


Några ord från redaktionen… 
 
Så har sommaren kommit i alla fall 
om man tittar i almanackan, och det 
finns ju de modiga som badar 
dagligen, all heder åt dem som 
trotsar vädret och temperaturen.  
  
I månadens Ö-blad finns också 
många andra sommarinslag som 
sommarturlistan och Värdshusets 
program har också kommit, så nu 
gäller det att kasta sig på telefonerna 
så man får några biljetter till 
sommarens stora begivenheter, när 
annonsen väl kommer ut i andra lite 
större tidningar då kan det bli svårt  
att få tag på biljetter… 
 
De övriga typiska sommaraktiviteterna är igång, som att bagaren 
frestar oss med att ha öppet dagligen och att skolan öppnar för 
säsongen vid midsommar. 
På programmet står familjedag, loppis och melodikryss. Så det är 
bara att börja rensa bland de saker som man inte behöver längre och 
boka bord i konstutställningen i skolan, frågan är om man går hem 
med mer saker som man kom dit med eller ej. 
 
Foton till månadens Ö-blad är tagna av Eva Widlund med familj,  
Ulf Johnsson, RoseMarie Olsson och Johan Nilsson. Till texten om 
Vinöminnen är det Rachel Goff som har gjort de fina akvarellerna.   
 
  

 
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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Vinöns kultur- och hembygdsförening  
Sommaren 2005 

 
torsd 22 juni 
Vi klär midsommarstången tillsammans kl 18.00 
Kom och hjälp till! Ta med blommor och björkris! 
 
Midsommarafton 
Traditionellt midsommarfirande på skolgården kl 16.00 
 
Midsommardagen 
Folkdansare från Vingåker dansar kl 15.00 
Konstutställning och hantverksförsäljning öppnar 
 
sönd 9 juli 
Vernissage  
Familjedag ”Ö-kampen” – tävlingar för alla åldrar 
 
sönd 23 juli 
Vernissage  
Loppmarknad på skolgården 
 
sönd 6 augusti 
Vernissage  
Melodikryss i bersån med levande musik 
 
lörd 26 aug 
Lyskväll  
Marschallerna tänds utmed stränderna kl 20.00 

 
 

Varmt välkomna till sommarens arrangemang! 
Vinöns Kultur- och hembygdsförening 

019 – 44 81 01 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Öppettider 
 

Från 13 juni till 13 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 kl 12.00 och 14.00 
Ring och boka bord! 

Efter det möts vi på skolgården för traditionellt midsommarfirande. 
 
 

Program sommaren 2006 
 

onsdag 28/6 Dan Hylander med Trio ”Till vår vän Totta” 
lördag 1/7 Cover Up dans 
onsdag 5/7 Räkfrossa med Lasse Lindberg  
lördag 8/7 Öppet kl 17.00-24.00 
onsdag 12/7 Micke Rickfors aukustiskt  
lördag 15/7 Fubbe mfl. 
onsdag 19/7 Roffe Wikström  
lördag 22/7 Double Inn irländsk musik 
onsdag 26/7 Mats Ronander och Benneth Fagerlund 
lördag 29/7 One night stand Covers, dans 
onsdag 2/8 Lasse Tennander 
lördag 5/8 Fille, Robin och Janne på färjan 
  trubadurer med olika stilar     
onsdag       9/8 Johan Blohm känd från The Refreshments 
lördag         12/8 Whisky & Dynamite countryband 
 

Dessa kvällar öppnar vi kl. 19.00 
För bokning av biljett ring:  019- 448010 



Tallåsens Bangolf 
 

öppnar för säsongen på midsommardagen 
kl. 14.00 

 
I år kommer vi ha öppet på vardagskvällarna och på helgerna.  

Titta efter öppet skylten vid vägen! 
 

Vi har även i år glass, kalla drycker, godis och kaffe 
 

Välkomna! 

 
För information och  

öppettider ring  
 

019-44 80 23, 
070-697 42 19, 070-652 04 25 

 
Kerstin och Ola 

 

 
 

Ull bortskänkes 
 

Fårull bland buskar och blommor l

hålla rådjur på avstånd. 

är 

 

  

Kom och hämta gratis!  
 

Den här ullen duger inte till att 

göra något med, men till hösten finns 

det sommarull, som är renare. Är du 

intresserad? 

 

Åsa och Johan,  

44 80 19, 070 - 634 80 19, 0768 - 55 97 14 



 
 

Nu är det dags att sommarplantera! 
 

Det finns perenner och ettåriga sommarblommor, tomatplantor, 
vattenkannor samt jord. 

