


Några ord från redaktionen… 
 
Sedan förra Ö-bladet har det varit två 
vernissager, med tillhörande aktiviteter.   
Den ena aktiviteten var Ö-kampen, som även 
kallas familjedag. Det var 19 lag som ägnade 
en del av dagen åt att klura, tävla och 
balansera en boll genom en hinderbana.  
Det var en bra spridning på svårigheterna, 
men det visade sig att bra kunskaper om  
Vinön och natur lönade sig bra.  
 
Den andra aktiviteten, 
var loppmarknaden. Den 
var väldigt välbesökt o
många varor bytte ägar
Det fungerade bra, och
vi hade ju tur med 
vädret... (fast nu börja
det väl snart vara regn 
som är bra väder?) 

 
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 

ch 
e. 

 

r 

 
På framsidan är det två 
veteranbussar som Rosie 
och Eva fick äran att 
guida runt i. De är från 
30-talet och lika fina 
inuti som utanpå. Julita 
hembygdsförening var 
det som hade anordnat resan till Vinön med de gamla bussarna. 
 
Augusti månad betyder mörkare kvällar och sista lördagen är det åter dags att 
tända marschaller och lyktor utmed vattnet. Det är dags för Lyskväll runt 
Hjälmaren. Vi ses kanske nere vid någon strand då! 
 
Fotografierna denna månad är tagna av Lennart Grandell, Catrine Neiler,  
Maj-Britt Wahlberg, Eva Widlund, Oskar Widlund och Åsa Ödman.  



Vinöns Kultur- och 
Hembygdsförening 

anordnar 

gårdsauktion 
 

 på inre och yttre lösöre, bl a jordbruksredskap, möbler, glas och linne efter 
 Olle Nilsson.  Se vidare annons i onsdagens tidningar, Nerikes Allehanda  
 och Katrineholms Kuriren. 
 
Auktionen börjar kl 12.00, visning från 11.00 den 5 augusti på Olles gård. 
 
Kontant betalning, slagavgift tillkommer. Servering.  
Auktionsförrättare är Håkan Falkenström & co.                                                                              
                                                                                                    Välkomna! 

 
 

All hjälp är välkommen! 
 

Du som har möjlighet att hjälpa till vid gårdsauktionen efter Olle Nilsson 
lördagen den 5 augusti, hör av dig snarast till Sune Mohlin tel 44 80 87 eller  
070 37 65 157 eller Nils Svensson tel 44 80 28. Även dagen innan behövs hjälp 
med framplockning. 
 

Vinöns Kultur- och hembygdsförening 
 

 

             Svenska kyrkan 
 
Mikael Schmidt håller gudstjänst den 27 augusti  
klockan 10.30 i missionshuset på Vinön.  
Kyrkkaffe serveras. Hjärtligt välkomna! 

 

 
 

Ljuskväll med PartyLite 
 

Demonstration av PartyLite-produkter   
lördag 2 september kl 19.00 hos Margareta Fahlander 

 
Först visar Rose-Marie Berggren olika doftljus och ljusbehållare.  

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

Anmälan senast 28 aug  på 44 80 91 
Välkomna! 



 
 

Nu är tid att njuta av all möda man har lagt ner i trädgården. Det jag 
kommer ihåg mest med juli månad i år är vattningen, det var ju och är till 
viss del hopplöst, man går runt och skvätter i krukor och sen när man har 
vänt ryggen till så är det torrt igen. Det är till och med så att syrenerna 
som är så tåliga ser lite trötta ut på eftermiddagen. Men det har varit 
härligt också med värme och sol, det har vi ju längtat efter hela våren. 
Dessutom behöver man ju inte slösa tid på att klippa gräsmattan för den 
finns ju knappt i alla fall inte uppe på åsen, men den kommer väl igen när 
det börjar regna.  
 

