


 

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

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

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

 

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

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

 

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

Några ord från redaktionen… 

I februari har det varit både vinter och vår, nu ser vi fram 

emot mars. Snödropparna har redan kämpat sig upp och 

snart kommer fler vårblommor. Det kan såklart bli kallt även 

i mars men dagarna blir allt längre och sista helgen i mars 

är det dags att ställa om klockan till sommartid. 

 

Välkommen en ny liten vinöbo i södra byn och grattis Caisa och Emil och storebror Ruben. 
 

I detta nummer av ö-bladet kan vi bl.a. läsa om flera saker som är viktiga för oss. 

• Brandvärnets och sjöräddningens isräddningsövning, deras övningar och 

engagemang är otroligt viktiga för vår trygghet på ön. 

• Färjetrafiken, som är vår livlina och måste fungera. Lars rapporterar från mötet med 

Trafikverket i december. Även om vattenståndet i Hjälmaren just nu är +7 cm så vet  

vi av erfarenhet att det sjunker till minussidan under året. 

• Naturupplevelser, ett reportage om uttern som gästat oss under vintern. 

• Arbetsgruppen vatten/avlopp jobbar på och Birgitta rapporterar från ett möte med 

tjänstemän och kommunpolitiker. 

• Mat är också viktigt, luncherna fortsätter under mars-april. Vi hoppas att fler ska ta 

chansen och ”gå ut och äta” en torsdag på Vinön. 

• En vacker sagobok med vackra illustrationer av Ingrid Uppström 

 

För att utdelningen av Ö-bladet ska fungera är det viktigt att man har namn på sin postlåda 

och det är många postlådor som saknar namn vilket bör åtgärdas. 
 

Foto på framsidan: Daniel Lindberg.  

Tack till alla som jobbat med Ö-bladet! /Mariann Karlsson, månadens redaktör. 

 

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: 20 varje månad för annonser, 25 varje månad för övriga bidrag. 

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


 Ordförande har ordet! 

Då var det åter dags att informera en del från vårt 

styrelsearbete inom Vinöns Kultur – och hembygdsförening.  

 

• På det senaste styrelsemötet hade vi besök av Bengt Bronner från Samverkarna, 

Bengt arbetar som projektledare för bl.a. näringslivsutveckling samt driver 

Östernärkebladet. Bengt informerade om förstudien gällande en ev. kaj i Hampetorp 

via medel från Landsbygdsnämnden. Rikard Widlund har deltagit i denna process 

utifrån perspektivet blåljusfrågor. Förstudien visade att det går att genomföra ett 

kajbygge i Hampetorp. 

För att utveckla besöksnäringen vill man sprida information om kajen via en folder 

”Porten mot Hjälmaren”, som en arkitektbyrå har arbetat fram ett förslag över; en kaj, 

båtplatser, sjöräddningsbåtens angöringsplats från sjösidan. Dessutom en del 

kringbyggnader som sjömack, fiskförsäljning mm. Synpunkter på foldern när den är 

helt klar kan man lämna till Rikard. Ett flertal intressegrupper har varit med och 

arbetat fram detta förslag. Nu återstår ett gediget arbete för att fatta beslut samt söka 

medel för genomförande. 

 

• Snart är det dags för kommande årsmöte, lördag den 6 april kl. 13.00. Inbjudan 

kommer inom kort. Varmt välkomna! 

Gällande bokslutet så går vi med ett minus och alla måste fundera över hur vi kan 

öka våra intäkter. 

 

• Efter önskemål från småbarnsföräldrar på Vinön så har styrelsen beslutat att skolan 

får användas för öppen förskola, för de som är medlemmar. Följande spelregler 

gäller: Innan föräldrar och barn träffas på skolan ska en kontakt tas med Yvonne 

Karlsson på telefon 019 44 80 57 eller 073 928 04 05 då skolan är uthyrd och utlånad 

ibland. Lokalen iordningsställs och städas efteråt. Tack! 

 

• Vi har ett förslag att anordna en Hjälmarefestival på Vinön lördag den 17 augusti, 

Kalle Moraeus band är preliminärbokat och tanken är också att bjuda in lokala band 

runt Hjälmaren som spelar rock, blues mm. Vi önskar också ett mat- och öltält. 

Ansökan om medel ska göras via Landsbygdsnämnden och beslutet avgör hur vi 

arbetar vidare med förslaget. 

 

• Vi har tankar över att planera in en studieresa för våra medlemmar till Visingsö, syftet 

skulle vara att få se och höra hur de arbetar med våra frågeställningar vi har via våra 

arbetsgrupper: vatten/avlopp, solceller, färjetrafiken, blåljusfrågor, kultur mm.  

