


 

 

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: Annonser den 20:e i varje månad och för övriga bidrag den 25:e i varje månad. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

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. Som medlem 
kan man få utdelning i postlådan på ön eller få den som e-post. Önskar någon få tidningen skickad till en annan 
adress går det bra om man lämnar adresserade och frankerade kuvert med dubbelt porto och märkta med  
de månader som man vill ha tidningen. Då kan redaktionen lätt stoppa ner ett exemplar av ett Ö-blad i färdiga 
kuvert och lämna till lantbrevbäraren. 
 

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

 

VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING 
Medlemsavgiften för 2021 går bra att betala när som helst före 31 mars, 150 kr för enskild medlem och  
300 kr för familj. Föreningens Swish-nummer: 123 396 25 29, Bankgiro: 190-1206 
Skriv meddelande medlemsavgift och namn.  
 

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…  
 
 

Nu lämnar vi det olycksdrabbade året 2020 bakom oss. Ett år som 

dominerats av Corona och för många har inneburit sjukdom och 

förlust av nära och kära. Vi har fått lära oss att inte kramas och att 

hålla avstånd, tvätta händerna ofta och använda handsprit. Många har 

firat julen ensamma utan sina nära och kära. Kanske träffades en 

stund utomhus, som vi gjorde i min familj. Nu kan vi se fram emot 

att vaccinationerna har startat. 

 

Vi här ute på Vinön har det i alla fall bättre än många andra. Vi kan 

gå ut utan att trängas. Vi får till och med maten levererad hit ut. Det 

mesta kan man handla på nätet och få det levererat ut till ön. Så den 

som inte behöver lämna ön för arbetets skull, behöver inte åka över 

till fastlandet. 

 

Årets första Ö-blad innehåller bl a en hälsning från Victoria i Sydkorea som berättar om Sydkoreas 

historia. Missa inte Victorias tips om TV-programmet ”Svenskarna i Koreakriget” den 3 januari. 

 

På framsidan ser vi storfiskaren Jonas Andersson som på annandagen fångade en gädda på 12,9 kg! 

Vilken best! 

 

Nu blickar vi fram emot 2021 och att dagarna blir längre och ljusare och snart är våren här igen med 

fågelsång och grönska. 

 

Bilden på framsidan är tagen av Maj. Bilden på handsprit får symbolisera året som varit. 

 

GOTT NYTT ÅR 2021 önskas alla läsare! 

 

Maj Hedin 

Månadens redaktör 
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Vinöns kultur- och hembygdsförening 

information i januari 

Kalendern 

Tack till alla som köpt vår fina årstidskalender som så många bidragit till. 

Tänk på när ni fotograferar till kalendern 2022 att ha liggande bilder. 

 

 Vi har fått en julklapp av Landsbygdsnämnden 

 I höstas blev alla föreningar inom länet inbjudna till ett dialogmöte med politikerna inom 

 Landsbygdsnämnden och vi fick redogöra för våra situationer och inkomstbortfall på  

 grund av coronapandemin.  

 Resultatet och beslutet utifrån ovanstående blev 10 000 kr till vår förening, stort tack! 

 Kravet är att vi ska redovisa hur vi valt att använda pengarna.  

 

Nästa julklapp kommer från Bygdegårdarnas Riksförbund 

Under hösten sökte styrelsen riktat krisstöd från ovanstående då vi kunnat uppvisa  

en förlust jämfört med ett normalår.  

Vi beviljades en summa på 37 327 kr vilket naturligtvis glädjer oss mycket. Detta 

underlättar behoven av all upprustning på våra byggnader, fönster, staket med mera.  

 

Missionshuset 

Efter en diskussion med Mikael Schmidt (kyrkan) så kommer vi i samband med 

renoveringen skapa ett mindre podie så att vi får tillgång till mer golvyta. Vi har hittat  

de gamla vackra räckena i boden som vi nu kommer att kunna återanvända. 

 

Medlemsavgift för 2021 

Går bra att betala när som helst före 31mars. 

Medlemsavgiften är 150 kr för enskild medlem, 300 kr för familj. 

Föreningens Swish-nummer: 123 396 25 29  

                     Bankgiro 190-1206 

skriv meddelande medlemsavgift och namn.  

 

Nästa styrelsemöte är inte bestämt ännu på grund av rådande restriktioner. 

