


 

 

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 2017 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, pg 46 94 70 – 9, bankgiro 190-1206 

Några ord från redaktionen! 
Den här påsken kommer nog alla att minnas då det var en bitande påsk-kyla natten mellan 
långfredagen och påskafton. Senast det var så kallt var 1942. 

Fotona togs på påskafton och det finns en enorm växtkraft trots kylan! 

                                   

 

I detta nummer bifogar vi Verksamhetsberättelsen 2016 för Vinöns kultur- och 
hembygdsförening då alla inte känner till att den finns eller vad vi arbetar med. Vårt 
huvuduppdrag är en ”levande ö”! 

Vi önskar att barn/ungdomar och deras vårdnadshavare kommer på det inbjudna mötet då 
vi anser att det är viktigt att sommaren blir så bra som möjligt för alla målgrupper! Varmt 
välkomna! 

Jag önskar att det var vår. 

Den kommer och går, varje år. 

Allt i naturen blir grönt. 

Och livet blir riktigt skönt. 

Man hör den friska vinden i grenarna piska. 

Och man blir sugen på att dra ut och fiska.  Av Johan Jacobsson 

 

Utifrån ovanstående dikt önskar jag Er alla en fin vår! 

Birgitta Åberg Andersson/månadens redaktör 

 

Bidrag till ö-bladet skickas varje månad till o-bladet@vinon.se eller lämnas i Ö-bladets blåa postlåda 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/
mailto:o-bladet@vinon.se


 

  LUNCHSERVERING I SKOLAN  

  TORSDAGAR  13.00 

 
4 maj     Korv Stroganoff med ris 

11 maj     Kassler 

 

Pris 80:-    Bröd, smör, ost, måltidsdryck, kaffe och kaka ingår i priset 

Anmälan senast tisdag för planering av inköp Tfn. 33 28 08    076 019  59 82  

 
Varmt välkomna önskar UllaLena 

Vill tacka mina lunchgäster för denna termin och önska dem och  

alla andra som läser Ö-bladet  GLAD SOMMAR 

 

 
 

Klädinsamling för hjälpsändning till Lettland. 

Plaggen skall vara hela och rena, alla kläder  
och skor är välkomna. 
UllaLena tar emot i skolan följande tider: 

Tisdag     9 maj  kl. 18.00 –  20.00 
Torsdag 11 maj  kl. 14.00 – 18.00 
Lördag   13 maj  kl. 10.00 – 14.00 
Söndag  14 maj  kl. 14.00 – 18.00 
 
Vill du ha mer information så får du gärna ringa UllaLena, tel 33 28 08  eller  076 019 59 82. 
 
Vänliga hälsningar Östernärke hjälper Lettland/UllaLena 

 

 
Handla24/ica24.se  

Nu är det färdigkört till Vinön - för lite underlag 

Åsa meddelar att hon har blivit uppringd av  
Handla24 som nog egentligen heter ica24 nu.  
De meddelar att det är för lite underlag på Vinön,  
och att vecka 20 är sista leveransveckan. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirwdHZs7PTAhXjAJoKHTv-CQwQjRwIBw&url=http://christinaingeriks.blogg.se/2013/may/&psig=AFQjCNHqUvvqcYxmw8Y-_4f1Nkauox8rYQ&ust=1492790283820038


Välbesökt	och	trevligt	årsmöte	
	
	
Lördagen	den	22	april	2017,	mitt	på	blanka	eftermiddagen,	hörsammade	31	
medlemmar	Vinöns	kultur‐	och	hembygdsförenings	kallelse	till	årsmöte.	På	
årsmötet,	som	hölls	i	Missionshuset	på	Vinön,	hälsade	föreningens	ordförande	
Peter	Kumlin	alla	närvarande	välkomna	och	förklarade	mötet	öppnat.		
	
Efter	sedvanlig	inledning	på	årsmötet	
valdes	Ulf	Johnsson	till	
mötesordförande,	medan	Rita	
Tammerman‐Eklund	valdes	till	
mötessekreterare.	Bernt	Widlund	och	
Christina	Ekblad	valdes	till	
protokolljusterare.		
	
Styrelsens	verksamhetsberättelse,	
som	postats	till	alla	medlemmar	i	god	
tid	före	mötet,	godkändes.	
	
Revisionsberättelsen	från	revisor	Bo	Sundin	lästes	upp	vid	mötet	av	Carina	
Helmersson.	Årsmötet	godkände	revisionsberättelsen	och	fastställde	styrelsens	
ansvarsfrihet.	
	
Punkten	”Val	av	styrelseledamöter”	resulterade	i	en	styrelse	med	följande	
sammansättning:	Eva	Widlund,	Åsa	Ödman,	Mariann	Karlsson	och	Rickard	
Widlund	(kvarvarande	styrelseledamöter	som	valdes	på	två	år	2016).	Yvonne	
Karlsson,	Solveig	Eriksson,	Birgitta	Åberg	Andersson	och	Anders	Ekblad	(omval	
för	de	två	kommande	åren).	Nyval	för	två	kommande	år,	Rita	Tammerman‐
Eklund.	
	
Peter	Kumlin	omvaldes	till	ordförande	för	Vinöns	Kultur‐	och	hembygdsförening.	
Till	suppleanter	valdes	Per	Andreasson	(omval),	Eva	Svensson	(nyval)	och	Ulf	
Johnsson	(nyval).	
	
Valberedningen	lägger	varje	år	ner	ett	stort	arbete	för	att	föreningen	ska	få	en	
stark	och	motiverad	styrelse.	Mötesordförande	Ulf	uttryckte	stor	tacksamhet	för	
detta	goda	arbete	och	föreslog/hoppades	att	den	sittande	valberedningen	skulle	
vara	villiga	att	fortsätta	sitt	arbete	även	under	kommande	år.	Årsmötet	instämde	
och	Sten	Karlsson,	Eva‐Marie	Olsson	och	Carina	Helmersson	tackade	ja	till	att	
kvarstå	i	valberedningen.			
	