Eva Widlund som är en aktiv medlem inom vår förening har lovat att arbeta fram ett 

konkret förslag då hon har kontakter på Visingsö via Skärgårdarnas Riksförbund. 

 

 

Vänliga hälsningar 

Birgitta Åberg Andersson 

 



Rapport från Skärgårdarnas Riksförbunds Färjegrupps möte med Trafikverkets 

ledning för färjeverksamheten den 19 december 2018 

 

Deltagare från Trafikverket var Emil Fasten, färjesamordnare, Erik Froste, rederichef och 

Margus Pöldma, trafikchef. Från Färjegruppen i Skärgårdarnas Riksförbund (SRF) deltog 

Lena Kjellman, Flatön, Tord Lindh, Hemsö, Petter Lämås, Holmön, Lars Eklund, Vinön och 

Lena Egnell, Holmön. Lena sitter i SRFs styrelse och leder färjegruppen. Ytterligare två 

möten är planerade i år, den 11 april och 23 oktober. 

 

Dessa möten är inte beslutande, utan mer till för informationsutbyte och för att vara ett 

bollplank mellan Trafikverket och oss nyttjare av tjänsten. Åsa Ödman och jag är med i 

färjegruppen inom Vinöns kultur- och hembygdsförening. Åsa sköter kontakten med Torbjörn 

Hedman som ansvarar för Vinöleden lokalt och jag sköter kontakten centralt. Åsa jobbar ju 

och har inte tid att åka till Solna där mötena hålls. Vi bedömer vad vi bäst tar centralt och vad 

som bäst tas lokalt. 

 

Trafikverket har 70 färjor och trafikerar 41 leder. Årligen transporterar man 21 miljoner 

passagerare och 11 miljoner fordon. Man ansvarar för 8 isvägar. 

 

I decembernumret av Ö-bladet flaggade jag upp för några frågor jag skulle ta upp.  

Viktigaste frågan, som jag ser det, är vattnets betydelse för sjöfarten. Vattennivån i Hjälmaren 

har periodvis varit för låg för att rederiet ska kunnat sköta underhållet av färjorna. De kom 

inte ur sjön i tid och Sedna har inte kunnat gå med full last. Mitt intryck från mötet med 

Trafikverket var att de inte agerat mot vattenförbundet för att säkra vattennivån i Hjälmaren. 

Det är också mitt intryck att de ämnar vara mer aktiva i denna fråga. 

 

Toalettfrågan är inte nära någon lösning på Vinösund. Befintlig toalett är ej användbar på 

grund av placering och skötsel. Man ska kolla om det går att hitta någon lösning på Sedna, där 

kodlåset tydligen inte fungerar. Ingen ska behöva gå upp till styrhytten (dit obehöriga för 

övrigt inte får gå) i ett brådskande läge. Färjerederiet ska undersöka om det går att fjärröppna 

toaletten från styrhytten. Vårt krav är att toaletten på Sedna alltid ska vara öppen. Vid 

överfarter över 15 minuter ska det finnas tillgång till toalett. 

 

Direktnummer till färjan lämnas inte ut till allmänheten utan man måste använda det officiella 

numret som kräver flera steg innan man når färjepersonalen. 

 

Wifi-uppkoppling på färjorna kommer inte på fråga. Det ingår inte i Trafikverkets uppdrag 

från staten.  

 

Kallelsefärja får inte gå före planerad tidtabell. 

 

Trafikverket kräver att hemtjänsten ska fortsätta att kalla, eftersom man har en uppfattning om 

att behovet av färja plötsligt kan ändra sig när någon till exempel flyttar till ett annat boende. 

Trafikverket kan inte ta på sig att hålla koll på det. Bara hemtjänsten vet. 

 

De här frågorna gällande Vinön var de enda som hanns med vid mötet.  

 

Lars Eklund 

 

 



Grattis Caisa och Emil till Er son och till 

Rubens lillebror! 

Fredag den 22 februari fick Vinön en liten ny vinöbo. 

 

 

 

 

 

 

              Farfar Ingemar och Birgitta önskar Er  

              lycka till med Er lilla fina familj 

 

 

Klädinsamling för hjälpsändning till Lettland 

Svenska Kyrkan Asker-Lännäs 

Plaggen ska vara hela och rena, alla kläder och även skor är välkomna! 

Insamlade kläder ställs i Missionshuset 

Kontakta Yvonne Karlsson 073-928 04 05 

Yvonne kan ta emot under bibliotekstid söndagar 16.00-17.00, eller annan 

överenskommen tid. 

Välkomna!  

