


 
 
 
Hoppsan vad snabbt våren gick i år igen… 
 
Nu har det redan blivit försommar och  
syrenerna blommar för fullt. Ett annat säkert  
försommartecken är att färjan går lite oftare, det känns oerhört 
lyxigt att bara köra ner nästan utan att titta på klockan.  
 
Här ligger ett nytt Ö-blad framför dig och som vanligt blir det fler 
sidor än vi i redaktionen hade trott från början. Det blir en 
blandad kompott med information om aktiviteter på ön och även 
köp och sälj. Vissa aktiviteter ligger ganska långt fram i tiden så 
det kan ske förändringar, men den senaste informationen får man 
än så länge på anslagstavlorna.  
 
Så småningom kan man även läsa om olika aktiviteter mm på 
Vinöns egen hemsida www.vinon.se där även Ö-bladet ska ligga. 
Men alla vinöbor kan vara lugna. Ö-bladet kommer att delas ut i 
brevlådorna, i framtiden också, tack vare vårt förträfflige 
tidningsbud.   
 
Foton till detta Ö-blad är tagna av Eva Widlund, RoseMarie 
Olsson, Eva-Marie Olsson, Veronika Persson, Birgitta Söderberg 
(SRF). Redaktionen har denna månad fått hjälp av vår präst 
Mikael Schmidt som har skrivit om biskopsbesöket.  
 
Vi i redaktionen ser fram emot en fin försommartid och hoppas 
att läsarna har tid att skicka in många bidrag till nästa månads 
Ö-blad så det blir minst lika tjockt som det här.  
 
 
 
Ö-bladet är utgivet och bekostat av Vinöns Kultur- och 
hembygdsförening. Förutom utdelningen i brevlådorna kan man 
prenumerera på Ö-bladet per vanlig post eller som e-post. 
 
Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön 
E-postadress: obladet@vinon.se   
 

http://www.vinon.se/
mailto:obladet@vinon.se


 
Vilken fantastisk försommarblommning 
 vi har haft på vår ö i år, nu kan vi bara 
 hoppas att bin och andra insekter har gjort 
 sitt jobb så vi får mycket frukt till hösten. 
 
Så här års är det lätt att bli allt för  
inspirerad av alla fina blommor som man 
 mer än gärna köper hem. Frågan blir sen var man ska sätta dem? För 
egen del brukar det ofta bli så att jag har en massa urnor och blomkrukor 
som står och slokar på sommareftermiddagarna och får en skvätt vatten 
när jag dansar runt med slangen och försöker lura myggen. Det kan 
istället vara klokt att gräva en liten rabatt till nyförvärven.  
 

Blomman för dagen, Ipomea tricolor  
`Heavenly blue´ 

I dessa tider då gräsklipparen går varm 
vill jag rekommendera täckodling. Här på 
Vinön har vi inte så stora problem med 
sniglar (än i alla fall) så det finns inga 
hinder för att lägga gräsklippet runt alla 
plantor och buskar. Om du tycker att det 
ser skräpigt ut så fundera på när du såg 
öppen jord i naturen senast.  
Det finns ett ställe där det är bra med 
öppen jord, nämligen runt nyplanterade 
träd. Det är ofta så att träden inte kan 
konkurrera med gräsmattan om näring 

 och därför inte kan växa ordentligt. Ett träd är ju oftast en investering på 
300 och uppåt så det kan vara värt att hålla gräset borta i alla fall en halv 
meter runt trädet. Träd har generellt sett en pålrot som förankrar trädet i 
marken, sen har trädet ett fint rotsystem i markytan där den tar upp 
näring och vatten. Det är därför det är bra att ha barmark runt träden i 
några år så att det kommer igång ordentligt. Man kan ju även ha en 
sommarblomsplantering runt träden, då får de ju lite extra näring och 
vatten också.  
     /Rosie 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 
är det den 6 juni från  kl 14 

Vi byter, säljer och delar med oss av överblivna plantor.  
Alla med eller utan plantor hälsas varmt välkomna till 

skolgården. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öppettider från 12/6 till 15/8 tisdag – söndag 12.00 – 17.00. 
Under Juli månad även kvällsöppet på fredagar till kl 22:00. 

 
 

Program sommaren 2004 
 

Onsdag 30/6 Totta Näslund 
 
Lördag 3/7 Cover Up 
 
Onsdag 7/7 Lalla Hansson 
 
Lördag 10/7 Räkfrossa med Lasse Lindberg 
 
Onsdag 14/7 Roffe Wikström 
 
Lördag 17/7 Fubbe mfl. 
 
Onsdag 21/7 Mats Ronander 
 
Lördag 24/7 Pub 
 
Lördag 31/7          Eva Eastwood 
 
 

För bokning av biljett ring 019-448010 



Rapport från Skärgårdarnas Riksförbund  SRF 
 
 
 

 

Styrelsemöte den 15-16 maj på Rävsten i Gräsö skärgård 
 
Rävsten är en liten ö som ligger sydost om Gräsö i Östhammars kommun. Det tar c:a 10 min med 
båt från Gräsö. Ön har varit bebodd åtminstone sedan i början av 1600-talet. Landhöjningen har 
gjort att det från att ha varit fem öar blivit en enda ö. Höga berghällar utmed öns östra del bjuder på 
en vacker utsikt över Ålands hav.  
 
Det har varit två skärgårdsjordbruk 
på ön fram till år 1957. Den ena 
halvan är fortfarande privatägd och 
arrenderas ut till bete för ungdjur. 
Den andra halvan är i Upplands-
stiftelsens ägo. Man har där byggt 
små stugor med allrum, sovrum och 
ett litet kök. Ladugården är inredd 
till konferensrum och kök. De tar 
emot barngrupper, konferenser etc.  
 
Hamnen ligger i en vik som är 
skyddad för alla vindriktningar och 
där finns båtar att låna. 
               
Vi blev guidade på ön, vilket var mycket intressant. Det är en säregen natur med många speciella 
växtarter. Det gällde att upptäcka de många gånger små, anspråkslösa växterna som fanns längs  
vandringsstigen som slingrade sig fram utmed ena halvan av ön. På de öppna fälten var marken 
täckt av gullvivor. 
 

På mötet var det representanter från, förutom värdföreningen Gräsö skärgårdsråd, 
Bohuslän, Småland, SIKO, Söderhamn och Vinöns skärgårdsföreningar. 
 
Detta styrelsemöte hade ett speciellt tema och det var småskolor i skärgården 
och det är ett arbete som ingår i det EU-projekt som riksförbundet har fått. 
Man skall bygga ett nätverk mellan de små skolorna på öarna och även 
angränsade skolor för att på det viset stärka och kunna bevara dem. Även 
skolskjutsar på både land och vatten och kommunernas intresse är av största 
vikt. Riksförbundets ordförande Bengt Almkvist från Sankt Annas skärgård 
kommer att hålla i detta projekt och en representant från varje förening skall 
vara kontaktperson, vilket i vår förening är Eva Widlund. 

 
En ny Vitbok likt den som gjordes om boende i skärgården håller på att färdigställas, men den 
nya kommer att handla om transporter i skärgården. 
 
Tre representanter från Östhammars kommun besökte mötet på söndagen och berättade om 
kommunens arbete med skärgårdsfrågorna. Man prioriterade bl.a. IT-satsningar på öar och 
landsbygden före tärorten 
 
Nästa styrelsemöte blir på Sydkoster den 17-18 sept och då är temat boendefrågor. 
 
Ytterligare information om SRF:s arbete kan du få av Sune eller Eva eller på SRF:s hemsida 
www.skargardsborna.org där man även kan hämta hem Nyhetsbrev. 
              Sune och Eva 

http://www.skargardsborna.org/


                      Vinöns Örtbod 
 
 

Den 12 juni kl 11 öppnar äntligen Vinöns örtbod i den äldsta 
södra affären.  
Vi bjuder på timjanskorpor och saft 
 
Vi kommer att hyra ut cyklar och ha bland annat örter, glass 
 och dricka till försäljning.  

 
Alla är varmt välkomna! 

/Rosie och Anna 
 

 
 

 
 

Projektet 
  
Projektet tar lite sommarlov på några fronter men jobbar vidare på andra. 
Köket i skolan är helt klart, det blev jättefint och det är tack vare Sten, 
Yvonne och Sven-Åke.   
Vi funderar på att komplettera Ö-kontoret för att få det att fungera ännu 
bättre, hittills har ett USB-minne köpts in. Ett USB-minne är en pryl som 
man kan lagra datainformation på, som en diskett men mycket bättre. 
 

En reklambroschyr om Vinön är på tryckning och kommer under juni, den 
är ett samarbete mellan vinöföretagarna, Lena Hagsten och Bo Ek.  
En inbjudan har gått ut till turistinformationer runt sjön, de ska få komma 
ut till Vinön och få information som de sedan ska kunna sprida vidare till 
turister. 
 

Oskar och Petter Widlund kommer att göra en hemsida till Vinön under 
sommaren. Till att börja med så ska grundläggande information om ön 
finnas men det är ju vi tillsammans som skapar ett bra innehåll så den 
som vill medverka med ö-relaterad information kan höra av sig till Oskar 
på e-post oskar.widlund@swipnet.se . Oskar kommer att höra av sig till 
företagarna.   
 
