Några ord från redaktionen…
Nu har vintern verkligen kopplat ett
grepp om Vinön och vi har lämnat
ännu ett år med Ö-bladet bakom oss.
Ett år som var fyllt av stora händelser
som kommer att påverka våra liv även
under detta år. Men den kanske mest
dramatiska händelsen kom alldeles i
slutet av året och höll nästan på att
störa julfirandet för några av Vinöns
mest jaktentusiastiska innevånare.
Ett omfattande reportage om
vildsvinet kommer naturligtvis längre
fram i tidningen.
Redaktionen vill härmed tacka för alla annonser och bidrag som
kommer till oss, och ser fram emot ett lika händelserikt 2006. Vi
vill gärna att ni som vanligt bidrar med uppslag och idéer till vad
Ö-bladet ska handla om, så vi alla kan fortsätta göra vår väldigt
lokala lokaltidning.
Vi vill också gärna ha fler deltagare i det redaktionella arbetet
som till att börja med kräver lite datavana men som med några
Ö-blad i ryggen ger dataerfarenhet. De som inte gillar datorer är
också välkomna. Det är alltid bra att ha någon eller några som
håller koll på att allt kommer med och på rätt plats och som
trycker.
Bilderna i denna månads Ö-blad är tagna av Ove Persson, Yvonne
Karlsson, Marianne Bildtgård-Bohlin och familjen Widlund.

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 2006 är 80 kr för enskild och 150 kr för en familj
VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, pg 46 94 70 - 9

VINÖNS JULMARKNAD
Tredje advent, söndag 11 december, var det
julmarknad i Vinöns skola. Det var sjunde
året i rad som marknaden arrangerades
och det blev ett välbesökt evenemang, både
vad det gäller försäljare och besökare.
På försäljningssidan inne i skolhuset fanns bagare Sten med fru Marianne, Anita
Malmqvist och Gunilla Forsberg, Lena Magnusson med dotter Ingrid, Rose-Marie
och Eva-Marie Olsson, Yvonne Karlsson, Gunilla Olsson, Terese Hydén och
Vinöns Kultur och hembygdsförening. Ute på gården stod Mona Blixt och Johan
Nilsson med sina varor. Det var full rulle på handlandet, bröd och tomtar, julkort
och gurka, kryddor och dukar, rökt fisk och blommor mm. En trevlig nyhet lagom
till julmarknaden var ”Boken om Hjälmaren” som såldes här. Årets marknad fick
många besökare, ca 100 personer kom för att göra julinköp. När man hade
handlat färdigt kunde man titta på utställningen ”Temavandringar på Vinön” i
stora salen i skolan, och även dricka kaffe och glögg medan man pratade med
vänner och bekanta.

Studiecirkeln ”Vinön förr”
börjar igen lördag 14 jan kl 14.30.
Nästa träff är bestämd till 28 jan samma tid kl 14.30.
Alla gamla och nya deltagare hälsas hjärtligt välkomna!

Hjärtligt tack till Viola Hjälmarö,
vår duktiga och trevliga fotvårdsspecialist! Viola slutar sitt uppdrag på
Vinön och lämnar över det till Inga-Lill Sevefjord som i fortsättningen
kommer att behandla våra fötter med omsorg. Vi tackar Viola för ditt
engagemang och säger välkommen till Inga-Lill.
När Inga-Lill kommer ut till Vinön vet vi inte än, men det kommer att
meddelas i god tid.
.

En ö är ju ett område som är ganska isolerat från sina omgivande likartade miljöer. Vår ö är
som de flesta omgivna av vatten, men ekologiskt är även till exempel Chile att betrakta som
en ö. Det avgränsas i väster av Stilla havet, i öster av Anderna, flera tusen meter höga berg
och i norr av Atacamaöknen. Det är inte mycket som slinker in där, precis som olika landlevande djur har lite svårt att kolonisera Vinön. Men det händer ju att en och annan älg tar sig
ut, vi hade lodjursspår i hamnen härom vintern och vinterns stora samtalsämne har ju varit
vildsvinet.

