. 

mailto:obladet@vinon.se
http://www.vinon.se/
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Tjejträffarnas våravslutning på 
Hornudden 

Onsdag 4 maj kl 18.30 

 

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

Andra tjejer och ”gubbar” är också välkomna!   

  

 

Cirkeln ”Vinön förr” har terminsavslutning fredagen 6 maj kl 14.30  

 

Vårstädning   
Städning av skolan, skolgården och 
missionshuset samt vandringsstigen! 
Lördagen den 7 maj kl. 13.30. 
 

Vi bjuder på fika! 

Ta gärna med dig (du som kan hantera) en 
motorsåg. Några träd måste tas bort på vandringsstigen. Dessutom behövs krattor, 
skyffel mm. 

 
Välkommen hälsar Vinöns kultur- och hembygdsförening. 

 

HÅLL VINÖN RENT 
Vid resor runt om i landet ser man både välstädade och 

nerskräpade närområden vid vägar, gator och vandringsleder. 

Hur dessa områden ser ut är den minnesbild som orten ger till 

besökare och turister. Tyvärr lämnar människan spår efter sig 

även på Vinön. 

 

Om vi alla städar vårt närområde blir minnesbilden av Vinön 

att alla hjälps åt att vårda ön! 

                                                   Ulf Johnsson 



 

Årsmöte för Vinöns kultur- och hembygdsförening 2016-04-09 

Årsmöte i en hembygdsförening låter för många som en händelselös och tråkig tillställning. Så är det inte då 

VKHF kallar till årsmöte. Som vi alla vet så är uppgifterna i föreningen av mycket varierande karaktär och i 

mycket ett brett samhällsengagemang med stor inriktning på öns fortsatta levnad. 

Till årsmötesförhandlingarna i Missionshuset anländer ett trettiotal personer och när jag slår mej ner där, 

inför mötet, slår mej tanken ”vilka möjligheter till detta föreningsliv som missionshuset och skolan 

erbjuder”.  Inte alla hembygdsföreningar har sådana året runt uppvärmda lokaler att tillgå. Samtidigt är det 

ett stort ekonomiskt och praktiskt ansvar att äga dessa fastigheter. Tacksamhetens tanke är stor inför alla 

som med sitt ideella arbete bidrar till att vi ännu kan hålla verksamheten i gång. 

Årsmötet leddes av Bengt-Olov Nordh och protokollet sköttes av Christina Johnsson. Förhandlingarna följde 

sedvanlig dagordning och avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet. 

Efter mötet i missionshuset vandrade vi över till skolhuset för diskussion och information om 

angelägenheter för vår Ö. Men inte minst för att avnjuta ”Bagarns” smörgåstårta och kaffe. 

Medan diskussionerna pågick samlades den nya styrelsen för sitt konstituerande möte.   

 

Den nya styrelsen har nu följande utseende: 

Ordförande: Peter Kumlin  Vice ordförande:   Birgitta Åberg Andersson 

Sekreterare: Åsa Ödman  Vice sekreterare:   Mariann Karlsson 

Kassör: Solveig Eriksson 

Ordinarie ledamöter: Catrine Neiler, Eva Widlund, Rikard Widlund, Anders Ekblad och Yvonne Karlsson. 

Suppleanter: Aina Bye, Per Andreasson och Martin Hellén.  

 

 

  

 

 

  

VKHF styrelse 2016 på skoltrappan 

Anders Ekblad, Åsa Ödman, Eva Widlund, Birgitta Åberg Andersson, Mariann Karlsson Peter Kumlin, 
Catrine Neiler, Yvonne Karlsson, Aina Bye, Rikard Widlund, Per Andreasson 



 

Ny arbetsgrupp 

Vid mötet bildades en ny, för ön mycket angelägen, ”Blåljusgrupp” bestående av personer med anknytning 

till SSRS, Brandvärnet, Färjan och SRF. Blåljusgruppen fick omgående påbörja sitt arbete då några aktuella 

frågor snabbt kräver svar. Gruppen har lovat att återkomma med rapport om pågående förhandlingar och 

då även presentera sej och vilka frågor som pågår. 

Peter Kumlin, som tackar för att ha återvalts som ordförande. 

 

Varmt TACK! 

Våra egna ”hustomtar” Berthold, Bosse, Ove, Nils och Kenneth 
har fått en varsin vacker uppmuntringsbukett blommor. 

De hjälper till med bl.a. gräsklippning, snöskottning, tar in 
posten till skolan, bär möbler vid behov, både ute och inne, 
sätter upp ljusslinga i granen, ansvarar för uthyrning av 
släpkärran. Nu närmast har vi eldning av brasan på 
valborgsmässoafton. 

Deras arbete gynnar allas vår trivsel! 

Vinöns Kultur- och Hembygdsförening 

 

ATT BLI MEDLEM i Vinöns Kultur- och Hembygdsförening 

Du kan om du vill klippa bort nedanstående inbetalningstalong och använda, 
enskild medlem 100:- och familj 200:- per verksamhetsår! 

