


Några ord från redaktionen . . . 
 
Så har äntligen Östra gatan fått sin nya beläggning. 
På framsidan av detta Ö-blad ser ni ett av de 
arbetsfordon som kom ut torsdagen den 12 maj och 
snabbt la på den nya beläggningen, vilken är en 
grövre ytbeläggning än vanlig asfalt. Man fick EU-
bidrag till den mest trafikerade delen av östra 
slingan, från Värdshuset ner till korsningen i skogen. 
 
Maj månad är det alltid mycket att göra och så har 
det varit även i år. Redaktionen har inte haft tid att 
jobba något med Ö-bladet förrän i helgen när det b
regnväder. Så vi beklagar att vi är sena med detta
nummer. 

lev 
 

 
Hemsidan är nu öppen och vi hälsar läsarna välkomna att besöka den på 
www.vinon.se  Den är fortfarande under konstruktion och mer material 
kommer att tillkomma allt eftersom.  
 
 

Vi är nu inne i sommarmånaden juni 
och snart är det sommarlov och 
semestrar. Svårt att förstå eftersom 
vi ännu inte har haft någon riktig 
vårvärme. Det finns i alla fall något 
positivt med att det har varit så kallt. 
Vi har kunnat njuta länge av alla 
vackra blommande träd som 
syrenerna här bredvid.  
Färjans sommarturlista är nu igång 
och ni finner den här i Ö-bladet samt 
på hemsidan. 
 

Redaktionen vill till sist önska alla läsare en trevlig midsommar och kom 
gärna med bidrag till julinumret som görs direkt efter midsommar. 
 
 
 
Fotografierna i detta nummer kommer från familjerna Widlund och 
Johnsson och från Rosie samt från stadsantikvarie Eva Mattsson som var 
med på cirkelavslutningen. 

 
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 2005 är 80 kr för enskild och 150 kr för en familj 
 

VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING,  pg  46 94 70 - 9 

http://www.vinon.se/


 
 

Söndagen den 12 juni kl 15.00 
 

hos Ruth och Lennart Eriksson 
 

Medverkan av G Palm och sångare från Betelkyrkan i Hampetorp.  
 

Servering. 
 

Insamling till ”Bröd till bröder” 
 

Vid regn i Missionshuset 
 

Välkommen till en skön stund i Guds sköna natur! 
 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
Månadens boktips
  
Budskap från andra sidan av Marlo Morgan
  
Det är en berättelse om  Marlo Morgans märkliga odyssé genom Australien. I fyra 
månader vandrar hon i vildmarken med en isolerad stam nomadiserande aboriginer 
som kallar sig det Äkta Folket. Hennes uthållighet prövas dagligen och alla 
utmaningar medverkar slutligen till en personlig förvandling. Av aboriginerna lär hon 
sig att finna varje människas unika talanger och själskrafter. Hon får själv uppleva 
healing och inser det djupt meningsfulla i deras sätt att leva. 
  
Den lärdom hon får - och vill vidarebefordra till oss - är att det inte är för sent att 
rädda vår värld från ödeläggelse om vi inser och respekterar att allt levande tillhör 
samma gudomliga helhet. Om vi lyssnar till budskapet kan våra liv bli lika 
meningafulla som det Äkta Folkets. 
  
" Ett gripande budskap till oss alla. Jag blev trollbunden av de enkla sanningarna och 
de besjälade tankarna. Läs boken och uppmana alla du känner att göra likadant." 

Wayne Dyer
  
"Berättelsen om en modig kvinna som vandrade med aboriginerna och fick del av en 
urgammal stams underbara hemlighter och kunskaper om sådant som vi alla i vårt 
moderna samhälle behöver lära oss - att åter komma i kontakt med naturen, att lita 
och tro på var intiution och våra inneboende kunskaper." 

Elisabeth Kübler-Ross
  

Nu finns den att låna på Vinöns bibliotek, öppet söndagar mellan 16.00-17.00. 
  

Hjärtligt välkomna!



Tallåsens Bangolf 
 

Från midsommar öppet alla dagar 14.00 – 21.00 

 
Vi arrangerar även i år en 
tävling där de fem bästa 
spelarna i sommar får 
spela i en finaltävling 
lördag den 13/8 kl 17:30 
 

Kom och heja fram årets 
vinnare! Vi bjuder alla på 
finaltävlingen på kaffe! 
 