Den 3:e juli ska Våg 21 presentera sina olika projekt i Julita, och om allt 
går som det ska kommer Vinön att var med på ett hörn. 
 
   Hör av er om det är några funderingar. / Rosie  

mailto:oskar.widlund@swipnet.se


Recept 
 
Chokladkaka ”á la superb” 
 
250 gr smör 
250 gr mörk blockchoklad 
3 dl socker 
smältes ihop i vattenbad, låt svalna en stund 
Tillsätt 2 dl mjöl och 4 ägg 
Smörj en form med löstagbar kant, strö cocos i 
Grädda i 175° ca 20 min 
Kakan ska vara lös i mitten 
Servera med t ex persikor och grädde 
 
Lycka till! 
 
Monica Zetterlöf 

 
 
 
Friluftsgudstjänst söndag 13 juni kl 15.00 
 

hos Lennart Eriksson 
G Palm och deltagare från Lännäs Frikyrka 
Insamling till ”Bröd till bröder” 
Välkomna! 
 

 
 

Val till Europaparlamentet 
 

Den 13 juni 2004 
 

Rösta på Vinön på valdagen, i Vinöns skola 
9.00-11.00   15.00-17.00 

I skolan finns en bra informationstidning att läsa 
”Bra att veta om valet till Europaparlamentet” 

utgiven av Valmyndigheten 



Massage och zonterapi 
 

Elisabeth Behr är i Vinöns skola 
Onsdag 23 juni 
Alla som är intresserade , ring till Elisabeth 
Tel 070-399 58 08 
 

 
 
 

Plantor till salu 
Alla tänkbara sorter 
 
Jord till krukor, amplar och rabatter 
Potatis finns, visserligen sedan förra året 
den färska hoppas vi på till midsommar 
  
För aktuell information ring gärna 
44 80 50   eller   070-370 59 50 
Mona Blixt 
 

 
 
 

Rapport från färjan 
 
Sommaren närmar sig med stora steg och vi på färjan förbereder oss för 
en stor belastning. Vi börjar trafikera med två färjor den 1 juni och kör så 
t o m augusti månad ut. Turlistan kommer att vara densamma som förra 
året.  
 
För de som har förtur gäller den under tiden 1 juni till 15 augusti. 
 
Beträffande den nya färjan så är den beställd och skall levereras hösten 
2005 men om mer detaljer ber vi att få återkomma eftersom vi själva inte 
har fått så mycket information. 
 
Jan Erik Mansnerus 



Miljöcertifiering av Hjälmargös 
 
var det mycket tal om för några veckor sedan. Jag ringde till Per Nyberg på fiskeriverket i 
Örebro för att få veta mer.  

 
Vad är miljöcertifiering? 
Världsnaturfonden (WWF) har i samband med Unilever (ett multinationellt företag) tagit fram 
de villkor som ett fiske måste uppfylla för att få vara miljöcertifierat. Organisationen som 
beslutar om certifiering heter Marin Stewardship Council. Den har startats av WWF och 
Unilever, för att vara lite mer fristående. Villkoren handlar om att fisket ska bedrivas på ett 
skonsamt sätt, vara långsiktigt hållbart och ha små bifångster (till exempel av smågösar).  
 
När reglerna för certifiering utvidgades till att även omfatta sötvattensfiske tog WWF kontakt 
med Per Nyberg och frågade om det fanns fiske i Sverige som kunde passa in på kriterierna.  
 
Vad har hänt hittills? 
Förra sommaren inleddes en förstudie som inte var så omfattande. WWF hade gett i uppdrag 
åt ett laboratorium i Liverpool (genom upphandling) att göra förstudien. Det finns några 
laboratorier som är ackrediterade att göra dessa studier.  
 
Förstudien gick till så att en representant för labbet och en representant för Marin Stewardship 
Council kom hit förra sommaren och under ett par dagar gick igenom hur fisket i Hjälmaren 
går till. De var träffade både representanter för myndigheter och besökte fiskare ute på sjön.  
 
Det som har hänt under våren är att WWF i Sverige har fått pengar från en fond (Sustainable 
Fisheries Fund, fonden för uthålligt fiske) för att gå vidare och göra den stora undersökningen 
som ska ske i sommar. Ett kontrakt om detta har skrivits med labbet i Liverpool. De kommer 
hit och gör undersökningar tillsammans med en svensk expert, Sture Hansson från 
Stockholms universitet. De kommer också tillbaka och tittar på nätfisket när det är säsong för 
det. 

 
Vad behövs ytterligare? 
Det behövs mer information om hur gösfisket långsiktigt kan tänkas påverka bestånden av 
gädda och abborre. All data som finns kommer från fångstrapporterna och för certifieringen 
behövs ytterligare kunskap. En registrering av hur mycket smågös som finns sker ju redan 
med hjälp av yrkesfiskarna, och det ger en prognos på gösens utveckling några år framåt.  



De data som samlas in om gädda och abborre kommer också att visa om dessa arter kan bli 
certifierade. 
 
Ålen kan inte certifieras eftersom arter som sätts ut inte godkänns enligt reglerna för 
miljöcertifieringen. En diskussion om ifall kräftorna kan miljöcertifieras pågår. 
 
Eftersom detta är första försöket att miljöcertifiera något insjöfiske i världen, kommer det att 
bli något av en föregångare. 
 
Det som krävs av yrkesfiskarna är att man hjälper till att uppfylla kraven, genom att vara noga 
med mätning av gösarna till exempel, och att minimera tiden som de fiskar som ska tillbaka i 
sjön är uppe ur vattnet. Bifångsten vid nätfisket är mindre om näten inte ligger så djupt enligt 
Per Nyberg. 
 
En bred referensgrupp ska bildas med representanter från myndigheter och organisationer som 
har intressen i sjön. 
 
Fiskeriverket har fått pengar från WWF för att skaffa mer kunskap om hur gädda och abborre 
påverkas. 

 
Vad händer efter sommarens undersökning? 
WWF räknar med att det tar ungefär 16 månader från beslutet om pengar i våras till att det 
finns ett beslut (positivt eller negativt) om certifiering. Om det blir ett positivt beslut kommer 
årliga uppföljningar att göras av att reglerna följs. 
 
 
 
Här kan man hitta mer information om certifieringen. Texten är på engelska. 
http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/marine/what_we_do/sustainable_fisheries 
 
Om man inte vill skriva in hela den långa adressen räcker det med www.panda.org så kan 
man därifrån klicka sig vidare på de olika rubrikerna som står mellan snedstrecken. 
 
 

/Åsa 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Midsommarfirande 
vid skolan! 
Vi klär midsommarstången på torsdag kväll kl 18.00 
 

Stången reses kl 16.00 på midsommarafton 

Lekar, lotterier, kaffeförsäljning m.m. 

VARMT VÄLKOMNA 
 
 

Vernissage på midsommardagen klockan 15. 
Fotoklubben Focus inleder sommarens utställningar. 
 
Arr Vinöns Kultur- och Hembygdsförening  
 

 
 
För mer information om underhållning på midsommardagen får ni hålla 
ett öga på anslagstavlorna. 
 

 
 
 



       Välkomna till Tallåsens Bangolf ! 
 
                          
 
Vi har öppet från midsommar, alla dagar 14.00 – 21.00,  
i övrigt när skylten hänger uppe. 
 

Vi har även glass, kalla drycker, godis och kaffe. 
 
Kom och heja fram årets vinnare lördag den 7/8 klockan 17.30 ! 

 

Även i år blir det en tävling där de fem bästa spelarna i sommar får spela en 
finaltävling. Vi bjuder alla på finaltävlingen på kaffe. 
 

Vinnaren får två kg hjälmarkräftor. 
 
Kerstin och Ola   
019 – 44 80 23 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ÖPPET DAGLIGEN  08-17 
 

Midsommarafton stänger vi kl 14 
 

NYBAKAT BRÖD 
GLASS och DRICKA 

KAFFESERVERING I TRÄDGÅRDEN 
 

Beställningar mottages och utföres alla dagar 
tel  019 - 44 81 60       070 - 239 02 11 

 
 

                                                                               Sten o Mariann  



Macken 
 

kommer i sommar att ha fasta öppettider.  
Mellan klockan 9 och 18 kan man tanka. Mack- och 
gästhamnsföreningen kommer att avveckla sin del i macken, 
och istället tar Joakim Holmqvist över.  
 
-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
Vi vill passa på att hälsa Joakim Holmqvist, 
Anette Gustafsson och deras barn Evelina, 
Sebastian och Mattias HJÄRTLIGT välkomna 
till Vinön! 
-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Har du några överblivna leksaker till sandlådan? 
 
Sandlådan på skolgården ser lite leksaks-lös ut nu så du kommer göra många barn 
glada genom att skänka dem till sandlådan. 
 
 Tack på förhand / Vinöns Kultur och hembygdsförening  
 
 
 
 
 
 
 
Vinöns Kultur och hembygdsförening  
vill köpa en våningssäng.  
Styrelsemötena är så tråkiga så vi måste sova i skift 

Har du en till salu?  kontakta Sten Karlsson 
 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Skolans lilla hydrofor säljes. 
 

Kontakta Yvonne Karlsson tel 44 80 57 om du är intresserad. 



Parningsstationsföreståndarträff på Vinön. 
 
Den 14-15 maj träffades föreståndarna för Sveriges biparningsstationer 
på Vinön. De flesta parningsstationer ligger på öar för att bin ogärna 
flyger över vatten och därför kan man få ”rena” raser som har åtråvärda 
egenskaper.  
 
I ett normalt samhälle finns det en drottning som lägger ägg som sedan 
blir nya bin. Denna drottning lever mellan tre och fem år. Alla i samhället 
är  alltså syskon. En drottning parar sig en gång i livet och då med flera 
drönare (=hanbin). Drottningen sparar spermierna som hon sedan 
portionerar ut till alla ägg hon lägger i sitt liv. Det är därför viktigt att 
denna parning sker på ett ställe som bara har en ras av bin. Det är denna 
parning som ska ske i skogen bakom mammas och pappas hus.   
 
 
Det var nio gubbar och jag som  
träffades på fredagskvällen och 
åt gös hos Yvonne och Sten i  
skolan. Bipratet kom genast 
igång det fanns mycket kunskap 
samlat hos dessa herrar. Den  
mest erfarne hade haft bin sen  
1945. Det fanns två andra  
som liksom jag ska börja på med  
parningsstation i år. De var dock  
erfarna de också, en gubbe hade 
haft bin sen 1976 eller 77. Jag  
föddes 1977 så jag känner stor vördnad inför allt som de kan. 
 
Det finns fyra stora arter av bin som används av biodlare i Sverige. De är: 
Carnica = gråa kranierbin, Milifera =mörka nordiska, Buckfast och 
Ligustica = gula italienska. Bina på Vinön är Ligustica. De är snälla, 
svärmningströga men flyger inte gärna ut när det är lite dåligt väder.  
 
På lördagen diskuterade vi bland annat sjukdomar, ekonomi och juridik. Vi 
var även ute i skogen och tittade på parningskuporna.  
 

Som alltid när man har med 
biodlare att göra finns det bara 
en regel och det är att det finns 
lika många regler och åsikter 
om hur saker och ting ska 
göras som det finns biodlare. 
Alltså får man ta russinen ur 
kunskapskakan och försöka 
hänga med i bipratet.   /Rosie 



Se hit alla som vill ha bredband! 
 
Det är många som har sagt att de är intresserade av att få ADSL-anslutning 
(radiolänk är för närvarande borta ur diskussionen). 
 
Om ni inte har skickat in anmälningar direkt till Tyfon får ni gärna lämna dem 
till mig så skickar jag in dem, och har samtidigt lite koll på hur många vi är, vi 
måste nämligen vara 20 stycken för att det ska bli ADSL-koppling hit. 
Företagsabonnemang räknas som två.  
 
Jag har ett gäng avtal utskrivna, så om ni vill kan ni hämta här eller säga till så 
kommer jag bort med ett avtal. De är absolut inte svåra att fylla i så det går fort 
och lätt. 
 
Jag håller på och undersöker om det går att få avtal på del av år, så är ni 
intresserade av ett sådant avtal får ni gärna säga till om det. 
 
     Åsa 44 80 19 

 
 
Hämtning av farligt avfall och el- och elektronikavfall sker 
måndag vecka 26. Detta gäller både åretruntboende och 
fritidsboende. Ring senast en vecka före till kundtjänst 
019-21 21 00 och beställ hämtning. Ingen extra avgift. 
 
 

 
 

   
  UTHYRES 
 
 Stuga 3-4 bäddar, enklare standard med utedass och vatten på gården. 
 Dusch och tvättmaskin på gångavstånd (100 m). 
 Ca 1-1,5 km till badplats. 
 Uthyres veckovis eller hela sommaren. 

 
 

Katarina Olsson tel. 019-56 09 04 
 



Säljes 
 

Kylskåp ElektroHelios höjd 155 cm 

Bänkspis ElektroHelios, 2 plattor + ugn - som ny! 

Pump MaxiJet , ej använd 

Gasolplatta med 3 lågor 

Fotogenkaminer 2 st 

 

Martin Hermansson 

Tel 019- 44 80 06 

      070-718 26 48 
 

 

 

Till salu 
 

Båtmotor Yamaha 20hk  med lång rigg 

Säljes till högstbjudande 

Tel 019-44 80 28 

Nils Svensson 
 

 

 
 

Gudstjänst i Missionshuset 

  
med kyrkoherde Ronny Eriksson 

Söndag 27 juni kl 15. 00 

Kyrkkaffe 

 

Varmt välkomna! 



““SSjjöörrååaass““
H J Ä L M A R E N

““SSjjöörrååaass““
H J Ä L M A R E N
HISTORISK MUSIKTEATER 
PÅ OCH OM HJÄLMAREN

– SJÖN SOM LJUDER

HISTORISK MUSIKTEATER 
PÅ OCH OM HJÄLMAREN

– SJÖN SOM LJUDER

HJÄLMAREN
Ett stycke vildmark
“mitt” i Sverige! 
Sjön Hjälmaren med sitt glittrande
vatten, sin vresiga själ och spänan-
de historia har förfört och inspi-
rerat oss att producera en Histo-
risk musikteater om Hjälmaren och
livet på och runt sjön.

Ett sjöäventyr med Sjöråa
och kapten Zimmerman m fl
Tag chansen och se, hör och känn
föreställningen ombord på M/S
Lagerbjelke och M/S Tor i sommar.
En fantastisk resa genom tid och
plats. Guidad av “kapten Zimmer-
man “ och hans ensemble. En upp-
levelse du kommer att minnas.

Manus: Jenny Liljeberg

Regi: Jenny Wistbacka

Musik: Widen Music

Johanna och Thomas Widén

Skådespelare:
Niclas Strand, Agneta Welander

och Sven Boräng

Producent:
Eva Persson Palmcrantz

AVGÅNGAR:
Tisdagar:
Örebro-Hjälmare Docka
29/6, 6/7, 20/7, 27/7
Onsdagar:
Hjälmare Docka-Örebro
7/7, 14/7, 28/7, 4/8
Fredagar:
Fiskeboda-Kungsör
2/7, 16/7, 23/7, 6/8
I alla turerna ingår transferbuss som
kör er tillbaka till avgångskajen.

Bokning och biljetter:
Vingåkers Turistbyrå:
0151-191 86, 191 19
Katrineholms Turistbyrå:
0150-572 41, 572 40
Arboga Rederi: 019-10 71 91

Övrig info
0151-193 90, 070-573 14 13

L e a d e r

Våg 21Våg 21

Ett projekt i samarbete med  Studie-
förbundet Vuxenskolan och ABF.
Stort tack till Vingåkers kommun som
stöttar projektet och till Linderoths
Tryckeri som sponsrar med trycksaker.



Biskop Jonas besökte Vinön 
 

När biskop Jonas Jonson skulle göra sin 65:e  
visitation kom han till Asker och Lännäs. 
 
Tre önskningar 
Han hade tre önskningar. En var, naturligtvis, att vi 
skulle fira gudstjänster tillsammans. En annan var  
att få träffa företrädare för kommunen. Det gjorde  
att han träffade vår områdeschef Kjell Andersson. 
Detta möte resulterade i ett utvecklat samarbete 
mellan kyrkorna i vår bygd och kommunen, inte 
minst i ungdomsfrågor.  
 

Den tredje önskan var så att få komma till Vinön.  
Han hade varit där en gång tidigare som biskop.  
Det var 1993 när ön firade 400 år av tillhörighet till 
Lännäs Församling. Nu ville han komma dit igen. 
Han hade sett en bild av biskopen Aulén, biskop i 
Strängnäs 1933-1952. Denne står på en farkost på  
väg ut till visitation på Vinön: Det blåser ordentligt 
för den gamle biskopen håller i den stora svarta hatten 
och ser allmänt ruggig ut. Det tyckte Jonas verkade 
spännande. 
 

Vinöbesöket 
Sagt och gjort. Lördagen den 3 april reste han ut till  
ön tillsammans med sina medarbetare. 
På färjan styrde befälhavare Mohlin med fast hand,  
men inte mer koncentrerat än att han kunde ta emot 
biskopligt besök i styrhytten på vägen ut. 
 
En visitation är något biskopar gjort i århundraden.  
Det handlar om att kontrollera församlingarnas  
verksamhet, men ännu mer att inspirera och vara ett 
avstamp mot framtiden. Detta präglade också detta 
besök på Vinön.  

 
Det började med en andakt i Missionshuset. Därefter tog biskopen ordet och kåserade över husets 
historia och de människor som besökt kapellet under dess över 100 åriga historia. Han uppehöll sig 
mest av tiden vid altartavlan. Där ses ju Jesus knacka på en dörr. Vad kan människor i olika tider ha 
haft för associationer till den bilden? Vad säger den oss idag?  
 
Efter stunden i kapellet följde en pratstund med 
olika Vinöbor. Bl a hälsade biskopen på Allan 
båtbyggare och hörde berättelsen om snipan som 
finns i Lännäs kyrka. Efter detta tog Eva Widlund 
ordet och guidade runt på ön. Här kom samtalet mer 
att handla om nutid och framtid . Vilka planer finns 
för ön i framtiden. Hur ska man kunna ta tillvara all 
gammal god kunskap som finns och samtidigt leva i 
21:a århundradet.  



Besöket avslutades med lunch på Värdshuset där biskopen berättade att han ofta på sina resor i stiftet 
bjöds på gös, liksom nu. Han skulle då säga att Båvengösen eller Mälargösen är bäst. Nu fick han ju 
inse att Hjälmargösen trots allt är den bästa.  
 
Så gick turen tillbaka till fastlandet för flera möten med församlingsbor och flera gudstjänster under 
lördagen och söndagen. Trots allt var nog ändå timmarna på Vinön det som kommer att finnas kvar i 
besökarnas medvetanden längst tror 
 

Mikael Schmidt, präst i Lännäs 
 

PS Gudstjänsterna i sommar 27/6 och 29/8 blir inne i Missionshuset med kaffe i bersån om 
vädret tillåter. Det är svårigheter att få till ett fungerande instrument på scenen för oss.  DS 

 
 
 
 

Vi gratulerar … 
 

 Åke Brynolfsson 
 som fyllde 50 år  
             31 maj 

 
 
 
Martin Hellén och  
Rikard Widlund  
 

som tog  
sjökaptensexamen  
i Kalmar 28 maj 
 
 

 
 
Du som vill gratulera någon. Skriv till redaktionen på nya mailadressen 
obladet@vinon.se eller till vanliga postadressen Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön 
eller lägg ett brev i skolans postlåda. 
           Redaktionen 

mailto:obladet@vinon.se


 
         

 
     

              
              
              
              
              

 SIMSKOLA SOMMAREN 2004        
              
              

 Simskola pågår under 6 veckor, uppdelat på 2 veckorsperioder.
 Möjlighet att gå en vecka finns också. Inga gemensamma resor 

 
till simskola kommer att anordnas.  
KOSTNAD: 150:-/barn/vecka. 

              

 Simlärare Christer Tjernberg, tfn.070-660 47 08 

 

 

Simskola på Vinön  
anordnas vecka 27 och vecka 28 
 
10.00 – 12.00                  13.00 – 15.00 (alt. i Hampetorp) 

 
 
Anmälan sker på anmälningsblankett som finns i skolan  
eller på kommunen. 
 
Anmälan skickas till Skol- och områdesförvaltningen 
Östernärke, Örebrovägen 26. 715 31 Odensbacken 
 
e-post osternarke@orebro.se 

              
  
        
              
              

 
Sista anmälningsdatumet var egentligen 4 juni. 

För Vinöns del kan det bli senare, men för att underlätta planeringen  
bör det komma in anmälningar så snart som möjligt!! 

 
 



 

Entreprenörer Vinöfärjan Väghållare 
Vägverket, FÄRJEREDERIET,  715 93 ODENSBACKEN Vägverket Region Mälardalen 
Box 51, tfn Färjestugan 019 – 44 80 36 Box 1140 
185 21 Vaxholm, tfn Färja mobil 070 – 649 24 13 631 80 ESKILSTUNA 
tfn 08 – 544 415 00  tfn 016 – 15 70 00 
tfn Fax 08 – 544 415 10 

 
 

SOMMAR TURLISTA 2004 
för färjetrafiken 

Vinön – Hampetorp 
 

Fastställd av Vägverket Region Mälardalen, att gälla perioden 1/6 – 31/8 2004. 
 
 

Från Vinön Från Hampetorp
           
Helgfri 
måndag-fredag 

 Helgfri lördag  Sön- och 
helgdag 

 Helgfri måndag-
fredag 

 Helgfri lördag  Sön- och helgdag

                       
Tim Min   Tim Min    Tim Min  Tim Min  Tim Min    Tim Min  
05 40   05 40    07 20  06 05  06 051)    07 451)  
06 30   06 45    08 20  07 00  07 10    08 45  
07 30   08 20    09 252) 40 08 00  08 45    09 50  
09 002) 40  09 202) 50   10 20  09 40  09 50    10 05  
10 05   10 15 40   11 20 35 10 05  10 15 40   11 10 45 
11 20 45  11 05    12 10 25 11 20 45 11 05    12 00 35 
12 15 40  12 20 45   13 30  12 15 40 12 20 45   13 30  
13 25 50  13 25 50   14 00 30 13 25 50 13 25 50   14 00 30 
14 55   15 05 30 55  15 00 30 14 55  15 05 30 55  15 00 30 
15 20 50  16 20 45   16 00 30 15 20 50 16 20 45   16 00 30 
16 20 50  17 10 35   17 00 30 16 20 50 17 10 35   17 00 30 
17 15 45  18 00    18 00  17 15 45 18 00 252)   18 00 252)

18 10   19 10    19 10  18 10 352) 19 35    19 35  
19 15   20 00    20 00 50 19 40  20 25    20 25  
20 05   21 40    21 40  20 30  22 05    21 15  
21 10   23 20    22 30  21 35  23 451)    22 05 551)

22 00           22 251)          
 

Färjan tar max 123 passagerare. 
1) Endast efter kallelse till befälhavaren senast 5 minuter före färjans avgång från Vinön. 

2) Max 5 ton, avser reservfärjelägret på Vinön. 
Midsommarafton går färjan lördagstur. 

 
OBS! I förekommande fall inväntas färjan av bussen resp. bussen av färjan (max 5 min). 

Dubblering av ordinarie tur sker då färjekapaciteten ej medgivit  
att samtliga trafikanter kunnat beredas plats på ordinarie tur. 

Anm: Vid svåra väderförhållanden samt vid påfyllning av bränsle kan förskjutningar i tidtabellen ske. 
 

Föreskrifter om förturer för vissa trafikanter vid allmän färjeled finns enligt 11 kap. 4 § Trafikförordningen (1998:1276) och gäller:  
Fordon som används vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller av polis- eller tullpersonal, personal vid kustbevakningen, läkare, 
distriktssköterska, barnmorska eller veterinär i brådskande yrkesutövning har förtur till överfart med färja som enligt Väglagen (1971:948) 
är väganordning. Sådan förtur gäller även för bussar i linjetrafik, taxi- eller hyrbilar i yrkesmässig trafik samt för fordon avsedda för 
skolskjuts och färdtjänst när de används för detta ändamål.  
 
Enligt 5 § Vägverkets föreskrifter om förtur till överfart med färja (VVFS 1999:19) kan Vägverket utfärda ett förtursmärke till vissa 
trafikanter som på grund av fast bosättning eller fast arbete på Vinön, utnyttjar färjeleden under större delen av året. 
 



 
 
 

v. 23 

v. 24 

v. 25 

v. 26 

v. 27 

1 tisdag 
18.30 
19.15  

Brandövning första tisdagen i månaden 
Kvällspromenad, samling vid skolan  

2 onsdag   

3 torsdag  Sophämtning                                                                               fullmåne 

4 fredag  Studenten 

5 lördag  Försommarfest på Värdshuset 

6 söndag 
14 .00  

16 – 17 
17.00 

Plantbytardag vid skolan  
Biblioteket öppet                                                   Sveriges Nationaldag
Styrelsemöte Vinöns Kultur- och hembygdsförening 

7 måndag 
 

 
 

        

8 tisdag 19.15 Kvällspromenad 

9 onsdag   

10 torsdag   

11 fredag   

12 lördag  
Vinöns Värdshus öppnar för sommaren 
Örtboden öppnar 

13 söndag 

 

9-11,15-17 

15.00 

16 - 17 

 

Val till EU-parlamentet, öppet i Vinöns skola 9 – 11, 15 – 17    kaffeförsäljning 

Friluftsgudstjänst hos Lennart Eriksson 
Biblioteket öppet 

14 måndag  Beställ hämtning av farligt avfall/elektronik  tel 21 21 00 

15 tisdag 19.15 Kvällspromenad  

16 onsdag   

17 torsdag  Sophämtning 

18 fredag   

19 lördag   

20 söndag 16 - 17 Biblioteket öppet  

21 måndag  Hämtning av farligt avfall     Ska beställas i förväg!         sommarsolståndet

22 tisdag   

23 onsdag  Zonterapi och massage - Elisabeth Behr  i skolan  TIDSBESTÄLLNING 
24 torsdag 18.00 Vi klär midsommarstången på skolgården  Ta med blommor! 

25 fredag 
 

16.00 
 

 

Midsommarfirande vid skolan  
Tallåsens bangolf öppnar                                                 midsommarafton 

26 lördag 
 

15.00 
 

Vernissage   Konstutställning öppnar   Se affischering!     midsommardagen

27 söndag 
 

15.00 
16 - 17 

 

Gudstjänst i Missionshuset, Svenska kyrkan, Ronny Eriksson, kyrkkaffe 
Biblioteket öppet  

28 måndag                                                                  Lämna in bidrag till nästa Ö-blad! 

29 tisdag   

30 onsdag 19.00 Totta Näslund på Värdshuset 

 

juni  2004 

 

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