Det som är bra med en sådan här torrperiod är att man får reda på vad 
som klarar sig och vad som ser sämre ut. Man kan gå runt och kika lite 
försiktigt i andras trädgårdar när man har gjort vissa konstateranden i den 
egna. Grundregeln för torktåliga växter är att de är ofta ljusa i bladen, och 
är lite håriga som t ex lammöron eller har barrliknande blad som lavendel 
och timjan. Taklök, kärleksört och andra fetbladsväxter har vatten lagrat i 
sig själva. Växter med hårda 
och läderartade blad är också 
bra i torka.  
Tistlar är ett trevligt släkte i alla 
fall när de är i förädlad form, 
bolltistel och rysk martorn på 
bilden, tål torka bra. En tvåårig 
tistelsläkting som tål torka är 
ulltisteln. En kvinna påstod till 
och med att den höll hjortarna 
borta ur rabatten. Just hjortar 
är ju inget problem på Vinön 
men den har  
hittills klarat sig från rådjuren. 
Den är hemskt taggig så man får passa sig när man rensar runt den.  
Gräs som trivs i torra och soliga lägen har oftast hårda och silvriga strån, 
några sådana är blåsvingel, silverhavre och glansmiskantus. 
 
Många av medelhavskryddorna vi använder i matlagningen är torktåliga 
som jag nämnt olika sorters timjan, lavendel och salvia. Förutom salvian 
som man använder i matlagning är även stäppsalvian torktålig. De 
ettåriga salviasorterna är det lite värre med. Malört i olika varianter 
(krypmalört, romersk malört) är också bra. Vi ser ju att gråbostjälken 
klarar sig fint i torkan och den är ju släkt med malörten. 
SLU ger ut ett väldigt bra faktablad som riktar sig till fritidsodlare där finns 
mer info om perenner för torra och soliga lägen, ni är välkomna till 
Örtboden och läsa om ni har vägarna förbi.  
 
Varma sommarhälsningar från Rosie på Vinön!     



 
 
 
 

Den 6 augusti är det dags igen för Vinöns Melodikryss. Det blir precis 
som på radion på lördagar förutom att musiken är på plats. Det är 

söndag och det är RoseMarie som lotsar er genom krysset. Avbrott för 
väder och lokala nyheter blir det också under programmet. 

 

Levande musik och korsord på samma gång blir det alltså när  
Janne Eriksson kommer och spelar medan ni löser de kluriga 

musikfrågorna i en musiklek för hela familjen.  
 

Och vinnaren behöver inte vänta en vecka på sitt pris  
utan får det direkt på plats. 

 
Varmt välkomna kl 13.00 söndagen den 6 augusti! 

 

Arrangör: Vinöns Kultur- och Hembygdsförening   
 

 
 

 

26/8 klockan 20.00 
 
 
Ni vet hur det går till - tänd lysen 
på bryggor och stenar vid 
strandkanten och ute i vattnet.  
Fyll norra stranden! 
 

Två marschaller ihop syns bättre än en 
ensam. Det går även att använda 
facklor bara man är noga med 
brandsäkerheten. 
 
Gå eller åk sedan runt och titta på 
ljusen. Är det lugnt är ju en liten stilla 
båttur en lysande idé. 
 

Glöm inte att plocka rätt på resterna 
dagen efter!

 



 
 
ÖPPET DAGLIGEN  08-17 
T O M  27 AUGUSTI 
 
Återkommer om helgöppet i 
september! 
 
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 
 
__________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Behr,  

zon och massageterapeut,  

kommer till Vinön  

onsdagen 9 augusti.  
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. 

födelsedagsfester, dop, begravningar.  

 
Bokning och förfrågningar:    
Yvonne tel 019-448057, 073-9280405, 
Sten tel 070-2390211 
vinokonferenser@brodway.se
 

 

____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inga-Lill Sevefjord,  

medicinsk fotterapeut,  

kommer till Vinöns skola  

tisdagen 29 augusti.  
Tidsbeställning:  
tel                   019-13 66 04 
eller mobil       070-557 48 03 
 
 

mailto:vinokonferenser@brodway.se


Högsommar 
  
Det var sista fredagen i juli. Mamma stod i köket och kokade klarbärssaft.  
Bärmassan hade runnit av och låg i en gråaktig klump full av bleka kärnor i 
silduken. Jag var precis tillbaka på cykeln med sockerpåsarna i en kasse på 
styret. 
 

