


Några ord från redaktionen... 
 
Jaha, så har vi kommit in i  
november och mörkret ligger  
tungt över oss, Regnet öser  
ner och solen lyser mest bara  
med sin frånvaro. Nej, vad är  
det här för dystert tänkande,  
Solen har faktiskt varit framme  
och tittat på oss lite grann,  
åtminstone nån dag. Snart kommer  
snön och sen blir det advent med  
massor av ljus och granar och sånt. Första  
advent är redan den 28 november, så i slutet av månaden plockar vi 
fram ljusstakar, stjärnor och utegranar för att lysa upp i höstmörkret. 
 

Har ni börjat handla julklappar än? Det är bra att vara ute i tid så 
kan man ta det lite lugnt närmare jul. Man kan ju i alla fall ha den 
ambitionen, sen hur det blir i verkligheten är en annan sak. 
 

Vi hoppas från redaktionens sida att kunna få ut Ö-bladet i början av 
november trots strul med kopiatorn. Det kan hända att det blir lite 
sent men troligen fixar det sig.  
 

Fotografierna i detta Ö-blad är tagna av Eva Widlund, Oskar 
Widlund, Petter Widlund, Kristina Laggar, Rose-Marie Olsson,  
Jan-Erik och Irene Eriksson. 
 

Hej så länge, nästa gång vi skriver till Er är vi inne i december och 
Lucia kommer snart med kaffe, lussekusar och pepparkakor.  
     

Ha det så bra! 

 
Ö-bladet är 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. 
 

Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön 
E-postadress: o-bladet@vinon.se  
 
Vill du bli medlem i föreningen? 
Medlemsavgiften för 2004 är 70 kr för enskild och 130 kr för en familj 
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NU TAR VI NY BREDBANDSFART! 
 
SAKER OCH TING HAR HÄNT SEDAN SIST.  
 
DET SOM VARIT PÅ TAL TIDIGARE ÄR JU HUR VI SKULLE KUNNA FÅ ADSL-KORT I VINÖNS 

TELESTATION. DET SKULLE DÅ GE EN SNABB KOPPLING MELLAN VÅRA HEMDATORER OCH 

TELESTATIONEN, MEN DET HAR VI INTE SÅ STOR NYTTA AV OM VI INTE HAR EN SNABBARE 

KOPPLING I NÄSTA LED, MELLAN TELESTATIONEN OCH INTERNET. 
 
NU HAR EN MÖJLIGHET BÖRJAT SKYMTA! 
 
LRF OCH LÄNSSTYRELSENS LANTBRUKSENHET (EKONOMISTÖDEN) HAR TAGIT FRAM EN 

LISTA PÅ ORTER I LÄNET (DÄRIBLAND VINÖN) DÄR MAN ANSER ATT YTTERLIGARE 

INSATSER KAN BEHÖVAS FÖR ATT LÄNETS JORDBRUKARE I SÅ STOR UTSTRÄCKNING SOM 

MÖJLIGT SKA FÅ TILLFÅNG TILL BREDBAND. DE HAR STÖTT PÅ HOS LÄNSSTYRELSENS IT-
PROJEKT, OCH DET SER UT SOM OM VI, MED LITE ARBETE KOMMER ATT KUNNA FÅ 

STATLIGT STÖD, SOM KANSKE KAN ANVÄNDAS IHOP MED EU-STÖD FÖR ATT FÖRBÄTTRA 

GRUNDINFRASTURKTUREN. DETTA SKULLE KUNNA SKE MED SJÖKABEL, RADIOLÄNK ELLER 

PÅ ANNAT SÄTT. 
 
 

VAD SKA VI NU GÖRA? 
 
JAG, MED HJÄLP AV ANDRA, SAMMANSTÄLLER LISTOR ÖVER VILKA FÖRETAGARE (MED 

JORDBRUKARNA SÄRREDOVISADE TILL LRF) SOM FINNS PÅ VINÖN, UNGEFÄR HUR MÅNGA 

SOM SKULLE HA NYTTA AV BREDBAND FÖR ATT KUNNA DISTANSARBETA OCH SLIPPA 

PENDLA VARJE DAG SAMT VILKA SAMHÄLLSFUNKTIONER SOM FINNS PÅ VINÖN. DETTA FÖR 

ATT KUNNA VISA ATT VI VISST HAR ETT BEHOV HÄRUTE AV BREDBAND. OM DU HAR NÅGON 

IDÉ OM VERKSAMHET SOM SKULLE KUNNA VARA MED, HÖR AV DIG!  
 