 
Varmt välkommen som medlem! 

 







Nu är det vår – får jag elda ris på min tomt? 

För det första måste du ta hänsyn till gällande brandriskprognos. Om eldningsförbud är 

utfärdat får du inte elda överhuvudtaget. 

Ta inga risker när du eldar i trädgården. Se till att du har fungerande släckutrustning: Ett 

vattenförråd, vattenslang och spadar, ruskor, krattor och liknande är bra att ha till hands. 

Lämna aldrig elden utan bevakning. Torrt fjolårsgräs brinner bra och det kan gå fort, särskilt 

om det blåser. 

Elda bara grenar, kvistar och ris. Byggavfall, däck, vitvaror, brännbara vätskor, plast och 

gasflaskor ska lämnas in till kommunens miljöstationer. Dessa är mycket farliga att elda då 

de avger giftiga gaser och förorenar mark och vatten under många års tid (flera 

generationer). 

Mycket farligt för barn och astmatiker att inandas! 

Elda inte allt på en gång. Bränn lite i taget. Då blir strålningsvärmen inte så hög och 

spridningsrisken minskar. Det blir mindre rök och elden är lättare att släcka. 

Bevaka så länge det finns risk att elden kan sprida sig. Kontrollera noga att ingen glöd finns 

kvar. 

Vattenbegjut eller täck över askhögen med jord. Kontrollera platsen efter några timmar.  

Om du är osäker, kan du ringa räddningstjänsten och be om råd. 

Eldning sker under eget ansvar. 

Aktuell brandriskprognos får du via SOS Alarms telefonsvarare på 019-18 99 05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vinöns kultur- och hembygdsförening /Birgitta  



Vinöns NYA café 
Nu närmar sig säsongen 

(Vi kommer att ta emot bussar mot beställning under maj) 

Lördagen och söndagen den 4 & 5 juni, 

Lördagen och söndagen den 11 & 12 juni 

är det öppet 11,00-15,00 

Lördagen den 18 juni är första dagen då vi har rättigheter, då blir det 

happening! Ha koll på vidare information om öppettider och meny. 

Välkomna!  

Tomas och Catrine, 073-940 00 61.  

Följ oss på facebook 

 

Vinöns telefonlista!  

Nu är det hög tid att vi reviderar Vinöns telefonlista för öbor 

och sommargäster. 

Det är mycket viktigt att vi snabbt kan få tag i rätt personer vid ett ev. krisläge, telefonlistan 

ska finnas i öbolansen, räddningstjänstens bil, sjöräddningens båtar och vid stationshuset 

samt på skolan och i missionshuset. 

Var snäll och ring UllaLena 019 – 44 81 01 för en uppdatering om du vet att ditt nummer inte 

stämmer eller maila henne på hembygdsforeningen@vinon.se 

Tack för din hjälp för att få en bättre trygghet! 

 Hälsar Vinöns Kultur- och Hembygdsförening 

 

 

 

mailto:hembygdsforeningen@vinon.se


 

 

 

KONFERENSER I NYGAMMAL SKOLMILJÖ 

 

Vi ordnar dagkonferenser för mindre 

grupper upp till 25 personer, även fika och 

mat på möten och privata tillställningar 

som födelsedagsfester, dop mm. 

 

Bokning och förfrågningar på 

tel 019 - 44 80 57 
 
Yvonne Karlsson   073 - 928 04 05  

Veronika Persson  070 - 743 82 45 

 
Hemsida: www.vinokonferenser.se 
E-post: info@vinokonferenser.se 

UTHYRNING AV SLÄPKÄRRA 

Hyr släpkärra direkt på ön,  
praktiskt och bra! 

 

Vinöns kultur- och hembygdsförening har en 

släpkärra för uthyrning. Den är försedd med 

en täckande plastkåpa och utrustad med tipp. 

Totalvikt är 900 kg och maxlast är 640 kg. 

 

Låter detta som ett bra alternativ till att hyra 

kärra på fastlandet, så är du välkommen att 

ringa vår ansvarige släpkärreförvaltare: 

 

Nils Svensson 019-44 80 28 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 

 

Vinöns Bibliotek 
har öppet söndagar 16-17 
Fika till 
självkostnadspris 
 
 Välkomna  
hälsar Yvonne!  
 

 
 

 KOSTNADER 

 Föreningsmedlem Övriga 

Dygnshyra 250:- 500.- 

Veckohyra 1.000:- 2.000:- 

 

 

Kaffetårtor och smörgåstårtor kan beställas alla 
dagar. 

