


Några ord från redaktionen… 
 
Sol och bad i stora mängder!  
 

Oj vilken sommar vi har. Till dem som 
eventuellt klagar vill vi påminna om att  
det är precis det här vi går och längtar  
efter när det är mörkt och kulet under 
vinterhalvåret. 

            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 0739 – 28 04 05 
 
  Vinöns Kultur- och hembygdsförening 

 
Det är roligt när det händer mycket men 
det kan vara svårt att få ihop arbetskraft  
till månadens tidningsarbete. Alla har så 
mycket att göra! Men till sist reder det 
sig på något sätt och så blir det ett Ö-
blad igen. Redaktionen efterlyser dock 
folk som kan skriva om olika saker som 
händer på ön. I regel har vi gott om  
fotografier men  sämre med skribenter.  
 
I månadens Ö-blad finns många sommarinslag som sommarturlistan 
(den med stor stil) och vad som händer på ön lite över lag. Närmast 
har vi bl.a. den stora Ö-kampen på söndag. Förra året var det nästan 
oliiidligt varmt men flera tappra lag var med och tävlade. I år blandas 
lite gammalt med lite nytt. Längre fram blir det Loppmarknad och 
Melodikryss. Finns det några som vill vara med och jobba i samband 
med våra evenemang tar vi tacksamt emot all hjälp. Anmäl er till 
någon i styrelsen eller till våra ungdomar i skolan. 
 
Foton till månadens Ö-blad är tagna av Eva Widlund med familj,  
Till texten om Vinöminnen är det som vanligt 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 
 

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



Konst, hantverk, servering,  
turistinfo i Vinöns skola  

 
 

ÖPPET vard. 10.30 – 17.00  lörd.  sönd. 10.30 - 19.00 
 

 
 

Söndagen den 9 juli 13.00   
 

Tre målande damer från Örebro 
 

Maud Pettersson 
Margareta Nilsson 

Margareta Wilhelmsson 
 

Försäljning som vanligt av konsthantverk,  
glass och kaffe med hembakat bröd. 

 
Nästa vernissage blir 23 juli 

då med fotografier tagna av Lena Sjöström  
 

Turistinfo 019 – 44 81 07 
Vinöns Kultur- och hembygdsförening 

www.vinon.se 



Stuga på norra Vinön uthyres 
 
 Fullt utrustad. Lämpligt för par eller ensamstående.  
 

 Kontakta Lundholm, telefon 0733- 78 71 21, 
 019- 14 31 11 eller 019-44 80 26.  
 

 
 

 

”Mina fem bästa vinöbilder” 
 
Vill du vara med på fotoutställning i skolan? 
 
Lämna eller skicka in dina fem bästa vinöbilder till Ö-kontoret,  
e-postadress: o-kontor@vinon.se. Vi väljer ut de bästa bilderna, sätter 
dem i passepartout och gör en utställning i skolan i aug vecka 32-33.  
 
OBS: Senaste inlämningsdag är söndag 30 juli. 
 

 
 

 
Vinöns telefonlista revideras 

 
Det är dags att trycka årets lokala telefonlista. Ni som redan var med förra 
året kommer med även i år. Kom ihåg att meddela om ni har ändrat något 
nummer eller e-postadress. Är det fler som vill vara med i vår lista så hör 
av er till redaktionen eller lämna era uppgifter hos ungdomarna i skolan. 
Telefonlistan kommer att finnas till försäljning i skolan under sommaren. 

 
 
Länktips: 
 
Skärgårdarnas Riksförbund har en ny hemsida:  www.skargardsborna.org  
 

Vill ni läsa om andra skärgårdar finns en mycket informativ hemsida: 
www.skargardsbryggan.com  
 

Sjöräddningen SSRS Hjälmaren har en egen hemsida: 
www.ssrs.se/hjalmaren/page/2009/stationen.htm
 

Hjälmaren Runt:  www.hjalmaren.net
 

Östernärkeportalen:  www.osternarke.nu
 

Vinön hemsida finns kvar på:  www.vinon.se
 

mailto:o-kontor@vinon.se
http://www.skargardsborna.org/
http://www.skargardsbryggan.com/
http://www.ssrs.se/hjalmaren/page/2009/stationen.htm
http://www.hjalmaren.net/
http://www.osternarke.nu/
http://www.vinon.se/


Sommarbyn 2006 
 
Sommarbyn startar måndag 10 juli kl 9,30 med barnens by. Då 
bestäms också viken tid som passar bäst i fortsättningen med 
hänsyn till simskola. Det blir även aktiviteter för vuxna senare i 
veckan. 
 