Bo	Sandin,	Björkhaga,	Vinön,	omvaldes	till	revisor.		
	



Medlemsavgifterna,	150	kr	för	enskild	och	300	kr	för	familj,	ligger	kvar	på	
oförändrad	nivå.			
	
En	motion	om	att	minska	antalet	deltagare	i	styrelsen	har	lämnats	in	från	
deltagarna	i	valberedningen	–	Sten	Karlsson,	Carina	Helmersson	och	Eva‐Marie	
Olsson.	Motionen	lästes	upp	av	mötessekreteraren	och	diskuterades	vid	
årsmötet.	Syftet	med	förslaget	är	att	skapa	en	mindre	tungrodd	styrelse	och	göra	
det	enklare	att	hitta	engagerade	styrelsemedlemmar.		
	
Den	nya	styrelsen	fick	i	
uppdrag	att	se	över	samtliga	
stadgar,	och	i	synnerhet	
paragraf	5	Styrelse.	Målet	är	
minska	antalet	deltagare	i	
styrelsen	men	också	att	
göra	en	bedömning	av	
stadgarna	i	sin	helhet.	
Styrelsen	ska	diskutera	
detta	vid	sitt	nästa	möte	och	
kan	sedan	kalla	till	ett	extra	
årsmöte	om	
stadgeförändringar	ska	
göras/fastslås.		
	
Mötesordförande	betonade	att	en	förening	som	vår	behöver	engagerade	och	
intresserade	medlemmar	–	och	passade	samtidigt	på	att	tacka	redaktionsgruppen	
för	Ö‐bladet	som	träffas	tolv	gånger	per	år	och	varje	månad	ser	till	att	ett	nytt	
nummer	av	Vinöns	egen	tidning	tas	fram.	Eva	Widlund,	Mariann	Karlsson,	Åsa	
Ödman,	Rosie	Hellén,	Solveig	Eriksson,	Birgitta	Åberg	Andersson	och	Sune	Mohlin	
(som	distribuerar	papperstidningen	till	våra	brevlådor)	avtackades	med	varsin	
blomstertavla.		
	
Årsmötet	avrundades	i	
skolan	med	kaffe,	te	och	
fantastiskt	goda	
smörgåstårtor	(tack	Sten!).	
	
	
	
	
	
	
Rita	Tammerman‐Eklund	



Verksamhetsberättelse 2016  
för Vinöns kultur- och hembygdsförening 

 

 
 
Möten under året 

9 ordinarie möten, 1 extra styrelsemöte, 1 årsmöte 
 

Medlemmar under 2016 

65 familjer och 31 enskilda 
 

januari  

UllaLena Andersson anställd av föreningen. Hon hade lunchservering 

varje torsdag i skolan. Mycket uppskattat! 
 

februari  

11 februari: Möte om hamn och kommunikationer i skolan 
13 februari: Vinterutflykt blev arbetsdag vid ångbåtsbryggan. 
Lunchservering fyra gånger  
 

mars 

19 mars: Påskbuffé i skolan 

Lunchservering i skolan fem gånger 
 

april 

  9 april: VKHF Årsmöte 

30 april: Valborgsmässofirande vid Norra badet 

Lunchservering i skolan fyra gånger 
 

maj 

  7 maj: Vårstädning i skolan och på skolgården 

28 maj: VM i boule på Stenören 

Lunchservering i skolan två gånger 
 

juni 

  6 juni: Nationaldagsfirande på Vinöns Nya Café. Frukostbuffé och 
              Sverigebakelse. Vi hissade flaggan och sjöng Du gamla du fria. 
 

  9 juni: Landsbygdsnämnden hade junisammanträde på Vinön med  
              en medborgardialog på eftermiddagen. 
23 juni: midsommarstången kläddes 

24 juni: Midsommarfirande på skolgården med spelemän, danslekar  
              runt stången, lotterier, chokladhjul m.m. Vinöns NYA café hade 
              hand om fikat. 
 

24 juni: Vernissage i missionshuset 
 

25 juni: Midsommardagen - Öknaby dansgrupp uppvisning runt 
              midsommarstången. 
 

juli 

10 juli: Vernissage - Edith Amoretti Vargas och Fransisco Vargas Leon 

16 juli: Loppis i bersån på skolgården, Uppskattat och välbesökt!  

22 juli: P4 Örebro sände radio från Vinön 

31 juli: Vernissage - Ragnhild Lindeberg, oljemålningar 
 

Brunnsparken fick en skylt tillverkad och skänkt av Sven-Åke Persson 
 
 
 

 

 

Påskbuffé i skolan

 
Styrelsen för 2016 

Valborgsbrasa vid norra badet 

Landsbygdsnämnden 

 
Midsommarfirande

Melodikrysset 



 

augusti 

   7 augusti: Melodikrysset med T-draget i bersån 

27 augusti: Lyskväll med fackeltåg 
 

september 
 
oktober  

1-2 oktober: SRF hade arbetsgruppsmöten på Vinön. 

9-10 oktober: Besök från SIKO 

22-23 oktober: VKHF medlemsresa till Möja, 13 personer åkte 

27 oktober: Temadag Hjälmaren med göslunch Johan Nilsson föreläste 
                      om miljöcertifierat gösfiske bland annat. 
Lunchservering i skolan fyra gånger. 
 

november 

UllaLena hade lunchservering fyra gånger i skolan. 

