


 

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 hembygds-
förening. 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 2014 är 100 kr för enskild och 200 kr 
för en familj. Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på föreningens konto. 
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NNååggrraa  oorrdd  ffrråånn  rreeddaakkttiioonneenn......   
  
Så är ännu en september till ända och den har 
bjudit på mycket fint väder och en några rejäla 
blåsväder. När morgondimman var som värst 
var det någon som sa att det nog är så här att 
bo i England. Hur det är i England får vi ingen 
rapport från den här månaden men väl från 
Frankrike där våra ”utrikeskorrespondenter” 
håller till ett tag till men det hindrar inte från att 
bidra till Ö-bladet. 
 
Att notera är att färjans tjänst med SMS både är en välsignelse när den fungerar och till lite 
förtret när den inte fungerar så snabbt som man skulle vilja. Vi får väl tro att det är en 
inkörningsperiod och hoppas att man fortsätter med den. Den nya tekniken är ju en hjälp i 
vardagen som man ska utnyttja om man vill. 
 
Något att se fram emot den här månaden är också den mobila distriktssköterskemottagningen 
som kommer till ön den 14 oktober. Det här har väl aldrig hänt förr att sjukvården hittat ända 
ut till oss. Jag själv blir lite sugen på att stanna hemma från jobbet och gå dit och ta ett 
blodtryck bara för att se denna begivenhet. Det är till och med så man skulle vilja fira det med 
fika, champagne är att ta i, men en visning av fordonet och lite fika skulle jag vilja få till. Det 
ligger nog lite utanför landstingets uppdrag att fixa med fika, det skulle vara någon slags 
morots och fiber-smoothie i så fall. 
 
Tack för uppdraget som månadens redaktör hälsar RoseMarie!  
 
Ö-bladets medarbetare  
Annonser - Mariann Karlsson 
Kalendariet - Elin Gustavsson 
Recept - Christina Johnsson 
Trädgårdssida - RoseMarie Hellén 
Kopiering - Ulla Lena Andersson 
Utdelning på ön - Sune Mohlin  
Månadens redaktör oktober - RoseMarie Hellén 
Fotografer i detta nummer: Eva Widlund, Caj Norén, Åsa Ödman, Birgitta Åberg Andersson, Rikard Widlund 
samt Ulf och Christina Johnsson  
Framsida: En regnig dag hindrar inte ett besök vid stranden foto: Eva W 
Huvudansvarig för Ö-bladet, sätter ihop det sista - Eva Widlund 

 
Bidrag till Ö‐bladet skickas till o‐bladet@vinon.se eller lämnas i skolan eller i hembygdsföreningens postlåda vid skolan. 
Datum som gäller: 15 varje månad – annonser, 25 varje månad – övriga bidrag  



           

Axplock oktober 2014 
 

Vatten och 

avloppsfrågor 
Läs	rapporten	från	
studiebesöket	i	Ö‐bladet	
 

Förvaltning och ekonomi 
 

Öppna marker 
Återkommer med verksamhet 

 

Färjan och kollektivtrafik 
Rapport från ett möte om 

kollektivtrafiken kommer i nästa 

Ö‐blad  

Evenemangsgruppen 
Alla	är	välkomna	på	höstfesten	
den	22	november.		
  

Ö‐bladet 
Nu	är	det	ett	år	sedan	vi	
utökade	redaktionsgruppen.	
På	sid	2	brukar	man	kunna	se	
vilka	som	är	med	och	jobbar.	
Som	Månadens	redaktör	har	
under	detta	år	Christina,	Eva,	
Rosie,	Åsa	och	Birgitta	turats	
om.			

INFORMATION FRÅN VINÖNS KULTUR‐ OCH HEMBYGDSFÖRENING 

Vinöns	kultur‐	och	hembygdsförening	har	styrelsemöte	varje	månad,	ofta	långa	möten	då	
det	är	en	hel	del	att	gå	igenom	för	styrelsen.	Till	varje	nummer	av	Ö‐bladet	kommer	vi	att	
lyfta	några	punkter	för	att	informera	läsarna.	Vill	du	höra	mer?	Kontakta	någon	i	styrelsen	
eller	besök	skolan	på	bibliotekstid.	



Lite längre rapport från gruppen förvaltning och ekonomi 

som leds av Peter Kumlin 

Ekonomi. Solveig har under sommaren skött de löpande utgifterna, 
likväl fakturerat för de inkomster föreningen har för uthyrning av 
lokaler. Försäljningen i Missionshuset, under Ulla Lenas beskydd, 
håller på att sammanställas så att utställare/hantverkare får sina 
pengar för sålda alster. ”Lilla skafferiet” har under sommaren ökat sin 
omsättning från i fjol.  

Byggnader och skolgården. Mycket folk har under sommaren utnyttjat 
lokaler och gårdar. Det har lett till att en viss upprustning av 
byggnader och skolgård måste utföras.  

Det som närmast ligger för hand är höststädning och inplockning av 
möbler och annan ute utrustning.  Det som vidare är planerat är att 
tvätta skolans veranda så den är färdig att målas till våren. 