DESSUTOM SKA VI FÖRSÖKA PÅVERKA ÖREBRO KOMMUN. RING TILL TOMMY LARSSON, 
ELLER MAILA, HELST SÅ SNART SOM MÖJLIGT, OCH TALA OM ATT DET ÄR VIKTIGT ATT VI 

FÅR BREDBAND, OCH ATT DET VORE BRA OM KOMMUNEN STÄLLER SIG POSITIV TILL DE 

IDÉER SOM LÄGGS NED AV TILL EXEMPEL BENGT ANDERSSON PÅ LÄNSSTYRELSEN FÖR ATT 

VI SKA KUNNA FÅ DET.  
 
 
 
 

 ÅSA 44 80 19 



 

       Vi gratulerar … 
 
 

 Kerstin Stenberg  
  som fyller 40 år  
  den 4 november 
  
  insänt av 
  Ingemar och Maria 
 
 
  
 
 Vinöbagar´n Sten Karlsson 
 som har fyllt 60 år  
      
 insänt av 
 styrelsen (Hembygdsföreningen) 

 
 

 
 
   Du som vill få någon gratulerad i Ö-bladet. Skriv till redaktionen på nya 
    

   mailadressen o-bladet@vinon.se eller till vanliga postadressen  
 

   Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön eller lägg ett brev i skolans postlåda. 
 

   Redaktionen 
 

 
 
 
 

 SPIS till salu 
  

 Det finns en spis över i skolan. Vill du köpa den? 
 Kontakta i så fall Yvonne på 44 80 57 

 
 

mailto:obladet@vinon.se


                 Ö-marschen - Rosa bandet 
 

 
Den 10 oktober ordnade Vinöns Kultur- och Hembygdsförening  
en Ö-marsch. I samband med den kunde man också köpa ”rosa 
bandet” som säljs över hela Sverige till förmån för Cancerfondens 
bröstcancerforskning. Resultatet av Ö-marschen blev 21 st sålda  
startkort och 84 st rosa band á 20:-/st. 
Det rosa bandet kan köpas fram till mitten av november på Vinöns bibliotek. 

 
Starten gick nere vid färjläget kl 13,30 där Yvonne 
Karlsson sålde startkort och rosa band. Sen hade 
man två vägar att välja på, dels kunde man gå 
vandringsleden till norra hamnarna eller också följa 
stora vägen gående, cyklande eller med bil. Utefter 
vandringsleden och stora vägen fanns 10 st frågor 
uppsatta lite här och var. Kluriga och lagom svåra 
frågor tyckte många. Veronica Persson hade gjort 
frågorna och temat var hälsa. Målet var vid Norra 
hamnarna och där väntade Veronica och Solveig 
Eriksson med blåbärssoppa och äpple. Startkorten 
lämnades och rättades genast. Här kommer 
frågorna och svaren kommer på nästa sida.. 

 
Fråga 
 

1. Cancerfonden är en ideell organisation, vilket år bildades den? 
 

2. Vilken vinäger hjälper dig att gå ner i vikt och sätta fart på kroppen? 
 

3.  Vilken vitamin är hjortron och nypon rik på? 
 

4. Cancer är ett latinskt ord, vad betyder det på svenska? 
 
 

5. Vilket ämne är det som ger moroten dess rödgula färg? 
 

6. Blodets volym är ungefär 80ml/kg kroppsvikt, så hur stor blodvolym har 
en man på 75 kg? 

 

7. Hur många rosa band såldes under 2003? 
 

8. Hur många ben består människokroppen av? 
 

9. Vad passar bäst in på den här beskrivningen?  
 Skalet är tunt och ljusbrunt. Måste skalas innan den används. ”Fruktköttet” är gult , 
 kan ibland vara lite trådigt. Smaken är stark och intensiv. 

 

10. Vad heter årets nobelpristagare i medicin, som har upptäckt hur våra näsor 
och hjärnor kan känna och minnas dofter? 



Vinnare av Ö-marschen blev Lennart Berglind som hade alla rätt på 
tipspromenaden. Grattis Lennart!   
 

Maud Jerling vann dragningen på startkorten. Grattis Maud! 
 
 
 
Och här kommer de rätta svaren: 
    

1. 1951   
2. Äppelcidervinäger 
3. Vitamin C 
4. Kräfta 
5. Karoten 
6. 6 liter 
7. 300 000 
8. 206  
9. Ingefära 
10. Linda Buck och Richard Axel 

 
 
 

Gordon = David 
 
I oktobernumret av Ö-bladet berättade vi om Gordon som var på Sverige-besök 
för att träffa sina släktingar. För att förtydliga så är det så att Gordon heter både 
Gordon och David. David efter sin far. Här i Sverige kallas han bara för Gordon, 
men i Amerika kallas han för David. I texten förekom båda namnen och det 
kunde kanske missförstås, men det är samma person vi menar. Här kommer 
ytterligare några bilder på Gordon. Dessa bilder är från Jan-Erik och Irene i 
Kvillan .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Nils och Gordon på Vinön och Gordon på  
        Hjälmaren. 