Landsbygdsnämnden beviljar pengar för tryckning av boken om husen på 

Vinön. 
 

december 

10 december: Julmarknad i skolan och på skolgården. Hembygds-  
                          föreningen hade kaffeservering. 
Lunchservering i skolan tre gånger. 
 

Ulla Lena Andersson avslutade sin anställning. Tack för den här tiden! 

Föreningen har haft feriepraktikanter från Örebro kommun under nio 
veckor under sommaren.  
 

 

ARBETSGRUPPER 

Föreningen har ett antal arbetsgrupper. 

Blåljusgruppen 
Evenemangsgruppen 
Färja och kommunikation 
Fastighetsgruppen 
Vatten och avloppsgruppen 
Ö-bladets redaktionsgrupp 
 

 

MISSIONSHUSET 

Under året används missionshuset som möteslokal. 
 

Svenska kyrkan har gudstjänst och öppet hus varje månad med  
gudstjänst i bersån i juni och uppehåll i juli. 
 

26 december: Missionshuset firade 130 år.  
Gudstjänst med Mikael Schmidt och Håkan Isacsson. 
 

Hälsobussen har besökt Vinön åtta gånger under året.  
De står uppställda vid el-uttaget på missionshuset. 
 

Lilla Skafferiet finns i missionshuset med blandade torrvaror. 
Toapapper och hushållspapper finns till försäljning året runt. 
 
 

 

 

 

 
Lyskvällen 

 
SIKO från Stockholms skärgård

 
Studieresa till Möja 

 
Posten och Hälsobussen 

 
Lilla skafferiet

 Vinöns NYA café med uteservering 

 
 
 
 
 



SKOLHUSET 

Tvättmaskinen och duschen har använts flitigt hela året. 
 

Väverskorna har varit flitiga i källaren.  
 

Studiecirkeln ”Vinön förr” kämpar på för att få boken om husen på 
Vinön i tryck.  
 

Tjejträffen har haft sina aktiviteter med bland annat matlagning, 
vinprovning, kortspel.  
 

Södra och Norra Vinöns Byalag och Östra Vinöns samfällighetsförening 
har haft årsmöten i skolan.  
 

 
Ö-bladet kom ut med tolv nummer under året tack vare  
en duktig redaktion.  
 
 

UTHYRNING av skolans lokaler 

Elisabeth Behr har haft massage och zonterapi fem gånger under året.  
 

Inga-Lill Sevefjord har haft fotvård 3 gånger under året, men har slutat 
hos oss. Inger Murstam har tagit över fotvården. 
 

Vinökonferenser hyr lokaler för sin verksamhet med uppehåll för 
sommaren. 
 

Vinöns NYA café hyr skolhuset och skolgård samt berså och Olles 
jolpärkällare för sin verksamhet fr.o.m. 15 maj - 15 september. 
 

Lantbrevbäraren hyr tillgång till kök och toaletter under sin rast.  
 

SRF hyr lokal i skolan för sitt materialarkiv.  
 

Vinöns brandvärn hyr lokal i skolan för teorilektioner. 
 

Kursen i Utomhuspedagogik hyr lokaler för kursverksamhet och 
övernattning för deltagare, sex träffar över ett år. 
 

Stugan på skolgården har varit uthyrd 17 gånger under sommaren och 
hösten. 
 

Släpkärran har varit uthyrd vid 20 tillfällen, en markant ökning sedan 
föregående år. under, mycket uppskattat. 
 
UNDERHÅLL av skolhuset och övriga byggnader 

Skoltaket har slutbesiktigats. 

Ulf Johnson har koll på elförbrukningen. 

Ny spis och fläkt har köpts in. 

Ny vattenpump till källaren. 

Ett partikelfilter har införskaffats. 

Fönsterputsarna var här i maj och putsade fönster i skolan och i 

Missionshuset. 

Stugan är flyttad lite mera avsides. 

En lampa är uppsatt på Fornboa. 

Bänkar är tillverkade som ersättning för de vita plaststolarna. 

Lekplatsen är upprustad. 

 
Vinön april 2017 
 

Verksamhetsberättelsen är sammanställd av  
Yvonne Karlsson och Eva Widlund 
 
 

I Ö-bladet kan man följa vad som 
händer på ön under året. 

 

   

 

   

 

 

          

 

 



 

Tjejträffarnas 

våravslutning på 

Hornudden 

 

Onsdag  10 maj kl 18.30 

 
Ta med din ”gubbe” samt något gott att grilla!  
Andra tjejer och ”gubbar” är också välkomna! 

 

 

 

 

Café Vinön på skolan 

Snart slår vi upp portarna till café Vinön kl 10-17. Vi kommer att hålla öppet 
lördagar från och med den 27 maj fram till den 19 juni då vi öppnar helt för 
säsongen. På cafeét kommer vi att erbjuda gofika, lite smörgåsar och även 
kulglass. Vi kommer också att ha en liten butik med presentartiklar Lenas 
keramik och enklare basvaror till försäljning.  

      

  

Vinöns värdshus 

Värdhuset öppnar vi som vanligt på midsommarafton med vår 
midsommarbuffé som serveras mellan kl 13-16. Bordsbokning till buffén sker 
direkt till oss, Johan 070-763 21 56, värdshuset 019-44 80 10. 

Vi hoppas på en ännu fantastisk sommar här på Vinön tillsammans med er. 

Värdshus/Café familjen Veronica och Johan Wilhelmsson  



 

 

Örtboden är vilande i år 

Alltså ingen försäljning eller cykeluthyrning i Örtboden i år.  

(Örtsalt kommer finnas i Peter och Carinas potatis och äggförsäljning) 

Vänliga hälsningar RoseMarie! 

 

 

 

Arbetsgruppen för vatten/avlopp bjuder in till ett studiebesök! 