Antal pers Pris kaffetårta Pris smörgåstårta 
8 pers 175:- 250:- 

FÄRSKA VINÖÄGG OCH POTATIS 

hos Peter och Carina  

Tel: 019-44 80 33 

10 pers 205:- 310:- 
12 pers 235:- 365:- 
15 pers 280:- 450:- 

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

http://www.vinokonferenser.se/


Populära luncher 

 
Det är många som söker sig 
till skolan vid lunchtid på 
torsdagarna. Det känns 
redan vid dörren hur det 
doftar gott från köket och man 
möts av en glad och trevlig 
kock som presenterar menyn.  
                 

Det har blivit en 
viktig samlingspunkt 
för att träffas och 
prata bort en stund. 
Lunchgästerna 
kommer att sakna 
detta under 
sommaruppehållet.  
 
Sista lunchen för terminen är den 19 maj och vi 
ser fram mot en fortsättning i höst. 

                
                                                                 Text och bild: Mariann Karlsson 

 

     

LUNCHSERVERING I SKOLAN  
   TORSDAGAR 12.30 

 
12 maj     Fläskpannkaka och lingonsylt 

19 maj     Biff á la Lindström 

Varmt välkomna önskar UllaLena 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPlJLFvqbJAhXJFSwKHUdsCRQQjRwIBw&url=http://se.vectorhq.com/vector/free-chef-girl-vector-character-72073&psig=AFQjCNEKtuxR1wFcMWz05OmhkNQrS2sjyw&ust=1448366100779723


 

VINÖNS VÄRDSHUS 

 

Nu är det dags för en ny säsong på Värdshuset. 

 
 

Även i år så driver Johan och Veronica Wilhelmsson i egen regi. 

Vi kommer att fortsätta med samma koncept med bra mat, artister och god gemenskap. 

I år kommer vi ha någon eller några temakvällar. 

Värdshuset öppnar på midsommarafton med buffé och stänger igen den 13 augusti. 

Biljettbokning sker via ticnet.se 

 

 

Bokade artister är: 

 

Sator Trio den lör 2/7 

 

Adolphsson & Falk den lör 9/7 

 

Lovisa Lindkvist sjunger  

Monica Zetterlund lör 16/7 

 

Allsångskväll på Vinön med 

Allsångsproffsen och grillbuffé 

tor 21/7 

 

Freda lör den 23/7 

 

Janne Schaffer fre den 29/7 

 

Bluesfest med Roffe Wikström & Lisa Lystam Family Band lör den 30/7 

 

Lars Demian & David Tallroth lör den 6/8 

 

Double Inn lör den 13/8 

 

 
 

Hjärtligt välkomna hälsar  

Johan och Veronica! 
 

                                                           



Vinöns Örtbod 

 
Örtboden öppnar för säsongen den 7 juni. 

I sommar drivs cykeluthyrningen och Örtboden av Ingrid Uppström 
(Öppet för bokade grupper från 20 maj) 

 
Här finner Du  

cyklar, cykelkorgar, hjälmar, barnsitsar och en cykelkärra att hyra. 
Dricka, glass och kryddskorpor, regnponcho och paraply, metspön och håvar för 

utflykten. 
Kryddväxter, grönsaker och bär efter säsong. 

Lokalt producerad saft, sylt, marmelad och grilloljor. 
Vykort och souvenirer 

 
Ni är välkomna att slå er ner med medhavd matsäck i trädgården under hela 

sommaren!  
 

Välkomna önskar Ingrid med familj!  
För mer info ring 073 219 14 14 (Lena) 

 

 
 
 

 
 
 
Nya och gamla kunder är välkomna att boka massage under 
sommaren 
 

Pris:  ½ tim 200:- 
          1 tim 500:- 
 
Jag kommer att hålla till i Örtboden. 
Om du får akut ryggskott och jag är här på semester kan du 
prova 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 
 
 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9hruhnqfMAhUiQpoKHRrPAEUQjRwIBw&url=http://www.freepik.com/free-photos-vectors/massage&bvm=bv.119745492,d.bGs&psig=AFQjCNFLH9etzAWGUxvHhE9HcHwf3mUj7g&ust=1461585893082179


HUNDTRÄFF 

Fredag den 27 maj – söndag 29 maj kommer vi att ha en hundträff 

hemma hos oss med tipspromenad, pälsvård mm och vid fint väder 

även vattenträning. Alla är välkomna, med eller utan hund, att komma 

och träffas och prata hund. 

Ber att alla håller sina hundar kopplade denna helg, för allas trevnad! 

Susanne och Ray Reinholdsson 

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

 

 

 

Nu finns….. 

Penséer, penséamplar, perenner, olika kryddväxter samt jordsäckar. 

Fler plantor kommer in varefter. 

 

För dagsaktuell information eller önskemål ring tel. 019-44 80 50 eller 070-370 59 50. 