Just nu! 
 

Gravsmyckningskransar och buketter,  
ljus och lyktor, ljung, potatis, rödbetor mm 
För aktuell information  
ring gärna  44 80 50 el 070-370 59 50 
 

Välkomna! 
Mona Blixt 

 
 

Recept 
 

Pumpa- och morotskaka 
 
Det här behövs för ca 10 bitar: 
100 gr rumsvarmt smör eller margarin 2½ dl strösocker 
3 ägg 1 bit pumpa ca 200 gr 
2 morötter ca 200 gr 3 dl vetemjöl 
2 tsk bakpulver 2 tsk kanel  
 
Kräm: 
25 gr smör 250 gr kesella 
1 dl florsocker 1 tsk vaniljsocker 
 
Garnering: Ugn: 175° 
rostade mandelspån 
 
Gör så här: 

1. Rör smör och socker ljust och poröst. Tillsätt äggen ett och ett under kraftig 
omrörning.  

2. Skala pumpa och morötter. Riv dem fint. Rör ner det i smeten. 
3. Blanda samman mjölet med bakpulver och kanel. Rör ner det i smeten. Klicka 

ner smeten i smord och bröad form, ca 24 cm i diameter, gärna  med löstagbar 
kant. 

4. Grädda i nedre delen av ugnen ca 40 min eller tills kakan känns torr. Låt 
kakan vila några minuter innan kanten på formen lossas och kakan får kallna. 

5. Smält smöret till krämen och låt det svalna. Tillsätt kesella, florsocker och 
vaniljsocker. Ställ krämen kallt en stund. 

6. Bred krämen över kakan och strö rostade mandelspån över. 
    Solveig  



SKÄRGÅRDARNAS  RIKSFÖRBUND 
 

söker en projektsamordnare på 1/2 tid 
 
Skärgårdarnas Riksförbund är den bofasta 
skärgårdsbefolkningens riksorganisation för 
kontakter med statliga myndigheter, regering 
och riksdag med 13 självständiga länsvisa 
medlemsföreningarna från Luleå i norr till 
Koster i väster samt öarna i de stora insjöarna.  
 
Vi informerar om hur skärgårdsborna påverkas 
av olika regler och förhållanden i frågor som 
gäller arbete, boende, service och miljö.  
 
SRF ingår också i en internationell samverkan 
med organisationer för små öar i andra länder 
inom "European Small Islands Network", ESIN.  
 
 
Vi söker en projektsamordnare på 1/2 tid för genomförande av  
Interreg IIIc projektet "Inter-Island Exchange Project"  
 
European Small Islands Network, ESIN, arbetar för en uthållig ekonomisk, 
social och kulturell utveckling på små öar inom EU. Nationella 
skärgårdsorganisationer i Finland, Danmark, Skottland, Irland, Frankrike  och 
Sverige ingår i ESIN. Uppgifterna är att öka samverkan mellan små öar, att 
utbyta erfarenheter och att påverka EU:s institutioner i frågor som är viktiga för 
öarna.  
 
ESIN har beviljats medel från Interreg IIIc programmet, för projektet "Inter 
Island Exchange". Det skall beskriva förhållanden kring näringsliv, boende och 
service på små öar i deltagarländerna genom 18 tematiska delstudier. SRF är 
ansvarig för tre av dessa med inriktning på offentlig service på små öar. En 
sammanfattande konferens om öbornas villkor skall också hållas 2006.  
 
Vi söker en nationell samordnare för den svenska delen av projektet. 
Projektledningen (lead partner) är på Irland. Tjänsten är tidsbegränsad till 
projekttiden från januari 2005 till april 2007. Tillträde 1.1.2005. Önskade 
kvalifikationer är erfarenheter av projektarbete inom EU-systemen. Erfarenhet 
av arbete med svenska skärgårdsförhållanden är en fördel. Goda kunskaper i 
datakommunikation behövs. Arbetsspråk i projektet är engelska. Franska är 
också en merit. 
  
Ytterligare upplysningar om projektet och tjänsten kan lämnas av  
Bengt Almkvist tel 0121-521 22 eller Anne Forslund 08-57152356. 
 