Det hade antagligen kommit simmandes och hade nog varit här ett litet tag innan det blev
spårsnö. På nätterna gick det ner till Olles åker, den har varit till glädje för både vildsvin (om
än kortvarigt) och änder i vinter. När spårsnön kom började jägarna att spåra galten. De var
ute några dagar, innan de dagen före julafton lyckades ringa in den och följa och stöta upp
den. Den dagen var det många i jaktlaget. Kesnäsa-Janne, sköt den vid Storängen. Galten
vägde 60 kg före slakt, och då kan man tro att dent var ungefär ett år. När de nått den åldern är
det dags för suggan att grisa igen, och fjolingarna stöts bort.

Suggorna väger 80-90 kg, som mest upp till 150 kg. Galtarna blir större och tyngre, vissa
uppgifter tyder på att maxvikten ligger på mer än 300 kg (det kan röra sig om korsningar med
tamsvin)! Både galtar och suggor har betar (hörntänder i under-käken), men de är mindre
utvecklade på suggan och kultingen. Galten har också en puckel på nosryggen som är mindre
utvecklad hos suggan och saknas hos kultingarna. Det tar två år innan galtarnas betar är
färdigutvecklade.

Vildsvin äter mest vegetabilier; rötter på vintern (sippor, rams, kabbeleka bl a), gröna blad
på sommaren men också fallfrukt, ollon och hasselnötter. Från juli och framåt hösten görs
störst skada på jordbruksodlingar. Ungefär 10 % av födan är animalisk; främst daggmaskar,
insektslarver och andra ryggradslösa djur. Vid insektsangrepp på skog på kontinenten har det
visat sig att vissa svin specialiserat sig på att äta skadeinsekterna (eftersom det fanns god
tillgång på dessa). Utfodring har god effekt på att minska skador på jordbruksgrödor.

Vildsvin fanns i Sverige för 8000 år sedan, men har varit utrotade under 200 år. Rymningar
från hägn under 70- och 80-talen har återinfört dem. Nu ökar de snabbt.

Jakttid: Årsungar tillåtna hela året. Sugga som åtföljs av smågrisar är alltid fredad. För
övriga vuxna djur är jakt tillåten16 april – 15 februari. Skyddsjakt tillåten hela året.
Se vidare Länsstyrelsens hemsida www.t.lst.se eller ring 019- 19 35 39. Eftersökshund måste
kunna finnas på platsen inom två timmar.

Lång brunsttid (9 månader) gör att grisningar sker under hela året, men vanligast är februari
– maj. Inom en grupp finns någon form av brunstsynkronisering, vilket gör att grisningarna
sker ganska tätt inom gruppen.

Ett vilt vildsvin blir som mest 10 år gammalt. Hägnade kan de bli dubbelt så gamla.
Det finns ett par avslutade
forskningsprojekt på vildsvin, båda har
utförts i Sörmland. Det ena
(Naturvårdsverket och Jägareförbundet)
visade att djurens aktivitet inleddes vid
solnedgången och pågick i 6 - 8 timmar.
I medeltal förflyttade sig djuren en dryg
halvmil per natt. Suggor och galtar
födosökte över ungefär lika stora
områden, medan vildsvinsgrupper
utnyttjade betydligt större områden.
Vildsvinsstammen skulle enligt
beräkningarna från försöket fördubblas
på 5-6 år. Hela rapporten finns på www.jagareforbundet.se/docs/vildsvinslutrapport.pdf .

Det andra forskningsprojektet (WWF) visade att vildsvin ökar den biologiska mångfalden
genom att gynna växtlighetens rikedom både genom att bökningen tillåter nya frön att gro,
samt genom att sprida sporer med mera som fastnat i pälsen.