Vinnaren får 2kg 
hjälmarkräftor! 
 

Banrekordet ligger för 
närvarande på 21 slag på  
tolv banor! 

 
 

 Välkomna in i klubbstugan ! 
 

 
Här du kan hyra klubbor och 
köpa glass, kalla drycker, 
lösviktsgodis, souvenirer m.m.  
 

Ibland finns det andra lokala 
produkter till försäljning. Se 
skyltningen vid vägen!  
 

Blir du fikasugen kan du fika  
på verandan. 

 
 

 
 

Kerstin och Ola      
019 - 44 80 23 

 



 
DET ÄR VI SOM JOBBAR PÅ FÄRJAN 

 
Ordinarie personal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Sundin Yngve Eriksson  Erik Pettersson 
färjeledschef bitr ledchef  
 
 
 
 
 
 
 
 
Niclas Fallberg    Peter Mohlin     Jan Eriksson 
  
    Extrapersonal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johan Lundbäck            Johannes Rudström Ulf Johnsson 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Sune Mohlin                               Björn Kåverud    Ove Ekvall
  
Bild saknas på: 
Sven Landén, Åke Sallnäs, Clas Henriksson, Frank Jansson och Martin Hellén. 
 
Sommartidtabellen börjar gälla 1 juni och förtur gäller som tidigare.  
Nytt telefon-nummer är 0771 – 65 65 65. Detta nummer är röststyrt och man begär 
Vinöleden. Det går fortfarande att använda mobilnumret 070 – 649 24 13. Man kan även nå 
stugan på tel 08 – 544 415 84, efter fyra signaler kopplas telefonen över till mobilen. 
 
Operativ driftchef är Karl-Erik Hermansson, tel 08–544 415 18, mobil 070–932 10 02.  



 

Entreprenörer Vinöfärjan Väghållare 
Vägverket, FÄRJEREDERIET,  715 93 ODENSBACKEN Vägverket Region Mälardalen 
Box 51, tfn Färjestugan  08 – 544 415 84 Box 1140 
185 21 Vaxholm, tfn Färja mobil  070 – 649 24 13 631 80 ESKILSTUNA 
tfn 08 – 544 415 00 tfn Röststyrd  0771 – 65 65 65 tfn 016 – 15 70 00 
tfn Fax 08 – 544 415 10 

 
 

SOMMARTURLISTA 2005 
för färjetrafiken 

Vinön – Hampetorp 
 

Fastställd av Vägverket Region Mälardalen, att gälla perioden 1/6 – 31/8 2005. 
 
 

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. 
 



 

Rapport från Skärgårdarnas Riksförbund  SRF 
  

 
 

  Seminarium om turism 
  och styrelsemöte på Visingsö 

 28 och 29 maj 

Allemansrätten är som  
en fredad ö fullt med 
paragrafer runt om i 
sjön. Men i takt med att 
allt fler bestämmelser 
blir till krymper hela 
tiden ön. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allemansrätten - allas möjlighet att tillfälligt vara på annans mark utan att skada 
 

Under lördagens seminarium om turism togs allemansrätten upp. Vi är nog många 
som tror oss känna till vad det innebär, men det visade sig vara en mycket snårig 
djungel med många olika bestämmelser som få känner till. Naturvårdsverket har ett 
antal broschyrer om detta. På Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se 
kan man gå in på ”Allemansrätten” och läsa mer.  
 
Allemansrätten “Inte störa - Inte förstöra” gäller alla och är  
inskriven i grundlagen år 1934. Alla skall ha tillgång till  
naturen och får vistas tillfälligt på annans mark, dock utan 
motorfordon. Man måste dock ta hänsyn till boende  
och inte gå intill bostadshusen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förutom värdföreningen 
Visingsörådet var följande 
föreningar representerade: 
 
Söderhamns Kust och 
Skärgårdsförening,  
Gräsö Skärgårdsråd,  
Hvens Byalag, Öster-
götland skärgårdsförening, 
Bohusläns Skärgårdsråd, 
Smålandskustens  
Skärgårdsförening samt 
Vinöns Kultur- och 
Hembygdsförening. 
 