- Jaså, mamma kokar saft idag, hade Rut i affärn sagt intresserat och lutat 
sig över disken. Ja, bären har mognat nu.  

 
Själva hade vi inga körsbärsträd, men hos Anna och Gusten snett över bygatan 
stod snåren täta med ljusröda saftiga klarbär på dignande gröna grenar. 
Häromdagen hade vi fått plocka där och lagt en slant per fylld hink. 

 Mamma tittade upp, tog påsarna, hällde 
tillbaka råsaften i grytan och rörde om 
alltmedan hon tillsatte socker. 
Saftdofterna blev starkare, het ånga 
fyllde köket trots att fönstren stod 
vidöppna. Det började surra i luften; 
Vinöns getingar hade satt kurs på vårt 
kök, hur kunde de veta att Gusten inte 
hunnit göra nätfönstren klara? (För 
resten, jag har glömt om vi nånsin hade 
nätfönster). Men mamma hade varit 

med förr; hon satte snabbt ut tefat med söt saft och hon hällde också en 
saftskvätt på flaska. Getingarna flockades och till min fasa såg jag hur de 
fastnade i det klibbiga… Så blev mamma kvitt dem och kunde koka färdigt saften 
och hälla på heta flaskor. 
 
Jag hängde kvar i det kvalmiga köket, ville prata om allt roligt vi skulle göra på 
pappas semester. Men mamma lyssnade inte, hon var upptagen, skulle baka kakan 
härnäst. Jag hade redan slickepotten i handen och väntade på smetskvätten som 
skulle bli kvar i bunken.  Mamma tog fram visp och spillkum: ”2 ägg,   
2 kaffekoppar socker – vispa vitt och luftigt. Tillsätt en kopp hett vatten – rör 
om. Blanda i 2 kaffekoppar mjöl med 2 teskedar bakpulver. Häll upp smeten i 
smord och bröad form, därefter ca 30 minuter i medelvarm ugn”. Hon kastade en 
blick på klockan; läget under kontroll. Det här var hennes favorit, lätt att laga 
och familjen kallade den för ”Ebba-kaka”. Vår mamma hette nämligen Ebba.  
När kakan var gräddad och avsvalnad tog hon brödsågen och delade i två bottnar. 
Jag skickades för att hämta äppelmosburken ur skafferiet och hon bredde mos i 
mitten och täckte sedan tårtan med chokladkräm. Sen fick jag bära den nerför  



trappan och gick med nakna fötter över cementgolvet för att ställa ner tårtan 
och låta den vila och safta sig i vår svala matkällare till nästa dag. 
 
Pappa, som hette David, skulle komma ut med eftermiddagsfärjan på lördagen. 
Troligen hade han, som vanligt, jobbat på förmiddagen. Vad allt skulle vi inte 
hinna med på hans två lediga veckor! Vi skulle bada, plocka blåbär i Idas Hage, 
göra utflykter med snipan! Så anlände han och blev kramad av oss alla, lade 
därefter av ”stassarkläderna”, drog på en målarfläckig grön overall, stack 
fötterna i gummistövlar och tog på sin älskade ”General de Gaulle-mössa”. Det 
var en före detta hatt som han klippt bort brättena på så att bara en skärm 
stack ut över pannan. Som gradbeteckning framtill i mössan tjänade det gröna 
simborgarmärket,  beviset på att han klarat provet i Vinöns simskola vid norra 
badet. Men simma kunde han förstås redan, både bröstsim och crawl, det hade 
han lärt som grabb vid gamla ”Kallis”, det tornprydda kallbadhuset vid Svartån i 
Örebro, intill den plats där Pingstkyrkan senare byggdes. 
 