 Lekplatsen har fått en del kritik för att vara i ett allt för dåligt skick 
och på vissa platser farlig. Lekplatsen är inte en kommunal anläggning 
utan helt ägd och driven av VKHF. Detta lägger ett stort ansvar på 
föreningen för att åter få fram en fungerande och säker lekplats för 
alla lekande barn. Har någon som läser detta tillgång till för 
ändamålet godkänd lekutrustning, så är vi mer än tacksamma. 

Några av de större träden måste tas ner under vintern, då de nu utgör 
en potentiell risk att skada byggnader. 

Uthyrningsstugan är planerad att flyttas till ”lugnare plats”. Stugan 
har, med nuvarande verksamhet med Café och aktiviteter i bersån, 
hamnat för mycket mitt i dessa verksamheter.  Ett förslag är att 
placera den mellan Fornboa och Norra boden, där det till båda dessa 
byggnader är framdraget el. 

Bryggan /Norra badet har denna sommar varit mycket besökta. Det 
beror säkerligen inte bara på det fina vädret utan lika mycket på den 
upprustning som skett av mark och brygga. Bryggan är ägd och sköts 
av VKHF medan marken runt ägs av norra byalaget. Där har mycket av 
arbetet planerats och utförts av Eric och Sten. Då Eric så hastigt och 
tragiskt gick bort i våras, har Sten sett till att så många besökare gärna 

återvänder till denna vackra plats. Vad som måste bli bättre till kommande år är toaletter och 
latrintömning för båtar. Detta är inte en fråga för VKHF, men det är genom föreningen som 
kontakterna med myndigheter sker, så VKHF är i högsta grad involverade i detta. 



Program Tjejträffar onsdagar kl 19.00 
 

1 oktober           Spelkväll       

8 oktober           Vi ”josar” – ta med frukt och grönsaker 

15 oktober  ”Må bra” kväll 

22 oktober    Matlagning 

29 oktober   Ej planerat 

5 november      Bakning 

12 november      Planera höstfest 

19 november      Handarbete 

26 november      Kransbindning     

3 december      Knäckebrödsbakning 

10 december      Julpynta samt avslutning 

 

Alla är hjärtligt välkomna! 

 

 

Husbilsträff på Vinön 

 

Fredagen den 5 september anlände ett 20‐tal husbilar till Hampetorp, till färjkön, på 

eftermiddagen. Ett smärre kaos uppstod med långa väntetider både för husbilarna och för alla 

andra som skulle ut och njuta av det sköna septembervädret denna helg. 

 

Det var svenska Husbilsklubben som hade arrangerat en sedvanlig höstträff för sina medlemmar i södra 

Sverige. Besökarna var imponerade över hur fint vi har det, och hur lugnt det är här på Vinön. 

Idén att komma just till Vinön kläcktes av en medlem som hade övernattat här tidigare. 

Färjkaoset från fredagen löstes smidigt på söndag eftermiddag tack vare att Trafikverket satte in 

extrafärjan. 

Kan detta intresse från husbilsfolket utnyttjas på något sätt, exempelvis i form av fler campingplatser, 

toaletter, el med mera?  

 

Text och foto:  Caj Norén 

 



Landstingets mobila mottagning når Vinön 
Primärvården inrättar rullande distriktssköterskemottagning. 

 

I oktober är den nya satsningen igång. Den består av en 
liten lastbil som rymmer en mottagning samt tre distrikts-
sköterskor. 
 

De ska syssla med förebyggande hälsovård, t.ex. återkommande 
blodtrycksmätningar, men även lättare skador och en del 
rådgivning, kanske provtagning, kommer att kunna åtgärdas och 
utföras. Det är ett 20-tal småorter i länet som kommer att få 
besök enligt ett schema, från början blir det alltså ungefär var 
fjärde vecka. Men eftersom verksamheten är ny kommer den att 
utvärderas efterhand, och justeringar i orter eller turtäthet kan 
komma att ske. 

 

I Östernärke är det Vinön som nu får lite utbyggd 
offentlig service. Det kommer att underlätta för 
många av de boende.  
 
Åsa Ödman träffade två av distriktssköterskorna,  
Lena Garö och Eva Wikberg, i slutet av augusti och 
frågade dem om vad de kan hjälpa till med på 
mottagningen, och hur det hela kommer att läggas upp. 
 
-Det hela är så nytt, vi har inte hunnit träffas och börjat 
planera så mycket än svarade de. De var intresserade av 
hur öborna själva såg på möjligheten till en lokal 
distrikts-sköterskemottagning, och hur den kan användas. Kontakter med ön kommer att tas under 
det planeringsarbete som nu drar igång, inför starten någon gång i oktober. 

 
Det är landstingsstyrelsen, med en majoritet bestående av s, v och mp 
som har beslutat om satsningen på landsbygden. Invigningstal hölls av 
Karl G Bartoll, primärvårdschef samt Marie-Louise Forsberg-Fransson, 
ordf i landstingsstyrelsen. 