Mycket av faktamaterialet kommer från jägareförbundets hemsida,
www.jagareforbundet.se. Där finns mycket bra info om många (jaktbara) djur.
Åsa Ödman

Månadens boktips
En tjock bok om öar
Det var en gång en läkare i Varberg som var förtrollad av vattenomflutet land. Där han
satt med näsan vänd mot västkustens karga öar drömde han om hur livet kunde gestalta
sig för de människor som i alla tider sökt sin tillflykt till öar – för att skydda sig och
också finna sin utkomst av fiske, jordbruk och jakt på säl och sjöfågel. Han började
studera och bygga upp ett bibliotek med ö-böcker, han besökte öar runt om i världen
och skrev själv böcker om dessa. Han var med när den internationella föreningen för
studiet av små öar (ISISA) bildades på Bahamas 1992, vid konferenserna på öarna Skye
i Skottland år 2000 och Taiwan år 2004. Det är många gemensamma intresseområden
att diskutera: det kan t ex vara stigande skatter med svårigheter att lämna över en
fastighet till nästa generation eller vikande inkomster från fiske.
I den andan beslutade Anders Källgård, för så heter läkaren, att skriva ”Sveriges Öar”
som nyligen kommit ut. (Carlsson Bokförlag 2005, 607 sidor, ca-pris 465:-) Det är en
tjock och vacker bok med illustrationer i svart-vitt och färg av Johnny GR Ahlborg.
Tanken har varit att skapa en ö-katalog att slå i, en dokumentation av ö-liv, en vägvisare
och en reseskildring för stunder hemma i läsfåtöljen. Doktor Källgård vill också dra en
lans för den särskilda ö-livsstilen och är övertygad om att närheten till naturen,
småskaligheten och tryggheten i att tillhöra ett mindre kollektiv är bra för människan.
Hur börja? Statistiska Centralbyrån hade gjort en första ö- inventering år 2001 och då
tagit med alla öar som syntes på kartan, små som stora. Man kom fram till att antalet
öar i hav och insjöar uppgick till 221 800, motsvarande 2,6 procent av Sveriges
landareal!

Författaren Anders Källgård och konstnären Johnny
GR Ahlborg tar sig mellan sina 401 öar under arbetet
med boken Sveriges Öar.

Anders Källgård behövde tydligen
skapa sig en ram med ett ganska
finmaskigt nät för att sålla fram
ett hanterbart material till sin bok;
skakade
han
sållet
med
utgångspunkten ”öar med fast
befolkning” kom han ner till 1145.
Lade han till begränsningen ”utan
fast broförbindelse” landade han
på 401. Ja, så fick arbetsramen bli.
– Med tillägget ”öar som övergivits
(av fast befolkning) under 1900talet”. Det innebar ytterligare 815
öar att behandla kortfattat.

Anders Källgård har inte sparat på mödan. Han redovisar kommuntillhörighet,
invånarantal och tillgänglighet samt en del historik och naturbeskrivning. Han har därför
kontaktat landets 290 (!) kommuner, hört med församlingar och turistbyråer, föreningar
och företag. Han har efterlyst bebodda öar i lokaltidningar och tidskrifter. Han har
skrivit, mejlat, telefonerat och besökt privatpersoner runt om. Ekonomiskt stöd för öresor och produktion har utgått från fonder och stiftelser.

En reseskildring för trivsamma stunder hemma i
läsfåtöljen.

Boken Sveriges Öar har tio
kapitel, varav åtta behandlar
havsöar och två kapitel öarna i
insjöar och vattendrag. Alla som
brukar
lyssna
till
sjöväderprognosen
känner
igen
uppdelningen: inventeringen börjar i
västerhavet uppe vid norska
gränsen, går söderöver, rundar
Skåne och Blekinge för att leta sig
upp
längs
ostkusten
mot
Stockholms skärgård och Roslagen
för att sätta punkt med Norrlands
havsöar.