Varmt välkomna Mona Blixt 

 

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

ÖVERBLIVET ARBETSMATERIAL SÄLJES 

 (Obs! halva nypriset) 

6 st dräneringsrör 100 mm x 4 m 
4 st avloppsrör 75 mm gråa 
Ca 37 m x 9 m PVC-slang 40 mm 
Ca 14 m isolerande kopparrör 22 mm 
Ca 12 m x 13 m kabelskydd att lägga i jord 40 mm 
2 st rullar åldersbeständig plast 
6 st rullar underlagspapp 
3 st aluminiumstegar 
8,5 m 800:- 
5,5 m 600:- 
4,5 m 300:- 
 
Ring Ray Reinholdsson 070-6594864 

 

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

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 
 

 

 

 



Vinö Mästerskap I BOULE 
kommer återigen att äga rum på Vinön vid Norra badet 
 

lördag 28 maj kl 14.00  
 

Träningsspel (för att kunna slå förra årets mästare) kommer att ske vardagkvällar från  

9 maj mellan 18.30 och 20.00. Ring gärna till din kompis eller granne så flera lag kan spela 

samtidigt. I händelse av regn, åska, hård nordvästlig vind, snö och drivis inställs spelet. 

 

Vi hoppas att så många lag som möjligt (2-3 personer i varje lag) anmäler sig så vi får ihop 

en liten turnering. Senast anmälningsdag är 27 maj på kvällen.  

Anmälan till Christina /Ulf Johnsson, tel 448011 el mobil 0703 547 654, 0706 747 654. 

 

Ta med egen mat och dryck till grillning efter spelet. 

 
PS. I händelse av dåligt väder flyttas tävlingen till söndag 29 maj kl 10.00. 

/Självutnämnda kommittén för VM (VinöMästerskapen) 

Christina och Ulf Johnsson 

 

 
Glada och tacksamma besökare på Vinön från Nepal 
          fick se riktig Hjälmarfisk landas av Ingemar! 
  Hälsar Carin och Peter 
 
 

 

MÅNADENS BOKTIPS   finns på Vinöns bibliotek 
Före stormen av Judith Lennox   

En höstdag 1909 i Lynmouths hamn får Richard Finborough syn på en 
kvinna vars skönhet fullkomligt tar andan ur honom. Hon heter Isabel 
Zeale, hon är tjugo år och han vet inte att hon döljer en skamfull 
hemlighet. Trots att Isabel försöker motstå Richards uppvaktning så 
vinner han hennes hjärta och hon har aldrig varit lyckligare än den dag 
då de gifter sig. Åren går och Isabel börjar tro att hennes hemlighet 

aldrig kommer att avslöjas, men en dag dyker en gammal bekantskap dyker upp. Hon 
tvingas göra upp med det förflutna och att välja väg mot framtiden. 

 

Före stormen är en händelserik, romantisk och spännande roman om flera färgstarka 
karaktärer i olika generationer. Handlingen utspelar sig i London och Cornwall från 1908 
till 1950-talet. 
 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Judith%20Lennox


 

 



 



 

 

Årsstämma med Skärgårdarnas Riksförbund på Arkö 15-17 april 

 

Skärgårdarnas Riksförbund representerar Sveriges skärgårdar från norr hela vägen runt kusten och 

längst västerut mot Norge, samt Vättern och Hjälmaren.  

Arkö ligger i Östergötlands skärgård utanför Arkösund, och vi skärgårdsbor som representerar 

Sveriges öar och kustområden samlades i Arkösund redan på fredagen för gemensam utfärd med 

Sjöfartsverkets båtar. Båtturen tog bara mellan 5-10 minuter. SRF hade fått hyra Sjöfartsverkets 

kursgård för stämman och såg fram emot att få lite extra information om deras verksamhet som är  

i nära samarbete med SSRS station i Arkösund. Det var Eva Widlund och RoseMarie Hellén som 

representerade Vinön den här gången.  

 
Byte av ordförande 
På lördagen genomfördes SRF:s årsstämma där den stora händelsen för året var att ordförande  

Bengt Almkvist skulle avgå. Bengt har under några år aviserat att han tycker att det är dags för en  

ny ordförande och valberedningen meddelade förra året att man hade hittat en lämplig kandidat 

som kunde tillträda till 2016. Till ny ordförande valdes Sune Fogelström från Möja.  

Sune fick berätta lite om sig själv och berättade att han anser att den viktigaste frågan för skärgårdar 

är att öka befolkningen i skärgården, för att säkra kommunikationerna och servicen. Sune har tidigare 

varit ordförande i SIKO, han har varit projektledare för ett bredbandsprojekt i Stockholms skärgård. 

Han flyttade hem till Möja 1999 efter att ha bott i Stockholm när han jobbade som chef för ett 

datakonsultföretag i många år. De senaste åren har han kört passagerarbåt fyra gånger om dagen 

fem dagar i veckan. Sune är ordförande i LEADER Stockholmsbygd. På Möja och i skärgården 

runtomkring jobbar man aktivt för att få en större befolkning. På Möja bor 250 personer och det 

finns 35 öar i Möja skärgården. På Möja finns en F-9 skola med 22 elever. Det finns 1500 fastigheter. 