Ingemar Ahlström från 
Firma Friluftsplanering i 
Sollentuna informerade 
om allemansrätten och 
turism. 

 
Turismen - en viktig näringsgren 
 

Carl-Gustaf Tollén, turistchef i Jönköpings kommun, informerade om turist-
verksamheten i kommunen. Jönköpings kommun är en av Sveriges 20 största 
kommuner med 120 000 innevånare. Den anstormning av besökare från både 
Sverige och utlandet som man har gör det svårt för kommunen att klara 
övernattningar och transporter. Turismen är en mycket viktig näringsgren och det 
är 170 personer årssysselsatta med den. Turismen omsätter 1,2 miljarder i hela 
kommunen och av det omsätter Gränna och Visingsö 190 miljoner. Det var 90 000 
turister som besökte Visingsö år 2004. 

 

http://www.naturvardsverket.se/


 

Definition av ”turist”  
En turist är en person som besöker ett område 

- För övernattning eller dagsbesök 
- Utanför ordinarie bostadsort 
- För såväl fritid som arbete 

 
Trender inom turismen 

- Individuellt resande 
- Kortare resor 
- Fler med egen bil 
- Säsongsförlängning vilket innebär nya produkter 
- Tillgänglighet attraktioner, aktiviteter 
- Natur och kultur efterfrågas 
- Färdiga paket 

 
Visingsö 
Det går 2 bilfärjor och en passagerarbåt  
mellan Gränna och Visingsö under sommar- 
halvåret. På färjorna kan man beställa plats  
och behöver på det viset inte köa, men däremot  
är det avgift på dom. Kostnaden är: 50 kr/person 
t.o.r. För bil inkl förare 165 kr t.o.r  och  
bil+5 pers 230 kr t.o.r. Månadskort för bil och  
förare 440 kr och klippkort 10 t.o.r. 330 kr. 
 
Vid färjeläget på Visingsö har de byggt en stor turistbyrå och därifrån utgår 
remmalagen. För övrigt finns det folkhögskola och konferensanläggning samt en 
ungdomsvårdsskola med elever från hela landet. Det finns också en hel del 
sevärdheter på den långsmala ön. 
 
Tempelgården 
På kvällen besökte vi Tempelgården. Templet är en kopia av Parthenon i Aten och 
byggdes av en andlig rörelse vi namn Teosoferna i slottsparken till Visingsborgs 
slottsruin till en världskongress för fred år 1913. Templet flyttades sedan till södra 
delen av Visingsö, där de hade en teosofisk sommarskola för barn. Teosoferna 
försvann från Visingsö med andra världskriget och templet stod tomt. 
På Visingsö fanns det en driftig man vid namn Olle Krantz, han var konstnär och 
skulptör, han köpte mark vid Säby på norra delen av ön och byggde bostadshus 
varefter han köpte templet rev det och byggde upp det på sin mark och där skulle 
han visa sina konstverk.  Krantz byggde också en ateljé småstugor för uthyrning. 
Idag finns det matservering och övernattningsmöjligheter de anordnar fester, 
bröllop och konferenser. Detta är mycket sevärt och vi rekommenderar ett besök. 
 
Styrelsemötet 
På söndagens styrelsemöte informerades det om att Riksförbundet har fått ett 
anslag från jordbruksverket på 167 000 kr för ett jordbruksprojekt som kommer att 
behandlas på nästa seminarium som äger rum på Vinön sista helgen i augusti. 
 
Representanter från Riksförbundet har varit på Nationellt Skärgårdsforum på 
Ulvöarna. Där var det information från Boverket om kustzonsförvaltning. De skall 
skicka en skrift till EU om Sveriges kust efter det att de har sammanställt en del 
översiktsplaner från kusten utan att ha tagit kontakt med skärgårdsbefolkningen. 
SRF kommer därför att skicka en skrivelse till Mona Sahlin och till alla intressenter 

 



 

samt till radio och TV. Det var också information från Kustbevakningen, 
Fiskeriverket, Vägverket, Riksantikvarieämbetet samt Skärgårdshandlarnas 
förening som berättade att av 32 000 skärgårdsbor har 25 000 tillgång till affär. 
Från Holmön berättade de att det där bor 90 åretruntboende och på sommaren bor 
där 4-500 personer. Det är sex barnfamiljer och  skolan är igång. Det finns också 
ett äldreboende för sex personer. Färjan som går 3 turer om dagen kan ta en bil och 
100 passagerare. Det är stora problem med vintervägen. Vägverket har sagt ifrån 
om att stå för den eftersom det bildas stora råkar. De får ofta använda sig av 
helikopter för att ta sig över. 
 