Ansökan med beskrivning av meriter och löneanspråk  ställs till  
Skärgårdarnas Riksförbund c/o Bengt Almkvist, Missjö, 614 98 Sankt Anna  
senast den 22 november 2004.  



Tjejträffarnas program för november 
 

•   4/11  Knyta batik och färga tröjor 
• 11/11  Fortsatt arbete för Kongorepublikerna genom att tillverka 

                     förbandsmaterial av gamla lakan. Medtag lakan. 
• 18/11  Höstfest - knytis! 
• 25/11  Ö-blad/sortera urklipp om Vinön 
 

Vi träffas på torsdagar  kl 19.00 i skolan.  Välkomna! 
 

 
 
 
Elisabeth Behr,  

zon och massageterapeut,  

kommer till Vinön tisdag 23 november.  

Boka tid på tel 070-399 58 08. 
 
 

 

 

 
 Svenska kyrkan håller ”Öppet hus”   

 onsdag 10 november kl 14.15 i skolan. 

 

 
 

 
Datakurserna fortsätter lördag 20 november 
 

Nybörjarna  kl   9.30 -12.30 

Fortsättarna kl 13.30 -16.30 
 

Varmt välkomna! 



 
 
Trädgårdsarbetet är inte allt betungande så här års. Man kan kratta löv 
om man vill, annars kan man låta dem ligga kvar och köra över dem med 
gräsklipparen i vår eller klippa en sista gång. Gräsmattan under stora 
lövrika träd kan bli lite gles och trist om allt för mycket löv ligger kvar. De 
löv man tar bort kan man gärna lägga i komposten, under buskar, eller i 
perennrabatten. Där ger de näring och håller ogräset borta.  
 
Om man har lätta jordar som de flesta av oss uppe på åsen har i alla fall, 
är det bättre att lämna grävandet av grönsakslandet till nästa år. Om man 
inte har sorkar i trädgården kan man täcka jorden i grönsakslandet med 
något organiskt material, gammalt ensilage, halm, gräsklipp eller löv. På 
så sätt tillför man mull till jorden och den mår bättre. Det fantastiska är 
att i vår när man ska bruka ner resterna så är det bara en bråkdel kvar av 
det man lade på. Det mesta har gått ner i jorden med hjälp av den lille 
trädgårdsmästaren, daggmasken och hans polare. Om man har på halm 
som är väldigt näringsfattigt så går det åt näring för att bryta ner halmen, 
vilket betyder att man måste kompensera jorden till nästa år  
med mer näring. Den näring som  
går åt till att bryta ner halmen kommer  
växterna till del i ett senare skede. 
 
Det går fortfarande att plantera träd  
ända tills det är riktig tjäle i jorden.  
Hösten är en bra period för att se vad  
det är man vill ha i sin trädgård, det är  
bra att få en överblick över vad som  
finns och vad som kanske saknas.  
Man kan krypa upp i en fåtölj och  
läsa trädgårdsböcker och titta på kort  
från den gångna säsongen. Man kan ju  
även fundera över vad som blev bra i  
trädgården vad som blev mindre bra och  
i så fall varför och hur det ska bli bättre  
till nästa år.  
 
Det går ju fortfarande bra att sätta lökar  
till vårens första blomning. Jag har tyvärr  
inget förslag på hur vi ska undvika att  
rådjuren äter upp våra tulpaner så vi får  
väl satsa på påskliljor, krokus och scilla. 

n  
 

Jag har fortfarande inte planterat vitlöken
mellersta Sverige men här på vår söderha
i södra Sverige. Det är ingen fara på taket
taklök.  
 
  Hälsningar  från      
Vackra men mums för rådjure
, den ska planteras i oktober i 
vsö har vi ju nästan klimat som 
, för det är ju vitlök och inte 

          Rosie på Vinön 



 

 
bakar som vanligt på fredag det Du beställer på torsdag 

 
Kanske en tårta till Fars Dag??? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fr o m fredagen den 26 november kan Du  
förutom det vanliga sortimentet  

beställa saffransbröd och  pepparkakshjärtan 
till 1:a advent  

 
Tel. 44 81 60      070/ 239 02 11 

 
   Sten 

 
 
 
 
 
 
 
Konferens i nygammal skolmiljö 
 
Vi ordnar konferenser för max 35 pers, men även fika på möten och 
andra sammankomster. 
Bokning och förfrågningar:  Yvonne     tel: 019-44 80 57, 073-928 04 05 
                                                 Sten     tel: 070-239 02 11 
 
 
  
  Nya e-postadresser 
 
  o-kontor@vinon.se  till Ö-kontorets dator 
  o-bladet@vinon.se  till Ö-bladets redaktion 
  hembygdsforeningen@vinon.se   till Vinöns Kultur- och Hembygdsförening 
 

mailto:o-kontor@vinon.se
mailto:o-bladet@vinon.se
mailto:hembygdsforeningen@vinon.se


Asfalt i södra byn 
 

En dag när jag var uppe och fikade på jobbet kom en tjej som heter Maria Johansson fram och 
sade grattis. – Till vadå? undrade jag. – Jo Vinön fick ju mål 2 (EUstöd)-pengar till vägen. 
 