Det är i kapitel nio författaren tar upp öarna i Sveriges fyra stora sjöar; Vänern,
Vättern, Mälaren och Hjälmaren. I Hjälmaren har Anders Källgård hittat 1062 öar som
är större än 100 kvadratmeter och till dessa icke nämnda måtte han väl räkna in t ex
Tjugholmen öster om Vinön där måsar en gång lade sina ägg direkt på den solvarma
klippan, eller Espholmen väster ut dit förr en Vinöbonde trotsade de steniga vattnen och
färjade över sina kor till sommarbete. Jag kommer ihåg när vi var barn på Vinön
sommartid att Lasse Grefberg och jag i våra kanoter paddlade ut och kunde se de stora
djuren röra sig makligt bland den lilla öns alar och aspar.
Tre Hjälmaröar har idag helårsbefolkning: det är förstås sjöns största ö, Vinön, 5,21
kvadratkilometer med 112 bofasta (2005) jämfört med 350 personer år 1880. Härifrån
har Johnny GR Ahlborgs akvarell av Post-Jannes stuga hämtats. Den stugan har tjänat
flera syften bl.a. som uthyrningsstuga och som sommarkafé först i Elisifs och senare i
dottern Marianne Lundholms regi. Båtbyggare Allan Eriksson berättade just för mig att
Post-Janne på 30-talet rodde posten från Lännäs till Vinön och att han senare flyttade
till Götlunda.
Valen ligger på andra plats med en landareal på 1,20 kvadratkilometer och en befolkning
på 18 fördelade på nio hushåll. Kring år 1930 bodde över 70 personer på ön. Här har
Anders Källgård varit i land och intervjuat Björn Eriksson, Hjälmarfiskare i sextonde
generationen. Den tredje åretruntbebodda ön är lilla Uddgarn (0,11 kvadratkilometer) i
Mellanfjärden nära fastlandet i norr, med två bofasta. Ön är privatägd och
kommunikationerna fungerar här med hjälp av båt, hydrokopter och skoter.

Öarna som är övergivna vintertid men lever upp på sommaren är flera och dit räknar
Anders Källgård Björkön, Vraks Viholme, Fåran där familjen Elis Vinberg bodde, samt
Tåkenön nära Julita och Värhulta ö sydsydost om Arboga.
Varje kapitel avslutas med tack till de många personer som hjälpt till vid
materialinsamlandet, samt med lästips. I boklistan efter kapitel nio ingår både Carl Th.
Bloms novellsamling ”Vinöns själ” från 1942 och Bo Eks ”Vinön – en resa”.
Text: Gunilla Blomé
Akvareller: Rachel Goff
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Nu när vi just har lämnat det gamla året bakom oss är det lite roligt att se vad som
egentligen hände. Att det är väldigt många som kommer till Vinön under ett år har vi
förstått, och alla kommer faktiskt inte med färjan. En dag fick Bagarn fikagäster som kom
med helikopter.

FFÄÄRRJJAANN
Sommaren var till att börja med lite tvekande vädermässigt och det ser man också på
statistiken från färjan som säger att det transporterades 4 742 personbilar under juni medan
det under juli var hela 7 412 personbilar som åkte över. Det tror man är rekord för leden.
Under augusti som också var en fin sommarmånad åkte det över 5 720 personbilar. Under
hela 2005 transporterades det lite drygt 49 000 fordon, och nästan 19 000 fotgängare.

V
VÄÄRRDDSSHHUUSSEETT

har haft fullt upp som vanligt under
sommaren. Alla artistuppträdanden var slutsålda och man har
haft många fina artister under året som t ex Mats Ronander,
Lasse Tennander, Roffe Wikström, Lalla Hansson med flera.

B
BAANNGGOOLLFFEENN
har haft ungefär lika mycket besökare som tidigare år.