ESIN  Det kommer att vara ett seminarium om jordbruk i Danmark den 31 maj - 
2 juni, då det åker sex personer från Sverige, däribland Åsa Ödman härifrån Vinön. 
Följande seminarier är: den 10-11/8 om energi i Skottland, den 14-15/9 om hälsa 
och äldreomsorg i Frankrike, den 8-10/10 om utbildning i Danmark och slutligen 
blir det ett seminarium på Irland om öar, miljö och identitet den 8-9/11.  
För den som vill veta mera rekommenderar vi SRF: s Nyhetsbrev nr 12, maj 2005. 
Finns i pärmen på biblioteket, Vinöns skola. 
 
Det är inte slut på pengarna i ”Mål 2 öarna” utan det går att söka mer. Det finns 30 
miljoner kvar. 
 
Efter styrelsemötet blev vi guidade på den södra delen 
av Visingsö. Vi tackar värdföreningen på Visingsö 
och speciellt Bernt Strandberg och Kristina Laggar. 
 
Nästa Seminarium och styrelsemöte blir på Vinön 
den 27-28 augusti. 
 
Eva och Sune  
 
 
 
Övernattningsrum och stugor efterlyses! 
 
I samband med seminariet på Vinön kommer vi att behöva många sängplatser. 
Några har redan anmält att de har sängar. Men vi behöver fler, så alla som kan 
bidra med en säng meddelar Eva som handhar listan. Även om du har sagt till 
någon annan i styrelsen så är det alltså till Eva som du ska anmäla hur många 
bäddar du kan bidra med. Mejla gärna till Eva.Widlund@vinon.se
 
═══════════════════════════════════════ 

 
BREDBAND PÅ VINÖN 

 
Vid ett välbesökt möte den 10 maj informerade representanter från Örebro kommun 
och Stadsnät om den kommande bredbandsutbyggnaden till Vinön. Planeringen 
pågår för fullt och inom kort kommer alla fastighetsägare att få skriftlig information 
och en intresseförfrågan. Detaljplaneringen om var kabeln skall dras beror på 
resultatet av intresseanmälan. Arbetet planeras vara slutfört september/oktober. 
Ytterligare information kan fås på internet, www.stadsnat.se. 
 
Nästa möte hålls på Vinöns skola den 18 augusti kl 18.30 

 

mailto:Eva.Widlund@vinon.se
http://www.stadsnat.se/


 
FR O M 4 JUNI 

 
ÖPPET DAGLIGEN  08-17 

utom på midsommarafton då vi stänger kl 14 
 

NYBAKAT BRÖD 
GLASS   DRICKA 

KAFFESERVERING I TRÄDGÅRDEN 
 

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

 
                                                                               Sten o Mariann  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nu är sommarens plantor igång 
 

Utplanteringsväxter och perenner 
  

Jordsäckar finns samt Vinöpotatis, gammal ännu så länge, men den nya  
kommer väl mot slutet av juni liksom jordgubbarna. 

 
Välkomna ner och titta! 

 
Onsdag, fredag och lördag är jag på torget, men kommer väl hem framåt kvällarna. 

 
Mona Blixt 

 
019 – 44 80 50 

070 – 370 50 50 



 
 
 
 
 
 
 

öppnar för säsongen den 11 juni 
 

Sommarens öppettider är 10-17 alla dagar, 
eller så länge kunderna vill. 