Föreningens E-postadress: hembygdsforeningen@vinon.se 

 

Styrelsen önskar Er alla  

Ett GOTT NYTT ÅR 2021  
 

             

 

mailto:hembygdsforeningen@vinon.se


VATTEN – OCH AVLOPPSRAPPORT 

 

Bakgrund 
I oktober månad skickade vi in en anmälan om samråd enligt 12 

kap. 6 § Miljöbalken till Länsstyrelsen. Anmälan gällde 

nedläggning av ledning för vatten och avlopp på Vinön. Vi fick 

bifall från Länsstyrelsen 2020-11-16. 

Kulturmiljö – Arkeologisk utredning 
Enligt ovanstående bifall/beslut så krävs det en arkeologisk 

utredning. Tisdag den 8 december kom Antikvarie/Arkeolog 

Andreas Jansson från Länsstyrelsen på besök till Vinön. Det var 

en mycket lärorik dag då vi åkte och gick runt och tittade utifrån 

vår ritning som utarbetades under förstudien. Peter Kumlin samt Ingemar Andersson och 

undertecknad deltog under dagen tillsammans med Andreas Jansson. 

Beslut 
Den 17 december fick vi ett beslut ifrån Andreas Jansson var det behövs en arkeologisk utredning. 

Det gäller dels en längre sträcka i nord-sydlig riktning, där vår planerade anläggning löper något öster 

om ”stora vägen”. Det gäller också en sträcka öster och nordöst om det södra gravfältet. Vi har tagit 

ett beslut att ändra en del på ritningen på denna sida för att komma så långt som möjligt från 

gravfältet. 

När det gäller själva utförandet av utredningen kommer den gå till på så sätt att arkeologerna med 

hjälp av en grävmaskin gräver sökschakt längs de aktuella sträckorna. Då schaktar de bort grässvålen 

och matjordslagret (ofta ca 3 dm) ner till sterilen (alven). Om det finns lämningar efter t.ex 

förhistoriska boplatser i ett sökschakt kommer de att synas som mörkläggning i sterilen. Om de 

påträffar sådana mörkfärgningar efter härdar, stolphål och liknande kommer de undersöka några av 

dem. 

Efter avslutad utredning kommer marken återställas, och återfyllas med jorden i samma ordning som 

den grävdes bort, d.v.s. så att 

matjorden hamnar överst. Efter 

utredningen kommer det naturligtvis 

synas spår av maskingrepp, men det 

ska inte vara några problem att 

fortsatt kunna använda marken som 

åker/bete. 

Exakt var sökschakten behöver 

placeras är svårt att säga på förhand. 

De grävs vanligen 10-15 meter långa, 

med ett avstånd på kanske 20-30 

meter mellan schakten. Detta arbete 



ska genomföras under tidig vår. 

Till ovanstående arbete behövs det en mindre grävmaskin och gärna en entreprenör från Vinön. 

Länsstyrelsen kommer att bekosta denna utredning vilket vi är mycket tacksamma för, vid en ev. 

större arkeologisk utredning så måste vi gå in med egna medel. Det får vårens arbete utvisa! 

Vad händer nu? 
Arbetsgruppen kommer att utarbeta en blankett för att skicka till aktuella markägare för att få 

skriftliga tillstånd för de arkeologiska utredningarna. Andreas har markerat de aktuella områdena på 

vår ritning. 

Jag har även varit i kontakt med nämndordförande Anders Olsson samt verksamhetschef Vatten och 

Avlopp, Jenny Johrin på Tekniska förvaltningen i Örebro för att efterfråga var vår önskan befinner sig 

i processen att kunna koppla på vårt avlopp via en sjöledning till Hampetorp och vidare till 

reningsverket i Odensbacken. Jag fick snabbt ett svar från dem båda men väljer det viktigaste citatet: 

”VA-huvudmannen har under ett flertal år varit ytterst restriktiv i att tillåta anslutning via avtal. En 

utredning har genomförts kring framtida arbetssätt samt kriterier för anslutning via avtal men inga 

beslut är ännu tagna. Vårt mål är att detta ska vara klart under första kvartalet 2021”. 

Vi får härmed invänta detta beslut för att sen se hur vi ska arbeta vidare. 

Miljö och hälsa 
Jag har även tagit kontakt med miljöinspektör Bodil Eriksson på miljö och hälsa och fått en 

sammanställning utifrån de inspektioner som är genomförda under hösten. Det är ytterst få 

fastighetsägare som har fått godkänt av sina avlopp. Arbetsgruppen kommer nu att analysera denna 

sammanställning utifrån de intresseanmälningar vi har fått. 

Framtiden 
Efter att de arkeologiska utredningarna är genomförda och flertalet intresseanmälningar vi har fått in 

behöver vår ritning uppdateras. Vi kan ju ev. behöva dra om våra inplanerade ledningsdragningar. 

Vi ska även ta reda på var vi befinner oss i kön gällande de lantmäteriförrättningar som behöver 

göras på Vinön. 

Vi får invänta Örebro kommuns beslut gällande ett ev. avtal för 

avlopp och ev. vatten. 

Därefter får vi återigen ta kontakt med våra konsulter för att få 

hjälp med anbud/upphandling gällande entreprenörer samt 

konkreta kostnader totalt och för var och en. 

 

Hälsningar från VA-gruppen via Birgitta Åberg Andersson 



Hej alla läsare av Ö-bladet! 

Här kommer en jul- och nyårshälsning från 

Seoul i Sydkorea där jag och min familj bor 

sedan augusti 2019. Här är vintrarna snöfattiga 

och kalla med temperaturer som ofta ligger 

kring tio-femton minusgrader. Som tur är så 

lyser solen nästan varje dag och kompenserar 

för bristen på snö.  

Sydkorea är fortfarande ett land som är relativt 

okänt för de flesta svenskar. En sak som 

många, och särskilt de äldre, känner till är 

förstås Koreakriget. I år är det sjuttio år sedan 

kriget bröt ut och detta har uppmärksammats 

stort i Sydkorea under det gångna året. Korea 

ockuperades mellan 1910 och 1945 av Japan 

och efter andra världskrigets slut delade USA 

och Sovjetunionen upp landet i en nordlig och en 

sydlig del. Efter att USA och Sovjetunionen tagit 

kontroll över sina delar, påbörjades 

förhandlingar för hur Korea skulle återförenas och få självständighet. 1948 bildades 

dock istället två olika republiker: Republiken Korea (Sydkorea) och Demokratiska 

Folkrepubliken Korea (Nordkorea). Båda sidor hävdade att just de skulle leda ett 

återförenat Korea. Nordkoreanska styrkor gick över gränsen till Sydkorea den 25 juni 

1950 och kriget var ett faktum. I Koreakriget dog ca tre miljoner människor och en 

mycket stor del av dessa var civila.  

Striderna upphörde genom att ett vapenstilleståndsavtal tecknades den 27 juli 1953. I 

vapenstilleståndsavtalet kom man överens om att Nord- och Sydkorea skulle delas 

på den 38:e breddgraden och länderna skiljs sedan dess åt av den så kallade 

demilitariserade zonen DMZ. Koreakriget är inte avslutat och pågår fortfarande 

eftersom inget fredsavtal har kunnat nås. 

Från att ha benämnts världens farligaste gränsområde med hundratusentals militärer 

och miljontals landminor på båda sidor om gränsen har Nordkorea och Sydkorea 

2018 kommit överens om att röja området från minor, dra tillbaka och avväpna 



soldater och ta ner vaktposter. Trots detta förekommer fortfarande händelser som gör 

att spänningarna mellan länderna ökar, bland annat sprängde Nordkorea det 

gemensamma sambandskontoret i Kaesong i juni i år.  

Vad många inte vet är att Sverige spelat, och fortsätter att spela, en speciell roll på 

Koreahalvön. Sverige är det enda land i världen som har tre delegationer på den 

koreanska halvön, förutom ambassader i både Seoul och Pyongyang deltar svenska 

officerare sedan 1953 i Neutrala nationernas övervakningskommission NNSC. 

NNSC:s uppgift är att övervaka vapenstilleståndsavtalet och kontrollera att det 

spända läget inte trappas upp. Delegationens camp ligger i Panmunjom, platsen där 

vapenstilleståndsavtalet skrevs under och där både fångutväxling och samtal har 

skett sedan dess. Sedan 2017 har Sverige ett särskilt sändebud för Koreahalvön och 

har tack vare sin relation med Nordkorea kunnat bidra till att förhandlingar mellan 

USA och Nordkorea kunnat ske.  

Sverige hade också en aktiv roll under Koreakriget. Sverige deltog inte med stridande 

förband utan skickade istället genom Röda Korsets försorg ett fältsjukhus till Busan i 

Sydkorea. Beslutet att skicka fältsjukhuset togs under sommaren 1950 och redan 

den 23 september 1950 anlände de första 174 läkarna och sjuksköterskorna till 

Busan för att starta upp verksamheten vid svenska Röda Korsets fältsjukhus. 

Fältsjukhuset i Busan kom att bli Sveriges genom tiderna största humanitära insats 

för ett land i krig. Sammanlagt arbetade fler än 1 100 svenskar på fältsjukhuset och 

vårdade där drygt två miljoner människor. Fältsjukhuset blev efter kriget kvar i Busan 

till 1957 som civilt sjukhus.  

Om ni är intresserade av att lära er mer om 

det svenska bidraget under Koreakriget 

kan jag rekommendera dokumentären 

”Svenskarna i Koreakriget” som berättar en 

gripande och fascinerande historia som få 

svenskar känner till. ”Svenskarna i 

Koreakriget” kommer att visas på SVT den 

3 januari 2021. 

God jul och gott nytt år! 

Hälsningar Victoria  



 
 

 

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 
 

 

 

 

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 070-18 00 151 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 

SWISH nr 123 396 25 29 

                   KOSTNADER 

Föreningsmedlem                          Övriga 

Dygnshyra    250:-                         500:- 

Veckohyra    1000:-                      2000:- 

 
 

 
 

Vinöns Bibliotek 

 har öppet söndagar 16-17 

 

Välkomna  

hälsar Yvonne!  

 

 
Tjejträffarna 

 
i jan består av promenader. Vi möts vid 
skolan tisdagar kl 13.30 och vandrar sen 
vidare mot kända eller okända mål. 
 
Varmt välkomna alla som vill! 
 

 
 

Fotvård 
 

Inger Murstam 
kommer till Vinön 

21 januari  
 

Tidsbokning på telnr 
070-393 49 12 

 

 



BROCCOLIPAJ 

4-6 port Ugn 200º 

Pajdeg 

3 dl vetemjöl 

125 gram smör 

½ tsk salt 

2 msk vatten 

Fyllning 

100 gram fetaost 

100 gram riven mozzarella 

5 soltorkade tomater 

400 gram broccolibuketter 

4 ägg 

2 dl grädde 

½ tsk salt till fyllningen 

1 krm vitpeppar 

Gör så hät 

Tärna kallt smör och blanda det hastigt med mjöl 

och vatten samt tillsätt salt och forma ihop till 

deg i en bunke. Knåda inte pajdegen mer än att 

det blir en deg. Slå in pajdegen i lite plast och låt 

vila i kylen i ca 30 minuter. Tryck ut pajdegen i 

smörad pajform eller kavla ut på mjölat bakbord 

och klä formen med pajdegen. Nagga botten med 

en gaffel och förgrädda pajskalet tills det har 

fått ljus brun färg ca 8 minuter. Koka upp vatten 

i en kastrull och lägg i broccolin. Koka broccolin i 

en minut för fryst broccoli. Färsk broccoli kan du 

koka 5 minuter. Häll av i durkslag och skaka så 

att allt vatten rinner av. Smula eller hacka sönder 

fetaost. Hacka soltorkade tomater. Blanda 

fetaost och soltorkade tomater i en bunke med 

riven mozzarella, grädde, ägg, salt och vitpeppar. 

Häll i äggstanningen i pajskalet och fördela 

broccolin i äggstanningen. Grädda broccolipajen 

ca 30 minuter tills all äggstanning stelnat. Ta ut 

och servera broccolipajen varm eller kall. 

 

RAGGMUNK I UGN – LUFSA FRÅN ÖLAND 

Lättlagat och mättande! Oemotståndligt gott 

med lingonsylt. 

2 port Ugn 200º 

2 dl vetemjöl 

4 dl mjölk 

3 ägg 

1 tsk salt 

1 krm peppar 

400 g potatis 

140 g bacon 

Servering: lingonsylt 

Gör så här 

Vispa samman mjöl och mjölk till en slät smet. 

Tillsätt ägg, salt och peppar och vispa samman. 

Låt smeten svälla, 15 minuter. Skala och riv 

potatisen grovt. Blanda rivet med smeten och häll 

i en smord form. Lägg baconskivorna ovanpå och 

tillaga i ugn, ca 30 minuter eller tills lufsan 

stelnat. Sätt på grillen i ugnen och tillaga i ca 5 

minuter, tills baconet fått färg. Servera med 

lingonsylt. 

 

ÄDELOSTBAKAD TORSKRYGG 

4 port Ugn 200º 

4 torskryggfiléer 

salt, vitpeppar 

150 g bavaria blue 

2 dl crème fraiche 

1 dl grädde 

salt, peppar 

Gör så här 

Lägg de tinade torskryggfiléerna i en smord 

ugnsform, salta och peppra något. Skiva 

ädelosten och lägg över fisken. Vispa ihop crème 

fraiche, grädde och smaka av med salt och 

peppar. Häll över fisken och gratinera i 20 

minuter. 

Servera med blandad grönsallad och ev ett par 

klyftor avocado. 

 

KYCKLINGLÅRFILÉ MED UGNSBAKAD 

POTATIS, TOMAT, PALSTERNACKA OCH 

FETAOST 

Plåtmat när den är som bäst. Den här rätten är 

enkel att laga och ändå så effektfullt snygg med 

alla sina färgstarka ingredienser samlade på 

samma plåt.  

4 port Ugn 200º 

500 g kycklinglårfilé 

2 tsk currypulver 

500 g potatis 

250 g palsternacka 

2 tomater 

50 g bladspenat 

150 g fetaost 

olivolja, salt och svartpeppar 

Gör så här 

Dela potatisen, lägg den i en ugnsfast form och 

blanda med olivolja, salt och peppar. Ugnsbaka 

potatisen i 25 minuter. Dela under tiden 

kycklinglårfiléerna i önskad storlek. Blanda 



kycklingen med curryn och en nypa salt. Skala och 

skär palsternackan i 2-centimeters bitar. Klyfta 

tomaterna. När potatisen ugnsbakats i 25 

minuter blanda ner kycklingen, palsternackan och 

tomaterna. Ugnsbaka vidare i ca 20 minuter tills 

kycklingen är genomstekt och grönsakerna fått 

fin färg. Blanda ner bladspenaten och strö över 

fetaosten. Smaka av med ytterligare med lite 

salt och svartpeppar. 

 

FESTLIG KÖTTFÄRSGRATÄNG 

4 port Ugn 175° 

500 g köttfärs 

1 hackad gul lök 

1 msk olja 

1 tsk salt 

2 krm peppar  

1 tsk oregano 

1 tsk basilika 

1 tsk paprikapulver 

1 vitlöksklyfta 

4 msk tomatpuré 

500 g konserverade tomater 

800 g mjölig potatis 

Ostsås 

8 dl mjölk 

4 msk vetemjöl 

4 dl riven lagrad ost 

Serveringsförslag:  

vitkålssallad, cocktailtomater, basilikablad 

Gör så här 

Stek köttfärs och lök i olja, krydda. Pressa i 

vitlök. Tillsätt tomatpuré och tomater. Låt sjuda 

minst 10 min.  

Sås: Vispa samman 1 dl mjölk och mjölet i en 

kastrull. Koka upp och tillsätt resten av mjölken. 

Låt sjuda 5 min. Salta och peppra. Dra kastrullen 

från plattan och blanda ner hälften av osten. 

Skala och skiva potatisen i tunna skivor. Låt 

potatisen få ett uppkok i saltat vatten. Häll av 

vattnet och varva potatis, köttfärssås och ostsås 

i en smord ugnsfast form. Toppa med resten av 

den rivna osten. Tillaga längst ner i ugnen ca 1 tim. 

Täck ev med folie om den får för mycket färg.  

 

CHOKLADMOUSSE MED GRÄDDE OCH DAIM 

4 port 

185 g mörk choklad 

3 msk florsocker 

4 msk nybryggt varmt kaffe 

1 äggula 

3 dl vispgrädde 

Garnering 

1½ dl vispgrädde, lättvispad 

50 g daim, grovhackad 

Gör så här 

Bryt chokladen i mindre bitar och låt smälta över 

varmt vattenbad. Rör försiktigt ner florsocker, 

kaffe och äggula och blanda till en jämn smet. Låt 

smeten svalna. Vispa grädden och blanda varsamt 

ner ca 1/3 av grädden i den avsvalnade 

chokladsmeten. Häll i återstoden av grädden och 

rör om till en jämn chokladmousse. Häll moussen 

i martiniglas och låt stå i kylskåp, minst 60 

minuter. 

Vid servering, toppa chokladmoussen med 

lättvispad grädde och grovhackad daim. 

Kockens tips 

Om man önskar servera chokladmoussen som en 

mindre dessert, kanske på en dessertbuffé, så 

går det utmärkt att servera moussen i mindre 

glas. 

 

LAVENDELSKORPOR 

ca 60 st Ugn 225°, 175° 

1 dl grovhackad mandel 

5 dl vetemjöl 

1½ tsk bakpulver 

2 msk torkade lavendelblommor 

1½ dl strösocker 

125 g rumsvarmt smör 

2 ägg 

Gör så här 

Blanda den hackade mandeln med mjöl och 

bakpulver. Stöt lavendelblommorna i en mortel så 

att de finfördelas. Blanda med sockret. Vispa 

smör och socker poröst. Tillsätt äggen och rör 

kraftigt. Rör ner mjölblandningen. Dela degen i 

tre delar och rulla i längder, ca 40 cm långa. Lägg 

dem på en plåt med bakpapper. Grädda i 225° ca 

10 min, tills de är gyllenbruna. Skär de varma 

längderna i 2 cm breda bitar. Lägg skorporna på 

plåten med snittytan uppåt. Sänk värmen till 

175°. Torka skorporna ca 10 min, vänd dem då och 

då. Låt skorporna svalna på plåten utan bakduk. 

Förvara dem i burk med tättslutande lock. 

 

 

 

Årets första recept är en blandning av lite av 

varje. Denna gång avslutar jag med en dessert 

och en knaprig skorpa. 

Smaklig måltid önskar Christina J 



TACK alla medarbetare under 2020! 

                
         januari  februari              mars                        april        maj                 juni 

                
             juli     augusti          september                   oktober                   november             december 
 

Redaktionsgruppen utökades i år, vi fick några fler som är månadsredaktörer, fler som skriver om olika 

saker, som kopierar upp Ö-bladet och som delar ut det på ön. SÅ ROLIGT! Kanske du som läser detta nu 

också vill vara med i redaktionsgruppen 2021. Hör bara av dig till någon i redaktionen, till tidningens  

e-postadress (o-bladet@vinon.se) eller till mig Eva, så kan vi berätta mer om vad du kan göra i redaktions-

gruppen. Vi välkomnar också olika bidrag till tidningen, och visst var det trevligt med barnens sida i år, 

hoppas på mer av det!  
 

TACK Ann-Mari, Birgitta, Catrine, Christina, Elin, Filippa, Gunilla, Maj, Maj-Britt, Mariann, Rosie, Solveig,  

Sune och Åsa!  / Eva Widlund, ledare för redaktionsgruppen tel 0768 564692 

 
 

 
 



GOTT NYTT ÅR!  

    1 fredag  Nyårsdagen 

vecka 53 2 lördag                                                                                                                                                                                                                                                                 

   3 söndag 16-17 Biblioteket öppet för hämtning av böcker                                                                              

vecka 1 4 måndag  Sophämtning 

 5 tisdag 
13.30 
18.00 

Tjejpromenad samling vid skolan                                                                                                                                              
Brandövning                                                                                                          Trettondedagsafton   

 6 onsdag                                                                                                                                      Trettondedag jul                                                                                                                                                               

 7 torsdag   

 8 fredag                                                                                                            

 9 lördag   

 10 söndag 16-17 Biblioteket öppet för hämtning av böcker                                                                               

vecka 2 11 måndag  
                                                                                                                                       
                                                                                                                                            

 12 tisdag 13.30 Tjejpromenad  samling vid skolan                                                                                                                                              

 13 onsdag  Tjugondedag jul                                                                               

 14 torsdag   

 15 fredag   

 16 lördag   

 17 söndag 16-17 Biblioteket öppet för hämtning av böcker  

vecka 3 18 måndag  Sophämtning 

 19 tisdag 13.30 Tjejpromenad  samling vid skolan                                                                                                                                              

 20 onsdag   

 21 torsdag  Fotvård OBS! Tidsbeställning 

 22 fredag   

 23 lördag   

 24 söndag 16-17 Biblioteket öppet för hämtning av böcker  

vecka 4 
 

25 måndag   

 26 tisdag 13.30 Tjejpromenad  samling vid skolan                                                                                                                                              

 27 onsdag   

 

 
28 torsdag                                                                                                      Konungens namnsdag 

 29 fredag   

 30 lördag 12-16 Värdshuset öppet 

 31 söndag 
12-16 
16-17 

Värdshuset öppet 
Biblioteket öppet för hämtning av böcker 

  februari 
vecka 5 

1 måndag  Sophämtning 

 2 tisdag 
13.30 
18.00 

Tjejpromenad  samling vid skolan    

Brandövning                                                                                                                                           

     

januari 2021 
 

 

 
Vad händer nästa månad på Vinön? Kom ihåg att meddela 

redaktionen på o-bladet@vinon.se så det kommer med i 
kalendariet. 

Se även anslagstavlorna på Vinön! 

 

mailto:o-bladet@vinon.se
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