Datum: Lördag den 13 maj 

Tid: Kl 15.00 (vi samlas vid skolan kl 14.45 på cykel)! 

Bil för den som behöver det! 

Plats: Hemma hos Rita Tammerman-Eklund och Lars Eklund vid Stora Holmen 

Syftet med studiebesöket är att få en visning av ett alternativt avloppssystem 

som heter Clivus multrum. 

 

Bakgrund: Regeringen vill se en ambitionshöjning inom området enskilda 

avlopp. 2013 fick regeringen ett underlag från HaV med förslag på åtgärder för 

att komma till rätta med problemen med de enskilda avloppen. Dessa förslag 

håller nu på att bearbetas av Miljö- och energidepartimentet och HaV. Ny 

lagstiftning kan komma inom året och innebär troligen att de allmänna råden 

med några förändringar blir bindande. Detta kommer att ligga till grund för 

arbetsgruppens fortsatta arbete på Vinön! 

Välkomna hälsar arbetsgruppen vatten/avlopp via Birgitta/VKHF 



Vinö Mästerskap I BOULE 
 

kommer återigen att äga rum på Vinön vid Norra badet 
 

fredag 26 maj kl 14.00  
 

Träningsspel (för att kunna slå förra årets mästare) kan ske vardagkvällar från 8 

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 25 maj på kvällen. Anmälan 

till Christina och 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 28 maj klockan 

10.00. 

/Självutnämnda kommittén för VM (VinöMästerskapen) 

Christina och Ulf Johnsson 

 

 

 

Se hit, en klättervägg på baksidan av scenen! 

                            Fotograf: Åsa Ödman 



 

 

 

                   

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

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:- 

Monas blommor och grönt 

Nu finns..... 

Penséer, perenner, kryddväxter och jordsäckar. 
Fler plantor kommer in varefter. 
 

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

Varmt välkomna                 
 Mona Blixt                         

 

 FÄRSKA VINÖÄGG OCH POTATIS 

Glass finns att köpa! 

hos Peter och Carina  

Tel: 019-44 80 33 

 



Välkomna till ett planeringsmöte! 

Lördag den 27 maj kl 14.00 är barn/ungdomar och deras vårdnadshavare välkomna till 

Vinöns skola för att planera spelregler och önskemål för en ungdomsgård/plats vid scenen 

på skolgården. För att det ska fungera måste vi lyssna in barnens/ungdomarnas önskemål 

samt att vårdnadshavare måste ta ett ansvar för detta! 

Hälsar Vinöns Kultur – och hembygdsförening/Birgitta 

                                             

 

 

Midsommarfirande!  

Lördag den 27 maj kl 15.00 önskar vi skapa en arbetsgrupp som helt förutsättningslöst får 

full frihet att skapa en fantastisk midsommarfest på skolgården. 

Vi ser gärna barnfamiljer som kan komma med förslag och ideér! 

Ingrid och Jan-Gunnars familjer har lovat att stå för sång/musik/lekar, så detta är redan 

ordnat! Vi tar mycket tacksamt emot hjälp med ovanstående! 

Hälsar Vinöns Kultur – och hembygdsförening/Birgitta 

               



HÄNDELSER PÅ VINÖN, förr och nu 

Del 2 – berättat av Sune Mohlin 

 
 

Två byar 

Enligt en karta från år 1692 bestod Vinön av 10 Mantal som var fördelade på två byar, södra 

och norra byn. 

Norra byn låg öster om grusgropen på åsen mellan stora stenen norrut till sjön. Där fanns fem 

hemman. Soldattorp fanns både norr och söder om byn. Byn kom sedan att förlängas söderut 

och var som tätast norr om backen vid bageriet. 

Väster om byn gick det in en stor vik och ovanför den var det kärrmarker. 

Södra byn låg utmed sjökanten på södra sidan av ön i backslänten där färjebacken är nu.  

Där fanns fem hemman. Byn kom att förlängas ända ner till Nabben. Stugorna låg i nord-sydlig 

riktning med ingången norrut och de låg så tätt att de hade gemensamt takdropp (påstås det). 

Stugorna hade endast ett rum och det fanns ett fönster med blyinfattat glas. Bakom stugorna 

fanns en stenmur som skydd mot väder och vind, det fanns också Humlegårdar där. Mellan 

humlegårdarna och sjön gick en smal väg och mellan sjön och vägen var det en remsa kvar där 

fiskarena drog upp sina båtar, den remsan var så smal att båtarna fick dras upp lite snett för 

att få plats. Det är en stuga bevarad på en privat tomt, men kan skymtas från vägen i 

färjebacken. Ladugårdarna låg på rad i backsluttningen norr om stugorna, även uthus och 

vedbodar låg där. Där var också nothagar och pörten, där notarna torkades. 

Vid Nabben låg det tre soldattorp. 

 

 

Winön före den stora 

sjösänkningen 

 

 

Den vackra kartan över 

Winön före den stora 

sjösänkningen visar de 

båda byarnas placering 

och gränsen mellan Norra 

och Södra Vinön. Än idag 

lever de två byalagen, ett 

för Södra Byn och ett för 

Norra byn. 

  



Fisket var den huvudsakliga inkomstkällan och man odlade mest potatis och rovor på de små 

tegarna där jorden bestod av "Sand och ohr jord" Sand med grövre sand eller grus. Det fanns 

också "Såug jord" lerjord. Om de hittade en Oxel så åt de bären från den. 

I slutet på 1800-talet hände mycket, byarna hade utökats och cirka 350 personer var då 

bosatta här på ön. Det var hårda tider och folk började utvandra till Amerika, det var också 

många som gick till sjöss. 1875 blev det laga skifte i norra byn och 1880 var det laga skifte i 

södra byn, de hade fem år på sig att flytta. 1877 började den stora sjösänkningen.  