    

Boken om Vinöns folk och fastigheter  

finns fortfarande till försäljning    

pris 100 kr/st, alla pengar som kommer  

in går till Cancerfonden på USÖ, Örebro 

 

Studiecirkeln ”Vinön Förr”                   



Rapport från ett arbetsgruppsmöte vatten/avlopp, den 22 februari 

 

 

Deltagare från mötet längst ner till vänster till längst ner till höger: 

Clas Liljeblad Björkviks Marktjänst, Bodil Eriksson Miljökontoret, Niclas Eriksson JMS 

Vattenrening, Markus Behr Miljökontoret, Sten Karlsson arbetsgruppen, Daniel Lindberg 

arbetsgruppen, Cecilia Hermansson Centerpartiet tekniska nämnden, Christer Lenke,  

Ingemar Andersson arbetsgruppen, Anders Olsson ny ordförande tekniska nämnden 

Centerpartiet, i mitten Mikael Ekman Landsbygdsnämnden. Saknas på bild Solveig och Birgitta. 

Till detta arbetsgruppsmöte hade vi bjudit in aktuella tjänstemän och politiker, fler hade 

önskat komma men var bortresta p.g.a. sportlov.  

 

Tema: Vatten/avlopp – Hållbar utveckling 

Följande dagordning arbetade vi utifrån: 

• Presentationsrunda 

• Bakgrund till arbetsgruppen 

• Förstudie via småprojekt LEADER Mellansjölandet 

• Nuläge och framtid 

• Vinön som turistort 

• Övriga frågor 

 

Syftet med mötet var också att få kunskaper om rättigheter och skyldigheter från  

Örebro kommun gällande V/A frågor. 



Bodil Eriksson och Markus Behr från Miljö och hälsa betonade återigen att de önskar 

samarbeta med oss istället för att motarbeta. De har med avsikt väntat med att komma 

ut och granska samtliga avlopp eftersom de vet att vi aktivt arbetar på olika lösningar 

och har en pågående förstudie. Detta innebär en mindre kostnad för oss alla då varje 

inspektion per hushåll kostar en hel del. De är mycket medvetna om att många avlopp 

inte skulle bli godkända på Vinön. De skall återkomma med information gällande över 

vilken skyddsnivå som gäller på Vinön, om det är samma skyddsnivå över hela ön eller 

om det kan se olika ut vilket det troligen inte gör. Det är inte tillåtet att släppa ut 

”gråvatten” från våra fastigheter. Bodil och Markus skall fortsätta att planera utifrån sina 

uppdrag och återkomma med vidare strategier för att stödja oss i vårt arbete/process. 

Mikael Ekman från Landsbygdsnämnden frågade hur vi ställer oss till turister på ön 

och svaret är att befolkningen nog har olika uppfattningar om det. Undertecknad 

upplever en bättre vikänsla och samhörighet numera mellan fast boende och 

deltidsboende på Vinön. Det kan ibland vara problem för fast boende att komma hem 

från arbetet på fastlandet då det kan vara en lång kö av husbilar vid färjeläget. Vi 

frågade Mikael över hur Örebro kommun planerar för turistnäringen på Vinön och han 

informerade om att Hjälmarutredningen hade avstannat för tillfället. Vi frågade dessutom 

om kommunala medel för vatten/avlopp för turister och det finns inga medel att söka för 

det. En möjlighet för att erhålla medel skulle vara en ev. satsning vid norra badet för 

detta om kommunen kan få arrendera eller köpa mark vid badet. Något att fundera 

vidare över! 

Christer Lenke har arbetat som kommundirektör i Lindesbergs kommun och har ett 

gediget nätverk inom Örebro län och har hjälpt oss med att få olika kontakter.  Christer 

tyckte att vi skulle ta kontakt med Region Örebro, Petter Arneback utvecklingsdirektör 

för att efterfråga ev. visioner för turistnäringen på Vinön. 

Cecilia Hermansson från Tekniska nämnden tackade för inbjudan och tyckte att det var 

ett mycket bra initiativ att vi har startat upp denna arbetsgrupp. Hon önskar följa oss i 

processen och bor själv på landsbygden och upplever liknande utmaningar som vi har 

på Vinön. 

Anders Olsson är ny som ordförande i Tekniska nämnden och var tydlig med att vi inte 

kan söka några kommunala medel via dem. Länsstyrelsen beslutar om s.k. 

verksamhetsområden och utifrån dessa beslut måste kommunen avsätta kommunala 

medel. Vinön är i dagsläget inte något verksamhetsområde. Anders berättade om att det 

händer att kommunen får överta driften av gemensamhetsanläggningar vilket bl.a. har 

skett på norra sidan av Hjälmaren. Vi frågade om det går att söka kommunala lån för de 

som behöver/önskar med avbetalningsplan för att ha möjlighet att koppla upp sig på en 

ev. gemensamhetsanläggning. Detta går inte inom Örebro kommun. Clas informerade 

om att det finns bra pensionärslån via banker för detta. 