Åsa Ödman 
 
 
Den mobila hälsomottagningen kommer att finnas vid Vinöns skola: 

 Den 14 oktober 
 Den 11 november 
 Den 9 december 

 
Tidsbeställning månd-fred 8-16 tel 019-602 30 21 
Kostnad för besöket är 80kr Frikort gäller 



 

…..att se alla nyplöjda åkrar 
                     Mariann o Sten 
 
….att vi inte hade så mycket potatis i 
år och att Mona har till försäljning 
                                      Sten                                  

…att vi äntligen har fått drickbart 
vatten tredje gången gillt 

                                 Birgitta       

En eloge till färjepersonalen som 
fixade fram en extra färja den 
söndagen när husbilarna invaderade 
ön 

                              Åsa                    

Ett STORT TACK till Mariann och Sten 
för den (som alltid) jättetrevliga 
kräftskivan!  

Den är en ljuspunkt i höstmörkret! 

Hälsar Christer och Aina 

 

Välkommen till höstfest den 22 november   
Arr: Vinöns kultur- och hembygdsförening, 

mer info i nästa Ö-Blad 

 

 
UTHYRNING AV SLÄPKÄRRA 

Hyra släpkärra direkt på ön,  
praktiskt och bra 

Vinöns kultur‐ och hembygdsförening har en 
släpkärra för uthyrning.  Den är försedd med 
en täckande plastkåpa och utrustad med tipp. 
Totalvikt är 900 kg och maxlast är 640 kg. 

Kostnader: 

Dygnshyra:  
Föreningsmedlem  250:‐  Övriga 500:‐ 

Veckohyra: 
Föreningsmedlem 1000:‐  Övriga 2000: 

Låter detta som ett bra alternativ till att hyra 

kärra på fastlandet, så är du välkommen att 

ringa vår ansvarige släpkärreförvaltare 
 

Nils Svensson 019‐44 80 28 

Vinöns kultur‐ och hembygdsförening 



KONFERENSER i 
nygammal skolmiljö  
 

Vi ordnar dagkonferenser för mindre grupper upp till 25 personer, även fika och mat 
på möten och privata tillställningar t.ex. födelsedagsfester, dop, begravningar. 

Bokning och förfrågningar:   tel 019 - 44 80 57 
 
Yvonne Karlsson   073 - 928 04 05  Hemsida: www.vinokonferenser.se 
Veronika Persson  070 - 743 82 45    e-post: info@vinokonferenser.se 
 
 

 
 

 
 

  

Så länge vädret tillåter finns tomater och blombuketter av astrar mm. 
 
Olika sorters vinterpotatis finns i lösvikt eller 5 och 10 kg påsar. 
 
Till gravsmyckningen gör jag kransar och buketter som vanligt 
 
ÖPPET:   söndag – torsdag om jag är hemma 
                samt fredag em och lördag fm. 
 
För dagsaktuell information eller önskemål ring 
Tel 019-44 80 50, 070-370 59 50 

                                                    Varmt välkomna 

Mona Blixt 
 

 

 

FOTVÅRD 

Inga-Lill Sevefjord kommer till Vinön 
 
tisdag 4 november 
 
Tidsbeställning 
Tel: 070-557 48 03     



Rapport från ett studiebesök  2014-08-24, arbetsgruppen vatten och 
avlopp via Vinöns kultur- och hembygdsförening 
 
Gunilla Bursell och Birgitta Åberg Anderson var på ett givande studiebesök; 
Södra Väringens miljö- och avloppsförening. Vi träffade ordförande Björn Franzon, vice 
ordförande Ulf Hollingby, sekreterare Ingrid Båve och ledamot Olle Bursell. Idag har 
föreningen 10 st. styreseledamöter men från start var det 11 st. 
 
I september 2012 startade denna ideella förening och syftet var att värna miljön, ta tillvara 
de privata ägarnas intressen. Det finns drygt 100 fastigheter inom Södra Väringen och 
föreningen har 91 st. betalande medlemmar. Startavgiften var 1000:-/fastighet, dessa pengar 
ska kunna användas till t.ex. konsultarvode vid behov. Styrelsen arbetar för övrigt helt ideellt, 
(inget styrelsearvode utgår.) 
 
Södra Väringen ligger som det första och största området vad avser vatten och avlopp. Norra 
Väringen berörs ej vilket man kan tycka är märkligt?! Länsstyrelsen var mycket kritisk 
gällande avlopp och utsläpp från Södra Väringen därav ligger detta område först i 
kommunens prioriteringsordning. 
 
Företaget Sweco har fått uppdraget från kommunen att inventera och projektera och arbetet är 
igångsatt och än så länge håller tidsplanen. 
Kostnaden för kommunalt vatten och avlopp kommer att kosta ca. 150.000:-/tomt. 
Anslutningspunkter kommer att bli vid tomtgränsen. 
 
Det har även diskuterats att om en fastighetsägare har eget bra vatten så finns det möjlighet att 
enbart ansluta sig till avloppet vilket skulle kosta ca. 120.000:- 
Den årliga avgiften är dock inte klar ännu. 
 