SSKKOOLLAANN

har som vanligt varit flitigt använd
under hela året. Fotvården har varit på plats
sammanlagt 11 hela dagar och 2 halvdagar.
Svenska kyrkan har haft öppet hus 4 gånger
under våren och 4 gånger på hösten. Vid 6
tillfällen har skolklasser hyrt skolan och
Vinökonferenser har haft 9 konferenser. Utöver
detta används skolan av olika sammanslutningar
som exempelvis Brandvärnet, Sjöräddningssällskapet och bredbandsmöten och andra
projektmöten har varit i skolan. Tjejligan och gympan är ju också flitiga
användare. De flesta av dessa aktiviteter har ni redan läst om i Ö-bladet.
Under sommaren förde våra flitiga sommarjobbare statistik på besökare
och det kom ca 4 500 besökare till skolan under sommarveckorna.

C
CYYKKEELLUUTTHHYYRRNNIINNGGEENN
När det gäller cykeluthyrning så hyrdes det ut 340 cyklar för heldagar
under sommaren. Den 12 juli var det en toppnotering på 28 cyklar som
var uthyrda under dagen. När det kommer till tandemcyklar så fanns
det bara 6 tandemcyklar så det var inte så svårt att få alla dem uthyrda.
Under hela sommaren hyrdes det ut 73 tandemcyklar för en heldag.

V
VIINNÖÖBBAAGGAARRNN
Vinöbagarns sjätte sommar var ganska lik de tidigare. Soliga dagar
var det trångt runt borden i trädgården, regniga dagar kom ändå de
trogna kunderna. Veronika med kompis representerade Vinöbagarn
vid Jordbrukets dag i Julita och vid ryttartävlingarna på Segersjö.

SSJJÖÖRRÄÄDDDDNNIINNGGEENN
Vår egen sjöräddning har under året haft ett tiotal utryckningar.
Man har dessutom haft ett sextiotal träffar där man visat upp
båten runt om i sjön och övat för att lära sig mer om den nya
utrustning som man har fått under året.

M
MAACCKKEENN
Från Macken meddelar Jocke att det har varit 800 tankningar förra
året plus en hel del badgäster som kommer från badet och är
glass-sugna.

Vad var det för stora spår man kunde se nere vid Harset under julhelgen? Som
vanligt fanns det gott om t.ex. rådjursspår, men det här var riktigt stora spår.
Man blir ju lite nyfiken och undrar vilket djur det är som har gått där. Vi var flera
stycken som fick syn på de stora spåren under några dagar kring jul. Men ännu
har ingen kunnat säga var de kom från. Är det någon som vet var spåren
kommer från hör gärna av er till redaktionen.
Om man går in på hemsidan ”Rovdjurscentret De 5 stora” kan man läsa mer om de olika
spåren. www.de5stora.com/omrovdjuren/lodjur/spar/index.asp

Lodjur
Lodjurens spårstämplar ger ett påfallande runt
intryck jämfört med hunddjurens spår, som är mer
ovala i sin form.
Ofta felbestäms lospår till vargspår. Ett säkert sätt
att skilja loarnas spår från hunddjur är på
tådynornas placering i förhållande till varandra.
I tydliga spår efter lodjur kan man se att tårna
sitter asymmetriskt, det vill säga olika långt fram.
Att skilja lospår från hundspår på förekomsten av
klomärken är där emot svårare, lodjuren kan dra in
klorna vilket inte hunddjuren kan. Trots det ser man ganska ofta tydliga märken efter
klor i lospår. Storleken för ett lodjursspår ligger mellan 7-10 cm. Framtassen är något
större än baktassen. Lodjuren använder sig av flera olika gångarter men gång eller trav
är vanligast.