Detta ville jag veta mer om, så jag ringde till Sune som sitter med i referensgruppen för de 
EU-stöd som heter mål 2-öar. Som många andra också vet är det vägen från värdshuset ner till 
korsningen vid Sabine och Lennart som ska asfalteras.  
 
Byråkratisk bakgrund 
Länsstyrelsen (enhet: regional utveckling) gör en första gallring bland de projektansökningar 
som kommer in. De projekt som Länsstyrelsen tycker verkar passa in i de regler som gäller 
för mål 2-projekt skickas vidare till referensgruppen som består av några representanter för 
kommuner med öar utan fast landförbindelse, några länsstyrelser samt två representanter för 
Skärgårdarnas riksförbund, varav Sune är den ena. 
 
Referensgruppen går igenom och gör ytterligare gallringar och prioriteringar mellan 
projekten. Därefter går förslagen vidare till beslutsgruppen, som bestämmer vilka projekt som 
ska få pengar. 
 

 
 

Varför ges pengar till detta? 
Sune berättade att det här projektet har fått hög prioritet bland mål 2-projekten. Anledningen 
är att många brunnar ligger utmed vägen, och att man vill minska saltmängderna. Nu saltas 
vägen både vinter och andra tider på året, då för att inte damma så mycket. Det är alltså 
miljöfaktorer som vägts in i beslutet. Sedan är ju vägen ganska trafikerad också. 
 
Och så det vi vill veta, när ska detta ske? 
I sommar, när vägverket börjar köra dubbla färjor igen. Asfalteringen ska vara avklarad senast 
den 15/8, och därefter sker ekonomisk redovisning till EU via Länsstyrelsen. Som i de flesta 
projekt får man pengarna i efterhand, när man har fakturor att visa upp. 
 
Mål 2 betalar 30% av kostnaderna. Vägverket och kommunen har skjutit till pengar enligt 
projektets budget, så det som vägföreningen får stå för är om kostnaderna stiger över det 
projekterade, asfalten kan ju gå upp i pris om oljepriset stiger till exempel. 
 

Åsa 



Sommaren på Vinön i siffror 
 
Den regniga sommaren 2004 känns lite avlägsen just nu men det var 
faktiskt en del turister här ute. 
 
Till konstutställningen i skolan kom det 4 328 besökare, v 30 var den veckan 
då det kom flest nämligen 792 personer. 
 
På värdshuset har det varit ett digert artistutbud denna sommar. Dagen då 
Mats Ronander var ute hade man 326 gäster. En alldeles vanlig tisdag 
serverade man 183 varmrätter.  
 
Det var 114 personer som hyrde tandemcyklar en hel dag och 319 personer 
som hyrde vanliga cyklar under en hel dag.  
 
Femte sommaren hos Vinöbagarn var som hos andra stundom regnig och 
sval. Förutom de trogna kunderna letade sig ändå dagsturister ut. Det kom 
flest besökare dagen efter att Radio Örebro var ute och gjorde reportage.  
 
 
 
 
 
  Projektledaren kallar till…        
 
 RAPPORTERINGSMÖTE den 21 nov 18.30 
 
Jag skulle vilja veta hur långt man har kommit och hur det går med 
rapporteringen av tid och hur mycket pengar man har gjort av med.  
Kort sagt vill jag veta om vi är på våg åt rätt håll. De som är ansvariga  
för de olika delprojekten kan därmed anse sig kallade.  
 
  Hälsningar Rosie! 
 
 
 
 
 

Ett stort tack till dem som drog upp mig ur sjön  
den 12 oktober. Nu är jag på bättringsvägen och  

kan till och med ligga och sova. 
   

Hälsningar Bernt Olsson  



Informationskväll om det nya gårdsstödet 
(EUs jordbruksstöd) 

 
EUs jordbrukspolitik förändras ganska mycket nästa år. Det är arealbidragen 
och djurbidragen som förändras mest. 
 
Länsstyrelsen har just nu en serie informationskvällar i land, men förutom 
metropolerna Askersund, Örebro, Karlskoga och Lindesberg så är ju ingen 
informationsrunda komplett utan en träff på Vinön. 
 