För att få en större befolkning går man på fastighetsägare och får dem villiga att hyra ut sin fastighet. 

Sen letar man på familjer som kan tänka sig att flytta ut och får dem att flytta ut på prov. Detta har 

lyckats, Sune tror att en viktig drivkraft är en bra skola. Hans erfarenhet är att nya människor ger nya 

jobb eftersom de som flyttar ut tar med sig sina jobb ut i skärgården. Sune erkänner att han inte har 

så mycket erfarenhet av att manövrera i politikens korridorer men hoppas kunna få hjälp med det.  

Sune Fogelström väljs med glädje till ny ordförande i SRF.  
 
Övriga i styrelsen 
Till vice ordförande omvaldes Jan-Eric Ericsson från Grundsund, han vill också se att befolkningen 

i skärgården ökar, är en EU-vän och tycker att ESIN är viktigt. Jan-Eric kommer bli pensionär under 

året och hoppas kunna lägga mer tid på SRF. Jan-Eric håller i SRF:s boendegrupp.  

Det här betyder att de två stora skärgårdsregionerna i Sverige är representerade i ordförande och 

vice ordförande. De övriga representanterna som valdes in i styrelsen presenterade sig också. 

Lennart Andersson från Söderhamns skärgård ger styrelsearbetet två år till för han hoppas kunna 

hitta en plats där man kan genomföra ett projekt där man bygger ett hus som är helt självförsörjande 

på energi i 20 år. Helst ska huset ägas och nyttjas gemensamt, för då finns det vissa finansierings-

möjligheter. Lennart sitter också med i nätverket för Naturturism för SRF:s räkning. 



Sten-Åke Persson från Ven väljs också på två år och han vill verka för arbetet på gräsrotsnivå, och för 

att SRF ska bli yngre på sikt. Sten-Åke är representant för blåljusgruppen i styrelsen och Sten-Åke har 

också varit engagerad i LEADER, bredband och mycket mer.   

Anders Olsson från Gräsö, kontaktperson för Bredbandsgruppen, valdes också på två år.  

Lena Egnell från Holmön, styrelsens kontaktperson för Färjegruppen, står kvar ett år till tillsammans 

med Janni Olsson som representerar SURF. Lennart Rohdin, aktiv i SIKO, valdes om som revisor. 

Bengt Almkvist avtackades med en tavla och med orden ”ingen kan skriva ett remissvar som Bengt, 

Bengt är alltid påläst inom många områden och kan trollbinda en publik med overhead-bilder och 

visa på att det här är viktigt just nu”. 

 
Blåljusfrågorna 
Eftersom vi var på Arkö hade vi tagit chansen att ha speciellt fokus på blåljusfrågor. 

Bengt inledde och jag berättade hur läget ser ut nu för Sveriges skärgårdar med 

frågor om blåljus. På öar med goda kommunikationer som påminner om fastlandets 

där fungerar system bra. I de storstadsnära skärgårdarna fungerar det relativt bra 

även om det finns problem och frågan kräver ständig bevakning. På öar med få bofasta och där 

systemen inte används så ofta där finns det problem. Förutsättningarna för insatser varierar under 

året med väder och antal som vistas i skärgården.  

Göran Johansson som jobbar både på Sjöfartsverket och är aktiv i SSRS i Arkösund berättade om den 

verksamhet som finns och hur räddningsarbetet är ordnat. Räddning till sjöss är ett statligt ansvar, 

räddning på land är landstingets ansvar. Det är internationella regler som ligger till grund för 

sjöräddningen nämligen IAMSAR (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue).  

Vi fick även höra att i Arkösund har SSRS en anställd tack vare donationer från landstinget. Vi fick 

även se på båtarna de har till sitt förfogande.  

  



Östergötlands skärgårdsarbete 

Carl Hamilton (som inte alls såg ut som Stefan Sauk eller Stellan Skarsgård) är skärgårdsutvecklare i 

Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Region Östergötland.  Han anordnar ett Skärgårdsråd där 

kommunerna, regionen, länsstyrelserna och föreningar är med och delar ut fraktstöd och transport-

stöd om max 400 000 om året. Det är stora möten som är väldigt bra forum för olika skärgårdsfrågor.  

Ett stort problem är att få öar betade eftersom det är dyra transporter, turisterna vill ha betade öar. 

Man har också startat upp ett musselprojekt där man satt ut 1 ha rep som musslorna kan fastna på. 

Musslorna filtrerar vatten och ska sen bli foder till fiskodling så att man får ett kretslopp på näring. 

Sankt Annas skärgårdsskola är med på ett hörn och skriver om projektet, på så sätt når man ut med 

information till lokalbefolkningen.  

 
Skärgårdsbryggan 
På söndagen diskuterades Skärgårdsbryggan som är en informationsportal för skärgårdarna med ett 

digert arkiv. Den som har en bra nyhet som rör skärgården kan höra av sig till Bryggans redaktion på 

skargardsbryggan@skargardarna.se så kommer nyheten med på Skärgårdsbryggan. Här på 

Skärgårdsbryggan läggs till exempel alla Ö-blad ut så de finns tillgängliga för alla när man vill.  

 
Fiskefrågor diskuterades. SRF har haft en fiskegrupp men eftersom skärgårdsborna 

består av så många olika kategorier fiskare har det varit svårt att hitta personer med 

intresse för gemensamma frågor eftersom förutsättningarna för fisket varierar så runt 

om i landet. På ostkusten finns ju eget vatten där många bedriver husbehovsfiske, 

något sådant finns inte på västkusten. Det är egentligen bara i Sverige, Finland och på Åland som 

systemet med eget vatten existerar. Några kommentarer var: ”Det som brukas av alla vårdas av 

ingen”, ” Många som bor i skärgården har husbehovsfisket som en del av den livsstil man valt”, 

”Att freda fisken från det fria handredskapsfisket borde vara lika självklart som att man inte skjuter 

vilt när de har ungar”. Stämman gav styrelsen i uppdrag att ta fram några frågor som många kan enas 

kring. Och några ord på vägen var ”Det här är ett riktigt träsk att trampa ut i”. 

 
Färjegruppen rapporterade att man haft möte med Trafikverket och Färjerederiet  

i början av månaden. Det är Bengt Ottosson från Visingsö som representerar Vinöleden 

och Visingsöleden. Åsa från Vinön rapporterar till Bengt om vad som händer här. 

 

Skolnätverket kring skärgårdsbarnens skolor har anordnat ett seminarium tillsammans 

med Nordiska skärgårdssamarbetet, vilket vår Eva var med och arrangerade så det blev 

ju ett lyckat evenemang. 

 

Miljö och energigruppen har tolv personer på sin mejllista, där undertecknad är med 

från Vinön, men jag är ju också med i blåljusgruppen så det kan ju vara bra med någon 

annan också. Klimatfrågan är ju alltid viktig och ett fokus finns just nu på avloppsfrågor.  

 

Boendegruppen har gjort en inventering av boende på kusten och på öarna och mellan 

2002-2012 så minskade skärgårdsbefolkningen med 822 personer, bland annat ser man 

att 20 öar har avfolkats under denna tid. De som är intresserade av dessa frågor kan 

höra av sig till Jan-Eric Ericsson.   

mailto:skargardsbryggan@skargardarna.se


Föreningsrapporter 

Ett viktigt pass vid alla SRF-möten är rapporterna från de olika föreningarna.  

Bohusläns skärgårdsråd håller på med ”Blå översiktsplaner” alltså hur vatten och kust ska användas. 

De har även överklagat det utvidgade strandskyddet. 

Gräsö skärgårdsråd jobbar med fiber och har många som vill vara med på fiberuppkopplingen. 

Hemsö skärgårdsförening har problem med att posten, som även delar ut ”morgontidningen”, har 

lagt om sin rutt och inte kommer förrän kl. 16 på eftermiddagen. De har även en populär ”Gå-bingo”. 

Holmön har haft renar på bete i vinter vilket har gett upphov till delade känslor. Ungdomar har flyttat 

ut, man har svårt att få bygglov och har ont om vatten. 

Hvens byalag jobbar med näringslivsutveckling och håller på med sin rättstvist med färjan. 

SIKO: Man har en genomgång av Ö till Ö där kommun och länsstyrelse kommer ut till öarna och går 

igenom frågor istället för att öborna kommer till myndigheterna. Positivt initiativ! De håller även på 

med bredband och postfrågor, man kan få åka 8 mil för att hämta ett paket. 

Smålandskusten har jobbat med blåljusfrågor, sophantering och kollektivtrafik. 

Söderhamns skärgårdsförening har fyrdagar när man visar upp Storjungfrun.        

Sörmlands skärgårdsförening jobbar med bryggor och det faktum att ejdern har minskat katastrofalt 

mycket. Tack vare en insamling till Sören Pettersons minne ska nu ett 30-tal ejderhus sättas ut för att 

skydda häckande ejderhonor som annars blir tagna av havsörnen, minkar är också ett problem. En 

kajakpaddlare har anmält en djurägare efter att ha blivit anfallen av en bagge.   

Det här var ett axplock av vad som händer i stort och smått runt om i föreningarna i skärgårdarna 

runt om i Sverige.  

Jag kommer att ta föräldraledigt från uppdraget som representant för SRF, så till höstmötet i oktober 

vore det bra om någon annan kan åka. Uppdraget ligger på Vinöns kultur- och hembygdsförening 

VKHF men det kan ju vara någon som inte sitter med i styrelsen. Jag kan verkligen rekommendera att 

följa med på dessa träffar för det finns så många trevliga skärgårdsbor att prata med och de frågor 

som rör ö-bor är desamma om man bor i norr, söder, öster eller väster.  