-Ja, nu David skall du vila och njuta ledigheten i hängmattan. Det kan du 
sannerligen behöva, sade mamma. Han försökte kanske, en liten stund, länge nog 
för att dricka en kopp kaffe. Han njöt nog mest av att röra sig ute mellan olika 
småjobb på tomten; böja sig, sträcka sig, vända sig – i motsats till den obekväma 
dagliga arbetsställning dåtidens tandläkare var hänvisade till. Han tuktade 
vildrossnåren så att barnen inte skulle riva sig, han vände komposten, han 
gödslade de nyplanterade syrenbuskarna, slog gräset med lien. Så var det 
pumpen: vårt hus låg på själva sandåsen som löper i nord-sydlig riktning över 
Vinön och vattnet pumpades upp via ett perforerat rör som slagits ner i grunden. 
Det hände dock att sand följde med upp och lade sig på botten av de emaljerade 
vattenhinkarna. Då var det en packning som behövde bytas och pappa fick dra 
undan plankor i brunnslocket och klättra ner med sina verktyg i en unikabox.  
Från stan hade han också med sig en annan låda - en rostfri en, innehållande 
tandläkarinstrument; det hände att en öbo kom gående för att få en tand 
utdragen. David förvandlades då till ”doktorn” och Ebba, som satte fram 
vattenglas, rena servetter, spotthink etc blev ”doktorinnan”. Sådant var 
språkbruket på den tiden. 
 
Besökarna var många. Lediga pappor träffades gärna och det skedde familjevis 
hos varandra. Färghandlare Grefberg skulle komma på kaffe till oss; pappa Axel, 
mamma Astrid och Birgitta, som var i min storasysters ålder, och så Lasse, som 
hade kanot, precis som jag. De kom uppför trädgårdsgången på avtalad tid. 
Farbror Axel var lika lufsigt klädd som min pappa; mollskinnsshorts där man såg 
kalsongfållen hänga under där bak, skjorta med upprullade ärmar och bara fötter 
i skor med målarfläckar. Grefbergs delade det röda huset vid norra stranden m  



med farbror Axels kusin, advokaten Grefberg. Båda fruarna hette Astrid, så 
man skilde dem på hårfärgen; det blev ”Ljusa Astrid” och ”Mörka Astrid”.  
Mörka Astrid blängde lite på sin lufsige Axel. Själv bar hon en fräsch 
brunprickig klänning med holkärm.  Mamma, som gärna prövade nyheter, hade 
dukat med nyinköpta plastkaffekoppar och hade nylonklänning på sig. Klänningen 
var blommig i klara färger, och tänk så praktiskt, bara skölja upp och hänga på 
tork! Men både plast och nylon var nytt och oprövat på marknaden; kopparna 
slutade aldrig klibba och klänningstyget andades inte. Jag tror mamma led lite 
men höll ändå god min, och kaffekalaset med de trevliga ”Grefbergarna” avlöpte 
väl. 
 
 Dagen därpå paddlade vi ut i tre kanoter; det var Lasse i sin Ålandskajak, pappa 
och lillasyster i Maxen med stor sittbrunn och jag i den smala Nordstjernan. Vi 
paddlade i österled och gick i land på Tjugholmen där vi åt smörgåsar och drack 
saft. Pappa sade att på Tjugholmen fick man bara gå i land när måsarnas 
häckningstid var över. Kom man för tidigt störde man ungar och de ägg som ännu 
inte kläckts där de låg oskyddade i varma bergskrevor. 
 
Hemma på tomten 
väntade andra jobb.  
Att gång på gång 
behöva laga 
cykelpunkor var ett 
måste. För vi, hans 
barn, lyssnade aldrig 
på förmaningen att 
parkera cyklar i 
skuggan. De lutades 
mot närmsta träd, 
staket, husvägg, och 
den varma sommar-
solen gjorde resten. Var det inte hettan som fick cykelslangarna att utvidgas 
och smälla, så var det hästskosöm eller tappad nubb som orsakade pyspunka.  Han 
ställde cykeln upp och ner, på styre och sadel. Vrängde ut den tomma slangen ur 
däcket med köksskedar. Pumpade upp slangen, testade var hålet satt genom att 
dra slangen genom en bunke med vatten. Små bubblor avslöjade genast var hålet 
fanns. Sen gällde det att torka slangen, slipa, anlägga lim och lagningslapp, talka, 
släppa ut luften, stoppa slangen tillbaka i däcket. Passa in ventilen, skruva ihop 
och pumpa. Men då gällde också att kolla att ingen spik eller nubb satt kvar i 
själva däcket! Kanske tänkte han, där han stod, på de gånger han hjälpt 
småbröderna med cyklar och annat. För David var pojken mitt i brödraskaran. 