 
Onsdag, fredag och lördag är jag på torget i Kumla men kommer hem 

med någon eftermiddagstur med färjan 
 

Välkomna hit och titta om något passar! 
 

Mona Blixt 
 

019 – 44 80 50 
070 – 370 50 50 

 
 

 
 

 
Naturfoton från Vinön och Stockholmsbilder  

 
visas på Hantverkarboden i Wadköping, Örebro 

 
27/6 – 2/7 2006 

 
Lena M Sjöström 

 
 

 
 

EFTERLYSES 
 

Har ni leksaker till övers? 
 

Uteleksaker, bollar, spel mm 
 

Skänk dem gärna till Hembygdsföreningen 



 
Vinön i slutet av maj. 
 
Så är vi nu hemma igen efter nästan fyra års segling i Medelhavet. Denna gång 
startade vi i Marmaris en tidig morgon i mitten av mars närmare bestämt den 16 för 
att så snabbt som möjligt ta oss till Kroatien. Vi stannade på öarna Kos, Amorgós, 
Sifnos och Poros innan vi kom fram till Korintkanalen. Färden fortsatte sedan till  

Staden Poros i Grekland                  Liston café i Korfu stad 
 
Preveza där vi stannade knappt en vecka. Preveza är ett ”svenskläger”, dvs många 
svenska båtar ligger där. Vi träffade några av dem och hade några vilsamma dagar 
innan vi fortsatte till Korfu. Där hade vi tänkt vänta på lämpligt väder för segling direkt 
till Kroatien. Eftersom det var så tidigt på säsongen var väderprognoserna lite osäkra 
så vi bestämde oss för att ta vägen via Brindisi i Italien. På så sätt behövde vi bara 
en väderprognos för ett dygn i taget och dessa är ju lite säkrare.  
I Korfu blev vi liggande tre nätter innan en hyfsad prognos kom. Under tiden turistade 
vi i Korfu stad som visade sig vara en fin liten stad med en gammal stadsbebyggelse. 
Tidigt på morgonen den 6 april kom vi fram till Brindisi efter att de sista två timmarna 
haft en kuling över oss. Även Brindisi visade sig vara en trevlig stad även om den just 
när vi var där präglades av det italienska valet. Vid stadskajen hade vi sällskap av 
några andra båtar bl a två irländare som vi hade en del kontakt med.  
Efter fyra nätter i Brindisi fick vi en lämplig väderprognos för färd mot Kroatien och 
Dubrovnik. Sjön hade lagt sig efter fyra dagars blåst och vi fick nu en tur på ett platt 
vatten utan någon vind alls så det blev motorgång hela vägen. De första dagarna i 
Dubrovnik vågade vi inte lämna båten eftersom man väntade ett oväder. Som tur var 
dök det aldrig upp. Under tiden hann vi göra lite underhåll på båten vilket var 
behövligt. Den tredje dagen i Dubrovnik kunde vi turista lite och gjorde en lång 
vandring i den gamla stan vilket verkligen var en upplevelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilden över från Dubrovniks gamla hamn, till höger 
från stadsmuren i Korčula  



 
 
Färden fortsatte sedan till ön och staden Korčula. Som många av de kroatiska 
småstäderna låg den gamla stadsmurs-omringade staden Korčula på en udde, lätt 
att försvara. Nästa stopp var på ön Hvar, ett stort turistmål för många nationaliteter. 
Nu hade vi fått nog av städer och sökte oss till mindre orter och ankarvikar. Den 
kroatiska skärgården är ju ett paradis för seglare. Så småningom kom vi fram till 
Kornatiöarna, en av Kroatiens nationalparker. När vi kom in bland öarna gled vi 
långsamt fram på ett spegelblankt vatten. Landskapet var lite speciellt. Ebbe 
Gustafsson skriver i sin bok ”Seglingar i Adriatiska havet” att öarna påminner om ett 
månlandskap eller öarna i Roslagens skärgård som Gillöga, Lygna eller Fredlarna. 
Vad vet vi, fint var det i alla fall. Det ligger mycket i det där med Roslagen för det 
påminde faktiskt väldigt mycket om svensk skärgård även om öarna var lite högre.   
Efter drygt tio dagars segling i fint sommarväder i den kroatiska skärgården kom vi 
fram till Pula med sin fina amfiteater. Där stannade vi ett par dagar mest beroende på  
 

 
Amfiteatern i Pula, Kroatien                                              Hamnen i Piran, Slovenien 
 
regnväder. Nu hade vi inte långt kvar till Koper så vi gjorde några väldigt korta 
dagsetapper för att besöka orter som Rovinj, Novigrad och Piran i Slovenien, alla tre 
mycket fina småstäder speciellt Piran. 
  
Sista turen på Medelhavet var färden till Koper där vi så småningom skulle lyfta 
båten och transportera den genom Europa till Kiel i Tyskland. Ulf följde med båten på 
lastbilen genom Slovenien, Österrike och Tyskland i en sagolik försommarskrud 
medan Christina fick ta tåget samma väg. Den 12 maj sjösattes båten i Kiel och dan 
därpå mastade vi henne och gjorde klart för avgång på söndagen. Då fick vi en 
fantastisk segling, den bästa på flera år, de 95 sjömilen till Hesnaes på Falster 
(Danmark). Efter övernattning fortsatte vi till Ystad där Henrik stod på kajen och tog 
emot oss. Han transportseglade en båt från Orust till Stockholm med sin chef. Vi slog 
oss i följe med dem och via Simrishamn och Borgholm seglade vi in i dimma vid 
Landsort den 20 maj. Nu ligger båten i Skanssundet och vi tänker segla i den 
skandinaviska arkipelagen några år framöver. 
 

Sommarhälsningar från Christina och Ulf 
 



Bryt ny mark!  
 
- något nytt kan hända- 
 
Gösta Berglind  
(evangelist på Vinön på 1950-talet) 
 
 

delar erfarenheter från flera platser 
på friluftsmöte hos Ruth och Lennart Eriksson 

söndagen den 11 juni kl 14.30 
(vid regn i Missionshuset) 

 
Sång, musik och kaffeservering 

 
Insamling till ”Bröd till bröder” 

Välkommen! 
 

Ett angeläget ämne! 
 

 
 

Dubbelsäng med resårbotten 
160 x 200 cm 

 
Bortskänkes  

Ingegerd Isaksson 
Tel:073-0343935 

 
 

                                           
 
 

 Fisk säljes 
 
 
Johans fiskvagn, tel 0768 - 55 97 14 
Johan.fiskare@ipbolaget.com
 
Vid gula krysset norr om bageriet 

mailto:Johan.fiskare@ipbolaget.com


 
Så var det försommar, våren kom ordentligt när den väl kom, sen blev det 
kallt igen, det var så man nästan inte hann med men så är det med maj, 
den kommer och svischar förbi och man undrar varje år vart den tog 
vägen men det är den månaden när man bär med sina små plantor ut och 
in och täcker över mot solen. För även om man har haft sina plantor 
under växtlampor så är det ljuset inte på långa vägar så starkt som solen 
är. Det absolut bästa är ju växthus och drivbänkar som gör plantorna 
korta och knubbiga precis som vi vill ha dem.  
 
Jag har ställt ut mina änglatrumpeter efter vintern och de börjar nu visa 
tecken på att de vill ha mer näring, bladen är inte friskt gröna utan lite 
gröngula. Änglatrumpeter kan nästan inte övergödslas, de vill ha mycket 
näring och ofta. Eftersom änglatrumpeter är giftiga och man inte ska äta 
dem tycker jag man kan satsa på U-jord och man kan dessutom 
gödselvattna med n
Änglatrumpeterna 
som har stått ute 
har inte trivts så br
i det lite kyliga 
vädret och kan även 
därför se lite tris
ut. 
 
Maj 

ågot lämpligt som man har till hands. 

a 

ta 

är en väldigt 
ektisk månad så 

l 
g 

på 
n det 
nära 

u är det även tid att börja bekämpa alla otäckingar som kommer och vill 

på 

älsningar från Rosie på Vinön.  

h
det gäller att ta til
vara på all blomnin
vi har runt oss med 
körsbärsblommor, 
äppelblommor, 
syrener och det 
gäller att passa 
att njuta, om man struntar i att beskära sitt äppelträd i 40-års tid ka
kanske bli så här mycket blommor på det vart femte år. Bina har ju 
till maten i en vecka också.  
 
N
åt våra växter. De stora på fyra ben lämnar jag till jägarna med varm 
hand. De jag vill höja ett varningens finger för är speciellt de som äter 
rosorna så här års. Det finns ett antal steklar vars larver väver in sig i 
rosenbladen och äter upp bladen inifrån. Bladen rullar ihop sig och där 
inne ligger de. Det man kan göra är att öppna upp bladen och klämma 
ihjäl dem. Om det är en rosenskottsstekel ska man ta bort hela kvisten 
och bränna den. Lycka till! 
 
H
 



Nätverket Måltidsriket söker 
småskaliga livsmedelstillverkare 
 

Idén med måltidsriket är att man ska marknadsföra regionen i Örebro län 
och Värmland som Måltidsriket på samma sätt som man har marknadsfört 
t ex Glasriket. I nätverket kring måltidsriket finns redan några stora jättar 
som Atria/Lithells, Parkhallen och Ölme prästgård. Det man letar efter nu 
är de mindre livsmedelstillverkarna och restaurangerna som vill utveckla 
sina företag.  
 
Vad har vi små livsmedelsaktörer på Vinön för nytta av det här? De som 
är intresserade får gå på kurser, vara med i marknadsföring. De kan 
också hitta nya försäljningskanaler och kanske till och med större företag 
som är villiga att investera i våra företag.  
De som är intresserade får gärna höra av sig till mig på e-post 
rosemarie.vinon@telia.com, eller dyka på mig vid tillfälle, så kommer jag 
att vidarebefordra er till Anna Berggren som är kontaktperson för oss som 
är lite mindre. Eller så kan man gå in på deras hemsida 
www.maltidsriket.se och där kan man beställa nyhetsbrevet hem till sin 
dator varje månad.   
 
Anna Berggren är lyrisk över de produkter som vi får fram på Vinön och 
om hon får som hon vill så kommer man till hösten lägga ett studiebesök 
och möte på Vinön med bland annat Carl-Jan Grankvist, tills dess vore det 
bra om det fanns några som var intresserade. 
 
Hälsningar från Rosie! 
 

 
 
 

 
Under första delen av juni kommer 
boden att vara öppen på uppmaning 
eftersom personalen är upptagen med 
olika grupper. Man kan alltid ringa på 
mobilen 0736 18 77 11, så kommer jag. 

 
 
Senare delen av juni kommer vi att ha öppet dagligen från 10-17  
 
Varmt välkomna! 
 

http://www.maltidsriket.se/realindex.asp?newdomain=Maltidsriket
mailto:rosemarie.vinon@telia.com
http://www.maltidsriket.se/


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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

    
 

 
 
 

Konstnärer och hantverkare 
 

Vill du ställa ut eller vara med  

på försäljningen i skolan i sommar? 

 

Kontakta Yvonne  

tel 44 80 57 



Innan elen kom 
 
I många år hängde den från en spik mellan spaden och trädgårdsgrepen på 
brädväggen i boden. Ljuset från det smala östfönstret föll över mässings-
behållaren som blev allt grönare av ärg medan handtaget och nätkorgen kring -
den vita lampkupan rostade. Det var länge sedan karbidlampan varit i bruk. Men 
då, just efter fredsslutet 1945, fanns inga andra ljuskällor än stearinljus och 
karbidlampor för att lysa upp mörka kvällar. Man hade börjat prata om att 
elektrifiera Vinön, men det skulle dröja till 1952, decennier efter 
elektrifieringen av fastlandet.    
 
Mamma brukade handla karbid hos Karl-Gerhard i norra affärn; en papperspåse 
med gråvita klumpar som fylldes i lampans behållare. Därpå tillsatte hon vatten 
innan ovandelen med brännaren spändes fast med två byglar. Då hände något inne 
i lampan; för när hon tog kranen i nypan, vred om, satte tändstickan till gasen 
som pyste ut, lyste lampan med ett starkt vitt sken. Det luktade svagt medan 
den brann och lampan lyste tills bränslet tog slut. På morgonen kunde alltjämt en 
låga flämta. Hon lärde sig därför dosera mängden karbid för att räcka en kväll, 
inte mer. Kvar när allt brunnit ut var pulver som hälldes bort. Vi barn fick inte 
handskas med lampan, mamma och pappa var mycket bestämda: ty som jag nu 
läser i uppslagsboken: ”Karbidlampa, transportabel lampa med kalciumkarbid och 
vatten för att alstra acetylen som brinner med kraftig vit låga. Tillsammans med 
luft eller syrgas blir den färglösa gasen mycket explosiv”. 
 
Många var glada när ransoneringen av fotogen upphörde. Då 
plockade man fram sina lampor. De stod på bordet som läslampor 
med kupa, andra hängde på väggen som lampetter mot en 
blankpolerad reflekterande mässingsplåt. De flesta hängde dock 
från taket i enkel plåtställning med skärm och sotfångare av 
värmetålig glimmer över det rörformade glaset.  
 
Det måste ha varit Mariannes födelsedagskalas och mamma Elisif 
lade undan gårdens sysslor för att duka åt oss barn i finrummet. 
Det runda bordet stod i mitten, omgivet i fyrkant av nyskurade 
gångmattor. Ovanför saften, bullarna, kakorna och tårtan hängde 
den vackraste ljuskrona vi någonsin sett och ändå var den ju inte tänd så där 
mitt på sommardagen.   Från centrums fotogenlampa utgick smyckade 
bronsarmar med stearinljus i hållare. Dessa bars upp av små amoriner och under 
dem hängde glasprismor som bröt det infallande solljuset och kastade 
 



regnbågsfärgade fläckar kring väggar och tak. Tänk hur kronan måtte stråla med 
ljusen tända till jul och andra högtider! 
 
Också fotogenlampan hanterades med försiktighet.  Den brandfarliga vätskan 
hälldes i behållaren. Brännaren, med runt eller platt munstycke, skruvades 
tillbaka och ur munstycket matades den fotogendränkta bomullsveken upp. 
Lampglaset lyftes av, tändstickan sattes till veken och ljuslågan justerades innan 
glaset sattes på. En för hög låga, eller en veke som behövde putsas, sotade ner 
glaset och, om glimmerlocket saknades, satte ett elakt märke uppe i taket.  Nog 
användes stearinljus. Jag tror vi hade ljusstake och en ask Solstickan ute på 
”huset” för besök sena kvällar. 
 
För mammorna var fotogenköket lätt att ta till om sommaren när vedspisen 
ansågs alstra onödig värme. Primuskökets enda låga räckte gott för många. Andra 
hade dubbelbrännare. Brännaren tändes med hjälp av några droppar rödsprit och 
jag kan fortfarande känna den söta spritdoften i näsan, en doft som gärna 
dröjde kvar.  
 
Hos oss var det hela tiden en lätt doft av gasol.  Gasen, levererad i en 25-
literstub till hushållen, var en nyhet som särskilt min mamma välkomnade. Först 
vred man på tubens kran, därpå öppnade man för kökets låga och satte till 
tändstickan. Precis som spisen i stan. Omvänt, när matlagningen var klar, 
stängdes först kranen på tuben så att gasen i gummislangen fick brinna ut. Det 
luktade i alla fall. Måhända de första gasoltuberna läckte lite kring kranen. Karl-
Gerhard sålde många tändsticksaskar de här åren.  
 
Ännu var elen långt borta. Och med den tvättmaskin, dammsugare, kylskåp och 
frys. Isskåp för förvaring av matvaror fanns förstås hos handlaren och i en del 
hushåll. Men det var jordkällare som gällde, den som skulle hålla kring fem 
grader, året om. En bra matkällare låg helst utgrävd i en sluttning med tak av 
jord, väggar och framsida av sten. Därinne fanns förråden av potatis och 
morötter i trälårar längst ner, högre upp saftflaskor och konserver i hermetiskt 
tillslutna glasburkar. Det kunde bli ett spring till källaren allt eftersom förråden 
tullades. Hos oss låg emellertid matkällaren nerför halltrappan under huset i ett 
utgrävt rum med cementgolv.  I en del hem fanns dessutom, för närhetens skull, 
en minikällare under själva köksgolvet! Jag glömmer aldrig, om det var hos Anna 
Larsson, när dottern Britta tog tag i en ring i golvet och öppnade en lucka på 
gångjärn. Och därunder, några trappsteg ner, fanns ett utrymme stort nog för 
några hyllor i knä, mag- och brösthöjd. Man böjde sig och plockade vad man 
behövde: gårdagens middagsrester täckta av en tallrik, lingonsylten till gröten ur 
Höganäskrukan, också den täckt av en tallrik, smörbyttan och mesosten, skålen 



hårdkokta ägg och mjölktillbringaren! Jag har alltid velat ha ett sådan 
minikällare, men har, som vuxen, fått nöja mig med skafferi.   
 
Under den kalla årstiden, när det var viktigt att stänga varje dörr efter sig för 
att hålla kvar den goa vedvärmen, tjänade skafferiet vid köksfarstun som 
ytterligare förvaringsplats för matvaror. Där, mellan ute och inne, hade man en 
alldeles naturlig ”kyl- och sval” ofta med stängningsbar ventil.  

 
 

Särskilt för Vinön på sin sandås, omgiven av öppna vatten, är 
vinden att räkna med. Öns gamla väderkvarn hade dock gjort 
sitt innan vi kom. Den stod tyst och orörlig i enebacken bortom 
postkontoret Rosenborg i södra byn. Vingarna var nerplockade 
och kvar utanpå kvarnhuset var den stora triangeln hopfogad 
av kraftiga trästänger. Vi fick aldrig se vingarna snurra en 
blåsig dag eller höra stenarna rotera och mala säden mellan sig.  

 
Då som nu var batterier en kraftkälla.  Till radioapparaterna var de stora som 
dagens mjölkpaket och tunga dessutom. Familjens röda radio krävde två sådana 
batterier. Min äldre syster och hennes kompisar kånkade med sig radion när de 
träffades vid stenröset ovan norra stranden om kvällarna. De lyssnade efter 
Glenn Miller och andra populära amerikanska dansbandsorkestrar över 
mellanvågsbandet. Smög vi yngre på dem? Jo, kanske. Tonåringarna satt i den 
solvarma sanden lutade mot stenblocken, pratade och tittade ut över viken. 
Ibland var deras killkompisar med och jag minns särskilt Erland från södra byn. 
Men det var då för tiden, denna vackra plats förändrades när man pallade upp en 
uttjänt buss intill röset för att hyra ut som sommarnöje. 
 
Grammofonerna drevs tack och lov inte av batterier. Den bärbara 
”resegrammofonen” vevades upp för hand.  Stålstiften i ljudhuvudet måste bytas 
ofta för att inte repa 78-varvsskivan, den som senare kallades ”stenkaka”. En 
dag läste vi en affisch på handlarns vägg att en evangelist från fastlandet skulle 
hålla möte i Missionshuset. Som avslutning efter predikan, bön och vittnesbörd 
utlovades musik med önskeskivor på grammofon.  Resepredikanten vevade och ur 
grammofonen ljöd den populäre Einar Ekbergs vackra barytonstämma med ”Jag 
har hört om en stad ovan molnen” och andra älskade läsarsånger på skivmärket 
”Hemmets Härold”.  De vuxna nere i salen blängde upp mot läktaren där vi satt. 
Ty bänkarna knarrade och ingen uppe hos oss satt stilla. Det tisslades och 
kommenterades. 
 
 



Det verkligt spännande hände sommaren 1952. Då var vi ungar med och följde 
elektrifieringsarbetet på ön. Längs bygatan restes tjärade stolpar.  Vi gapade av 
förundran när installatörerna tog sig upp i stolparna iförda sina klätterskor; en 
metallsula med en taggad grep framtill – som ena hornet på en ekoxe. Med 
sådana skor fastspända på fötterna och en säkerhetssele runt rygg och stolpe 
hade de rörelsefrihet att arbeta i stolpens topp; uppgifterna gällde bland annat 
att montera ledningar, lampor och anslutningar som sedan drogs till varje 
abonnent. Bostadshusen skulle få tillgång till ljus och värme, ladugårdens kor 
skulle kunna maskinmjölkas etc. När allt var klart på ön skulle kabeln läggas, 
nätet kopplas ihop och strömmen slås på. Själva kabeldragningen gick fort. Jag 
minns den där soliga sensommardagen, massor av ungar och annat folk såg på när 
den moderna tiden kom till ångbåtsbryggan på öns västra sida. Det var en öppen 
pråm, ”T. B. 54”, som sakta närmade sig från fastlandet. Ombord fanns en 
jättelik vinda från vilken kabeln rullades ut över sjöbotten och där ligger den 
kvar än idag.      

 
 
Text: Gunilla Blomé                                                      Akvareller: Rachel Goff 
 

Bredband 
Det finns möjlighet att skaffa bredband på Vinön. För mer info se www.stadsnat.se eller 
ring 020-23 95 50 
 
En nyhet är att det snart (förhoppningsvis) kommer att gå att skaffa  
ip-telefoni genom Alltele, ett företag som fått bra betyg för kvaliteten i  
ip-telefonin. www.alltele.se
 

http://www.stadsnat.se/
http://www.alltele.se/


   Rescue Hjälmaren         
   Vinön 2006-06-04 
 

Svenska Sjöräddningssällskapet, RS Hjälmaren, 

 
 

Senaste nytt från räddningsbåten! 
 
Stationen jobbar på och den sista tiden har vi haft lite medvind på sponsorsidan, 
vilket piggar upp. Detta har möjliggjort en ny stationsbod, och en ny ”lill-båt”, 
så småningom hoppas vi även få ordning på sjösättningsrampen på Stenören. 
 
Lill-båt: Vi kommer få hit en mindre båt med utombordare, som passar bättre för 
Hjälmarens grunda vatten. Vi hoppas nu också på att få med lite äldre ”gubbar” i 
besättningen. Denna båt påminner nämligen om en vanlig fiskebåt, till längd o 
bredd. Så nu gubbar kan ni inte längre skylla på att vattenjet och stor båt är för 
svårt! Nu kan ni köra redan innan ni gått i båten! Ni behövs med er kunskap och 
erfarenhet om sjön.  
 
Besättning sökes: Vi behöver fler besättningsmän, punkt slut. Vi behöver även 
dig som vill hjälpa till på annat sätt, med allt runt båten. 
 
Städdag på norr: Vi hade uppsnyggning på norra Stenören, lördagen den 27:e. 
Vi i besättningen vill tacka dom som hjälpte oss, och det var Ove P, Sven-Åke 
P, och Sune M. Tack ska ni ha, och visst blev det snyggt! 
 
Systerbåt till den som snart kommer till Hjälmaren. Tack till If, (försäkringsbolaget), och Walleniusrederiet. 

 

 C/O Rikard Widlund, Nothaga Gård, 715 93 Vinön 
Jourtelefon: 070-5878078  /  Skeppstelefon: 070-5818063 



 

KONTAKTUPPGIFTER 
 
Entreprenör Färjan Väghållare 
Vägverket, Färjerederiet Vinöfärjan Vägverket Region Mälardalen 
Box 51 715 93 Odensbacken Box 1140 
185 21 Vaxholm Telefon till färjestugan: 0771 – 65 65 65 631 80 Eskilstuna 
Telefon: 0771 – 65 65 65 Mobiltelefon till färjan: 070-649 24 13 Telefon: 0771 – 119 119 
 

                Region Mälardalen 
 

Hampetorp - Vinön 
SOMMARTURLISTA 2006 

 
Fastställd av Vägverket Region Mälardalen, att gälla under perioden 1/6 – 31/8 2006. 

 

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)          
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. 

 

I förekommande fall väntar färjan på bussen och tvärtom i max 5 min. 
Dubblering av ordinarie tur kan ske om inte alla trafikanter får plats på ordinarie tur. 

Vid svåra väderförhållanden och vid påfyllning av bränsle kan tidsförskjutningar förekomma. 
 

När sommarturlistan gäller trafikeras färjeleden av två färjor som körs växelvis.  
Färjorna heter Sedna och Vinösund och båda kan ta max 123 passagerare. 

Sedna kan bära en last på max 60 ton eller 14 normalstora personbilar. 
Vinösund kan bära en last på max 40 ton eller 12 normalstora personbilar. 

 

Under perioden 1 juni till 15 augusti kan den som är fast bosatt på Vinön eller har fast anställning på Vinön och 
nyttjar färjan större delen av året ha rätt till förtur till överfart på färjeleden Hampetorp – Vinön. 

Föreskrifter om förtur för utryckningsfordon, räddningstjänst, polis- eller tullpersonal, personal vid 
kustbevakning, läkare, distriktssköterska, barnmorska eller veterinär i brådskande utryckning finns i 11 kap. 4 § 

trafikförordningen. Förtur gäller också för buss i linjetrafik, taxi- eller hyrbil i yrkesmässig trafik och fordon 
avsedda för skolskjuts eller färdtjänst för detta ändamål. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

FR O M  3 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  

 

 

         

PARTYLITE-VISNING 
 

hos 
Kerstin Stenberg      Tallåsens Bangolf 

 

Lör. 17/6 kl. 16.00   
 

Rose-Marie Berggren från Åtorp kommer och visar doftljus 
och olika ljusbehållare 

 

Alla som är intresserade är välkomna! 
 

Ring gärna och meddela att du kommer! 
 

Tel: 019-44 80 23 
 

Jag bjuder på fika! 
 

Kerstin 



Våren och fåren 
 
Efter några veckors uppehåll drog vårens temadagar igång i 
början av maj. Grupper av barn har setts traska upp för 
färjbacken med ryggsäckarna på ryggen. Matsäck i färj-
backen vid välkomstskylten har många gånger inlett dagen. 
Sedan har man tagit sig runt på ön på olika sätt, de yngre 
oftast i skrindorna och de äldre med cyklar.  
 
Dagarna har sett olika ut. Ibland har det varit lekisbarn på 
besök och en annan dag har det varit gymnasieungdomar. T
har varierat från ”Våren och fåren” för de yngre till sjösäker
för de äldre. Hur trädens knoppar blir till blad på våren förstå
barnen lättare om de själva får vara med och gestalta ett trä
och på det sättet leka in kunskapen.  

emat 
het 

r 
d 

Förståelse för sjösäkerhet och hur man räddar en skadad lär 
man sig också bättre om man får vara med och bära varandra i 
en särskild hypotermibår. 
 
Vädret har också sett olika ut. I början av maj var det riktigt 
härligt försommarväder men några veckor senare fick vi både 
regn och hagel vissa dagar. Men vädret spelar inte så stor roll 
för barn. För även om man har blivit genomblöt av en riktig 
regnskur kan man ändå se det positiva i det hela och utbrista: 
”Åh vad det är härligt att bada i regn”  
 
Långdag på Vinön har det varit för många av grupperna och 
även om barnen har haft matsäck med sig har det varit jättegott 
att få riktig mat mitt på dagen. I Vinöns skola har det åter igen 
serverats skollunch för många elever. Mycket gott och 
uppskattat! 
 
Än återstår flera grupper innan det är sommarlov och 
tillsammans med andra besökare kan det nästan bli trångt på  
färjan vissa turer. 
   Eva och Rosie 



GRILLAD GÖS MED RÖDVINSSÅS OCH 
RÖDBETOR 

 
Till 4 portioner 

 
600 g gösfilé med skinnet kvar 
½ citron 
1 tsk salt 
1 krm vitpeppar 
8 rödbetor, kokta, skalade 
2 msk rapsolja 
1 msk färsk rosmarin, finstrimlad 
100 g purjolök, i strimlor 
200 g gröna ärter 
800 g potatis 
 
Rödvinssås: 
2 schalottenlökar, fint hackade 
½ msk olja 
5 dl kycklingfond 
2 dl rött vin 
2 msk socker 
4 msk balsamvinäger 
2 krm salt 
1 krm vitpeppar 
1 tsk potatis- eller arrowrotmjöl 
 
1. Dela gösen i 4 bitar och pressa över citronsaften. Låt stå kallt till 
grillningen. 
2. Dela rödbetorna i klyftor, blanda med olja, rosmarin och hälften av 
purjolöken. Lägg i en ugnsform. Salta. Ställ in i ugnen, 200 grader, cirka 15 
minuter. 
3. Strö över resten av purjolöken. 
4. Låt schalottenlöken rosta i en kastrull tillsammans med oljan tills den fått 
lite färg. 
5. Tillsätt alla övriga ingredienser och reducera tills hälften återstår. 
6. Rör ur mjölet med lite vatten. Häll i redningen och låt såsen få ett uppkok.  
7. Värm ärterna. 
8. Grilla gösen cirka 10 minuter. Salta och peppra. 
9. Servera med rödbetor, kokt potatis, ärter och rödvinssås. 

 



juni  2006  
 
1 torsdag  Fotvård – Inga Lill Sevefjord i skolan  TIDSBESTÄLLNING 

2 fredag   

3 

v. 22 

lördag 
pingstafton 

 

 
 

Fr.o.m. idag har Vinöbagarn öppet dagligen 08 -17 

4 

v. 23 

v. 24 

v. 25 

v. 26 

söndag  

pingstdagen 
 

16 -17 Biblioteket öppet 

5 måndag   

6 
tisdag 
Sveriges 
nationaldag 

 

06.00 
 
 

 

Fågelexkursion, samling vid norra badet 
Fira Sveriges nationaldag med alla flaggor i topp ! 

 
7 onsdag 

 

 
 

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan   TIDSBESTÄLLNING 
8 torsdag  

 

Sophämtning

9 fredag   
10 lördag  

 
 
 

 

15.00 
16 -17 

 

 

Friluftsmöte hos Ruth och Lennart Eriksson   Se annons i Ö-bladet! 11 söndag Biblioteket öppet 
 

12 måndag   

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

14 onsdag   

15 torsdag                                                                                   
16 fredag   

17 lördag 16.00 Partylite-visning hos Kerstin på Bangolfen  Se annons! 

18 
 

16 – 17 
 

söndag Biblioteket öppet 
  

19 måndag 
 

 
 

Ring och boka hämtning av farligt avfall, el och elektronik 
20 tisdag  

Gsommarsolståndet21 onsdag  
 

 
18.00 

 

                                                                                                         Sophämtning 22 torsdag Vi klär midsommarstången på skolgården.  Ta med blommor! 
fredag  

16.00 
 

Traditionellt midsommarfirande på skolgården   Se affischering! 23 midsommarafton 
 

 
24 lördag 

midsommardagen 
15.00 

 
 

 

Tallåsens bangolf öppnar för säsongen 
Vingåkers Folkdanslag på skolgården 
Sommarens utställningar öppnar i skolan, Vernissage  Se affischering! 
 

25 söndag 

 

15.00 
 

16 -17 
 

 

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

26 måndag  Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!   

27 tisdag   

 

28 onsdag 19.00 Dan Hylander på Värdshuset ”Till vår vän Totta” 
29 torsdag   

30 fredag  
 

 
1 

 

Värdshuset: Cover Up, dans lördag  
  

2 söndag 16 - 17 Biblioteket öppet 