Den 14 november, klockan 19 i skolan kommer jag att berätta och svara på frågor 
om det nya stödet.  
 
Alla detaljer är inte klara än, men det kan ju vara ett bra tillfälle att börja 
fundera lite på hur det nya kommer att påverka just dig och ditt jordbruk. 
 
Alla som är intresserade är hjärtligt välkomna.  
 
     Åsa, 44 80 19 
 
 
Boktipset 
 
Silverkronan av Anna Jansson 
 
”Ljuset över Martebo myr ska man inte tala högt om”, säger de gamle. Sen 
tjugotalet har ortsbefolkningen observerat ett märkligt sken i slutet av en 
grusväg. Någon har sett klot av eld flyta mellan träden. Andra har sett ett vitt 
ljussken. 
 

En man försvinner på Gotlandsbåten. Han visste. Mona Jacobsson vet också, 
men hon tiger. 
 

Under medeltidsveckan vikarierar Maria Wern och hennes poliskollegor på 
Gotland. Det var tänkt som en semesterresa med bad och strövtåg bland raukar 
och klosterruiner. Men så blir det inte. En man hittas mördad i ett järnåldersröse 
i Vallhagar. ”Han har fått en hövdings begravning”, tänkte Maria. Vid foten av 
röset ligger en krossad orm. Sanningen finns inom räckhåll, obegriplig vid en 
första anblick. 
 

Upplev en sommarvarm medeltidsvecka på Gotland tillsammans med Maria 
Wern i Anna Janssons nya kriminalroman. Låter det som en bok för just dig! 
Kom då till Vinöns bibliotek, söndagar mellan 16.00-17.00. 
 
 



 
Julmarknad 

på Vinön blir det som vanligt söndagen den 12 november 
i och utanför skolan. 

Nu vill vi ha kontakt med hantverkare och producenter. 
Är du intresserad eller känner du någon som skulle vara det? 
Ring då till Yvonne på tele 44 80 57 för intresseanmälan! 

 
 

 
Studiecirkel om livet på Vinön förr 

 

Lördagen den 13 november och 27 november, 
kl. 14.30 med fikapaus. 

 
De två sista gångerna innan juluppehållet, så passa på! 

 
 

 
   

  

Fotvård 
i Vinöns skola 

 
torsdagen den 11 november 

och 
fredagen den 12 november 

 
med Viola Hjälmarö  

 
Ring för tidsbeställning på telefon 0150 - 913 33 
  

 
 

 



 

Julbord på Vinöns Värdshus 
helgerna andra och tredje advent 

 
• lörd    4 dec 13.00 och 18.30 

• sönd   5 dec 13.00 

• lörd  11 dec 13.00 och 18.30 

• sönd 12 dec 13.00 

 

Under vecka 50 kan även grupper beställa. 
 

Välkomna! 

Maria med personal 
019 – 44 80 10 

 

 
Kom och ät husmanskost 
på Värdshuset - till självkostnadspris 

 

Vi ses igen vid två tillfällen under vintern  

och våren. Kl 16.00 lördagen den 22 jan,  

då vi äter bruna bönor och fläsk, alt löksås och fläsk. 
 

Lördagen den 19 mars blir det ärtsoppa, punsch och våfflor. 

 

För att kunna planera, anmäl er till  

Lasse Broström eller Ingemar Andersson. 

 

 
 

Skicka gärna in en julhälsning till Ö-bladet 
före den 24 november  

så kommer det med i decembernumret. 
 

Redaktionen 



Skärgårdarnas Riksförbund  SRF 
  

 
Boendeseminarium på Sydkoster i Bohuslän 17 september 
 
Bostadsbrist i skärgården? Ja, så är det faktiskt. Det finns folk som vill bo 
på olika öar, men det finns inga bostäder att få tag på. Kring denna 
problematik har flera olika bostadsprojekt jobbat. På SRF: s boende-
seminarium fick vi höra om tre olika projektarbeten som alla har rönt stort 
intresse och mediebevakning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erland Lundquist - Strömstad kommun, Pia Södergren - Stockholms skärgård 
Marie Svahn - norra Bohuslän och Frida Ahrel - södra Bohuslän 
 