 
Örtboden erbjuder: 
 

Cyklar för uthyrning 
Torkade och färska örter. 
Glass styckvis eller i paket   
Godis i strut 
Souvenirer och kort 
Vinöprodukter allt efter säsong 
Plantor för utplantering 

 
 
Cykelpriser: 
Vuxencykel: 15 kr i timmen eller 40 kr/dag 
Barncykel: 30 kr/dag 
Tandemcykel:30 kr i timmen eller 80 kr/dag 
Cykelpaket med barnsadel, hjälm, och cykelkorg 55 kr/dag 
 

Välkomna att titta in! 
 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  
 
Massage i ”Örtboden” 
 
Hos Lena Magnusson, som är dipl. massör,  
går det bra att boka massage i sommar.  
Hon kommer att finnas i ”Örtboden” och massera. 
Rekommenderas varmt, speciellt för slitna  
nackar och armar efter all målning som måste göras  
sommartid  (anm redaktionen, vi har provat och vet) 
 

Tel till Lena 019-44 80 09 eller 070-527 99 79 



 

Studiecirkeln ”Vinön förr” har haft våravslutning 
 

 
Lördagen den 7 maj var det våravslutning på studiecirkeln Vinön förr. Intresset har varit stort 
och mycket har kommit fram om Vinöns historia. Bl a har södra gravfältet rensats upp och en 
skylt med information om gravfältet har blivit uppsatt. Före avslutningen var det husen på 
Vinön som vi jobbade med. Vi försöker att reda ut när de är byggda och vilka som har bott 
där. Detta kommer vi att fortsätta med den 10 september då cirkeln börjar igen. 
 
På avslutningen hade vi besök av stadsantikvarie Eva Mattsson som ställer upp och hjälper 
oss med fakta och gärna kommer och besöker oss igen. 
 
Bo Ek slutar nu som studieledare för cirkeln, d.v.s han slutar med detta uppdrag och skall 
börja skriva om det som vi har fått fram. Till ny studieledare har vi valt Eva Svensson. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
SÄLJES 

 
Ytterdörr i furu med innerdörr 
(dubbelkarm), vänsterhängd,  

karmyttermått 21x10 
 

Pris: 500:- 
 

Ingemar Persson 
 

019 – 44 81 30 
019 – 24 56 87 
0730 – 24 56 87 

       

 
 

 

Rustik soffgrupp  
från 70-talet 

 
Intresserad? 

 
Ring Eva Widlund 

019 – 44 80 48 

 

 



STUGA ATT HYRA 
 
4 bäddar, tillgång till toalett och dusch. 
Lakan finns att hyra. 
Stugan uthyres per dygn eller veckovis. 
 

Intresserad? Ring Yvonne: 
019-44 80 57 eller 073-928 04 05 
 

Vinöns Kultur- och hembygdsförening 
 

 
 

HANTVERKARE 
 

Vi söker hantverkare till sommarens utställning  
i Vinöns skola. Ni som är intresserade att visa och  

sälja hantverk, hör av er snarast till 
Yvonne Karlsson tel 44 80 57. 

 
Vinöns Kultur- och hembygdsförening 

 
 

 
Stuga uthyres 

 
Stuga med 4 bäddar på egen tomt. El, vatten och utedass.  
Uthyres veckovis eller hel månad. 
 

Katarina Olsson 
019- 56 09 04 
070- 2311152 

 
 

 

BÅT SÄLJES 
 

Styrpulpetbåt, Ryds 480 -92 med Evinrude motor 40 HK samt båtvagn 
Allt i bra skick. 
 
Marika Waldenborg 
 
tel. 070 540 69 65, 019-23 21 01  
 



SESAMLAX 2 portioner 
 

  
100 g nudlar 
ca 500 g wokgrönsaker 
3 tsk olja, gärna sesamolja 
½ tsk salt 
1 krm svartpeppar 
2 portionsbitar laxfilé, ca 250 g 
1/2 – 1 msk sweet chilisås 
2 tsk sesamfrön 

  
Gör så här: 
1. Tillaga nudlarna enligt anvisningarna på förpackningen. 
2.  Fräs grönsakerna i 2 tsk olja i en wok eller stor stekpanna på ganska stark värme 

tills de börjar bli mjuka. Salta och peppra. Ta upp dem och håll dem varma. 
3.  Skär laxfilén i 2 – 3 cm stora tärningar. Fräs dem i resten av oljan i pannan på 

medelstark värme tills fiskköttet är ljust och fast. Salta och peppra lätt och tillsätt 
sweet chilisås. 

4.  Låt nudlarna rinna av väl och blanda dem med grönsakerna. Lägg upp på fat och 
lägg på laxen med sås. Strö över sesamfrön. 

  
Smaklig måltid önskar Christina J 

 
═══════════════════════════════════════ 
 
 

 
 
 
 

7- 8 juni 
 

Viola Hjälmarö 
 

Tidsbeställning  
 

tel. 0150-91333 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Elisabeth Behr, 

zon och massageterapeut 
 

kommer till Vinön 
onsdagen 15 juni 

 
Boka tid på tel  070 - 399 58 08 
tel.tid  8.00 - 9.00 
 
 
 
 



Projektet tar sommarlov... 
 
 
Temavandringarna för barn och ungdomar håller på för fullt och 
ni har säkert sett barn åka runt på ön. I övrigt är det inte så 
mycket på gång i projekten.  
Den 15 juni kommer styrelsen för Våg 21 till Vinön för att ha 
ett styrelsemöte, men även för att se hur det går för oss.  
Till hösten drar vi igång igen och då har vi mycket att göra, då 
ska alla delar i projektet bli klara.  
 
Hälsningar projektledaren! 
 

 
 
 

Fårklippning 
 

Varje vår kommer fårklippare Per Erikson till Vinön.  
Det är lika intressant varje år att se hur snabbt han får av dem 

vinterpälsen. 



 
 

Hej alla glada trädgårdsvänner! Jag hoppas att alla saknade 
trädgårdssidan i förra numret, jag ber om ursäkt för bristande kontinuitet, 
maj är en hektisk trädgårdsmånad, så pass hektisk att jag inte hann 
skriva någon sida! 
Nu är ju omplanteringen i full gång och det man ska tänka på är att sätta 
ner plantorna i krukorna, speciellt tomatplantorna är bra om man får ner 
så långt som möjligt. Tomater får nämligen rötter på stammen. Alla 
plantor får tyvärr inte det så man kan sätta ner dem till första bladparet.  
 

Nu till några frågor jag har fått. Plommon kan drabbas av fruktmögel 
Monilia fructigena och jag har fått frågan om vad man kan göra för att 
undvika detta. Det är besvärligt att bli av med den helt. Jag har inte hittat 
några eventuella sorter som skulle kunna vara bättre än andra utan det 
gäller att gallra frukten så att den inte 
hänger tätt i klasar. Man ska också a
angripen frukt och låt framför allt inte 
fruktmumierna hänga kvar över vinte
fruktmumie är en intorkad mögelangrip
svart frukt som hänger kvar när all annan 
frukt har ramlat ner. Om det är någon som 
har några bra tips om hur man blir av me
sitt fruktmögel så får man gärna höra av sig
till redaktionen. 

vlägsna 

rn. En 
en 

d 
 

 
En magnolia från Kensington park 

 
Efter förra årets dillbrist så kan jag tänka mig att många på ön ska odla 
dill i år. Jag har haft problem med att min dill plötsligt vissnar i toppar, 
och har fått reda på att detta beror på en Ängsskinnbagge, kallas också 
Ängsstinkfly Orthops spp. Den är endast 4 mm lång och mörkfärgad. För 
att undvika denna gynnare kan man täcka dillen med fiberduk.  
 

Om man vill lära sig mer om skadedjur och sjukdomar på växter vill jag 
varmt rekommendera Växtskydd i trädgården av Maj-Lis Pettersson och 
Ingrid Åkesson. Om någon vill låna den av mig så säg bara till. Det är för 
övrigt Maj-Lis som har tagit över trädgårdsprogrammet i P1.  
 

Jag håller fingrarna i kors och hoppas att det inte blir någon mer frost i 
vår, så jag har tagit ut mina plantor för att de ska få så mycket ljus som 
möjligt. Problemet är ju att de får för mycket ljus och gulnar. När man 
börjar ställa ut dem är det därför bra att ha dem i skuggan eller bara ha 
dem ute under molniga dagar. Man kan även köpa fiberduk och lägga på 
dem eller som jag ta utav familjen Olssons eminenta samling av 
nylonspetsgardiner.  
 

Ha det bra i försommarträdgården önskar  
trädgårdsmästar-(jippie) Rosie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Midsommarfirande vid Vinöns skola 

 
Vi klär midsommarstången torsdag kväll kl 18.00 på skolgården. 

Ta gärna med blommor och blader, och ett glatt humör! 
 