– Nu tar vi snipan och åker och hälsar på broder Olle i Nifsand, sade pappa 
en morgon. Götamotorn hade fått magneten fininställd av Hilding 
Johansson, mekanikern i den lilla stugan mot sjön, och pappa skrockade 
förtjust: ”Hon går som en klocka.” Genom leden väster om Vinön, längs 
Fåran, förbi hällarna där ungmåsar höll till, ner mot södra 
Hjälmarstranden med Olles timmerstuga skymtande bak hängbjörkarna. Vi 
gick in mot bryggan och lade till på andra sidan om Olles nymålade snipa.  

 
 

Det var något speciellt med min pappa och hans många bröder. Farfar Anders 
hade anlagt och drivit Blomés handelsträdgård på Änggatan 34 i början av förra 
seklet. Hustrun Kristina födde nio barn, varav sju nådde vuxen ålder. Hon dog i 
barnsäng när Olle föddes och maken Anders dog sex år senare. Olle hade då ännu 
inte börjat skolan och David var i de tidiga tonåren. De sju bröderna drev 
handelsträdgården vidare och uppfostrade varandra med hjälp av hushållerskan 
Anna Johansson. Hon blev kvar på Änggatan hos Josef, brodern som senare tog 
över handelsträdgården. Den var en hjärtpunkt för bröderna i många år fram till 
nedläggningen; ty Örebro växte och staden ville köpa för att på fastigheten i 
stället anlägga ett äldreboende.  
 
När pappa och Olle träffades brukade de berätta och återberätta historier från 
uppväxten på Änggatan. Men med oss pratade de aldrig om föräldrarna eller sin 
egen saknad efter dem. De pratade om blommor och krukor och kransar till 
begravningar, bröllopsbuketter, julgrupper som skulle levereras, om  grabbarna i 
grannhusen, pojkstreck, om ogräsrensning, om morötter och rödbetor. De hade 
också åtskilliga stora växthus att sköta.  
 
Kanske Davids varma känsla för Vinön kom ur erfarenheten av odling av 
trädgårdsgrödor, en erfarenhet han delade med så många öbor. 
 
Text: Gunilla Blomé                        Akvareller: Rachel Goff   
-   



Nystart för Värdshuset 
 

Fr.o.m. 1:a september i år kommer vi, 

Emelia & Therese att driva Värdshuset.  

En del kommer att fortsätta att vara som 

vanligt, såsom husmanskost-träffarna, 

julborden m.m. Vi hoppas även kunna 

utvidga verksamheten från 

sommarsäsong till att ha öppet året runt.  

 

Några av nyheterna för hösten och våren 

är kräftskivor, inomhus-pubar samt 

enklare kaféverksamhet under is-säsong.  

 

Vi kommer dessutom jobba hårt för att få 

fler bokningar i form av konferenser, 

bussresor, firmafester m.m.  

 
 

i kommer att hålla er 

nde 

ara 

 

V

uppdaterade om komma

evenemang i Ö-bladet.  

Undrar ni något är det b

att ringa 019 – 44 80 10 



En gammal gård tar form 
 
 
 
 
 
 
 

Vad är det som händer på Bryggatan 
kanske en och annan undrar. En stor 
huskropp har kommit på plats.   
 
Vad ska det bli?  

 
Efter tomtköpet växte bilden fram hur vi ville att det skulle se ut.  
Ett Närkehus förstås! Vi gick in på google.se och sökte på timmerhus.  
 
Det resulterade i att vi flyttade ett hus från Hallsberg, 
närmare bestämt från Vissberga, nära Björka brädgård. 
Huset byggdes 1847. Innan huset flyttades revs det först 
invändigt, vi sparade det vi kunde och ville.  

 
 
Vid uppmärkningen döptes varje hörn till en bokstav.  
Sedan fick varje stock en siffra, nedifrån och upp. Och 
sedan plockades huset ner. Rivningen tog ca fyra veckor 
och själva nerplockningen tog fyra dagar. Efter det 
transporterades huset till Vinön.  
 