 
Hyresbostäder i Stockholms skärgård mars 2004 
 

Pia Södergren, projektledare från Sandhamn berättade om projektet 
”Hyresbostäder i Stockholms skärgård”. Under de senaste åren har det blivit 
allt svårare för människor att skaffa sig ett permanent boende på öarna. 
Efterfrågan på fritidshus har skjutit fastighetspriserna i höjden så en 
normalinkomsttagare kan inte längre köpa sig ett hus i skärgården för att 
bosätta sig permanent. SIKO som är en intresseorganisation för kust- och 
skärgårdsföreningar i Stockholms län, har därför gjort en inventering av 
behovet av hyresbostäder i Stockholm skärgård, både befintliga och nya 
bostäder för permanent boende. När SIKO pratar hyresbostäder är det inga 
stora hyreshus man menar utan marknära bostäder som passar in i miljön. 
För att närmare undersöka marknaden och behovet startades en hemsida, 
där de som är intresserade av att bosätta sig i skärgården kunde göra en 
intresseanmälan. Hemsidan har väckt ett stort intresse. Mediebevakningen 
har varit stor för hela projektet. 861 intresseanmälningar med 1811 
personer i hushållet hade anmält sitt intresse för att bosätta sig permanent i 
skärgården. Oftast var det ingen speciell ö som lockade utan mer en 
förändrad livsstil. Man har även efterlyst mark för att kunna bygga på och 
där hade man fått svar från sju markägare. 
 

Mer information om detta projekt finns att hämta på: www.siko.org 
www.sikostugan.se och www.skargardsbryggan.com   

http://www.siko.org/
http://www.sikostugan.se/
http://www.skargardsbryggan.com/


 
 
Boendeprojektet Carpe Mare januari 2004 
 

Frida Ahrel, projektsamordnare från Styrsö redovisade ett annat 
boendeprojekt som genomförts i södra Bohuslän. Detta är ett stort arbete 
som omfattar alla helårsbebodda öar utan fast landsförbindelse från Lysekil i 
norr till Göteborgs södra skärgård i söder. Kommunerna inom detta område 
har alla ett gemensamt problem, stigande bostadspriser i attraktiva kust- 
och skärgårdsområden. Detta leder på många håll till utarmning av 
samhällen. När befolkningen minskar försvinner också stora delar av 
servicen som är nödvändig för ett levande samhälle. Det betonas att 
fritidsboendet kan vara en tillgång men problemen uppstår om fritidsboendet 
tar över på bekostnad av åretruntboendet.  
 

I slutrapporten kan man läsa vidare om olika möjliga lösningar, förslag om 
ändrat skattesystem, förändrat strandskydd och ändringar av flera lagar. 
Byggkostnaderna i skärgården måste sänkas och kooperativ hyresrätt är en 
möjlighet. Samverkan och konkreta projekt gör att man kan bearbeta 
problemen och skapa möjligheter och lösningar. 
 
Föreningen för helårsboende och frivillig boplikt 
 

Marie Svahn, från Resö och Hans Arén från Koster informerade om idén att 
kunna belägga sin fastighet med frivillig boplikt. Det innebär att det är 
fastighetsägaren själv som avgör om fastigheten skall avsättas för 
helårsboende och beläggas med frivillig boplikt. Varför skulle man vilja göra 
detta? Först och främst för att trygga ett fortsatt åretruntboende och 
bibehålla en levande bygd. Fastigheten blir inte attraktiv för fritidsboende 
och kan därmed få ett lägre taxeringsvärde som i sin tur ger en lägre 
fastighetsskatt.  
 

Föreningen har ett hundratal medlemmar från olika delar i Sverige. 
Boplikten ska användas i samhällen där det är konkurrens på befintliga 
bostäder eller där det råder byggstopp. I Norge och Danmark och på Åland 
finns olika sorters ”boplikt”. Hur den svenska varianten ska kunna fungera 
kan man läsa mera om i föreningens informationsskrift.  
 

Informationsskriften om frivillig boplikt finns att låna på biblioteket i Vinöns 
skola, liksom rapporterna från Stockholms skärgård och från Bohuslän. 
Dessa finns även som kortversion. Du kan även höra med Eva Widlund. 
 
Kommunens representant Erland Lundquist berättade om Strömstad 
kommuns syn på boendet i skärgården. Han avslutade med några viktiga 
punkter: 
 

• Processen måste börja hos befolkningen som finns på öarna. Alla tre 
projekt som redovisats idag är exempel på ett underifrånperspektiv.  

• Var vaksam på att det inte blir en konflikt mellan fastboende och 
”sommargäster” 

• Det måste finnas en mångfald av lösningar, villarätter i stället för 
hyresrätter. 

• Viktigt med en positiv självbild hos de vuxna för att få ungdomar att 
återvända till öarna. 

• Lyssna in de nya skärgårdsborna. Vad är viktigt för dem? 
 