Föreningen har också tagit kontakt med en bank gällande olika finansieringsmöjligheter för 
att klara av ovanstående kostnader och det finns tre olika möjligheter: 

 Banklån 
 Pensionärslån 
 Finansiering via kommunen med en avbetalningsplan på 10 år 

 
All information till föreningens medlemmar går via mail. Dock är det informationsskyldighet 
från kommunen till respektive fastighetsägare. 
Föreningen upplever att de har bra kontakter och samarbete med kommunens projektledare, 
samt andra tjänstemän inom kommunen, miljö och hälsa, och politiker. En fråga som 
fortfarande ”hänger” i luften är; ska man betala för varje tomt? Det finns tomter där man har 
båthus utan avlopp och vatten, dessa tomter önskar man slå ihop med den tomt man har 
bebyggelse på, d.v.s. en gemensamhetsanläggning och en anläggning som är registrerad hos 
Lantmäteriet före år 2010 får man räkna och inga anläggningar efter detta. 
 
Delar av Södra Väringens styrelse har redan tackat ja till en planerat stormöte här ute 
på Vinön till våren så att vi får följa deras process och lära oss av deras erfarenheter. 
 
Det vi redan idag vet är att kommunen har antagit en plan som säger att kommunalt vatten och 
avlopp (VA) kommer att projekteras på Vinön 2017-2018, för att därefter byggas ut. Vi får 
fortsätta vårat positiva samarbete med kommun, politiker och Länsstyrelse! 



 
Att fundera på till vårens stormöte; har arbetsgruppen vatten och avlopp mandat via Vinöns 
kultur- och hembygdsförening att fortsätta arbetet/processen eller bör/ska vi bilda en ideell 
förening med ca. 10 styrelseledamöter med egna stadgar som får ta över arbetet som redan är 
igångsatt? Kom till vårens stormöte och säg din mening! 
 
 
Arbetsgruppen Gunilla Bursell och Birgitta Åberg Andersson 
(övriga inom arbetsgruppen hade inte möjlighet att delta) 
Foto: Birgitta 
Ps. det är nog bra att Södra Väringen prioriteras då vi fick låna grannens toalett, värdens 
toalett hade inte klarat av alla sommargäster…. 
Tack Gunilla för att du ordnade detta studiebesök! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Längst upp till vänster: Vice ordförande Ulf Hollingby, ordförande Björn Franzon, 
längst ner till vänster: ledamot Olle Bursell, sekreterare Ingrid Båve och Gunilla Bursell 



 
 
 

Peter och Carina 
 

Tel: 019 - 44 80 33 

 

 

 
 

Kaffetårtor och smörgåstårtor kan 
beställas alla dagar 

 

Pris:        kaffetårta       smörgåstårta  
 8 pers           160:-               250:- 
10 pers          190:-               300:- 
12 pers          220:-               350:- 
15 pers          265:-               420:- 
 
                                         Sten 
Tel: 070-239 02 11, 019-44 80 15 

 

MASSAGE 
 

Elisabeth Behr 
zon- och massageterpeut 

 
kommer till Vinön 

onsdagen den 1 oktober 
 

Tidsbokning 
Tel 070-399 58 08 

telefontid: 8.00 – 9.00 
 

 

 

Vinöns  
Bibliotek 

 
Har öppet söndagar 16-17 

 
Fika till självkostnadspris 

 
Välkomna hälsar  

Yvonne! 
 

 
 

 
 



Ett sommarminne! 
 
Mitt barnbarn Oscar och jag packade matsäck och badkläder 
en fin sommardag och cyklade glatt upp till norra badet. Vi 
la ut en filt på stranden och för en liten stund försökte jag 
tänka mig in i situationen hur det skulle vara att känna sig 
som en turist på Vinön! Den känslan var inte helt fel………. 
Men så ringer telefonen, det var min käre make Ingemar 
som befann sig på fiske långt borta vid Götarsvik (ett par mil 
bort), Christina Johnsson som befann sig i missionshuset 
hade nyss ringt Ingemar och sagt att det står en långtradare 
uppe vid skolan och han vet inte var han ska ta vägen!? Kan 
jag möjligtvis hjälpa denna chaufför? Ja naturligtvis 
glömmer jag snabbt bort känslan över att vara en turist och 
sätter mig återigen på cykeln och cyklar snabbt för att möta 
upp denna man som dessvärre inte kunde det svenska eller 
engelska språket….jag inser att jag inte kan förklara att en 
del av kollin ska till olika lador utan ber honom via 
kroppsspråket att följa efter mig på cykeln till Ingemars lada. 
Så om ni såg en genomsvettig kvinna på en cykel med en 
långtradare efter sig så var det jag! Dessbättre så satt Lasse 
Olsson hemma i sin trädgård med några kompisar och hade 
fikarast och såg detta ekipage! 
Dessa gentlemän kom till undsättning då vi skulle lasta av ca 400 kollin med frigolitlådor och 
lock. Lite senare kom även Bosse Persson.”Varmt” tack för hjälpen med dubbel bemärkelse! 
 

Hälsar Birgitta Åberg Andersson 
 

 
Foto: Birgitta 



Vinöns hjälte 
”Jag	tycker	att	Rikard	är	Vinöns	hjälte	för	det	han	gjorde	för	kvinnan	som	blev	geting‐
stucken.	Och	att	Sjöräddningen	är	värd	en	uppskattning	för	det	jobb	som	dom	gör.”		
	

Maggan	
	
Till Ö‐bladet och till facebooksidan Sjöräddningssällskapet RS Hjälmaren har det kommit in flera 
inlägg om Vinöns hjälte i samband med att en kvinna med kraftig allergi blev getingstucken. 
Kvinnan och hennes väninna sökte efter dricksvatten och hamnade då hos Widlunds. Genom 
snabba åtgärder såg Bernt och Rikard till att ordna med en snabb transport med räddningsbåten 
till väntande ambulans i Hampetorp. En rad lyckliga omständigheter räddade kvinnans liv. 
 

 
Foto:	Rikard	Widlund	

	
Så här var det. Två väninnor är på Vinön en sommardag i slutet av augusti. Den ena kvinnan är 
allergisk och har med sig medicin och sprutor. Det är ju getingsommar. Tyvärr hände det! Hon blev 
stucken av en geting och på hennes jakt efter vatten för att ta medicinen hamnar de båda kvinnorna hos 
Widlunds. De förstår allvaret och väninnan larmar 112 som skickar en ambulans som ska möta när 
färjan kommer till Hampetorp. Färjan ska snart gå från ön. Bernt ringer efter Rikard som turligt nog 
fanns i närheten. Han vet också var på ön det finns mer medicin för allvarliga allergifall, hemma hos 
en som också är allergisk. När kvinnan blir sämre ringer Rikard 112 och frågar om de inte ska köra 
över henne med räddningsbåten, vilket de tacksamt accepterar. Efter att ha fått in kvinnan i bilen och 
kört ner till färjeläget springer Rikard efter båren i öbolansen. Flera kommer till och man hjälps åt att 
få henne ur bilen på båren och till räddningsbåten som lägger till där det går att komma intill i hamnen 
bredvid. Räddningsbåten åker iväg samtidigt som färjan lägger ut. Kvinnan förlorar medvetandet.  
Kör, kör ropar de som är med i båten. Räddningsbåten kommer över till Hampetorp på cirka fem 
minuter. Ambulansen är på plats och ambulanspersonalen kommer omgående ner i räddningsbåten och 
tar hand om den medvetslösa kvinnan. Efter en stunds behandling får de kontakt med kvinnan och kan 
flytta över henne till ambulansen för färd in till sjukhuset. Då kommer färjan med väninnan i bilen. 
 
Som sagt en rad lyckliga omständigheter gjorde att det slutade lyckligt denna gång. Men varför larmas 
inte Sjöräddningen/Brandvärnet på Vinön vid en händelse som denna? Varför finns det inte 
angöringskajer för räddningsbåten vid färjelägena på Vinön och i Hampetorp?  Varför finns inte 
akutmedicin på ön? Det finns ju defibrillator! 
 



 
 
På facebook finns olika sidor, en är sidan Sjöräddningssällskapet RS Hjälmaren. 
Här kan man läsa olika inlägg som rör stationen och det ideella arbetet med sjöräddningen. 
 
På denna sida kan man även läsa om händelsen den 21 augusti när en kvinna med kraftig allergi blev 
getingstucken. Kvinnorna hamnade på Widlunds altan, Bernt fick snabbt tag på Rikard som var 
hemma och i närheten …osv  
 
Denna händelse berörde många. För er som inte är med i facebook så är det så att man kan klicka på 
”tummen upp” när man gillar något, man kan även skriva egna kommentarer och man kan även dela 
med sig av det man läser till andra personer genom ”delning”. 
Detta inlägg om denna händelse fick 560 gilla, 33 kommentarer och 35 delningar.  
 
Det var många som skrev uppmuntrande ord, bland andra väninnan som var med. Hon skriver att 
Bernt och Rikard är hennes hjältar och utan deras insats hade hennes vän inte klarat sig. Transporten 
med räddningsbåten var livsavgörande. Tusen tack till alla som hjälpte oss! skriver vännen till den 
drabbade kvinnan. 
 
 

 

Bli sjöräddare! 
Sjöräddningssällskapets station på Vinön är värdefull det inser alla. Uppdragen varierar från att hjälpa 
båtar som inte kan ta sig fram för egen maskin av olika anledningar till rena räddningsaktioner. Under 
sommaren deltog besättningen bland annat i sökandet av de två saknade fiskarena från Valen. Sommartid 
finns det flera fritidsboende med i besättningen, det är bra. Men resten av året skulle det behövas flera av 
de fastboende öborna, de som faktiskt finns på ön stor del av året. Alla som kan köra en båt kan få 
utbildning och bli en del i ett mycket viktigt team.  
 

Det gäller ju även öbornas säkerhet  
Även de som inte kan köra båt kan göra viktiga insatser för att hålla stationen igång. Listan på arbets‐
uppgifter är lång och de ideella krafterna är inte så många. Fundera över vad din insats kan vara,  
för öbornas trygghet!  
 



Ett mycket tragiskt sommarminne! 
 
Jag åker/går ofta till norra badet på Vinön, det är så vackert där speciellt vid solnedgångarna. 
Men det går inte att låta bli att känna ett vemod när man ser ut över Valen! Då tänker jag 
förstås på den fruktansvärda drunkningsolyckan på söndagen efter midsommarafton och 
Bosses och Anders nära och kära! 
Jag har fått Björns (Bosses bror) tillåtelse att dela med mig av hans tankar för att varna andra! 
 
Den 22 augusti skrev Björn: 
Här, på lat, 59 15,378 och long 15 43,883 slutade Bosses och Anders liv för två månader  
sedan idag. Det har inte gått en dag sedan dess utan att jag tittat ut över sjön och tänkt 
”varför använde dom inte nödstoppen och varför hade dom inte flytvästarna på”. Snälla ni 
som läser detta, gör inte om samma misstag. 
 
Den 25 juli skrev Björn: 
Hemma igen efter begravningen. Det var fint men jobbigt på samma gång och nu börjar nästa 
kapitel i livet. 
Jag tänker göra allt som står i min makt för att det blir ett kapitel med ett lyckligare slut. 
 
Ja, livet måste ju gå vidare och vi önskar Björn all lycka till med det nya kapitlet och jag tror 
inte att det finns en enda fiskare numera som inte använder flytväst men så olyckligt att en 
hemsk olycka måste ske för att förstå Hjälmarens krafter! 
Dessvärre ser jag många som har fritidsbåtar som inte använder flytvästar!? 
 
Birgitta Åberg Andersson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Birgitta 



KURSERNA 

I kalendariet längst bak i  
Ö-bladet står det lite då och 
då att det är kurshelg.  
Vad betyder då det, kanske 
någon undrar.  

Då kommer det kursdeltagare 
från olika håll i landet till 
Vinön. I år har vi deltagare 
från Skåne i söder till området 
runt  Mälardalen. Tidigare har 
vi även haft någon från Umeå 
som har åkt hit på kurs. Det är 
Linköpings Universitet, 
Nationellt Centrum för 
Utomhuspedagogik som kursen går under. Det är jag som är kursansvarig från ön tillsammans 
med Helena från universitetet, boende i Småland.  

Eftersom det handlar om utomhuspedagogik är mycket av kurstiden förlagd ute på ön. Basen 
för kursen är skolhuset med området runt. Vinökonferenser står för maten då de inte ordnar 
med den själv. Sedan 2007 har det varit kurser i utomhuspedagogik förlagda här på Vinön. 
Sammanlagt har vi haft tolv kurser under dessa år. Som ni förstår är det ganska många som har 
gått kurs på Vinön och fått en relation till ön. De återvänder gärna med sina familjer för att 
visa upp ön. I augusti var det några från förra året som la en återträff samma helg som det var 
kurs och deltog i fackeltåget ner till lyskvällen. 

Nu är det dags att söka till nästa års kurs, så nya informationsblad har skickats ut. Det är start i 
januari och så är det en träff per årstid med examination i november, Året på ön 2015! 

Eva Widlund  



SLOTTSBESÖK I LOIRDALEN 

 

Loiredalen är området runt den mittersta delen av floden Loire  i centrala Frankrike. Det är 

en  dal  med  många  intressanta  slott  och  vingårdar.  Dalen  mellan  Sully‐sur‐Loire  och 

Chalonnes‐sur‐Loire är sedan år 2000 ett världsarv. 

 

Vi  besökte  tre  av  slotten.  Först  Chateau 

Villandry  och  dess  trädgårdar.  Slottet  drivs 

fortfarande av en enskild  familj. Villandry är 

från  cirka  1536  då  det  byggdes  av  en  av 

Francois den  förstes  finansministrar,  Jean  le 

Breton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slottet Azay‐le‐Rideau är ett av Frankrikes tidigaste renässansslott och byggdes mellan 1518 

och 1527 på en ö i floden Indre, biflod till floden Loire. Slottets grund står på flodbottnen. 

 

Slottet Villandry

Köket 

Grönsaksträdgården 



Chateau  Chenonceau  ligger sydost om staden Tours. Slottet omges av en stor park och 

byggdes 1515‐23 på en holme i floden Cher. Det var nog det vackraste och mest intressanta 

slott av de tre vi besökte. Trädgård, grönsaksodlingar och slottets blomsteruppsättningar var 

helt enorma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Text och bild: Christina & Ulf Johnsson 

Slottet Chenonceau  Slottsköket

Galleriet som även fungerat 
som krigssjukhus under 
första världskriget. 



BAGUETTE GOURMANDE 
Allt lyxigt och gott på en macka! 
Ca 12 snittar 
2 tsk olivolja 
1 tsk flingsalt 
2 krm nymald svartpeppar 
100 g anklevermousse el 
annan fågelmousse 
6 skivor bresaola 
1 msk repad timjan 
1 stor baguette, gärna surdeg 
1 liten rödlök 
2 rostade paprikor från burk 
½ dl grovt hackad basilika 
Gör så här 
Skär brödet i tolv sneda skivor och lägg dem på 
fat eller skärbräda. Skala och skiva rödlöken 
tunt, gärna på mandolin. Lägg den i iskallt 
vatten, ca 5 min. Skär paprikan i grova bitar. 
Bred anklevermousse på bröden. Halvera 
bresaolaskivorna och lägg på brödskivorna. Lägg 
på paprika och strö över timjan, basilika, 
flingsalt och peppar. Ringla över olja och 
servera. 
 
TUNNBRÖDSRULLE MED FRUKT OCH BÄR 
4 port 
1 kruka basilika  
2 avocador 
1 dl pumpakärnor 
8 skivor rökt kalkon 
2 mjuka tunnbröd 
Gör så här 
Lägg ut tunnbröden på en bänkskiva. Kärna ur 
och mosa en halv avokado på varje tunnbröd 
med en gaffel. Lägg på kalkonskivor. Strö över 
pumpakärnor. Plocka basilikablad och strö över. 
Rulla ihop varje bröd till en rulle, dela den i 3 
delar. Ät genast eller slå in i plastfolie. 
 
MUSTIG NÖTGRYTA MED KANEL 
4 pers 
1½ tsk salt 
2 msk + 2msk + 2 msk smör 
1 msk rödvinsvinäger 
1 dl vatten 
2 dl vispgrädde 
2 msk vetemjöl 
1 lagerblad 
1 kanelstång 
1 dl mjölk 
2 msk kinesisk soja 
4 kvistar timjan 

1 dl rött portvin 
2 gula lökar 
4 kvistar körvel 
1 msk messmör 
1 dl rårörda lingon 
150 g trattkantareller 
1 msk konc oxfond 
800 g ytterlår av nöt 
1 king solovitlök 
1 bit färsk ingefära 
Tillbehör 
kokt potatis, rivna morötter, rårörda lingon 
Gör så här 
Putsa köttet. Skär i strimlor. Lägg mjöl, salt 
och peppar i en plastpåse. Lägg i köttet och 
skaka. Bryn köttet i 2 msk smör i en gryta. Ta 
upp. Skala och finhacka lök och vitlök. Fräs 
löken i 2 msk smör i grytan. Tillsätt kött, soja, 
messmör, fond, vatten och portvin. Skala 
ingefäran. Knyt ihop timjan och körvel med 
lagerbladet. Lägg buketten i grytan. Tillsätt 
ingefära och kanelstång. Låt grytan sjuda under 
lock ca 30 min. Ta bort kanelstången och rör 
om. Låt sjuda ytterligare ca 30 min. Ta bort 
örter och ingefära. Tillsätt grädde, mjölk, 
lingonsylt och vinäger. Låt puttra ca 30 min 
utan lock. Ansa svampen. Stek i 2 msk smör i en 
stekpanna. Vänd ner svampen i grytan. Servera 
med kokt potatis, rårörda lingon och rivna 
morötter. 
 
MUSTIG CAJUNGRYTA MED KYCKLING 
4 port 
1 dl vatten 
1 vitlöksklyfta, hackad 
1 gul lök, hackad 
1 msk olja 
2 lagerblad 
2 krm spiskummin 
1 burk krossade tomater 
1 köttbuljongtärning 
1 tsk oregano 
2 msk kinesisk soja 
1 tsk farinsocker 
½ tsk timjan 
1½ tsk chilipulver 
450 – 500 g kycklinglårfilé 
½ dl grädde, valfri sort 
3 chorizokorvar 
Garnering 
Bladpersilja 
 
 



Gör så här 
Blanda kycklingbitarna med soja. Stek gul och 
vit lök mjuk i olja. Tillsätt kryddorna och 
låt dem fräsa med. Tillsätt tomater, lagerblad, 
farinsocker, vatten och hackad buljongtärning. 
Koka upp och lägg ner kycklingbitarna att sjuda 
15 min under lock. Skiva och stek korven. Lägg 
ner den i grytan tillsammans med grädden. Låt 
grytan koka upp. Servera med kokt ris och t ex 
kokta svarta bönor och paprikasallad. 
 
KALKONFILÉ MED VIN- OCH 
BASILIKASÅS OCH BLANDADE BÖNOR 
4 port Ugn 200° 
1 tsk salt 
1 msk smör 
800 g delikatesspotatis 
600 g kalkonfilé 
2 krm nymald svartpeppar 
300 g blandade bönor 
Sås 
2 krm strösocker 
2 dl torrt vitt vin 
1 hönsbuljongtärning 
1 kruka basilika 
1 tsk majzena 
2 dl crème fraiche 
Gör så här 
Bryn kalkonfilén runt om i smör. Krydda med 
salt och peppar. Lägg köttet på ett ugnssäkert 
fat och stek mitt i ugnen till 68 grader 
innertemperatur, beräkna ca 30 min. Låt köttet 
vila ca 5 min innan det skärs i skivor. Skrapa 
och koka potatisen mjuk i lättsaltat vatten. 
Ansa bönorna och koka dem mjuka i lättsaltat 
vatten, ca 3 min. 
Sås: Lägg buljongtärningen i en kastrull och 
tillsätt vinet. Låt koka ihop tills hälften 
återstår. Vispa i crème fraiche och låt koka ca 
2 min. Tillsätt basilika och socker. Mixa slätt 
med mixerstav. Rör ut majsstärkelsen i lite 
kallt vatten. Vispa ner och låt koka upp. 
Servera kalkonfilén med sås, potatis och bönor. 
 