Uppbyggnaden tog tre veckor. Murstocken och den fina 
gamla spisen i köket gick tyvärr ej att flytta, men många 

återuppföra den som den var i original.  
detaljer är sparade såsom ugn och luckor. Vi har fotograferat spisen och kommer att 

Vi har även sparat spisar från andra rum och alla gamla trägolv, dörrar och fönster. 
 
Husets gamla framsida 
blir nu baksida med en 
utbyggnad. Detta på 
grund av en röta i 
takfoten. Delar av 
stockarna hade också röta 
och blev därför utbytta. 
Därför kommer huset 
förses med ny fasad. Det 
blir dessutom samma typ 
av fasad som huset hade 
innan vi rev det.  



Isoleringen läggs både invändigt och utvändigt. 
 

Det ursprungliga huset bestod av en liten hall, kök 
och ett vardagsrum. En trappa upp var det två 
sovrum. Vi gör två utbyggnader på baksidan, en 
för tvättstuga och badrum och den andra för att ha 
trappan i. Eftersom trappan flyttas ut blir köket 
större. 
 

Flyglarna är helt nya, dom har vi ritat själva och 
beställt från Lockenkils trävaror. Dom har flyttats i 
samma princip som det stora huset. 
 

Vi kommer att göra färdigt husen utvändigt först, 
så att gräsmattor, träd och buskar kan planteras. 
Sedan har vi räknat med att husen ska vara 
beboeliga om fem år. 
Vi vill inte stressa! 
 

Vi vill att Vinön ska förbli denna lugna plats där 
man kan hämta andan och må gott!  
 

                                  Tomas & Catrine 
 

 
 

 
Är det inte Isabella? 
 
Jo visst är det så. 
 

I våras försvann Isabella från 

Hjälmaren. I tidningen 

Skärgården har vi kunnat 

följa hennes fortsatta liv som 

sopfärja i Värmdö kommun. 

I nummer 29 av Skärgården 

kan man läsa om när det blev 

grundstötning för Isabella.  

En bogserbåt drog dock loss 

henne och efter kontroll på 

Tenövarv kunde hon fortsätta 

att frakta sopor dagen efter. 

 



Nu är det dags att frossa i allt vi 
odlat under sommaren. Här kommer 
några njutbara recept att prova. 
Smaklig måltid! önskar Christina  
 
GRILLAT GRÖNT 
4 port    Ugn: 225° 
ca 300 g squash 
1 röd paprika 
1 gul paprika 
1 aubergine 
2 msk rosmarin 
salt, gärna gourmetsalt 
3 msk olivolja 
Gör så här: 
Skär squash i 2 cm tjocka skivor, paprika i 
klyftor och aubergine i 1 cm tjocka skivor. 
Lägg allt i en långpanna. Strö över rosmarin, 
salt och ringla över olivoljan.  
Ugnsstek ca 20 min. 
 
UGNSROSTADE ROTFRUKTER 
4 port   Ugn: 225° 
 
6 potatisar, ca 500 g 
½ kålrot, ca 300 g 
4 morötter, ca 300 g 
2 palsternackor, ca 200 g 
1 dl oliv- eller rapsolja 
ett par kvistar färsk rosmarin 
några hackade färska salviablad 
1 tsk salt 
1 krm svartpeppar 
hackad persilja 
Gör så här: 
Skala rotfrukterna och skär dem i stora 
tärningar. Häll lite olja i en långpanna och 
lägg i rotfrukterna. Ringla olja över, strö på 
färska (eller torkade då 1 tsk av varje), salt 
och peppar. Rosta i 225° ca 40 min eller tills 
tärningarna är knapriga och fått fin färg. 
Vänd dem några gånger under tiden.  
Strö hackad persilja över och servera till 
kött eller korv. 
 