På midsommarafton reses 
stången kl 16.00. Vi dansar 
och leker tillsammans, spelar 
på chokladhjulet och köper 
lotter, kastar pil och dricker 
kaffe. I år hoppas vi att vi 
kan lämna paraplyerna 
hemma. 
 
 

 
Midsommardagen  kl 15.00 
kommer folkdansare från 
Vingåker och dansar för oss. 
Efter dansuppvisningen är det 
vernissage och vår första 
utställande konstnär är  
Ingvar Bilock från Gällersta.  
 
 
Hjärtligt välkomna! 
 
 

Arr. Vinöns Kultur- och hembygdsförening 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öppettider 
 

Från 14juni till 14 augusti  tisdag – söndag 12.00 – 17.00 
Under juli månad även kvällsöppet på fredagar till kl 22.00 

 
 

Midsommarafton 
 

Vi dukar upp vår goda sillbuffé mellan 12.00-16.00 
Efter det möts vi på skolgården för traditionellt midsommarfirande. 

 
 

Program sommaren 2005 
 

onsdag 29/6 Totta Näslund trio 
lördag 2/7 One night stand   Covers, dans, allsång 
onsdag 6/7 Mats Ronander 
lördag 9/7 Eva Eastwood featuring Frank Snow, Jan Östlund 
onsdag 13/7 Lasse Tennander  
lördag 16/7 Fubbe mfl. 
onsdag 20/7 Roffe Wikström med band 
lördag 23/7 Tomas (Fille) Neiler  Trubadur 
onsdag 27/7 Lalla Hansson 
lördag 30/7 One night stand    Covers, dans,allsång 
onsdag 3/8  
lördag 6/8 Cover Up     
onsdag      10/8  Räkfrossa med Lasse Lindberg 
 

Dessa arrangemang börjar ca  kl. 19.00 
För bokning av biljett ring:  019- 448010 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cognacs- och Whiskyprovning 
 

 Under hösten kommer vi på Värdshuset att arrangera fyra olika provningar. 
Förutom cognac, whisky och snaps kommer det även att hållas en liten kurs i drinkblandning. 

 
 

3 september Whiskyprovning  
 

Grundläggande whiskykunskap. Vad är whisky? Medan du smakar olika whiskytyper får du 
information om terminologi, tillverkning och historia. Mild, torvsmak, rökighet – här får du 

möjlighet att hitta just din favorit. Provningen leds av Olle Dahlqvist från Whisky-Yard. 
 

1 oktober Cognacsprovning 
 

Lite historia och tradition. Vi provar cognac och brandy och armagnac? 
Olika kvaliteter –  Vad är det för skillnad på en XO och en VSOP ? 

Vi lär hur man ska servera en cognac för att den bäst ska komma till sin rätt. 
Provningen leds av Mikael Knutsson, sommelier och krögare på Restaurang Svalan i Örebro. 

 
 22 oktober Drinkblandning 

 

Lär dig grunderna i hur man blandar en god drink, och vad du bör ha i din hemmabar. 
Vi blandar både klassiska drinkar och nyare varianter. Vi får veta mer om de senaste 

trenderna i drinkvärlden. Välkommen att lära dig röra, skaka och mixa tillsammans med  
Hasse Bihl från BraBar i Örebro. 

 
12 november Snapsprovning 

 

Nu börjar det dra ihop sig till julbord. Då är det bra att veta vilken snaps som är godast till 
sillen, och vilken man bör undvika till laxen. Vi provar olika kryddningar ihop med lite 

tilltugg. Lite historia blir det även denna gång. Provningen hålls av sommelier  
Mikael Knutsson (se ovan). 

 
 
 

Pris för alla fyra tillfällen ca 1500 kr. För mer information och anmälan kontakta  
Vinöns Värdshus tel.019/44 80 10. Välkommen till några trevliga kvällar på Värdshuset!  



 

  Rescue Hjälmaren 
  
 
 
 

ÖPPET HUS PÅ RÄDDNINGSBÅTEN 
 
Lördagen den 9:e juli mellan 11.00 och 15.00 är det öppet hus på räddningsbåten. 
Vi uppmanar alla öbor och sommargäster att ta sig ner till båten någon gång 
under dagen. Där kommer vi visa vilken utrustning vi har, berätta om vår 
organisation, samt ge chans till provturer.  
 