Varg
Under rätt snöförhållanden kan man hitta tydliga spårlöpor efter
vargarna, vilket också används för att beräkna deras antal. De flesta
rapporter om vargspår visar sig dock vara från hundar, lodjur eller
rävar. Det är inte alltid helt lätt att avgöra när man står där med ett
spår framför sig, utan det krävs en hel del kunskap och lång
erfarenhet för att alldeles säkert kunna avgöra vems spår det är.
Det man oftast slås av när
man ser ett vargspår är
storleken. Ett spår efter en
vuxen vargs framtass kan
vara upp till 11 cm långt.
Vissa mycket storvuxna
hundraser kan ha lika stora
tassar. Men då ser ofta
själva spårlöpan
annorlunda ut. Hundar rör
sig "vimsigare", medan
vargars spårlöpor oftast ser rakare och "mer målmedvetna "ut.
Vargar rör sig ofta i trav och de använder sig gärna av lättframkomliga vägar. Allt ifrån
isen på bäckar, sjöar och åar, till skoterspår och bilvägar, allt för att spara energi.
På ett dygn kan en varg förflytta sig bortåt 20 mil. Den tillbringar normalt ungefär en
tredjedel av dygnets timmar i rörelse. Vintertid rör sig vargen när som helst på dygnet,
medan den sommartid oftast är mer aktiv under natten.

På WWF:s hemsida kunde jag också läsa att ett vargspår mäter 9-12 cm. Till skillnad från
lodjurs- eller andra kattdjurspår kan man skära spåret i två diagonaler, precis som man
ritar ett "x" mitt i spårstämpeln.

Hund
Hundspår förväxlas lätt i skogen med vilda hunddjur som t.ex.
varg, räv, eller mårdhund i och med att det finns så många
olika hundstorlekar.
Om de enskilda spåren är tydliga kan man se att hundens
trampdynor sitter tätt intill varandra (tassen spretar inte).
Hundar rör sig oftast i gång eller trav. Spårlöpan är buktande
och gången saknar "målmedvetenhet".
(www.skogsreflexen.net)

Eva Widlund

På vinterhalvåret (från oktober till april) kommer jag
att dela ut dagstidningarna senare. Jag kommer att
åka med första färjan på morgonen och därefter delar
jag ut tidningarna. På sommaren (april till september)
kommer tidningarna samma tid som tidigare.
Ingemar Andersson

Vi tackar för den fina servicen som du ger oss och
inser ditt förnuftiga beslut. Dessutom tackar vi
dig för att du delar ut Ö-Bladet.
Ö-Bladsredaktionen

Tjejträffarna startar igen i januari
Vi börjar med en indisk afton 11 januari som bl a innehåller
indisk mat till självkostnadspris. Therese Allard berättar om sin
resa till Indien som hon gjorde i november 2005. Lämplig klädsel
t ex sari, eller hur?
Vårens program för tjejträffarna bestäms under kvällen.

Alla tjejer hälsas hjärtligt välkomna!

Farligt avfall hämtas vecka 6
Vad kan jag få hämtat?
•
•
•

farligt avfall
mindre el- och elektronikavfall
större el- och elektronikavfall

Hur gör jag?
•

Senast en vecka före hämtningsdatum ringer du kundtjänst

019 – 21 21 00 och beställer hämtning.

•
•
•

Senast 7.00 hämtningsdagen ställer du ut ditt avfall
Farligt avfall läggs i den röda miljöboxen.
Mindre el- och elektronikavfall samlar du i en lämplig förpackning
och märker ”El-avfall”

Vad kostar det?
Hämtning av farligt avfall och mindre el- och elektronikavfall är gratis. Större
avfall t.ex. tvättmaskin, kyl och frys kostar 50 kr per kolli.

Du får inte lämna
Element, fläktar, proppskåp, kablar och annan fast installerad utrustning,
inte heller varmvattenberedare och villapannor, maskiner för industri eller
jordbruk, samt elektrisk utrustning från bilar.