 
 
 

MEDELHAVSGRATÄNG 
4 port    Ugn: 225° 
1 aubergine   
olja till stekning 
1 röd paprika 
2 rödlökar  
1 vitlöksklyfta 
6 potatisar 
1 ägg 
1 dl grädde  
2 dl crème fraiche 
½ dl hackad persilja 
1 tsk salt  
1 krm svartpeppar 
1 krm riven muskotnöt 
100 g fetaost 
Gör så här: 
Skiva aubergine och stek den. Kärna ur och 
strimla paprikan. Skala och skiva lök, vitlök 
och potatis. Varva alla grönsakerna i en 
ugnsfast form. Börja och sluta med potatis. 
Vispa ihop ägg, grädde, crème fraiche, 
persilja, salt, peppar och muskotnöt. Häll i 
formen. Smula över fetaost och baka i 225° 
ca 50 min. Servera med parmaskinka eller 
grillade kycklingben. 
 
GRÖNA GRATÄNGEN 
4 port    Ugn: 200° 
2 squash, ca 600 g 
2 gula lökar 
4 tomater 
½ dl oliv- eller rapsolja 
1 tsk spiskummin 
2 dl vitt vin eller grönsaksbuljong 
400 g krossade tomater 
2 vitlöksklyftor 
3 msk hackad färsk koriander 
100 g riven ost 
Gör så här: 
Skär squashen i 1 cm tjocka skivor. Skala 
och skiva löken. Skiva tomaterna. Värm oljan 
i en tjockbottnad kastrull och lägg i lök och 
tomater, strö över spiskummin och tillsätt 
vinet. Koka upp, sänk värmen och låt sjuda 10 
min. Tillsätt de krossade tomaterna. Pressa i 
vitlök. Varva squash och tomatsås i en stor 
eldfast form, strö koriander mellan lagren. 
Avsluta med squash och ost.  
Gratinera ca 30 min. 
Servera med bandpasta eller ett gott bröd. 



 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.  
 

 
 

 
            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 
 

 
 

Vinöns telefonlista revideras 
 

Det är dags att trycka årets lokala telefonlista. Gå in i skolan och 
kontrollera era uppgifter i den gamla upplagan. Den finns i stora salen 
innanför dörren. Det går bra att ha med såväl telefonnummer, mobil-
nummer, vanlig adress och e-postadress. Ni som redan var med förra året 
kommer med även i år. Är det fler som vill vara med i vår lista så skriv dit 
era uppgifter. Telefonlistan kommer att finnas till försäljning i skolan 
under sommaren och sedan när det är öppet i skolan vid olika tillfällen. 

 
 

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 
 



 
 

Cykelsemester runt  
  Hjälmaren  

 
 av Lennart Grandell, Eskilstuna 

 
 
 
 
 
 

 
Jag hade stannat till i Julita, Fiskeboda, Läppe och kom nu fram till Hampetorp där en skylt 
visade vägen till färjan som leder ut till Vinön. Här har jag kört förbi många gånger i mitt liv, 
till och med varit nere vid färjeläget men har då haft oturen att ingen färja gått inom rimlig tid. 
Tänkte nu att eftersom färden skulle gå runt Hjälmaren, varför inte tillbringa ett dygn där ute 
på ön? Flera av mina bekanta hade talat om hur vackert det är där ute. Sagt och gjort, cykeln 
leddes ombord på färjan och färden dit tog cirka 20 minuter. På väg dit kunde jag med min 
kikare studera en lom som dök så skickligt lite då och då för att en halv minut senare komma 
upp igen. Ju närmare ön vi kom var det som om de moln som fanns skingrade sig och en 
gassande sol tog över. Det är visst vanligt att så sker ute på Vinön. 
 
Jag drog min cykel uppför backen från färjan, passerade en örtagård och cyklade fram till ett 
värdshus där jag frågade efter en karta över ön. Blev hänvisad tillbaka till örtagården där även 
cykeluthyrning finns. Studerade anslagen utanför värdshuset och såg att det kommer hit kända 
artister då och då under sommaren. Tillbaka vid örtagården fann jag en handelsbod där 
örtkryddor, nygjorda skorpor, honung mm såldes. Ingenting av inredningen var förändrad i 
handelsboden sedan den lades ned på 1920-talet. Utanför fanns en berså med träd och stolar, 
som man var välkommen att sätta sig ner i och vila en stund. Jag blev även erbjuden ett glas 
vatten att svalka mig med. Det var som om lugnet grep tag i en. Äntligen kände man en ro 
som gjorde att man egentligen inte ville fortsätta sin resa, utan bara vara. 
 