Niclas Eriksson från JMS vatten informerade om att det är svårt att få en bra kvalitet 

med att dra in sjövatten till ett reningsverk och förordade borrat bräckt vatten. 

Arbetsgruppen arbetar även med att försöka lösa vattenfrågan då många uppgav via 

enkätundersökningen att de inte hade eget vatten eller hade dåligt med vatten. När 



grundvattennivån sjunker så innebär det att fler kan bli utan vatten i sina grävda eller 

borrade brunnar. 

Clas Liljeblad från Björkviks Marktjänst som ansvarar för vår förstudie tillsammans 

med Johan Fredriksson informerade om att vi minskar våra kostnader om vi kan arbeta 

för en eller några gemensamhetsanläggningar istället för många enskilda 

avloppsanläggningar och vi kan då ansöka om gemensamt bygglov. 

En miljökonsekvensbeskrivning behöver utarbetas utifrån aktuella förslag. 

Vad arbetar arbetsgruppen vidare med: Läget nu är att Daniel har tagit fram en karta 

över Vinön och lagt in era svar på era fastigheter utifrån enkätundersökningen. Detta 

ska ligga som ett underlag för vidare arbete via förstudien. Vi kommer också att ta vidare 

kontakter med tjänstemän och politiker. När vi har konkreta förslag och kostnader 

kommer vi att bjuda in till ett stormöte. Förstudien ska vara klar senast 2019-10-31. 

 

Vid ”tangentbordet” 

Birgitta Åberg Andersson 

 

   

  

 

              

 

 

Årsmöte med Södra Vinöns byalag den 31/3  

kl. 15-17 i Vinöns skola 

Alla berörda är välkomna på årsmöte med Södra Vinöns byalag! 

 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar  

och hopp om mumsigt fika! 

 

Välkomna! 

/ RoseMarie Hellén  

 



 

 

Isräddningsövning med Brandvärnet och Sjöräddningen 

Den 3 februari genomfördes den årliga isräddningsövningen med Brandvärnet.  

I år passade vi på att utöka övningen lite genom att göra en samövning med SSRS. 

Den första delen av övningen gick ut på att rädda en nödställd person i isvak, detta 

gjorde vi både med SRSS svävare och brandvärnets egen utrustning. En av våra  

stora utmaningar här på ön är sjuktransporter när färjan slutat att gå. Därför körde vi  

en förlängd övning där vi övade på ett scenario där vi genomförde sjuktransport med 

svävaren.  

 

Sist men inte minst, både brandvärnet och SSRS söker personal till sina verksamheter.  

Kontakta gärna mig om ni är intresserade, Daniel tel 070 565 49 94.  

 

Text och bild Daniel Lindberg 

 



 
Vinterfiskare på besök. 
 

 
 

Varje år vid isläggningen passerar en eller flera uttrar Vinön.  

 

I år har tre uttrar varit ovanligt stationära mellan Råbacken och Nabben med 

färjerännan som populär fiskeplats. Utlagda braxnar från näten har också 

uppskattats. Uttern rör sig långa sträckor under en natt och i sundet mellan 

Vågholmen och Amerikaholmen har kräftkalas förekommit. Populäraste daglega är 

bäverhyddan i Fahlanders hamn eller i rotvältorna utanför Vidar. Bilden är tagen cirka 

200 m öster om färjeläget. 

Spår efter utter känns lätt igen i djupsnö då den, så fort den fått upp farten, gör den 

"sälen". 
              Text och bild: Leif Uppström 

 

 

 

Tjejträffarna fortsätter i mars 2019 kl 18.30 
 

7 mars Laga en god soppa OBS torsdag! 

13 mars  Spakväll  

20 mars Bowling OBS dagtid!  

27 mars Spelkväll 

 

l 

Välkomna gamla som unga!    



 

 

Lunchservering i skolan  

varannan torsdag  

Torsdag 7 mars kl. 12.30 

Birgitta och Sonja lagar kålpudding. 

Anmälan till Birgitta senast 4 mars tel. 073 290 50 20. 

 

Torsdag 21 mars kl. 12.30 

Christina och Mona lagar kycklinggratäng. 

Anmälan till Mona senast 18 mars tel. 070 370 59 50. 

 

Torsdag 4 april kl. 12.30 

Yvonne och Christina lagar ärtsoppa och saffranspannkaka, sylt och grädde. 

Anmälan till Yvonne senast 1 april tel. 073 928 04 05. 

 

Pris 80:- per person, bröd, smör, måltidsdryck, kaffe och kaka ingår. 