• Sångkväll torsdag 13 juli kl 19.00 
• Frukostmöte lördag 15 juli kl 9.00 
• Avslutning söndag 16 juli kl 11.00 

 
Arrangör Missionsförsamlingen 

 
 
 

Vinöns Värdshus 
söndag 9 juli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ljuskväll med PartyLite 
 

Demonstration av PartyLite-produkter  
Fredagen den 28 juli kl 19.00 på Värdshuset 

 
Först visar Rose-Marie Berggren olika doftljus och ljusbehållare. 

Sedan bjuder jag på förtäring till dem som har anmält sig. 
 

Anmälan på tel 44 80 10 
 

Välkomna! 
Maria 



  Värdshuset  
  10:e sommaren  

 
 Öppettider 2006 

 

 13 juni – 13 augusti,  
 tisdag – söndag   12.00 - 17.00 
 under juli även kvällsöppet  på fredagar till 22.00 

 
Värdshusets specialitet är gösfilé direkt från Hjälmaren. 

 
 

Program sommaren 2006 
 

Midsommarafton  Sillbuffé  kl 12.00 och 14.00 
 

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. 
 

o  

nsdag 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 

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

Efter 13 augusti har Värdshuset öppet för bokningar av sällskap. 
 



 
 
 
 

Ö-kampen 2006 
 

Lekar och klurigheter för hela familjen! 
Kom och tävla! 

 

Söndag den 9 juli 
13.30 -16.00 vid Vinöns skola 

 
Alla är välkomna, gammal som ung! 

Se vidare affischering 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Loppmarknad och försäljning av lokala produkter 
 
 

Söndag 23 juli 
 

på skolgården kl 13 – 16 
 

Alla som vill får komma och sälja saker som de inte 
längre behöver. 

 
För att vi ska ha en aning om hur många som kommer  

vill vi att ni anmäler er i skolans konstutställning  
senast fredag 21 juli klockan 17. Bordsavgift 50:-. 

 
Arr: Vinöns kultur- och hembygdsförening 

 



     Simskola på Vinön 
 
 
Nu är simskolan igång. Under två veckor 
är det både nybörjarundervisning och 
märkestagning. En del barn går två 
veckor och andra går bara en vecka så 
barnantalet varierar. När Ö-bladet var 
på besök var det tolv barn som deltog i 
simskolan. 
 

 
Simlärarna Amanda och Andreas från Örebro Simallians konstaterar att 
bättre väder för simskolan kan man inte önska sig. Simskoleavslutning blir 
det fredagen den 14 juli.  
 

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 
 
 

Hälsokväll med Aloe Vera! 
 

Välkommen till en informationskväll om Aloe Vera  
20 juli kl 17.00 i ”Örtbodens” trädgård. 
(Om det skulle bli regn är vi i skolan.) 

 
Aloe Vera håller kroppen i trim på både in- och utsida. 

Hur fungerar den? För vem? 
 

Det finns möjlighet att prova och köpa certifierade  
Aloe Vera-produkter baserade på färsk Aloe Vera. 

 
Vi bjuder på dricka och tilltugg. 

 
Anmälan  till 

Lena tel 44 80 09 eller Rosie tel 44 81 04 
Örtboden tel 44 80 55 

 



 
 
 
I Örtboden finns som man hör av namnet örter i olika former. Torkade 
örter från egna och Kryddkompaniets odlingar. Färska örter för 
utplantering, örtgodis och våra hemmagjorda skorpor med olika 
örtsmaker. 
 
Örtboden har även cykeluthyrningen, som är ett 
samarbete med Örebro kommun. 
 