Men nyfikenheten tog till slut över, jag tog mig upp på cykeln och for vidare. Återigen 
passerade jag värdshuset, sedan ett missionhus, ett skolhus som nu blivit turistinformation och 
kulturhus, och kom sedan fram till ett bageri med servering i trädgården. Köpte färskt 
kaffebröd och matbröd. Tog mig sedan fram till den norra sidan där båthamnen och ett 
strandbad ligger. Svettig som jag var blev det skönt att ta sig ett dopp i det långgrunda vattnet. 
Plockade sedan fram mitt spritkök, kokade en god kopp kaffe och avnjöt det färska 
kaffebrödet. Efter det blev det en siesta i skuggan under ett träd i den sköna sanden. 
 
Mot kvällen sökte jag mig ner på den västra sidan av ön, fann en liten underbar tältplats med 
hela Hjälmaren framför mig i en vacker vy. Fiskade lite abborrar som jag stekte i smör och 
avnjöt tillsammans med nykokt färsk potatis. Satte ner ändan på en stor sten och såg solen 
sakta gå ner över det glittrande vattnet. Kröp sedan trött och nöjd in i mitt tält. 



 
Nästa morgon vaknade jag vid fyratiden och 

med mitt morgonkaffe i handen 
beskådades solens uppgång över 
vattnet. Njöt av ännu en skön dag, 
funderade på att stanna ännu en dag 
på ön, men vågade inte lämna kvar 
några saker. Så jag packade ihop allt 
och fortsatte min upptäcktsfärd på ön. 
Sökte mig längs stranden tillbaka mot 
färjan, men hamnade på ett gravfält 
från 12-1300-talet. Boplatsen och 
odlad mark låg strax bredvid. Ön var 

tydligen bebodd redan på 400-talet e. Kr. Efter lite besvär lyckades jag ta mig upp till 
vägen vid färjan. 
 
 
Med värmande sol mot mig gled cykeln och jag fram längs öns huvudgata. Något som gjorde 
starkt intryck på mig var att alla här hälsar vänligt och trevligt på en, både gamla och unga. 
Ingen är undvikande eller har ett onaturligt påklistrat leende. Passade på att köpa nytt gott 
färskt bröd hos bagaren, där för övrigt en helt avslappnad golden retriever låg och lapade i sig 
sol utanför dörren.  
 
Jag tog riktning mot den östra sidan och följde en grusväg så långt det gick, fann en liten 
båtbrygga. På stenhällen där blev det en kaffestund med färskt bröd. I lugn och ro kunde jag 
sitta där och spana ut över det glittrande vattnet. På väg dit skrämde jag upp två tranor på en 
ängsglänta. De flög tyst upp mot skogskanten med sina breda eleganta vingar, vände och kom 
sedan åter rakt över mitt huvud. Det enda man hörde var det susande läte deras vingslag gav 
ifrån sig. När de sedan kom ut över sjön gav de ifrån sig sitt typiska skrikande läte. 
 
Det blev ett besök till i örtagården och en avkopplande stund i skuggan under äppelträden 
innan jag vid lunchtid lämnade ön med färjan och min cykelsemester runt Hjälmaren kunde 
fortsätta. 

 
 

Här följer en poetisk definition av Allemansrätten från 1915 
 

 
Varsamt far i bygd och mark 

skada icke kådig bark 

Riv ej björkens vita hud,  

stör med skrän ej skogens ljud 

Bort med skräp och matsäcksrester 

städa efter Er ni gäster 

I naturens helgedom 

skövla icke blad och blom 

 

 

 

Tänd ej eld om du tänder 

släck vart glöd i kol och bränder 

Låt bli att simpelt rita 

plank och vägg med kniv och krita 

Skona det som annans är 

akta allt som minne bär. 

 

 Karl-Erik Forslund   1915 
 



 
 

 
Vad är det där ESIN som 
de pratar om ibland? 

Organisationen ESIN (European Small Islands Network) bildades år 2001 av nationella 
skärgårdsorganisationer i länderna Irland, Skottland, