Några ord från redaktionen . . .

Sköna maj välkommen till vår bygd
igen, eller hur? Visst är det skönt
när värmen börjar komma och man
kan vara ute i solskenet. Vi kan ju
inte påstå att Valborgsmässoaftonen
var särskilt varm. Det var bara några
plusgrader och blåste nordost nere
vid brasan. Vår brandchef tyckte dock att vi lugnt kunde elda och han
hade alldeles rätt. För att inte frysa ihjäl så blev man tvungen att stå
nära brasan, när den väl hade tagit sig. Trevligt var det i alla fall och
vi fick höra vårtal och vackra sånger.
Det dräller av vårtecken som blå- och vitsippor, fåglar som kommer
tillbaka. Ett annat säkert vårtecken är att man behöver se över sin
skorsten så man inte får objudna gäster, hur noga man än tycker att
man varit med nät och annat så lyckas ofta kajorna få ner grenar i
hålen.
I månadens nummer börjar annonserna inför sommaren komma och
ännu en minnesbild från Gunilla Blomé med de fina akvarellerna av
Rachel Goff.
Bilderna i detta nummer är tagna av 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
Hemsida: www.vinon.se
Vill du bli medlem i föreningen?
Medlemsavgiften för 2006 är 80 kr för enskild och 150 kr för en familj
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Vårvindar friska, leka och viska
Det blåste rejält på valborgsmässoafton
och det var nog många som inte trodde
att det skulle bli någon valborgseld
denna kväll. Men efter många lotterier,
chokladhjul, varm korv och fika så
tändes äntligen brasan. I värmen från
brasan tog så sångarna ton och de
välbekanta
vårsångerna
framfördes
under Carina Helmerssons ledning. Efter
ett vårtal av Peter Kumlin var det så
dags för lite mera fika medan man kunde
beskåda fyrverkerierna på den mörka
natthimlen.
Eva

Välkommen härliga vår!

Vi gratulerar Carina och Peter,
Linnea och Sofia till lilla Emma,
född den 13 april! /redaktionen

All eventuell uppvaktning före, på och efter min
födelsedag undanbedes vänligt men bestämt
Inga-Lill Eliasson, Vinön

Stuga på norra Vinön uthyres
maj – september mot hjälp med trädgård.
Fullt utrustad. Lämpligt för par eller ensamstående.
Kontakta Lundholm, telefon 0733- 78 71 21,
fr.o.m. den 10 maj 019- 14 31 11 eller 019-44 80 26.

Till salu
Trädgårdsbord
60 x 90 cm
2 tomma gasoltuber
P11
Allan tel 019-44 80 25

Lotterivinster!
Det finns två lotterivinster som ej hämtades ut vid lottdragningen under
valborgsmässofirandet vid norra badet på Stenören.
Lotteri serie E, gröna lotter nr 91 andra pris och nr 12 tredje pris. Om
någon har dessa lotter, kontakta Mona Blixt tel 019-44 80 50.

De första åren
Det kan ha varit med Örebrobåten på badutflykt, eller med församlingen på
sommarmöte till Betesda, eller så var det på söndagscykeltur som fastlandsborna
först upptäckte Vinöns charm och sedan kom tillbaka för att fira semester.
Om du ”drabbats” kanske du hyrde in dig hos ö-befolkningen under några soliga
semesterveckor som hof- och porträttfotografen Haquelier. Andra hyrde stuga;
det gjorde riksdagsman Hansson och blev granne med båtbyggare Allan Eriksson
mitt emot skolan i södra byn. Lärarfamiljen Lundholm med sönerna Erik och
Bertil hyrde gamla stugan hos Ernst Nilsson i norra byn. Risbergs hyrde av norra
handlaren Karl-Gerhard Olsson.
Familjerna började köpa egna hus eller tomter för sommarbebyggelse efter
fredslutet 1945. Bland dessa ”sommargästpionjärer” fanns, förutom vår familj,
familjen James från Kumla, Kumlins från Västerås samt cykelhandlare
Segelbergs, Sten Jonssons med flera örebroare. Det här var på den tiden när
”dubbel bosättning” var ett okänt begrepp och familjerna i början av juni
packade ihop från stadslägenheten var de behövde ta med till landet – för att
sedan packa ihop och frakta allt tillbaka till stan i tid för barnens skolstart i
slutet av augusti. I de halvtomma tysta stadsvåningarna blev ”gräsänklingarna”
klar, ty lönearbete varade måndag till och med lördag middag och de flesta
pappor kunde se fram emot korta helger och två veckors semester med sina
familjer på sommarnöjet.
Vårsöndagar tillbringades på ön med förberedelser. Vi barn hjälpte till med
lövkrattning men spanade helst in tecken på att sommaren var på väg –
sommaren, när vi alla kunde inta vårt gemensamma uterum!
Även till stan kom våren; Mamma och vårt hembiträde Kyllikki hade tagit ut
innanfönstren, tvättat och burit upp dem på vinden. De hade vädrat vinterkläder
och packat ner dem med malkulor i pappkartonger som sedan förseglats med
bruna klisterremsor innan också de burits upp på vinden. En eftermiddag skulle
jag få följa med Mamma till butiken Sidenlagret på Fredsgatan och köpa
bomullstyg till sommarklänningar åt mig och mina systrar. Listor skrevs över allt
som skulle med ut till landet. Pappa hade städslat en åkare för flytten och innan
dess måste Mamma och Kyllikki fylla lårar och tvättkorgar med kastruller och
stekpannor, strykjärn, glas och porslin. Sen var det sängar och sängkläder, ja det
kändes som om hela lägenheten i stan skulle tömmas – med undantag för det lilla,
Pappa som gräsänkling, kunde behöva under veckorna.
Vi längtade till landet. Vårt hus på Vinön låg vid bygatan på den sandås som
sträcker sig från norr till söder över ön. Tomten var något helt annat än den
prydliga trädgård som omgav tvåfamiljsvillan i stan där värdfolket, som bodde i