Anteckningarna är gjorda av RoseMarie Hellén och det är Eva Widlund som korrekturläser och  

bidrar med bilder.  



ULLALENAS GODA KYCKLING 

4 port Ugn 225° 

1 rödlök 

4 minutfiléer av kyckling 

1 msk olja 

salt och peppar 

3 tomater 

1 msk dragon 

2 dl vispgrädde 

1 vitlöksklyfta 

1 msk senap, gärna dijonsenap 

1 msk kinesisk soja 

4 port ris eller annat gryn 

1/2 ask gräslök (à 20 g) 

Gör så här 

Skala och skär löken i klyftor. Bryn kyckling 

och lök i olja i en stekpanna. Krydda med salt 

och peppar. Lägg det i en ugnssäker form. 

Skär tomaterna i bitar och lägg i formen. 

Strö över dragon. Vispa grädden lätt. Pressa 

ner vitlök och vänd ner senap och soja, 

krydda med peppar. Bred grädden över 

kycklingen. Sätt in mitt i ugnen ca 20 

minuter. Koka riset enligt anvisning på 

förpackningen. Hacka gräslök och strö över 

kycklingen. Servera med riset. 

Tips! 

Rosta gärna lite solrosfrön och strö på strax 

innan serveringen. 

 

DUBBELMARINERAD FLÄSKFILÉ 

Dubbelmarinerad fläskfilé kan göras i förväg 

och serveras kall. Rätten är enkel att göra 

men tar lite tid att tillaga så börja i god tid. 

4 port 

500 g fläskfilé 

1 msk smör 

Marinad 1 

1 msk soja 

2 msk olja 

1 tsk sambal oelek 

1 pressad vitlöksklyfta 

2 krm grovmalen peppar 

Marinad 2 

1 lime 

1 röd chili 

1/2 rödlök 

1 dl olivolja 

1 msk flytande honung 

Garnering 

1/2 basilikaplanta 

2 tsk flingsalt 

Örtsås 

2 dl lätt crème fraiche 

1 dl turkisk yoghurt 

1 pressad vitlöksklyfta 

2 msk hackade färska örter, t ex timjan och 

persilja 

1 krm salt 

Gör så här 

Marinad 1: Blanda marinaden i dubbla 

plastpåsar. Lägg ner fläskfilén i marinaden. 

Snurra runt och blanda så marinaden 

kommer runt hela filén. Marinera ca 1 tim. 

Stek filén i smör i en stekpanna, ca 15 min 

till 70° innertemperatur. Späd gärna med 

lite vatten som köttet får småkoka i. Eller 

låt filén steka klart i ugnen, 150°. Låt filén 

kallna.  

Marinad 2: Tvätta limen, riv skalet och 

pressa ur saften. Ta bort och släng kärnor 

och innerväggar i chilin och strimla den. 

Skala och finhacka rödlöken. Blanda olja, 

lime, chili, rödlök och honung. Skiva upp filén 

och lägg på ett fat. Häll över marinad 2. 

Strö över basilikablad och flingsalt. Ställ 

fatet kallt till serveringen. Blanda såsen. 

Servera köttet med potatispaj och kall 

örtsås.  

Tips! En god potatisgratäng passar också 

bra till filén. 

 

FÄRSKPOTATISPAJ MED TIMJAN 

Matig paj som funkar både som ensamrätt 

och som tillbehör till en god fläskfilé. Blad 

från timjan och små tomater som garnering 

ger dekorativa färgklickar. 

http://www.hemmets.se/farskpotatispaj-med-timjan/


6–8 port Ugn 200° 

Pajdeg 

3 dl vetemjöl 

100 g smör 

2 msk vatten 

Fyllning 

1 gul lök 

1 msk smör 

2 dl riven lagrad ost 

500 g kokt potatis 

2 msk färsk timjan 

3 ägg 

2 dl crème fraiche 

1–2 pressade vitlöksklyftor 

11/2 tsk salt 

2 krm peppar 

Gör så här 

Pajdeg: Blanda snabbt ihop pajdegen, gärna i 

matberedare. Klä en pajform, ca 24 cm i 

diam, med degen. Ställ i kylskåp i 20 min. 

Nagga och förgrädda pajskalet i 10 min. 

Fyllning: Skala, skiva och stek löken mjuk i 

smör utan att den får färg. Lägg hälften av 

osten i botten av pajskalet. Skär potatisen i 

småbitar och blanda med den stekta löken. 

Lägg blandningen i pajskalet. Strö över 

timjan. Vispa ägg och crème fraiche. Pressa i 

vitlöken, salta och peppra. Häll blandningen i 

pajformen. Strö över riven ost. Grädda 

pajen ca 50 min på nedersta falsen i ugnen. 

 

FLÄSKFILÉGRYTA MED GRÄSLÖKSOST 

Snabblagad fläskfilégryta som är god att 

servera med kokt färskpotatis, sockerärter 

och inlagd gurka. 

4 port 

500 g fläskfilé 

1 msk smör 

1 tsk salt 

2 krm peppar 

2 dl sky 

2 dl lätt crème fraiche 

125 g färskost med gräslök 

2 msk dijonsenap 

2 msk hackad persilja 

2 tsk krossade rosépepparkorn 

Gör så här 

Skiva köttet i tunna skivor. Bryn det i smör i 

en stekpanna. Salta, peppra och lägg över i 

en traktörpanna. Skölj ur stekpannan med 2 

dl vatten och häll det över köttet. Koka upp. 

Vispa crème fraiche, färskost och senap. 

Häll det över köttet. Låt sjuda några min. 

Smaka av såsen med salt och peppar. Strö 

persilja och rosépeppar över grytan. 

 

RABARBER MED KARDEMUMMASMUL 

En efterrätt för vår och sommar. Så enkelt 

och så gott. Serveras med vaniljglass eller 

vispgrädde som bryter av mot det syrliga i 

rabarbern och det torra i smulet. 

6 – 8 port Ugn 225° 

500-600 g ansad rabarber 

1-1½ dl strösocker (välj den större mängd 

om du serverar grädde istället för glass till) 

2 msk majsstärkelse 

Kardemummasmul 

125 g smör 

2 tsk kardemummakärnor 

1 dl strösocker 

2 dl vetemjöl 

2 dl havregryn 

vaniljglass eller lättvispad grädde 

Gör så här 

Skiva rabarbern och blanda med socker och 

majsstärkelse. 

Kardemummasmul: Smält smöret i en 

kastrull. Finstöt kardemumman i en mortel. 

Blanda ner kardemumma, strösocker, 

vetemjöl och havregryn i smöret. Rör ihop 

till en smulig massa. Fördela rabarbern i en 

ugnsform cirka 26 cm i diameter. Fördela 

kardemummasmulet ovanpå. Grädda på andra 

falsen nerifrån cirka 20 minuter tills 

smultäcket fått fin färg. Servera pajen 

ljummen med vaniljglass eller lättvispad 

grädde. 

 

 Så är det dags för lite nya recept. Det finns önskemål om 

recept på mat som serverats i skolan dels av UllaLena och 

dels vid den senaste vinprovningen. Dessutom är ju 

rabarber ett måste så här års. Själv skördade jag de 

första rabarberna den 22 april.  

Smaklig måltid önskar Christina J 





 

 
1 söndag 

15.00 
16 -17 

Årsmöte Norra byalaget 
Biblioteket öppet – fika                                                                                                                    Första maj 

vecka 18 2 måndag   

 3 tisdag 18.00 Brandövning                                                                                                        Beställ mat!   

 4 onsdag  14.30 
18.30 

Öppet hus i Missionshuset 
Tjejträff – Avslutning på Hornudden                                                                                            

 5 torsdag                                                                                                                    Kristi himmelfärds dag 

 6 fredag 14.30 Terminsavslutning på Cirkeln ”Vinön förr” 

 7 lördag 13.30 Städning av skolan och skolgården - fika 

 8 söndag 
16 -17 
17.00 

Biblioteket öppet – fika  

Styrelsemöte VKHF     

vecka 19 9 måndag                                                                                                         Sophämtning     

 10 tisdag                                                                                                 Beställ mat!   

 11 onsdag                                                                                                

 12 torsdag 12.30 Lunch i skolan OBS! Anmälan 

 13 fredag   

 14 lördag  Kurs i utomhuspedagogik    lördag - måndag                                                 Pingstafton                                                               
 

 
15 söndag 16 -17 Biblioteket öppet – fika                                                                                                 Pingstdagen                                   

vecka 20 16 måndag                                                                                                                                  

 17 tisdag  Hälsobussen - tidsbokning                                                                                                                                 

 18 onsdag   

 19 torsdag 12.30 Lunch i skolan OBS! Anmälan 

 20 fredag   

 21 lördag   

 22 söndag 16 -17 Biblioteket öppet – fika                                                                                                                                                                                                                                                 

vecka 21 23 måndag                                                                                                                                                                   Sophämtning 

 24 tisdag                                                                                                                        Beställ mat!    

 25 onsdag 18.00 Styrelsemöte VKHF 

 26 torsdag  Redaktionsmöte 18.00 

 27 fredag   
 

 28 lördag   

 29 söndag 
10.00 
16-17 

Gudstjänst Mikael Schmidt – kaffe 
Biblioteket öppet                                                                                  Mors dag 

Vecka 22 30 måndag   

 31 tisdag                                                                                                                        Beställ mat!   

juni 1 onsdag    

 2 torsdag   

 

MAJ 2016 

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