Bredbandet
Efter lite sorger och bekymmer för en del i början verkar
det nu som om bredbandet fungerar! Åtminstone för alla
dem som jag pratat med inför den här notisen. Det gäller
både de som har dragit fiberkabel ända in i huset och för
dem som använder ADSL. Vill du haka på? Tag kontakt
med Pär Spector på Thalamus, 019 – 673 22 66
par.spector@thalamus.se eller www.stadsnat.se.
Åsa Ödman

God fortsättning
på det nya året!

KONFERENSER
i nygammal skolmiljö

Jag kommer att baka på beställning

Vi ordnar dagkonferenser för max 35

till fredagar, tillägg i sortimentet är

pers, men även fika och mat på möten

semlor som finns att beställa

och privata tillställningar, t.ex.

fr o m fredagen 20 januari
tel 44 81 60 eller
070 - 239 02 11

födelsedags-fester, dop, begravningar.
Bokning och förfrågningar:
Yvonne

tel 019-448057,
073-9280405

Sten

tel 070-2390211

__________________________________

__________________________________

Elisabeth Behr,

Simresorna till Vingåker

zon och massageterapeut,

startar tisdagen 17 januari.

kommer till Vinön

Samling vid färjan klockan

onsdagen 18 januari.

17.40 för samåkning.

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

Även herrar är välkomna.
Tjejgruppen

GREKISK KYCKLINGFILÉ
4 PORT

En trevlig bjudrätt med grekiska förtecken som fetaost och svarta oliver.
4 kycklingfiléer
1 msk smör eller margarin
2 dl hönsbuljong, ½ tärning
2 dl matlagningsyoghurt
2 vitlöksklyftor
2 tsk oregano
75 g fetaost
20 svarta oliver
Till servering:
ca 500 g rotfrukter, t ex morot och palsternacka
ca 500 g potatis
1. Bryn filéerna i matfett och lägg över i ugnsfast form, låt steka klart i ugn,
ca 20 min.
2. Skala rotfrukterna och potatisen och skär i jämnstora bitar, gärna
klyftor. Koka var för sig i lättsaltat vatten och servera till kycklingen.
3. Koka upp buljongen och vispa i matlagningsyoghurten. Pressa i vitlöken,
krydda med oregano och smula i hälften av fetaosten. Häll blandningen
över filéerna och smula över resten av fetaosten. Strö över oliverna.
Smaklig måltid önskar
Christina och Ulf

Brev från Viola
Först vill jag önska alla "mina" kunder och alla andra en god fortsättning på nya
året. När jag började med fotvården sommaren 1999 frågade man "ska du
fortsätta" det bestämmer inte jag blev svaret utan kunderna och det gjorde dom,
har haft trogna kunder på Vinön i 6 år och jag tackar för förtroendet.
Jag hittade ett litet hotell "Villa Björkdungen" (hos Greta Vinestrand) med
mycket god service och god mat, ibland fanns någon mer gäst men oftast har
ägarinnan och jag varit ensamma. Vilka middagar, som sist t.ex.korngryn och
fläsk och alla ostkakor under årens lopp. Greta, jag kommer tillbaka, kanske får
jag ostkaka igen.
Nu tar Inga-Lill Sevefjord över fotvården så ni även i fortsättningen får era fötter
omskötta, för som Birgitta Andersson säger "man ska vara glad åt fötter"
Må så gott och tack för mej.
Vi ses!
Viola Hjälmarö