 

Torsdag 18 april kl. 12.30 

Eftersom det är skärtorsdag så dukar vi upp en påsklunch.  

Anmälan till Solveig senast 15 april tel. 019-44 80 81, 070 677 67 35. 

 

Pris 120:- per person, bröd smör måltidsdryck, kaffe och kaka ingår. 

 

 

Alla hälsas varmt välkomna!  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kallelse till årsmöte 

i Vinöns Kultur- och hembygdsförening 
lördag 6 april 2019 kl 13.00 i Missionshuset 

 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar 

Kaffe och smörgåstårta i Vinöns skola 
 

Välkomna! 
Vinöns Kultur- och hembygdsförening 

 

Med kallelsen följer verksamhetsberättelse för 2018. 
 

När du betalar in din medlemsavgift – kom ihåg att skriva avsändare! Har du en 
e-postadress meddela gärna styrelsen det på hembygdsföreningens e-postadress. 

 

Medlemsavgiften för 2019 
 är 150 kr för enskild och 300 kr för en familj 

 
VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING  

plusgiro 46 94 70–9, bankgiro 190-1206, Swish 123 396 25 29 
 

Postadress: Vinöns skola, 715 93 Vinön 
E-postadress: hembygdsforeningen@vinon.se 

Hemsida: www.vinon.se 



"Tidens älv och Trollens sjö" – en vacker sagobok 
  
Nyligen kom en fin sagobok ut med vackra målningar av Ingrid 
Uppström och text av Mattias Karlsson. Boken heter ”Tidens älv 
och Trollens sjö” och är en sagobok för små barn, vuxna barn, 
ledsna och glada barn, berättar Ingrid. Boken som är på 40 sidor 
passar fint som godnattsaga eller för dem som håller på att lära 
sig läsa eller ge bort som gåva. Ingrid och Mattias har tryckt upp 
boken själva och de blir jätteglada om det är många som vill 
köpa sagoboken om pojken Vilgot som går vilse i skogen och  
där möter olika figurer. 
 

Ingrid har presenterat sagoboken på facebook, men för alla som 
inte har facebook kommer här en presentation av boken.  
Vi bad Ingrid berätta om hur boken kom till. 
 

- Jag hade fått en beställning på en tavla av en god vän och en bild på den tavlan kom upp på 
facebook. Då kontaktade Mattias mig. Han tyckte om min stil att måla och mina färger och hur 
jag fick fram liv och lekfullhet i bilden. Han erbjöd mig att illustrera till hans barnbok och jag 
tackade ja! 
 

Jag fick sen se hans manus och vi bollade idéer i flera veckor. Jag skissade mycket och gav 
förslag på olika bilder och vinklar och hur karaktärerna skulle se ut. Jag målade i akryl, 
eftersom bilden som hade gett mig möjlighet att få jobba med boken var i akryl och jag  
tyckte om sättet att jobba med djup i bilderna på ett annat sätt än med akvarell. 
Boken påbörjades år 2016 och blev tryckt nu i jul 2018. Så det tog lite tid! 
 
Vem är då Ingrid? 

- Jag är en av de yngsta i familjen Uppström. Min farfar Bertil Uppström och pappa Leif lärde 
mig yrkesfiske ute på Vinön och jag har haft en stor del av min uppväxt där. Min pappas släkt 
har bott i generationer på Vinön. 
 

Jag har utbildat mig inom flera områden. Jag har studerat till journalist, manusanalytiker, 
entreprenör, scenograf och en del teknisk support.  Mitt mål just nu är att bli bofast i Umeå 
för en tid och komma närmare Norrlandsoperan för att ta mindre jobb inom dekor och 
scenografi. Samt att måla mer och utveckla min kunskap inom färg och form. Det är två 
böcker till på tal och det ser jag fram emot. 

 
Hur köper man sagoboken? 

Boken "Tidens älv och Trollen sjö" kan man köpa genom att ringa eller maila till Mattias eller Ingrid. 
Det går också mycket bra att skriva på facebook eller skicka ett brev. Betalningen sker enklast via Swish 
eller via banköverföring. Böckerna kostar 159 kronor + frakt. Swish nummer är: 076-149 77 83 

 
För kontakt med Ingrid: 
Ingrid Uppström 
Södra Vinön 106  
715 93 Odensbacken 
 

Mobil: 070-3767323 
Mail: uppstrom73@live.se 
 

Mattias Karlssons mailadress: mattias_karlsson@live.com  och mobil: 076-149 77 83 
 

mailto:uppstrom73@live.se
mailto:mattias_karlsson@live.com


FÖR HUNDRA ÅR SEDAN 

Den 26 januari 2019 uppmärksammade Katrineholms-Kuriren att det var 100 år sedan 

vinöbon Johan Hedin dog, med följande text: 

 

En av Vinöns mera bekanta personer f.d. skepparen J Hedin, avled i söndags efter 

endast ett par dagars sjukdom. Vid sidan av praktiskt yrke har han i många år ägnat sig 

åt predikoverksamhet. H som varit ordförande i Vinöns blåbandsförening, innehade 

medalj för långvarig och trogen tjänst hos Örebro nya rederibolag.  