Anledningen till detta är att många inte känner till så mycket om båten, emedan andra tror 
sig veta en hel del, men i själva verket kanske har fel uppfattning!?  
 
Dag: 9 juli 
Tid: 11-15 
Plats: Vid Macken eller Stenören, (ni hittar oss).  
 
Besättningsmän sökes! 
Vi önskar få med ett antal äldre, sjövana personer.  
Vi önskar även få med Dig som är sjukvårdskunnig! 
 
Stödpersoner sökes! 
Vi håller på att bilda en grupp med personer som skall hjälpa till med arbetet kring båten. 
Det kan vara allt från att hjälpa till med sponsorer till att göra affischer, eller måla och 
dona. Är du intresserad, tveka ej! Hör av dig! Det finns så mycket dold kompetens här 
bland stugorna så ni måste ge er till känna.  
 
Övrig information 
Vi möter allt mer positiv respons när vi är ute och hälsar på i hamnarna och båtklubbarna 
runt sjön! Folk är intresserade, glada att vi finns, och vill väldigt gärna hjälpa till.  
 
Vad det gäller båten så finns det inte längre 
några hot om att försvaret skall ta tillbaka den, 
tvärtom så har man i dagarna avslutat hårda 
förhandlingar där SSRS har tagit ytterligare 
båtar med sig hem.  
 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning  
Besättningen 
 
När det är akut:  112 
Jourtelefon:  0705-87 80 78 
Skeppstelefon:  0705-81 80 63 
Rikard Widlund:  0768-56 46 94 



 
 
1 onsdag   

2 torsdag   

3 fredag   

4 lördag 

v. 22 

 

 
 

Fr.o.m. idag har Vinöbagarn öppet dagligen 08 – 17 
14.00 Plantbytardag vid skolan 

5 söndag 

v. 23 

v. 24 

v. 25 

v. 26 

 
 

16 - 17 
 
 

Biblioteket öppet 

måndag 
6 Sveriges 

nationaldag 
 Fira Sveriges nationaldag med alla flaggor i topp ! 

7 tisdag 
 

Fotvård – Viola Hjälmarö i skolan  TIDSBESTÄLLNING  
18.30 Brandövning 

8 onsdag 
 

 
 

Fotvård – Viola Hjälmarö i skolan  TIDSBESTÄLLNING 

9 torsdag  
 

Sophämtning 

10 fredag   

11 
 

Fr.o.m. idag har Örtboden och cykeluthyrningen öppet dagligen 
 

lördag  
 

12 söndag 

 

15.00 
16 -17 
21.00 

 

Friluftsmöte hos Ruth och Lennart Eriksson   Se annons i Ö-bladet! 
Biblioteket öppet 
Musik i sommarnatten i Lännäs kyrka 

13 måndag  Sommarlov för alla skolbarn 

14 tisdag  Fr.o.m. idag har Värdshuset öppet dagligen 12 – 17   Se vidare program! 

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan   TIDSBESTÄLLNING 15 onsdag  

16 torsdag                                                                                   

17 fredag   

18 lördag   

19 söndag 
  

16 - 17 Biblioteket öppet 

20 måndag 
 

 
 

 

Gsommarsolståndet21 tisdag  

22 onsdag   
  

 Sophämtning 
Vi klär midsommarstången på skolgården.  Ta med blommor! 

23 torsdag 
18.00 

  

24 fredag  Tallåsens bangolf öppnar för säsongen 
Traditionellt midsommarfirande på skolgården   Se affischering! midsommarafton 16.00 

 

15.00 

 

Vingåkers Folkdanslag på skolgården 
Sommarens utställningar öppnar i skolan, Vernissage  Se affischering!             

lördag 25 
midsommardagen 

26 söndag 

 

10.30 
 

16 - 17 

 

Gudstjänst i Missionshuset, Erik Persson  
Svenska kyrkan, kyrkkaffe 
Biblioteket öppet  

27 måndag  Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!   

28 tisdag   

 

29 onsdag  Totta Näslund trio på Värdshuset 

30 torsdag   

1 fredag  
 

Nu är det semestermånaden juli ! 

2 
 

lördag  Värdshuset: Covers, dans, allsång 

3 
  

söndag 16 - 17 Biblioteket öppet 
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