COQ AU VIN BLANC MED ROSTAD 
VITKÅLSPURÉ OCH FRITERADE 
TIMJANKVISTAR 
Mustig och god gryta som känns lyxig med den 
rostade purén till. 
4 port Ugn 250° 
1 tsk salt 
1 msk rapsolja 
1 msk japansk soja 

3 dl torrt vitt vin 
2 tsk majzena 
100 g rökt fläsk 
2 krm nymald svartpeppar 
2 majskycklingfiléer med skinn 
1 msk konc kycklingfond 
150 g små champinjoner 
250 g schalottenlök 
Tillbehör 
Blandade salladssorter 
Vitkålspuré 
1 tsk salt 
4 potatisar, ca 350 g 
1 krm cayennepeppar 
1 kg vitkål 
2 dl crème fraiche 
Friterad timjan 
ca 2 dl rapsolja 
1 kruka timjan 
Gör så här 
Puré: Ansa och skär vitkålen i grova bitar. Skala 
och skär potatisen i bitar. Lägg vitkål och 
potatis på en plåt med bakplåtspapper. Rosta 
mitt i ugnen tills kål och potatis är mjuka och 
har fått fin färg, ca 35 min. Rör om ett par 
gånger under tiden. Mixa kål och potatis slätt 
med mixerstav. Tillsätt crème fraiche och mixa 
ytterligare ca 1 minut. Krydda med salt och 
peppar. Skär kycklingfiléerna i fyra bitar 
vardera. Bryn dem runt om i olja i en stekpanna 
tills de fått fin färg. Krydda med salt och 
peppar och ta upp kycklingen på ett fat. Strimla 
fläsket. Skala löken. Ansa champinjonerna. Stek 
fläsket i en stekpanna tills det är knaprigt och 
har fin färg. Ta upp fläsket. Stek lök och 
champinjoner i fettet efter fläsket tills det 
fått fin färg. Koka upp vin, fond och soja i en 
traktörpanna. Lägg i kyckling, fläsk, lök och 
svamp och låt puttra under lock ca 10 min, tills 
kycklingen är genomkokt. Blanda ut 
majsstärkelsen i lite kallt vatten och rör ner i 
skyn. Låt koka upp. 
Timjan: Skär av timjankvistarna. Hetta upp 
oljan i en kastrull till 180°. Fritera timjanen 
hastigt tills den är krispig. 
Toppa kycklingen med friterad timjan. Servera 
med vitkålspuré och sallad. 
 

Hösten – grytornas tid! Denna gång har jag hittat 
några grytor som är lite annorlunda. Hoppas det 
smakar. Ibland vill man ju starta måltiden med en 
munsbit så jag har förslag på två nya recept. 
 

Smaklig måltid önskar Christina J 



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

 

     
vecka 40 

 1 onsdag  Zonterapi och massage av Elisabeth Behr- tidsbokning 

 

 2 torsdag   

 3 fredag   

 4 lördag 14.30 Cirkeln vinön förr 

 5 söndag 16 -17 Biblioteket öppet, biblioteksfika 

vecka 41 

 6 måndag   Sophämtning

 7 tisdag 18.00 Brandövning                                                                                                              Beställ mat!
 

 8 onsdag 14.30  Öppet hus                                                                                                                                           

 9 torsdag   
 10 fredag  

 11 lördag  Kurshelg Utomhuspedagogik 

 12 söndag 
16 -17 

 
Biblioteket öppet, biblioteksfika 
Kurshelg  

vecka 42 

 13 måndag  Kursdag med skolklasser på ön 

 14 tisdag  Hälsovård på Väg, tidsbeställning                                               Beställ mat!
 

 15 onsdag   

 16 torsdag   

 17 fredag  

 18 lördag 14.30 Cirkeln  Vinön  förr 

 19 söndag 16 -17 Biblioteket öppet, biblioteksfika 

vecka 43 

 20 måndag  Sophämtning

 21 tisdag      
                                                                                                                                        Beställ mat!

  

 22 onsdag   

 23 torsdag   
 

 
24 fredag  FN-dagen  

 25 lördag   

 26 söndag 
10.00 
16 -17 

Gudstjänst med Mikael Schmidt- kaffe 
Biblioteket öppet, biblioteksfika                                              Sommartiden slutar  

vecka 44 27 måndag 18.00  Redaktionsmöte Ö-bladet 
 28 tisdag                                                                                                                                               Beställ mat!

 

 29 onsdag   

 30 torsdag   
 31 fredag   

Nov 1 lördag 14.30 Cirkeln vinön förr                                                                    Alla helgons dag   

 2 söndag                                                                                                                              
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