Cykelpriser: 
Vuxencykel: 15kr i timmen eller 40kr/dag 
Barncykel: 30kr/dag 
Tandemcykel: 30kr i timmen eller 80kr/dag 
Cykelpaket med barnsadel, hjälm, och cykelkorg 
55kr/dag 
Cykelkärror att fästa på cyklar eller dra för hand  
 
 Foto Oskar Widlund 

Utöver det har vi info om Vinön, kall dricka, strutgodis, trädgårdsprylar 
och glass. Vinöprodukter har vi allt efter säsong just nu i början av juli 
finns Lenas goda saft och gelé och Rosies färska honung. Om två ca 
veckor har vi även vinöpotatis. 
 
Lena Magnusson har även massage, hon erbjuder klassisk massage, 
idrottsmassage och avspänningsmassage. Allt detta bokas via Lena i 
Örtboden. I Lenas sortiment ingår också solskyddsprodukter och 
hudvårdsprodukter som lindrar vid solbränna.  
 
 

Vi har öppet dagligen 10-17  
För mer information ring gärna 0736 18 77 11 

 

Välkomna att titta in önskar Rosie och Lena! 



Fågelexkursion på nationaldagen 
 
 
Kl 6.00 på morgonen samlades vi,  
17 pigga fågelskådare, vid norra 
badet. Det var en strålande vacker 
morgon och det blev en härlig 
morgon-promenad med mycken 
fågelsång.  
 
 

 

åglarna.  

ilken fågel var det som lät 

og säkert en 
anns 

 

 

ssa 

tt stort Tack till Christer, men repetition 

Christer Svensk som var vår fågelguide hörde många olika 
fåglar som vi tappert försökte lära oss namnen på.  
 
Vad är det där? 
Med eller utan kikare 
försökte vi få syn på f
 

V
så där?  
Det var n
härmsångare, för det f
det gott om fick vi lära oss. 
Över 30 olika arter kunde vi
notera denna morgon. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter lite frukost nere vid vattnet  
avslutade vi vår morgon med att hi
flaggan på skolgården. 
 

E
kan nog behövas nästa år igen. 
 

Eva Widlund 



Tallåsens Bangolf 
 

har öppet på vardagskvällarna  
och på helgerna.  

 

Titta efter Öppet-skylten vid vägen! 
 

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

 
Välkomna! 

                  Kerstin och Ola 
 

För information och öppettider ring    
019-44 80 23,  070-697 42 19,  070-652 04 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                Hjärtligt tack 

 

till alla som hjälpte till vid vårt midsommarfirande med, 
bakning, klädning av midsommarstång, servering, lotterier, 

pilkastning och chokladhjul. 
  

Stort tack till spelemännen med Jan-Gunnar i spetsen  
och Carina som lekledare!  

 
Ett speciellt tack till Oskar som la ner mycket jobb att få till vår nya 

ljudanläggning så alla runt om planen kunde höra Carina.  

 
Vinöns Kultur och hembygdsförening 



Söndag i juli 
 

Hur får man bort en brunbärsfläck från en vit blus? Vi satt i skuggan på en 
grässlänt och väntade på att färjan skulle gå tillbaka till fastlandet. Det var sen 
söndagseftermiddag i juli och gudmor och gudfar hade kommit till Vinön från 
Läppe för att hälsa på över dagen. Nu skulle de hem, bilen hade de lämnat i 
Hampetorp.  Slänten omgavs av körsbärssnår. De söta bruna små bären hade just 
mognat och jag plockade och åt ur handen. Tog en kärna från munnen mellan 
tumme och pekfinger, klämde till för att kärnan, som vanligt, skulle skjuta iväg 
rakt fram. Men nu gick det snett och kärnan studsade i stället mot gudmors vita 
sidenblus, precis intill bröstfickan och den vackra pärlcolliern hon hade om 
halsen. Jag minns hur känslorna svallade: gudmor var häpen och förtretad, 
mamma urskuldande, förlägen och röd i ansiktet, arg på mig. Ungar!  Och hur 
förvirrad och skamsen jag var. Utan att jag märkte det mosades de övriga bären 
i min knutna hand. Det var ju min gudmor Karin som givit mig min första kamera 
och allt!  
 
Pappa tyckte det var bäst att ta med sig gudfar Paul, ”Rönnqvisten”, bort på en 
liten promenad neråt färjeläget tills fruntimren fått perspektiv på det där med 
körsbärsfläcken. Jag såg efter dem hur de försvann i vimlet.  Det var alltid 
mycket folk som skulle med färjan en söndagskväll: just idag extra livligt med en 
skara flickor och pojkar som varit på läger, och fastlandsfolk som deltagit i 
sommargudstjänsten vid Betesda.  Där såg jag också båtbyggare Allan Eriksson 
gå arm i arm med sin kära Rut med de två barnen, Tage och Solveig, bakefter: 
att promenera ner med familjen för att se vilka som skulle med färjan en 
söndagskväll var ett nöje för de flesta i södra byn. 
 
Gudfar och Pappa pratade sjö och båtar: förra sommaren hade de tagit upp 
gudfars segelbåt  genom Hjälmare kanals slussar, över Mälaren och ut i Saltsjön 
för att vara med om äventyret, seglartävlingen ”Gotland Runt”. De pratade också 
om den där midsommaren när mina föräldrar och två andra nygifta par tältat på 
Fåran och Rönnqvisten seglat dem dit och sedan hämtat dem hem i sin stora båt. 
Det var länge sedan, innan barnen kom. Fruarna hade själva sytt sina tält av 
lakansväv och sedan provat resultatet genom att resa tälten mellan matsalsstolar 
i stadsvåningen. Mammas tält stod nu i backen vid stugan hos oss här på Vinön 
och där brukade vi ungar dyka in för att läsa serietidningar, 91:an Karlsson och 
Kalle Anka som jag prenumererade på. 
 
Gudfars båt, sjutonnaren, segeljakten ”Hera”, hade Läppe som hemmahamn. I 
branten ovanför hamnbassängen hade familjen Rönnqvist sitt sommarställe. 
Ibland seglade gudfar till Vinön och då var det den gamla ångbåtsbryggan som 



gällde, bara där var det djupt nog för Heras köl. Besökande grundgående 
motorbåtar satte i stället kurs på norra badviken och träbryggan vid vikens 
östra sida. Många Örebroare firade hela semestern på Hjälmaren i familjebåten.  
Från båtklubbens bryggor vid Grythem i norr var det populärt att gå ner till 
Vinön några dagar för att bada och bunkra innan man kanske tuffade vidare till 
Tockenön eller Fiskeboda. 
   
Också jag fick göra den turen: jag var kanske sju och gudfar och gudmor, med 
svåger Gus på sommarbesök från Amerika, hade ankrat upp vid ångbåtsbryggan. 
Det var meningen att pappa skulle segla med dem några dagar, men efter att ha 
tolkat mitt längtansfulla ansikte, bestämdes på plats att jag skulle få följa med. 
Mamma cyklade snabbt hem till stugan för att fylla en papperskasse med mina 
kläder. Så lättade vi ankar, hissade segel och satte kurs ut över de öppna 
vattnen! På Tockenön gick vi i land och fiskaren, som hade nyckel, visade oss 
löjtnant Bäckströms jaktstuga. Löjtnant Bäckström på Julita hade låtit bygga 
den i förra seklets början i nationalromantisk stil. Han använde stugan bland 
annat under höstens andjakt, berättade fiskaren. Vid Fiskeboda bygga, det hade 
regnat, doftade det skog från de uppstaplade furustockarna som väntade på att 
skeppas ut. Jag satt till midjan i vattnet vid den lilla stranden och lekte medan 
gudmor ”kliade plugg” (borstade färskpotatis) till middagen i kajutan.  
  
En annan julidag, när jag var äldre, 
stod helt oväntat min klasskamrat 
Mona Månsson vid vår stugdörr 
och bad att få fylla familjens 
vattenflaskor från vår pump. Visst 
gick det bra. Sen drack vi saft och 
väntade tills hennes föräldrar kom 
tillbaka med sina kassar från  
affärn. Månssons stannade på 
kaffe och mammas sockerkaka. 
Nästa dag var vi bjudna till 
familjen Månsson på kaffe och 
”bryggsegling” ombord.  Deras båt 
var en ruffad träbåt där motorn placerats i mitten för balansens skull. Motorn 
täcktes av en fyrkantig skyddshuv med platt ovansida där man dukade fram 
måltiderna. Mona och lillasyster Ann-Britt sov på varsin sida om motorn i 
sovsäckar under kapellet medan pappa och mamma sov i ruffen.  Båtarna låg 
fender vid fender och bryggan sjöd av röster och skratt. Det var första gången 
jag såg mammor diska tallrikar och kastruller direkt i sjön. 
 



Norr om bryggan finns en stenpir som fiskhandlaren Samuel Larsson låtit bygga 
långt före min tid. Där brukade vi stå och meta mört. Ibland såg vi hur en klunga 
vita segel närmade sig. Det var de tvåmastade segelkanoterna från klubben i 
Örebro som gick i eskader till Vinön. De lade till vid bryggan eller drog upp 
centerbordet och förtöjde intill Holmgrens sjöbod, vid vikens västra sida. 
Kanoterna var däckade, hade stor sittbrunn och seglaren måste hänga ut över 
båtsidan och ”burka” när det friskade i och gick undan. De byggdes i flera 
storleksklasser: de minsta som kom till Vinön var ”B-klass”, de största och 
bredaste, ”E-klass”. Bröderna Oskar och Rolf Bjelke skaffade en ”C-låda”. 
Familjen sommarbodde på Vinön och pojkarna var alltid på sjön: först hade de 
haft en kanadensarkanot som de gradvis riggade. Kärleken till sjön växte; Oskar 
blev småningom sjöofficer och Rolf, som fortsatte i familjens juvelerarfirma, 
gick senare till sjöss. Idag är han  och hans amerikanska fru Deborah Shapiro 
kända över hela världen som  fotografer och expertseglare på de sju havens 
mest farofyllda vatten. De har skrivit flera böcker om sina strapatser och lär 
förbereda en ny långresa. Ack, och för Rolf hade drömmen väckts med kajkande 
i badviken vid Vinöns norra strand!  

 
Juli var en härlig månad att vara på ön; 
jordgubbar, hallon, körsbär och blåbär 
mognade. Grönsaker och färskpotatis fanns på 
borden. Längs vägen blommade rallarros och 
aromatisk renfana. Jag minns särskilt en dag 
när plötsligt en liten kiosk sattes upp invid ett 
gärde i norra byn, granne med gården där 
Magnus Erikssons familj bodde sommartid. På 
gärdet restes sedan ett kyrktält. Här 
ordnades Juniorläger varje sommar. I början 
hade lägret hållits på tunet kring 
Betesdakapellet. Församlingen stod som värd 
för veckan, en sorts konfirmandläger. 
 

Den här gången var det något extra; glass, godis samsades i kiosken med kyrkliga 
böcker och sånghäften. Ryktet om glassen hade spritt sig över ön, det var första 
gången vi kunde köpa glass, för ingen av öns två handlare hade frusna varor. Vi 
hängde förstås vid kiosken och valde omsorgsfullt ur den isrykande lådan 
”Riksglass” mellan vanilj och päron på pinne.  Från kioskhörnan kunde vi se 
lägerungdomarna gå mellan bibelstudier och annan undervisning, sångstunder, 
lektimmar, vila och bad. Deras badhanddukar fladdrade på tork mellan sovtälten 
utplacerade i en ring kring kyrktältet. Det hände så mycket de där dagarna. På 
bygatan såg man då och då lägerdeltagare utskickade för att hämta färsk mjölk,  



ägg, potatis och grönsaker, allt skänkt från öns gårdar. På kvällarna hölls öppna 
möten i det stora tältet. Tiden var anpassad till öbefolkningens dagliga sysslor 
och började aldrig förrän kvällsmjölkningen var avklarad. Så var det.  
Klart vi var där och satt på bänkarna till höger om gången.  Alla var där. Mötena 
leddes av pastor Frödin. Han hade golfbyxor, fluga under skjortkragen och sjöng 
allt medan han spelade på det åttkantiga svarta dragspelet han höll mellan sina 
händer. 
 
 Lägerveckan avslutades med en söndagsgudstjänst som hade annonserats både 
på ön och på fastlandet. Jag minns särskilt en gudstjänst när lägret fortfarande 
hölls vid Betesda i norra byn. Bönhuset, synligt från gatan, är idag sålt till en 
privatperson. Huset ligger inte långt från det som en gång var norra affärn, idag 
sommarbostad.  Det var en het dag, tältet på tunet rymde inte alla. De fyra 
väggarna hissades upp och folket, som inte kom in, satt i gräset utanför för att 
lyssna till predikan och vittnesbörd. Det var då ungdomskören gick fram, stämde 
upp en visa, sången ljöd ut över nejden: ”Kom hör min vackra visa/ som fågeln 
diktat har. Guds godhet vill jag prisa/ i alla mina dar. Om honom sjunger bäcken/ 
om honom talar skyn. I röda rosenhäcken/ han blomstrar för vår syn.” 
 
Text: Gunilla Blomé 
Akvareller: Rachel Goff 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nu är det dags för grönsaker och potatis! 
 

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 59 50 



 
 
 
 

Den 6 augusti blir det levande musik och korsord på samma gång. 
Ni löser de kluriga musikfrågorna i en musiklek för hela familjen.  

 

Precis som på radion på lördagar förutom att musiken är på plats och 
här är det på en söndag och Anders Elderman inte är med.  

Vinnaren behöver inte vänta en vecka på sitt pris utan får det på plats. 
 

Varmt välkomna kl13.00  
söndagen den 6 augusti! 

 
Arrangör: Vinöns Kultur- och Hembygdsförening   

 
 

Duschen i skolan 
 

Lagom till sommaren blev duschen i skolan färdigrenoverad.  
Ny matta på golvet och även på väggarna har det blivit.  
Det blev fräscht och snyggt. Det går bra att duscha under de 
tider det är öppet i skolan till en kostnad av tio kronor per gång. 
Man behöver inte boka tid.  

 

Tvättstugan 
 

Tvättstugan i skolan är också öppen när det är bemannat i 
skolan. Tid bokas på en lista som sitter på anslagstavlan i 
hallen. Full maskin rymmer 7 kg tvätt och en tvätt tar ca 2 
timmar. Tvättmedel medtages. 
Avgiften 30 kr/maskin läggs i en burk i tvättstugan. Det finns 
även en torktumlare och en elektrisk mangel att använda. 
Som medlem i Vinöns kultur- och hembygdsförening har 
man rabatt på tvättavgifterna.  

 
 

Biblioteket har sommaröppet i år också 
 

Öppet varje söndag 16 – 17 
 

Välkomna vinöbor och sommarboende! 
 

Hälsar Yvonne 



 

VINÖBAGAR´N - SJUNDE SOMMAREN 
 
Det är nu sjunde sommaren som härliga dofter av nybakat bröd sprider sig över 
Vinön. " Å vad det luktar gott! " är den vanligaste kommentaren när kunderna 
kommer in i butiken 
 
Butiken är öppen kl 8-17 dagligen under sommarmånaderna. På morgonen kommer 
förstås frukostbrödsköparna, det erbjuds frukostbröd av olika slag och oftast är även 
wienerbröd och krämbullar färdiga så dags. 
 
Sedan fortsätter Sten att baka limpor och vetebröd. Det finns bl a Vinölimpa som är 
en fullkornslimpa på råg, Stenlimpa som är osötad och bakad på råg och graham, 
Karlssonlimpa som bakas på rågmjöl, filmjölk och är smaksatt med pommerans.  
En annan specialité är Vinökringlor, stora härliga kringlor med socker på. 
Dessutom finns möjlighet att beställa smörgåstårtor och andra tårtor. 
 
Trädgårdsserveringen är välbesökt under soliga dagar, de flesta turister passerar på 
väg till badet och slinker gärna in för att handla eller fika. Det går bra att "lägga 
undan" så man säkert vet att det man vill ha finns kvar på hemvägen. För båt-
turisterna i gästhamnen är det en lagom promenad (500 m) till bageriet. Förutom 
kaffebröd finns smörgås, glass och lite godis. Smörgåsarna gör vi på det bröd man 
vill ha, det tar en liten stund men när man är på Vinön ska man inte stressa utan ta 
det lugnt, varva ner och njuta. 
 

Beställningar mottages och utföres alla dagar 
 

Tel 019 – 44 81 60 
070 – 239  02 11 

 
 

VÄLKOMMEN! 
 

Sten o Mariann 



 
 

Under juli får man göra hur mycket eller hur lite man vill i trädgården, det 
är helt upp till den egna motivationen. Nu under de varmaste timmarna på 
dagen är det ju I stort sett omöjligt att göra något ute eftersom man 
smälter iväg, men på morgon och kväll går det ju bra.  
Vattning är ju viktigt för att hålla växtligheten vid liv. När växterna får 
vattenbrist stannar de upp i växten, i växthusodlingar använder man till 
och med vattenbrist som ett sätt att få växterna att inte bli så långa. 
Växterna tar till mestadels upp vatten på natten det är då de kan öppna 
sina klyvöppningar utan att förlora så mycket vattenånga, så därför ska 
man vattna på natten. Växter som står i kruka och slokar på dagen måste 
man vattna för att hålla vid liv, riktigt heta dagar måste man runt och 
vattna flera gånger om man har små krukor.  
 
Som en del av er har märkt så har även ogräset kommit, när man väl har 
fått in besvärliga rotogräs i t. ex perennrabatter då är det svårt att bli av 
med dem. Jag har inga bra tips att ge om vad man ska göra, jag har själv 
gett vika för både kirskål och kvickrot i rabatter som jag nu har övergivit. 
När man väl har bestämt sig för att strunta i en rabatt, så kan man ju 
börja klippa med gräsklippare och göra ytan till en gräsmatta det är 
väldigt få ogräs som klarar upprepad klippning med gräsklippare, det 
suger ur näringen ur rötterna. Vitgröe är ett ogräs som dock klarar 
gräsklipparen, men det är ett fröogräs.  
 
Nu till något mycket roligare, nämligen möjligheten att åka runt och titta 
på parker och trädgårdar. Många stadsparker runt om i Mellansverige är 
väl värda ett besök de är ju dessutom gratis att titta på. De är ju bara en 
dagsutflykt bort från oss. Jag måste ju även slå ett slag för Julita som 
ligger alldeles nästgårds, den 5 juli blommade fortfarande pionerna och 
rosorna var i full gång. I år har man 
även ett samarbete med SESAM 
som jobbar med gamla sorter av 
grönsaker, så det finns jättemånga 
sorters ärtor och bönor med 
spännande namn från hela Sverige 
ett litet stycke växande 
kulturhistoria, något för en riktig 
trädgårdsnörd att gräva ner sig i. 
Bland andra finns gotländsk blåärt 
på bilden på Julita nu. Örtagården är 
också kalasfin och man har även 
över hundra sorters pelargoner att 
stoltsera med. Men man kan ju 
lägga sig i hängmattan eller badenbadenstolen också och bara lyssna på 
måsarna och bina. 
 
Hälsningar från Rosie på Vinön.  



SOMMARTURLISTA
från Vinön

Helgfri 
måndag-fredag 

Helgfri lördag Sön- och helgdag 
          

tim min   tim min   tim min 
05 40   05 40   07 20 
06 30   06 45   08 20 
07 30   08 20   09 25   40 
09 00   40  09 20   50  10 20 
10 05   10 15   40  11 20   35 
11 20   45  11 05   12 10   25 
12 15   40  12 20   45  13 30 
13 25   50  13 25   50  14 00   30 
14 55   15 05   30   55 15 00   30 
15 20   50  16 20   45  16 00   30 
16 20   50  17 10   35  17 00   30 
17 15   45  18 00   18 00 
18 10   19 10   19 10 
19 15   20 00   20 00   50 
20 05   21 40   21 40 
21 10   23 20   22 30 
22 00         

2006 

 
från Hampetorp

Helgfri 
måndag-fredag 

Helgfri lördag Sön- och helgdag 
          

tim min   tim min   tim min 
06 05  06 05 1)  07 45 1)  
07 00  07 10  08 45  
08 00  08 45  09 50  
09 40  09 50  10 05  
10 05  10 15   40  11 10   45 
11 20   45  11 05  12 00   35 
12 15   40  12 20   45  13 30  
13 25   50  13 25   50  14 00   30 
14 55  15 05   30   55 15 00   30 
15 20   50  16 20   45  16 00   30 
16 20   50  17 10   35  17 00   30 
17 15   45  18 00   25  18 00   25 
18 10   35  19 35  19 35  
19 40  20 25  20 25  

20 30  22 05  21 15  
21 35  23 45 1)  22 05   55 1)

22 25 1)        
 



 
 

v. 26   

1 lördag 19.00 På Värdshuset – Cover Up dans 

2 söndag 
  
 

16 - 17 
 

Biblioteket har sommaröppet 
3 måndag  SIMSKOLA vid norra badet  v. 27 och v. 28   Se annons! 

4 tisdag  

v. 27 
 

 
  

5 onsdag På Värdshuset –  Räkfrossa  med Lasse Lindberg 19.00 
6 torsdag  

 

Sophämtning

7 fredag  Värdshuset öppet till 22.00 fredagar i juli 

lördag 
 

12 - 24 

 

Värdshuset kvällsöppet 8 

9 söndag 

 

13.00 
 

13.30 – 16
 

16 – 17 
 

 
  

 

Vernissage i skolan – Margareta Nilsson, Maud Pettersson, Margareta Wilhelmsson 
 

Ö-kampen – tävlingar för alla åldrar    Se annons! 
 

Biblioteket har sommaröppet 
 

På Värdshuset - VM-finalen på storbildsskärm 
  

10 måndag  Missionshuset – Sommarbyn - Barnens by vardagar vecka 28   Se annons! 

11 tisdag 
v. 28 

  

12 
 

19.00 onsdag På Värdshuset – Micke Rickfors akustiskt 

13 torsdag 19.00 Sommarbyn - Sångkväll                                                                                 

14 fredag 
Simskoleavslutning       
Värdshuset öppet till 22.00 fredagar i juli                   Kronprinsessan Victorias födelsedag 

 9.00 Sommarbyn – frukostmöte 
På Värdshuset –  Fubbe m.fl. 15 lördag 19.00 

 

11.00 
 

16 söndag 
16 - 17 

Sommarbyn – Avslutning 
Biblioteket har sommaröppet 

17 
 

måndag  
 

 
18 

v. 29 
tisdag  

19 onsdag 19.00 På Värdshuset - Roffe Wikström   
20 torsdag  

 

 

Information om Aloe Vera i Örtboden    Se annons!                                     Sophämtning

21 
 

fredag  
 

Värdshuset öppet till 22.00 fredagar i juli 
22 19.00 På Värdshuset – Double Inn irländsk musik   lördag 

23 söndag 

 

13.00 
 

13 – 16 
 

16 – 17 

 

Vernissage i skolan – Lena Sjöströms foton ”Bara kossor” 
 

LOPPIS – på skolgården    Se annons! 
 

Biblioteket har sommaröppet 
24 måndag  Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!  

25 
v. 30 

tisdag   

26 onsdag 19.00 
 

På Värdshuset – Mats Ronander och Benneth Fagerlund 
27 torsdag   

28 fredag  
 

På Värdshuset – PartyLitevisning  Se annons! 
29 19.00 

 

lördag På Värdshuset – One Night Stand Covers dans 
 

16 - 17 
 

Biblioteket har sommaröppet 30 söndag 

v. 31 31 måndag   

1 tisdag   

2 onsdag På Värdshuset – Lasse Tennander 19.00 

 

juli  2006 