 



Tema-vandringar på Vinön  
ett aktivt undersökande arbetssätt utomhus  
 
 
Skolutflykt till Vinön är ingen nyhet. Att undervisning kan ske utomhus blir också 
vanligare. Så varför inte förena nytta med nöje. Man lär bättre genom att 
uppleva själv än att bara läsa i böcker. Ju fler sinnen man använder vid inlärning 
desto bättre blir behållningen.  
 
Jag jobbar för närvarande med ett projekt som går ut på att kombinera den där 
utlykten till Vinön med det som Vinön kan erbjuda. Jag vill ta vara på den 
kompetens som finns här på Vinön. Tanken är att jag ska få ut mindre 
barngrupper, 15 – 20 barn åt gången. Vi ska då jobba med teman förknippade 
med Vinön och Hjälmaren. Jag håller på och jobbar fram program för de olika 
årstiderna. Dessa kommer att vara anpassade för olika åldersgrupper. Jag 
vänder mig i första hand till de yngre barnen, men kan även ordna dagar för 
äldre barn och för vuxengrupper. 
 
För att kunna fortsätta mitt planeringsarbete behöver jag veta vilka resurser 
som kan användas på ön. På temat Hjälmaren är ju t.ex. fisket en viktig del. Djur
och växter året om är också intressant. Jag söker därför dig, som i din 
verksamhet kan ta emot en grupp barn för att visa och berätta om det du jobbar 
med eller är intresserad av. Hör av dig till mig så ska jag berätta mer.  

 

 

 
Jag kommer även att bjuda in till möten så att vi kan prata ihop oss bättre. I 
skrivandes stund vet jag inga datum för dessa möten så håll utkik på 
anslagstavlorna! När jag har fått en samlad bild av våra möjligheter kommer jag
att åka runt till skolorna och presentera vad vi kan erbjuda. 
 
Vi hörs och ses! 
Eva Widlund 
0768 – 56 46 92 

 
 
 
 
 

Höstvandring i oktober  Här ser vi  
Linn, Isabell, Erika, Sofia och Johanna  
som får dagens skollunch i skogen. 

 



 
 

v. 45 

v. 46 

v. 47 

v. 48 

v. 49 

1 måndag                                                                      

2 tisdag 18.30 Brandövning första tisdagen i månaden 

3 onsdag   

4 torsdag  
19.00 

Sophämtning                                                                          
Tjejträff i Vinöns skola – batik                                                         Beställ bröd!

5 fredag   

6 lördag  Alla helgons dag 
Gustav Adolfsdagen

7 söndag 
 

16 - 17 
 

Biblioteket öppet 

8 måndag  
 

 

9 tisdag   

10 onsdag 14.15 Svenska Kyrkan har Öppet Hus i skolan                                       Mårtensafton

11 torsdag 
 

19.00 

 

Fotvård – Viola Hjälmarö i skolan  TIDSBESTÄLLNING 
Tjejträff    Kongo-afton 2                                                                 Beställ bröd!

12 fredag 
 

 Fotvård – Viola Hjälmarö i skolan  TIDSBESTÄLLNING 

13 lördag 14.30 Studiecirkeln ”Vinön förr” 

14 söndag 
 

16 – 17 
19.00 

 

Biblioteket öppet  
Informationsmöte om nya jordbruksstödet i skolan                             Fars dag

15 måndag 
 

 
 

 

16 tisdag   

17 onsdag 10.30 
 

SIC, Sveriges Insjöfiskares Centralorganisation har informationsmöte på 
Värdshuset 

18 torsdag 
 

19.00 

 

Sophämtning                                                                          
Tjejträff  –  Höstfest                                                                        Beställ bröd! 

19 fredag   

20 lördag  Datakurs i Vinöns skola 

21 söndag 

 

10.30 
 

16 – 17 
18.30 

 

Gudstjänst i Missionshuset, Svenska kyrkan  
Lennart Lundström, kyrkkaffe 
Biblioteket öppet  
Rapporteringsmöte för delprojekten 

22 måndag 19.00 Styrelsemöte Vinöns Kultur- och hembygdsförening 

23 tisdag  Zonterapi och massage – Elisabeth Behr  i skolan  TIDSBESTÄLLNING 

24 onsdag  Lämna in bidrag till Ö-bladets december-nummer! 

25 torsdag 19.00 Tjejträff – Ö-bladet                                                                          Beställ bröd! 

26 fredag   

27 lördag 14.30 Studiecirkeln ”Vinön förr” 

28 söndag 
 

15.00 
16 - 17 

 

Sång på gång   Vi sjunger i Vinöns skola 
Biblioteket öppet                                                                            Första advent 

29 måndag   

30 tisdag   

 

november  2004 

 

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