våningen en trappa upp, höll gräsmatta, krattade grusgångar, syrenberså, päronoch äppelträd. En gårdskarl såg till att hus och trädgård sköttes på bästa sätt.
Granne mot norr var skofabriken Suverän Sko som spred sina dofter av läder
och skofärg. Åt väster låg Älvtomta koloniträdgård och tvärs över gatan höll man
på att bebygga ett kvarter med vita trevånings hyreshus.
Tomten på ön var torr och solig och beväxt med björk och tall. Först ut i värmen
var tjärblommorna
följda av aromatisk
timjan med humlesurr.
Strax bakom huset, på
andra sidan staketet,
planade backen ut och
där i hagen betade
bondens kor bland
enebuskar, vildrossnår,
tall och grå flyttblock.
Hagen begränsades på
andra sidan av stenmur
och bortom den åker.
Från vårt hus i norra
byn går man bygatan söderut och kommer så småningom till färjeläget. När en
lastbil skulle över med färjan, det var ju många nu när sommargästerna flyttade
ut, blev det inte mycket plats för andra fordon; kapten Sigvard Nilsson kunde få
med en personbil, typ Volvo PV 444, eller stuva in två, om de var riktigt små och
lätta, som DKW eller Ford Anglia.
Med färjan från Hampetorp onsdagsmorgnar sommartid kom alltid den fullastade
Katrineholmsbryggarn. Det var ett efterlängtat besök. Längs bygatan väntade
kunderna redan med sina tomma 5-liters svagdricksflaskor i korg och backar för
sockerdricka, pilsner och vichyvatten. Där jag satt utposterad vid vår häck
kunde jag se Gusten Malmsten och hans fiskekompis Hilding Johansson där de
satt på sina tomglasbackar och pratade bort en stund under Gustens
rönnbärsträd vid grinden. I handen höll jag pengen; själv skulle jag få köpa en
”Skogsbär” för 27 öre plus panten. Annars var ”Champis” populärt, liksom
”Loranga”. Pilsnern kom i klass I och klass II. Klass III kunde på den tiden
endast köpas på apoteket mot läkarrecept. Varför vet jag: det var medicin!
Då och då kom andra lastbilar till ön med korgar och hushållsgrejor till salu.
Mamma köpte en fiffig stol, ”Husmoderns köksreda”. Den var byggd i furu, hade
ett mycket långt ryggstöd och dubbla framben. Lyfte man upp sitsens framparti
och fällde det mot ryggstödet fick man en köksstege med tre steg. Svingade
man sedan

ryggstödet över det hela hade man strykbrädan klar! Stolen var emellertid tung
och åbäkig och hade länge sin plats i köket vid väggen mellan dörrarna till
rummet och skafferiet.
När sommaren var som vackrast, och Pappas semester ännu långt borta, hände
det att han kom ut en vardagskväll för att njuta av aftonen, en hemlagad middag,
familjen, och nästa morgon åka tillbaka till jobbet. Det var en torsdag och
veterinär Calle Ekelund, gräsänkling med sin familj på västkusten, var medbjuden
ut till ön att stanna över natten. Han hade med sig en kasse delikatesser han
bett butiken plocka ihop till kvällens värdinna. Och mitt i bärsäsongen som det
var, hade man skickat med honom ett droppande paket djupfrysta jordgubbar!
Mamma var ytterst förargad över hur en inte ont anande herre behandlats i
matvaruaffären. Jag minns dock att besöket hos oss blev lyckat; hur de vuxna
satt länge in i den ljumma kvällen på verandan och samtalade. Morgonen randades
säkert alltför tidigt. Färjan gick redan tjugo i åtta.
Sommaren rymde fler besökare och jag fick då tillfälle att använda min nya
sommarklänning. Tyget var modernt, ”bäcke-bölja”, som inte behövde strykas.
Det var rutigt i grönt, vitt och svart. Vid sömmarna syntes ännu små röda
läppstiftsprickar efter knappnålarna Mamma haft i munnen under provningen.
Ett annat tillfälle för klänningen var äventyret att ta färjan och bussen ensam in
till stan för att träffa Pappa; jag kom in lagom för att möta honom efter arbetet
och sedan äta middag på Mjölkbaren vid Storgatan. Var någon av stans sju
biografer sommaröppen och visade
barntillåten film så fick bio avrunda
kvällen. Våningen var tyst och luktade
damm, frukosten nästa morgon enkel. För
mig blev det sedan bussen och
middagsfärjan över sjön tillbaka till den
härliga ön. Först på lördag eftermiddag
kom Pappa ut till oss.
Det blev sensommar, i luften dröjde en
doft av mognande äpplen. En efter en av
sommargästfamiljerna låste sina hus och
lämnade Vinön. Lovet närmade sig sitt
slut och vi måste också flytta tillbaka till
stan med vårt pick och pack inför
skolstarten. Mamma hotade att ta fram
Persilpaketet och grovtvagan för att
skura oss rena. Särskilt fötterna som
nu skulle tvingas in i

skor igen efter månader av barfotadagar. Här hjälpte inget annat än tvättmedel
för att få bukt med ingrodd lort i hälar och dammiga härdade fotsulor. De hade
sprungit över bygatan, sandstranden, ut och in i ladugårdar, släpat över
slåtterängens stubb. Sådant var livet för sommargästbarnen.
Det var den hösten jag skulle börja tredje klass i Vasaskolan, få nya
klasskamrater och en ny fröken. Att komma tillbaka till stan var lika pirrigt av
förväntan som någonsin inför Vinösommaren.
Text: Gunilla Blomé
Akvareller: Rachel Goff

Vi har öppet lördag-söndag-helgdagar i maj
kl 8-17
Fr o m 3 juni öppet dagligen
Beställningar mottages som vanligt
Tel 019 - 44 81 60

070 - 239 02 11
Sten o Mariann

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

Vårstädning vid Vinöns Skola
Lördag 13 maj är det vårstädning vid Vinöns Skola.
Vi krattar och rensar bort skräp på skolgården. Någonstans mitt i
arbetet bryter vi för en fikapaus och dricker kaffe tillsammans. Vi börjar
kl 13.30 och fortsätter tills vi tycker att det är färdigt. Alla städsugna
eller kaffesugna är hjärtligt välkomna att delta!

Vinöns Kultur- och Hembygdsförening
’

Äntligen vår!
Just nu:
Penséer och penséamplar
Jord av olika slag. Vinöpotatis och gul lök.
Strax:
Pelargoner och perenner
Utplanteringsväxter av olika slag kommer samtidigt med
vårvärmen.
För dagsaktuell information eller önskemål ring
44 80 50 eller mobil 070 370 59 50

Välkomna!
Mona Blixt

Svenska kyrkan
har öppet hus i Vinöns skola
onsdagen den 10 maj klockan

14.15

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

LÖRANS FISKGRYTA
Det här receptet kommer från en fiskrestaurang belägen på Lörudden, ett fiskeläge söder om
Sundsvall. Det är en avstickare på någon mil från E4:an, men kan vara värt ett besök om man
åker förbi och har tid och lust att göra ett besök i havsbandet. Mycket vackert, och med den
här fantastiska restaurangen.
Det är beräknat för fyra personer, men är ganska generöst tilltaget. Den fördubbling räcker
nog till 10 pers. Servera med gott bröd , och gärna hemmagjord aioli. Jag plockar gärna
nässlor som jag förväller och hackar och blandar i bröddegen. Går även att frysa i plastpåsar,
jag lägger i en portion lagom till soppa eller ett bak, slår en knut på påsen, lägger i en portion
till. Då ryms det tre omgångar i en vanlig fryspåse. Sedan klipper jag av en bit i taget när jag
ska baka eller göra soppa under vintern.
1 msk curry
1 msk timjan
1 msk dragon
2 paket saffran
1 färsk hackad fänkål
1+1 hackad röd + grön paprika
1 finstrimlad purjolök
1 hackad gul lök
Allt detta fräses i smör.
Häll på 3 dl vitt vin och lägg i två fiskbuljongtärningar. Låt puttra ett par minuter.
Häll på 3 dl vatten, låt koka tio minuter. Red av med 2 msk mjöl utrört i lite vatten, koka
ytterligare 5 minuter. Häll i 3 dl grädde, koka 5 minuter. Lägg i 500 g fisk i bitar, sjud 4-5
minuter tills fisken är klar. Koka inte!
Man kan gärna lägga några skalade räkor, eller ett par kräftstjärtar i botten på tallriken när
man serverar. Det heter gryta, men äts med fördel i djup tallrik med sked. Tänk gärna på att
koka i texten inte betyder stormkoka utan snarare puttra, håll gärna tiderna lite i underkant så
att grönsakerna inte blir alldeles överkokta. /Åsa

Konstnärer och hantverkare
som vill ställa ut eller vara med på försäljningen
i skolan i sommar
ombedes kontakta Yvonne, tel 44 80 57

Dörrblad till salu
Vita dörrar ( utan karmar och trycken )
3 st bredd 625 mm
5 st bredd 825 mm

höjd 2040 mm
höjd 2040 mm

Pris 100:-/st

Anette Jensen
Tel: 070-592 34 52

Vinterdäck till salu
4 st vinterdäck passande till SAAB 900
185/65 R 15
Bortskänkes mot annonskostnad

Dan Karlsson
Tel. 019-44 80 81

Fotvård
1 juni kommer vår fotvårdare Inga-Lill Sevefjord ut igen
för att sköta om fossingarna på dem som vill.

Beställ tid på tel 019-13 66 04 eller 070-557 48 03

Våravslutning
Studiecirkeln ”Vinön förr” har våravslutning lördag 6 maj kl 14.30
Om vädret tillåter tar vi oss ner till Stora holmen och tittar på de
fornlämningar som finns där. Kaffet intar vi ute i naturen.

Varmt välkomna!

Ja, det är väl vår även om den är i kyligaste laget. Så här års vill man ju
gärna städa och fixa iordning allt i trädgården vilka buskar kan man då
beskära nu på våren? Jag tänker inte ta upp alla, så kul ska vi inte ha,
dessutom finns det mycket bra böcker i ämnet t ex Nya beskärningsboken
av bl a Klaus Vollbrecht som ständigt kommer med nya utgåvor. Alla
blödande träd ska beskäras under JAS (juli, augusti, september)
Nu är tid för att göra uppbyggnadsbeskärning av unga äppleträd,
dessutom så får man skära i sina fruktträd när man vill, i JAS är det
många på Vinön som har fullt upp med kräftfisket. Hur ska man då
beskära buskar? Det beror på var tillväxten sitter. Barrträd går bra att
beskära nu. Barrträd har ingen tillväxt på den bruna veden utan bara
längst ut vid skotten så om man vill beskära för att få förgreningar så får
man hålla på nästan varje år vilket faktiskt sker på vissa kyrkogårdar. När
man sågar i gammal ved på gran ska man inte såga vid grenkragen som
på fruktträd utan ca fem cm längre ut, den korta piggen som blir kvar
torkar in efter ett par år och så ramlar den bort med lite hjälp.
Vissa buskar blir med åren risiga och då kan man med gott samvete såga
bort dem vid marken, till dessa hör familjerna: berberis (vårvinter/våren),
forsythia (våren), lagerhägg (våren), karagan där sibirisk ärtbuske hör
hemma (vårvintern), pil (vårvinter/våren), ribes (vårvintern), rosor där
gäller när björken har musöron, rönnspirea (vårvintern), schersmin
(vårvintern), snöbär (vårvintern), syren (vårvintern), tok (vårvintern), det
som står inom parentes är den rekommenderade tidpunkten för
beskärning.
När buskarna har blivit några år gamla
så börjar underhållsbeskärning. För att
göra en förenkling betyder det att man
tar bort gamla grenar för att ge plats
för nya. Även här beror var man sågar
på var tillväxten sker. Sker tillväxten
vid markytan som t ex hassel
(vårvintern), så tar man bort gamla
grenar vid marken. Sker tillväxten
högre upp på växten som t ex på fläder
(vårvintern), så tar man grenarna
längre upp.
Rosenkvitten ska beskäras på våren
efter blomning, samma sak gäller för
forsythia.
På bilden syns beskärning på hög nivå,
nämligen knuthamling av pelarek

Ut och ansa buskarna i den härliga våren
Hälsningar från

Rosie på Vinön.

Stuga på Vinön
Utrustad för sjävhushåll, 6 bäddar
Lediga veckor före v 27, och efter v 32
Pris per vecka 1500 kr
Ring för info: 0703 14 59 71, 0705 47 85 24
eller 019 - 44 81 16
Hälsningar Anna Pettersson.

Elisabeth Behr,
zon- och massageterapeut,
kommer till Vinön onsdagen 3 maj
Boka tid på
tel 070 - 399 58 08
tel.tid 8.00 - 9.00

KONFERENSER i nygammal skolmiljö
Vi ordnar dagkonferenser för max 35 pers, men även fika och mat på möten och
privata tillställningar, t.ex. födelsedags-fester, dop, begravningar.
Bokning och förfrågningar:
Yvonne

tel 019-448057, 073-9280405,

Sten tel 070-2390211

Till Salu
Personbil Fiat Brava 100 16 V grön, årsmodell 1999, har gått ca 700 mil
säljes till högstbjudande
Budet skickas i brev till
Vinöns Kultur-och hembygdsförening
Vinöns skola
715 93 Odensbacken
senast 15 maj 2006
Vid frågor kontakta Sune Mohlin tel 019-44 80 87

Fågelexkursion på Sveriges nationaldag
tisdagen den 6 juni
Christer Svensk från Askövikens Naturskola i Västerås tar oss
med på en morgonpromenad för att se och lyssna på fåglar.

Samling vid norra badet kl 6.00 på morgonen.
Ta med lite matsäck och så går vi vandringsstigen tillsammans.
Vi avslutar vår vandring med att hissa flaggan på skolgården.
Anmäl ditt deltagande senast fredagen den 2 juni till Eva Widlund, 44 80 48

Vi fortsätter med

UPPSNYGGNINGEN av
Stenören

Lördagen den 27 maj
Samling 10.30 vid Norra badet
Ta med fikakorg eller något att grilla
samt gärna räfsa, skottkärra eller dylikt

Vi hoppas på bättre väder denna gången
och gärna bättre uppslutning!
Sjöräddningssällskapet och Hembygdsföreningen

öppnar den 27 maj för säsongen.
Cyklarna kommer redan i början av maj och kommer att hyras ut till
sällskap, så om någon vill hyra cyklar innan den 27 så går det
alldeles utmärkt.
Under försäsongen kommer jag finnas i närheten av Örtboden,
så man kan få ringa på mig.
Sortimentet kommer att vara ungefär som förra året:

Dam- barn- och tandemcyklar för uthyrning
Örtplantor
Torkade örter
Skorpor
Kort
Råd och dåd till din trädgård

Varmt välkomna!
önskar RoseMarie med familj

Säljes

Två sänglådor och en Nicklashylla
Ring Eva eller Petter 44 80 48

Värdshuset öppnar för säsongen
den 12 juni i år

maj 2006
1 Måndag

19.00

Gympa i skolan

2 tisdag

18.30

Brandövning

19.00

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan
Tjejträff i Vinöns skola

Första maj

v. 18

3 onsdag

TIDSBESTÄLLNING

4 torsdag
5 fredag
6 lördag
v. 19

Studiecirkeln ”Vinön förr” har våravslutning

7 söndag

16-17

Biblioteket öppet

8 måndag

19.00

Gympa i skolan

14.15
19.00

Svenska Kyrkan har Öppet Hus i skolan
Tjejträff

9 tisdag
10 onsdag
11 torsdag

Sophämtning

12 fredag
13 lördag
v. 20

Städdag vid skolan

14 söndag

16-17

Biblioteket öppet

15 måndag

19.00

Gympa i skolan

19.00

Tjejträff

21 söndag

16 -17

Biblioteket öppet

22 måndag

19.00

Styrelsemöte Hembygdsföreningen

19.00

Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!
Tjejträff

16 tisdag
17 onsdag
18 torsdag
19 fredag
20 lördag
v. 21

23 tisdag
24 onsdag
25

torsdag
Kristi
Himmelsfärdsdag

10.30

Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt
Svenska kyrkan, kyrkkaffe

Sophämtning

26 fredag
27 lördag
28 söndag

10.30

Uppsnyggning av Stenören, fortsättning

16 -17

Biblioteket öppet

29 måndag

19.00

Gympa i skolan

Mors dag

v. 22

30 tisdag
31 onsdag
1 torsdag

Fotvård - Inga-Lill Sevefjord i skolan

TIDSBESTÄLLNING

2 fredag

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