Tidigare har det mest varit får här på ön, men nu fanns det både kor, höns, gris, oxar och 

hästar. Nu odlade de potatis, råg, vete och havre. Det fanns även tröskverk och slagtröska 

gjorde de bara när de behövde halm till taktäckning. Säden tröskades så fort som möjligt efter 

skörden för att de skulle hinna med höstfisket. 

 

Den stora sjösänkningen 

Det var mycket ängs-och våtmarker runt Hjälmaren och mycket översvämningar på vårarna.  

De stora herrgårdarna runt sjön kämpade för att göra någonting åt det. Även på Vinön var det 

våt och kärrmarker på båda sidorna av åsen. År 1877 bildades Hjälmarens sjösänknings-bolag 

och det bestämdes att Hjälmaren skulle sänkas med 1,8 meter och en herre vid namn  

Nils Gabriel Djurklou skulle leda arbetet. Det skulle bli det största torrläggningsprojekt som 

har förekommit i Sverige. Man började med att fördjupa farleder, för sjöfarten var viktig.  

Hjälmare kanal fick fördjupas och även byggas om på sina ställen. Även farleden till Örebro 

och till Odensbacken fick fördjupas och hamnar fick byggas om. 

År 1888 var sjösänkningen klar vilket gav 190 kvadratkilometer ny åkermark. På Vinön blev det 

landvinningar som tillföll jordbruksfastigheterna och även kärrmarkerna gick att odla. Det 

grävdes även en grav över ön "Mälsängsgraven" som skulle hjälpa till att torrlägga. Om man 

går vandringsstigen på västra sidan av ön så ser man tydligt gamla kanten, dit vattnet gick före 

sjösänkningen. 

Efter sjösänkningen skall vattenståndet i sjön vara 21,83 meter över havet med en tolerans 

mellan 22,3 och 21,4 meter över havet. Regleringen sker med dammluckor i Hyndevad, vilket 

kan vara svårt beroende på nederbördssituationen. Tillrinningen i sjön kommer huvudsak-

ligen igenom Svartån och Kvismare kanal, men även mindre vattentillrinningar finns. 

Hjälmaren försörjer även Hjälmare kanal med vatten. Kanalen har en fallhöjd ner till Arbogaån 

på 22 meter och regleras med 9 slussrum. Hjälmaren förser också Arboga med dricksvatten 

medelst en grävd vattenledning. Arboga ligger så lågt att kyrktornet i stan är i jämnhöjd med 

Hjälmarens vattenyta. 

                    

 



 

Boktips: Fårbondens dagbok av James Rebanks 

 

Jag blev rekommenderad att läsa den här boken och vill nu 

rekommendera andra att läsa den.  Det handlar om en man på den 

engelska landsbygden och hans liv som fårbonde, det kanske inte låter 

så spännande men den verklighet han beskriver är väldigt snarlik den 

vi lever i. När jag läste boken kände jag hela tiden igen mig i det liv han 

beskriver, det är inte bara hans kärlek till fåren och hans familj och den 

stora övertygelse om lyckan i att känna att man är del ett större 

sammanhang.  Det sammanhang han berättar om är att sköta får på 

ungefär samma sätt som man har gjort sen vikingatiden. Det är också en bok om 

utvecklingen på landsbygden om hur villkoren har förändrats. James Rebanks vill också ge sin 

bild av landsbygden för att ge en nyanserad bild av det så omskrivna Lake District som han 

kände igen från dikterna men vill påminna om att betade landskap blir inte till av sig självt 

det krävs betande djur och några som tar hand om djuren. Det finns också en del skrönor 

som är roande och många visdomsord utan pekpinnar. Han vill påminna om att det finns en 

stor kunskap i bondesamhället som inte finns nedskrivet utan lärs ut från generation till 

generation. Det här är en bok för oss som bor på landsbygden och bryr oss om våra djur! 

Med hopp om en trevlig stund av läsning! 

/RoseMarie 

 

 

 

Ny markering av vandringsstigen 

Örebro kommun driver ett projekt som ska markera cykel- och vandringsleder och stigar.  

P A Gerdevåg är kontaktperson på kommunen. På Vinön kommer det sättas upp stolpar som 

markerar vår vandringsstig och informationsskyltar. 

En liten grupp har haft några möten under våren, om ni har några frågor så hör av er till mig 

RoseMarie. 

 

 

Bokhylla bortskänkes 

Finns att hämtas hos Ulf och Christina Johnsson, 

Tel 448011 eller 0703 547 654 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjipZfH5bzTAhVM6xoKHfPFB5gQjRwIBw&url=http://www.drawinghowtodraw.com/drawing-lessons/drawing-animals-creatures-lessons/howtodraw-sheepslambs-tutorials.html&psig=AFQjCNHLfqui7NyeJ5f-ExQ3JIBAW7qe8Q&ust=1493112889031952


Mobiltäckning 

Vid kommande möte den 10/5 med Staffan Ernestam och Telia behövs omgående uppgifter 

om: 

• Vem har problem med täckning? 

• Var är det svag täckning? 

• Var saknas täckning? 

• Hastighet för internet enl tex Bredbandskollen.se 

Ring då till Ulf J 019 44 80 11 / 0706 747 654 eller mail till Ulf.johnsson@gmail.com 

Ulf J 

 

Tack för att jag fick åka gummibåt! 

När Vinöfärjan "gick på grund" en onsdag för några veckor sen, kom jag inte ont anande med buss   

från Örebro ner till färjeläget i Hampetorp. Hade tänkt åka hem till Vinön med färjturen kl 13.55 som 

vanligt efter en tur till den stora staden. Döm om min förvåning när jag fick höra att färjan "gått på 

grund" och var tagen ur trafik. Detta var alltså Vinösund, Sedna låg i reservfärjläget för reparation. 

Trevligt, hur sjutton kommer man nu hem? 

En gummibåt tillhörande sjöräddningen med förare Rikard Widlund, låg 

guppande i sjön. Han frågade om jag kunde tänka mig att åka med i 

gummibåten hem till ön, självklart ville jag det! Fick låna en varm och 

gosig overall att ha på mig, och så for vi iväg. Gick kanonbra, var raskt 

hemma på ön, frös inte heller trots elak nordlig vind. 

På Vinön väntade en "välkomstkommitté"  vid Widlunds brygga, diverse 

vinöbor som sökt sig till färjeområdet  med anledning av det inträffade. 

Trevligt att bli så väl emottagen när man kommer hem! 

Tack Rikard för hjälpen! 

Berthold Karlsson 

 

 

HANTVERK TILL FÖRSÄLJNING 

Nu har jag nyvävda trasmattor i olika färger samt 

lite annat smått och gott. 
Titta gärna in när du har vägarna förbi.  

Adress Norra Vinön 222. 

Christina Johnsson,  

tel 019 448011 el 0703 547654 

mailto:Ulf.johnsson@gmail.com


Några intressanta axplock ur en nyligen läst artikel          
 
I senast numret av SANS (nr 2, 2017, sidorna 64-68) läste vi en lång artikel om ”Hur 
språket formar våra tankar. De ord vi använder påverkar vår uppfattning om världen”. 
Artikeln är skriven av Lera Boroditsky, biträdande professor i kognitiv psykologi vid 
Stanford University. Där hittade vi intressanta forskarrön som vi tycker säger en hel del 
om boende på Vinön. Här ska ni få höra: 
 
”Jag (dvs. Lera Boroditsky) står bredvid en femåring flicka i Pormpuraaw, en liten 
aboriginby på västra sidan av Cape York i norra Australien. När jag ber henne peka 
norrut, så pekar hon exakt och utan att tveka. Min kompass säger att hon har rätt. 
 
Långt senare, tillbaka i en föreläsningssal på Stanford University, begär jag samma sak 
av en publik av framstående forskare. Några av dem har kommit till det här rummet i 
mer än fyrtio år för att ge eller höra föreläsningar. Många vill inte peka, för de har ingen 
aning. De övriga sträcker ut armarna i alla möjliga riktningar. Jag har även gjort denna 
övning på Harvard och Princeton och i Moskva, London och Peking, alltid med samma 
resultat. 
 
En femåring kan alltså göra något som framstående forskare i andra kulturer inte klarar. 
Detta innebär en stor skillnad i kognitiv förmåga. Vad är förklaringen? Det överraskande 
svaret är språket.” 
 
Ett språng fram i artikeln fortsätter den så här: 
 
”Låt oss återvända till Pormpuraaw. I språket som talas där, används inte – till skillnad 
från exempelvis engelska – relativa rumsbegrepp som vänster och höger. I stället talar 
man i termer av absoluta väderstreck (norr, söder och så vidare). På engelska används 
väderstrecken bara om storskaliga företeelser, men här används de på alla skalor. Det 
innebär att man kan behöva säga saker som ´koppen står sydost om tallriken’ eller 
´pojken som sitter söder om Mary är min bror´. I Pormpuraawa måste man alltid vara 
orienterad om väderstrecken, annars kan man inte tala ordentligt. 
 
Dessutom har andra forskare visat att talare av språk som använder absoluta riktningar 
är anmärkningsvärt bra på att hålla reda på var de är, även i okända landskap och inuti 
obekanta byggnader. De klarar detta långt bättre än människor som är hemmastadda i 
dessa miljöer men inte talar sådana språk, och de håller bättre ordning på väderstrecken 
än vad forskarna trott vara möjligt för människor. Kraven i deras språk tränar och 
upprätthåller alltså denna kognitiva förmåga.” 
 
Rätt så kul, eller hur? 
 
Hälsningar, Rita Tammerman-Eklund och Lars Eklund 



 

Gamla fotografier bera ttar. 
 

Undrar hur ma nga bilder det finns pa  fa rjorna?  
I fo rra numret hade vi med ett foto som Robert 
James hade fotograferat pa  Vinön II na r den skulle 
a ka fra n o n. Den ha r ga ngen fortsa tter vi pa  samma 
tema. Va r pappa Berthold Hedin var en flitig 
fotograf och det a r sannerligen en bildskatt som  
vi kan dela med oss av ha r i Ö -bladet.  
 
Denna ga ng va ljer vi tva  fa rjebilder med lite is kvar.  
Pa  de handskrivna skyltarna kan vi la sa:  
 

ENDAST FÖ RAREN FA R VISTAS I FÖRDÖNET  
VID AV ÖCH PA KÖ RNING A  FA RJAN  
 

HÖ GST 6 TÖN TÖTALVIKT PR FÖRDÖN  
KAN MEDTAGAS PA  FA RJAN 

 
Ta nk vilken skillnad mot den digitala rullande 
skylten som nu finns vid fa rjela gena.  
 

Pa  den nedre bilden ser vi skeppare Lennart 
Winega rd ombord pa  fa rjan na r den na rmar sig 
fa rjela get pa  Vino n. 
 

                                Eva och Maj 
 

Foto: Berthold Hedin 

 

 

Skicka ga rna gamla bilder till Ö -bladet pa  e-postadressen o-bladet@vinon.se  

mailto:o-bladet@vinon.se


GLUTENFRIA PIROGER MED 

KÖTTFÄRSRÖRA 

10-12 piroger Ugn 250º   

Deg 

25 g jäst 

2,5 dl ljummet vatten 

2 msk olja 

1 msk fiberhusk 

1 dl kesella 1% 

1 tsk salt 

7 dl fin glutenfri mjölmix, ca 

Köttfärsröra 

½ gul lök 

1 msk raps eller olivolja 

150 g färska eller 1 dl förvällda 

champinjoner 

350 g blandfärs 

1 msk fransk senap 

½ tsk salt 

peppar 

Till pensling 

mjölk eller olja 

Gör så här 

Deg 

Smula ner jästen i en bunke. Häll i vatten, olja 

och fiberhusk och rör om tills jästen löser 

sig. Låt svälla 10 minuter. Blanda i kesella, salt 

och det mesta av mjölmixen och arbeta degen 

kraftigt, gärna i maskin. Låt jäsa ca 30 

minuter. 

Köttfärsröra 

Skala och hacka löken till köttfärsröran. 

Värm matfettet i en stekpanna och fräs löken 

mjuk. Blanda i svamp och färs och fräs tills 

färsen blir grynig. Blanda i senap, salt och 

peppar och låt puttra 5–10 minuter. Späd med 

lite vatten om röran blir torr. Smaka av! 

Piroger 

Sätt ugnen på 250 grader. Ta upp degen på 

mjölat (med glutenfritt mjöl!) bakbord och 

knåda den ordentligt. Dela degen i 10–12 delar 

och kavla ut dem till rundlar, ca 12 cm i 

diameter. Fördela fyllningen på dem.  Vik ihop 

och nyp kanterna mot varandra. Lägg 

pirogerna med skarven upp på en plåt med 

bakplåtspapper. Pensla med mjölk eller olja. 

Eller ett uppvispat ägg, om du tål det. 

Grädda mitt i ugnen 10–12 minuter. 

 

MATMUFFINS 

Receptet ger 15 muffins Ugn 200º 

3 dl vetemjöl 

1½ dl grahamsmjöl 

1 tsk salt 

2 tsk bakpulver 

2 ägg 

½ dl olja 

1½ dl yoghurt/filmjölk 

Fyllning 

100 g fetaost 

½ dl soltorkad tomat, hackad 

basilika 

1 dl ost, riven 

50 g skinka, strimlad 

Gör så här 

Ställ ut muffinsformar på en plåt (gärna en 

muffinsplåt med hål, det förhindrar smeten 

att rinna ut). Blanda mjöl, salt och bakpulver 

i en bunke. Tillsätt olja, ägg, yoghurt och 

arbeta snabbt ihop till en deg. Fördela degen 

i formarna. Fyll upp till ca ¾ av formarna.  

Tryck i fyllning i varje muffins.  

Variant 1: Strimlad skinka och riven ost. 

Variant 2: Fetaost, soltorkad tomat och 

basilika. 

Grädda i mitten av ugnen i ca 20 minuter. 

Om du vill, dekorera med soltorkad tomat 

och basilika. 

 

RICOTTA- OCH SPENATPAJ MED 

SOLTORKAD TOMAT 

Pajdegen kan förvaras i kylskåpet i cirka 2 

dygn, i en bunke eller uttryckt i formarna, 

eller i frysen i cirka 2 månader. Alla pajer kan 

gräddas och förvaras i kylskåpet i cirka 2 

dygn eller i frysen i cirka 2 månader.  

Pajdeg 

175 g smör, kylskåpskallt 

4 dl vetemjöl 

½ tsk salt 

ev. iskallt vatten 

Fyllning 

1 ägg 

1 dl standardmjölk 

125 g ricottaost 

40 g färsk spenat, finhackad 

1 msk färsk basilika, finhackad 

15 g pinjenötter, rostade och finhackade 

4 soltorkade tomater i olja, finhackade 

salt, peppar 

Gör så här 

Pajdeg 

Värm ugnen till 200º. Arbeta snabbt ihop 

smör, vetemjöl och salt för hand eller i 

matberedare. Överarbeta inte degen. Tillsätt 

några droppar kallt vatten om degen känns 



torr. Låt stå kallt i cirka 30 minuter. Smörj 

en minimuffinsform. Tumma ut degen i 

formarna. Låt plåten stå i kylen i 15 min. 

Fyllning 

Vispa ägget. Rör i mjölken och tillsätt resten 

av ingredienserna. Smaka av med salt och 

peppar. Fördela fyllningen i formarna. Grädda 

i cirka 20 minuter. 

 

CAESARSALLAD I BURK 

4 port 

Sallad 

500 g kycklingfiléer 

1 tsk Red Hot Chili Flakes 

1½ msk honung 

1 tsk salt 

1 tsk Tellicherry Black Pepper eller 

svartpeppar 

1 dl olivolja 

1 bunt persilja 

1 romansalladshuvud 

parmesanost till servering 

krutonger för servering 

Caesardressing 

2 äggulor 

1 msk dijonsenap 

2 ansjovisar eller sardeller 

1 krossad vitlöksklyfta 

1 msk vitvinsvinäger 

2 dl rapsolja 

½ dl kapris 

1½ dl riven parmesanost 

Picklad rödlök 

½ dl ättiksprit 

1 dl socker 

1½ dl vatten 

1 lagerblad 

2 rödlökar 

Gör så här 

Gör lagen till den picklade röklöken genom att 

koka upp ättiksprit, socker, vatten och 

lagerblad och rör tills sockret löst sig. Ställ 

åt sidan och låt svalna. Skär löken i tunna 

ringar och lägg i den avsvalnade lösningen och 

låt ligga i minst en timme. 

Dela varje kycklingfilé i ca 6 skivor och lägg 

dem i en plastpåse. Blanda chiliflakes, honung, 

salt och svartpeppar med olivolja och häll i 

påsen med kyckling. Skaka om. Stek 

kycklingen på medelhög värme i ca 3-5 

minuter på varje sida eller tills innertempe-

raturen når 72°. Hacka persiljan och strö 

över kycklingen. Rör om. Gör dressingen 

genom att blanda äggulor, dijonsenap, anjovis, 

vitlök och vinäger. Använd en matberedare 

eller stavmixer och vispa sedan försiktigt i 

rapsoljan. Grovhacka kaprisen och riv 

parmesanen och blanda i dressingen.  Skölj 

och skär sedan salladen och riv parmesanen.  

Ta fram fyra stora glasburkar och börja med 

att hälla dressing i botten på varje burk. 

Fortsätt sedan med picklad lök som runnit av, 

sallad, kyckling och krutonger. Toppa med 

parmesan. Sätt på locket och förvara salladen 

kallt tills den ska ätas. 

Tips! Självklart kan du använda färdig 

caesardressing för att spara tid 

 

LAXKLÄMMA 

4 st 

4 skivor gravad lax 

2 hårdkokta ägg 

1 dl gräddfil 

½ dl hackad färsk gräslök 

½ dl hackad färsk dill 

1 msk senap 

4 små, runda tunnbröd 

Gör så här 

Skala och mosa äggen. Blanda dem med 

gräddfil, gräslök, dill och senap. Bred ut röran 

på bröden. Lägg på laxen. Vik ihop till en 

klämma och vira in i servetter eller fäst ihop 

brödet med en tandpetare. 

 

PICKNICKRULLAR 

4 st 

250 g keso 

2 tsk dijonsenap 

½ dl bostongurka 

½ dl hackad färsk gräslök 

4 mjuka tunnbröd 

8 skivor färsk rostbiff 

4 dl strimlad sallad 

2 krm salt 

Gör så här 

Blanda keso med senap, bostongurka och 

gräslök. Bred ut röran på tunnbröden. Lägg på 

rostbiff och sallad. Krydda med salt och rulla 

ihop. 

Tips: Istället för rostbiff kan du ta grillad 

kyckling, pastrami, rökt skinka eller rökt fisk. 

 
Maj är ju utflykternas tid. Här kommer några 

förslag på picknickmat. Några av rätterna kan man 

ha liggande i frysen till en lämplig utflyktsdag, de 

andra görs i ordning strax innan utflykten. 

Smaklig måltid ute i det gröna önskar Christina J  

https://www.santamariaworld.com/se/produkter/kryddor/red-hot-chili-flakes/
https://www.santamariaworld.com/se/produkter/kryddor/tellicherry-black-pepper/
https://www.santamariaworld.com/se/produkter/kryddor/kapris/
https://www.santamariaworld.com/se/produkter/kryddor/lagerblad-allburk/
https://www.arla.se/produkter/arla-ko/graddfil-12pct-3dl-464265/
https://www.arla.se/produkter/keso-cottage-cheese/cottage-cheese-naturell-4pct-250g-492552/
https://www.santamariaworld.com/se/recept/caesarsallad-i-burk/




vecka 18 1 måndag 17.00 Årsmöte Norra Byalaget                                                                    Första maj 

 2 tisdag 18.00 Brandövning                                                                                                        Beställ mat!   

 3 onsdag 19.00  Tjejträff 

 4 torsdag 13.00 Lunchservering i skolan - anmälan                                                                                                                   

 5 fredag   

 6 lördag  Kurs i utomhuspedagogik  lördag - måndag                                                  

 7 söndag 16 -17 Biblioteket öppet – fika      

vecka 19 8 måndag                                                                                                         Sophämtning     

   9 tisdag                                                                                                 Beställ mat!   

 10 onsdag  14.30 
 18.30 

Öppet hus i Missionshuset 
Tjejträff – Avslutning på Hornudden se annons                                                                                                                                                                                        

 11 torsdag 13.00 Lunchservering i skolan - anmälan 

 12 fredag   

 13 lördag 14.30 
15.00 

Terminsavslutning på Cirkeln ”Vinön förr”   

Studiebesök avlopp    se annons                                                        
 14 söndag 16 -17 Biblioteket öppet – fika      

vecka 20 15 måndag 18.00 Styrelsemöte VKHF                                                                                                                                

 16 tisdag                                                                                                 Beställ mat!   

 17 onsdag   

 18 torsdag   

 19 fredag   

 20 lördag   

 21 söndag 16 -17 Biblioteket öppet – fika                                                                                                                                                                                                                                                 

vecka 21 22 måndag                                                                                                                                                                   Sophämtning 

 23 tisdag  Hälsobussen - tidsbokning                                                              Beställ mat!                                                                                                                                                        

 24 onsdag   

 25 torsdag                                                                                                                                                             Kristi himmelsfärds dag     
 26 fredag 14.00 VM i boule på Stenören 

 27 lördag 
 

14.00 
15.00 

Caféet öppnar för säsongen 
Planeringsmöte ungdomsgård se annons 
Midsommarfirande - planeringsmöte se annons 

 28 söndag 
15.15 
16-17 

Gudstjänst Kim Baung – kaffe 
Biblioteket öppet - fika                                                                              Mors dag 

Vecka 22 29 måndag 18.00 Redaktionsmöte 
 30 tisdag                                                                                                                        Beställ mat!   
 31 onsdag                                                                                                                      

juni 1 torsdag    

 2 fredag   

 

MAJ 2017 

 

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! 

. 

 

mailto:o-bladet@vinon.se

	01- Framsida Ö-bladet maj 2017
	02 - Redaktionstext maj 2017
	04 05 - Artikel årsmöte med bilder
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