Han efterlämnar sörjande maka och 6 barn, 4 döttrar och 2 söner. 

______________________________________ 

Vi letade fram dödsannonsen och det är intressant att läsa om jordfästningen som tog en hel dag 

och en stor del av öns befolkning var med och gick till fots fram och tillbaka till kyrkan i Lännäs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att min käre make och vår fader f.d. skepparen J. E. HEDIN 

stilla och fridfullt avsomnade i tron på sin frälsare söndagen 

den 26 jan i en ålder av 64 år djupt sörjd och i ljusaste minne 

bevarad av oss maka, barn, barnbarn. Släkt och många 

vänner, samt Närke-Vinö missionsförening. 

 

Närkes Vinö den 26 jan 1919 
 

SOFIA HEDIN 

 

Slutad är striden 

seger har du vunnit 

och uti friden evig vila funnit. 

Kort var väl tiden, 

hastigt den förrunnit, 

kommer ej åter. 

 
Jordfästning. En gripande begravningsakt förrättades i 

söndags på Vinön, då stoftet av f.d. skepparen J. Hedin 

fördes till den sista vilan. Redan vid 8-tiden på morgonen 

samlades nästan hela öns befolkning i missionshuset, som 

var vackert dekorerat i svart och vitt. Den kranshöljda kistan 

inbars under tonerna av en sorgmarsch varefter 

friförsamlingens föreståndare A.P. Eriksson höll en allvarlig 

betraktelse över Uppb. 14:13: ”Saliga äro de döda etc.” 

Därpå sjöngs den avlidnes älsklingssång nr 474, 624 i Sv. 

m:s sångbok. Efter några korta tal, varunder kransar 

avlämnades, avslöts med sång och bön. Trots vinterkylan 

följde ett stort antal öbor i skjutsar och gående till Lännäs 

kyrka, där jordfästningen förrättades av kyrkoherde 

Sandström. Vid återkomsten till Vinön hade friförsamlingen 

anordnat middag för ett 100-tal personer. 

 

 

  Barnbarnsbarnen Maj och Eva 



STEKT HALLOUMI MED TOMAT OCH 

OLIVCITRONETT 

Stekt halloumi med en tomatsallad är enkel 

vegetariskmat som går snabbt att tillaga.  

4 port 

4 tomater 

2 schalottenlökar 

1 vitlöksklyfta 

1 dl urkärnade kalamataoliver 

1 citron, rivet skal och 4 msk saft 

3 msk olivolja 

salt, svartpeppar 

½ kruka oregano 

2 halloumiostar (à 200 g) 

1 msk olivolja 

Till servering: bröd och sallad 

Gör så här 

Dela, krama ur kärnorna och skär tomaterna i 

fina tärningar. Skala och finhacka lök och 

vitlök. Låt oliverna rinna av och hacka dem 

grovt. Skölj citronen, riv det yttersta av skalet 

och pressa ur saften. Blanda tomater, lök, 

vitlök, oliver, citronskal och -saft med olivoljan. 

Smaksätt med salt och peppar. Plocka av bladen 

från oreganon. Skiva och stek halloumin i 

olivoljan i en stekpanna. Servera halloumin med 

tomat- och olivcitronett. Strö på oreganoblad. 

Till servering: Grönsallad och bröd passar 

bra till. 

 

ÖRTDOFTANDE GRÖNSAKSPANNA 

2 port 

1½ dl risoni (en pasta som ser ut som ris) 

5 dl grönsaksbuljong 

1 morot, fintärnad 

½ gul lök, finhackad 

1 vitlöksklyfta, finriven 

1 msk smör 

1 dl matlagningsgrädde 

75 g sockerärter 

100 g cocktailtomater 

2 msk hackade färska örter 

40 g riven parmesanost 

Gör så här 

Koka risonin i grönsaksbuljongen tills den 

nästan kokat in. Fintärna moroten, finhacka 

löken och pressa/riv vitlöken. Fräs dem i en 

stekpanna. Blanda ner risonin tillsammans med 

grädden. Låt allt bli varmt. Smaka av med 

svartpeppar. Vänd ner ärterna, tomaterna och 

de färska örterna. Toppa med parmesan. 
 

HALLOUMI STROGANOFF  

Halloumi stroganoff är en god och snabb lakto-

ovo-vegetarisk variant på klassikern korv 

stroganoff. Grädden kan du enkelt byta ut mot 

vegetabiliska alternativ. Servera gärna rätten 

med kokt ris och en blandsallad. 

4 port 

400 g halloumi 

1 msk olja 

1 gul lök, hackad 

1 vitlöksklyfta, pressad 

1 msk tomatpuré 

1 msk fransk senap 

400 g krossade tomater med örter 

1 dl vatten 

1 dl grädde 

salt och peppar 

Servering 

3 dl ris 

sallad 

Gör så här 

Koka riset enligt anvisningen på förp. Skär 

halloumin i strimlor. Hetta upp olja i en 

stekpanna och bryn halloumin hastigt runt om. 

Tillsätt lök, vitlök och tomatpuré. Stek under 

omrörning någon minut. Akta så inte osten 

smälter. Tillsätt senap, krossade tomater, 

vatten och grädde. Låt sjuda ca 5 min. Smaka 

av med salt och peppar. Servera halloumi 

stroganoffen med ris och sallad. Ät och njut! 

 

KRÄMIG GRÖNSAKSPASTA MED 

SOCKERÄRTER OCH MOZZARELLA 

Vegetarisk pastarätt med massor av grönsaker. 

God och krämig! Crème fraichen kan bytas ut 

mot havregrädde eller sojagrädde om du är 

vegan. Uteslut då osten också! 
4 port 

10 champinjoner 

1 burk oliver 

1 kruka basilika 

1 ask/påse färsk babyspenat, 

ca 70 g 
4 vitlöksklyftor 

1 chili 

1 paprika 

1 ask färska sockerärter, ca 250 g 

1 ask babytomater, ca 250 g 

1 purjolök 

1 paket mozzarella 

1 burk crème fraiche, 250 g 

1 dl solrosfrön 



1 grönsaksbuljongtärning 

1 krm svartpeppar 

1 citron 

Gör så här 

Värm olja, stek champinjonerna så att vattnet 

försvinner. Tillsätt vitlök, chili, paprika, 

sockerärter och stek så att de blir mjuka och 

får färg.  Lägg sedan till hackade oliver, skivad 

purjolök, babytomater och spenat.  Häll i crème 

fraichen och peppra. Låt småputtra i cirka tio 

minuter med en buljongtärning i såsen.  Vänd på 

slutet ned mozzarellan så att den smälter. 

Pressa citron över såsen. Hacka basilikan och 

strö över. Toppa med solrosfrön. 
Servera med kokt pasta. 

 

LASAGNE MED GRÖNKÅL, VALNÖTTER & 

SVAMP 

4-5 port Ugn 225⁰ 

400 g färsk blandad svamp (till exempel 

champinjoner, shitake, portabello) 

1 gul lök 

2 klyftor vitlök 

2 msk smör 

200 g färsk grönkål 

2 askar färskost à 200 g 

4 dl mjölk 

1 dl riven lagrad ost 

1 tsk salt 

2 krm peppar 

200 g färska lasagneplattor 

smör till formen 

1 dl valnötter 

Gör så här 

Skär svampen i bitar eller skivor. Skala och 

finhacka lök och vitlök. Fräs svampen i hälften 

av smöret i en stekpanna tills den fått lite färg. 

Lägg i lök och vitlök och låt allt fräsa ihop 

ytterligare ett par minuter. Ställ åt sidan. 

Hetta upp resterande smör i en stor kastrull. 

Fräs grönkålen på medelvärme tills det sjunker 

ihop något. Rör i färskost, mjölk och riven ost. 

Blanda väl. Vänd ner svampfräset och smaka av 

med salt och peppar. Smörj en ugnsform, cirka 

20 × 25 cm. Varva lasagneplattorna med svamp- 

och grönkålsstuvningen i formen. Börja och 

avsluta med ett lager stuvning. Grädda mitt i 

ugnen i 25–30 minuter eller tills den blivit 

gyllene. Strö över de hackade valnötterna ca 10 

minuter innan lasagenen är färdiggräddad. 
 

KRÄMIG MEDELHAVSGRATÄNG MED 

TIMJAN 
4 port Ugn 200 
500 g potatis 

1 rödlök 

1 squash 

2 tomater 

150 g fetaost 

1 dl svarta oliver 

salt, peppar 

1 tsk torkad timjan 

2 vitlöksklyftor 

2 dl matlagningsgrädde 

Gör så här: 

Skala och skiva potatis och lök. Skiva squash 

och tomater, tärna fetaosten. Blanda 

alltsammans med oliverna i en smord ugnsfast 

form. Krydda med salt, peppar och timjan. 