Nu ser vi fram mot ett nytt spännande trädgårdsår, enligt rykten så
kommer pastellfärger och lantlig charm även att vara stort i år också i
trådgårdsmodet men det spelar ju egentligen ingen roll.
Jag tänkte börja året med lite övergripande funderingar över trädgården,
nu när allting är täckt med snö är det enklare att se strukturerna i
trädgården, vad är det som är bra vad är mindre bra, vad vill man ha för
nyheter till nästa år.
Problemet är att det är svårt att tänka övergripande när man väl står där
på plantskolan eller tittar i frökatalogen, då kommer visionerna om
enorma prunkande rabatter. För att få en trevlig, mysig trädgård som
man vill vara i så måste man tänka som när man inreder ett rum i ett hus.
Ett rum måste ha golv, tak och väggar, det måste en trädgård också ha.
Det var ingen slump att det populära tv-programmet hette Gröna rum för
det är precis det man ska skapa i sin trädgård.
För mig själv var det svårt att vrida tankesättet från blommor och buskar
till att skapa rum, strunta i blommorna innan du har in färdiga struktur i
trädgården. När man har golv, tak och väggar då kommer blommorna, jag
har själv börjat i fel ände. Det är oftast ha begäret och samlarmanin som
får människor att bli trådgårdsintresserade, man vill ha 17 sorters
solrosor, det är fint med solrosor men man kan ju variera sig.
Vad menar jag med tak, golv och väggar?
Golvet är inte så svårt att förstå, det är i många fall gräs, grus, plattor
eller liknande. Man kan variera sig i det oändliga, golvet är i de allra flesta
fall något att gå på, men det kan ju också vara ett smycke i trädgården.
En oklanderligt fin och välskött gräsmatta, som är välklippt som ett
salsgolv är vacker. När man tittar i katalogerna för sten och betongplattor
inser man också att ett vällagt och något sluttande betongplattsgolv också
är tjusigt men oftast är det något att röra sig på. (Om det är någon som
vill bli en betongplatts-fetischist så lånar jag gärna ut mina kataloger från
Starka och St Eriks)
Tak i trädgården får man av träden,
som man förhoppningsvis har i
trädgården eller så är de under
uppväxande. De blommar kanske inte
alltid så fint som på bilden som min
kollega Marianne Bildtgård-Bohlin tog i
London i våras, men ett tak i
trädgården ger trivsel och skydd. Ett
tak kan man också få till med en
spaljégång eller en rosenbåge. I
februari tänkte jag fortsätta med
väggarna, det är väl knappt ni kan
bärga er, eller hur?
Hälsningar från

Rosie på Vinön

januari 2006

1 söndag
v. 1

16 -17

Biblioteket öppet
Nyårsdagen

18.30

Brandövning

2 måndag
3 tisdag
4 onsdag
5 torsdag

Sophämtning

Trettondedagsafton

6 fredag
Trettondedag jul
7 lördag
16 – 17
19.00

8 söndag
v. 2

Biblioteket öppet
Gympa i skolan

9 måndag
10 tisdag
11 onsdag
12 torsdag

19.00

Tjejträff i Vinöns skola – Indisk afton
Tjugondag Knut
Beställ bröd!

Tjugondedag jul

13 fredag

v. 3

14 lördag

14.30

Studiecirkeln ”Vinön förr” startar igen

15 söndag

16 – 17
19.00

Biblioteket öppet

16 måndag

19.00

17 tisdag
18 onsdag

Gympa i skolan

Styrelsemöte Vinöns Kultur- och hembygdsförening
Simresorna till Vingåker börjar! Samåkning

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan
19.00

19 torsdag

TIDSBESTÄLLNING

Tjejträff i Vinöns skola
Sophämtning

Beställ bröd!

20 fredag
21 lördag
22 söndag
v. 4

16 – 17
19.00

Biblioteket öppet
Gympa i skolan

23 måndag
24 tisdag
25 onsdag

Simresa till Vingåker
19.00

Tjejträff i Vinöns skola

Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

26 torsdag

Beställ bröd!

27 fredag
28 lördag
29 söndag

v. 5

30 måndag

14.30
10.30

Studiecirkeln ”Vinön förr”

Konungens namnsdag

Gudstjänst i Missionshuset, Benny Larsson
Svenska kyrkan, kyrkkaffe

16 -17
19.00

Biblioteket öppet
Gympa i skolan
Sista dagen för att beställa hämtning av farligt avfall v.6

Se annons!

31 tisdag
Vad händer nästa månad på Vinön? Kom ihåg att meddela redaktionen,
så det kommer med i kalendariet.