Pressa vitlöken i matlagningsgrädden och häll 

över gratängen. Låt stå i ugnen ca 45 min tills 

potatisen känns riktigt klar. 
 

PROVENCALSK LÅDA 

4 port Ugn 200º 

2 små squasher 

1 litet fänkålsstånd 

6 mogna tomater 

300 g mozzarellaost 

½ kruka basilika, hackad el 1 tsk torkad 

50 g valnötter 

20 g parmesanost 

100 g brödkrutonger 

1 pressad vitlöksklyfta 

2 msk olivolja (gärna med citronsmak) 

Gör så här 

Skiva squashen på längden i ½ cm tjocka skivor. 

Skiva fänkålen tunt. Tärna tomaterna och skiva 

mozzarellan. Varva allt i en smord ugnsfast 

form. Strö över basilika. Hacka valnötterna 

grovt och riv parmesanosten. Blanda ost, 

valnötter, krutonger och vitlök. Fördela 

blandningen över gratängen och ringla till sist 

över olivoljan. Tillaga mitt i ugnen 20-30 min. 

Täck med folie om så behövs. 

Denna gång består recepten av rätter utan kött 

och fisk. Att äta vegetariskt flera dagar i veckan 

är kanske något man bör göra. Det svåra är att 

komma igång. Med hjälp av halloumi, mozzarella 

och fetaost kan man skapa många goda rätter 

tillsammans med olika grönsaker och rotfrukter. 

Prova gärna, jag lovar att det smakar gott! 

Smaklig måltid önskar Christina J 



 
 

Semlor kan beställas  
alla dagar fram till påsk. 
Pris 30:- st 

 

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 

 

                   KOSTNADER 

Föreningsmedlem                          Övriga 

Dygnshyra    250:-                         500:- 

Veckohyra    1000:-                      2000:- 

 
 

 
 

Vinöns Bibliotek   

har öppet söndagar 16-17  

 Välkomna  

 hälsar Yvonne!  

 

 

 

Fotvård 
 

Inger Murstam 

kommer till Vinön 

tisdag 5 mars 

 

tidsbokning på  

           tel 070-393 49 12 

 

Studiecirkeln om Vinön förr 

”Vinöcirkeln” 

 startar vårens träffar  

9 mars 

Kl 14.30 

 

 Varmt välkomna då!  

 

 Cirkelledare  
Eva Svensson 

 

 



          

  

                                                           

 

Vad händer nästa månad på Vinön?  

Kom ihåg att meddela redaktionen på 

o-bladet@vinon.se så det kan komma med i kalendariet. 

                              Se även anslagstavlorna på Vinön! 

 

vecka 9 1 fredag   

 2 lördag   

 3 söndag 
10.00 
16 -17 

Gudstjänst i Missionshuset  Mikael Schmidt och Håkan Isacsson - kaffe 
Biblioteket öppet  

vecka 10 4 måndag   

 5 tisdag 
 

18.00 
Fotvård obs tidsbeställning 
Brandövning                                                                                                                                             Fettisdagen        

 6 onsdag 18-20 Styrelsemöte VKHF 

 7 torsdag 
12.30 
18.30 

Lunchservering i skolan – anmälan 
Tjejträff obs! torsdag                                                                                                       

 8 fredag                                                                                                                      Internationella kvinnodagen 

  9 lördag 14.30 Cirkeln ”Vinön förr” 

 10 söndag 16-17 Biblioteket öppet 

vecka 11 11 måndag  
 
                                                                                                                                          Sophämtning 

 12 tisdag  Kronprinsessans namnsdag                 

 13 onsdag 18.30 Tjejträff  

 14 torsdag   

 15 fredag   

 16 lördag   

 17 söndag 16-17 Biblioteket öppet 

vecka 12 18 måndag   

 19 tisdag   

 20 onsdag 
14.30 
18.30 

Öppet hus i Missionshuset  
Tjejträff                                                                                             Vårdagjämningen          

 21 torsdag 12.30 Lunchservering i skolan -anmälan 

      22 fredag   

 23 lördag   

 24 söndag 16-17 Biblioteket öppet                                                                            

vecka 13 25 måndag  Redaktionsmöte                                                         Våffeldagen          Sophämtning                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  26 tisdag   

 27 onsdag 18.30 Tjejträff 

 28 torsdag   

 29 fredag   

 30 lördag   

  31 söndag 
10.00 
16-17 
15-17 

Gudstjänst i Missionshuset Mikael Schmidt, Leif Dahl - kaffe 
Biblioteket öppet 
Årsmöte Södra Vinöns Byalag                                                     Sommartid börjar 

April 
vecka 14 

1 måndag   

 2 tisdag 18.00 Brandövning 

 3 onsdag   

 

 

mars  2019 
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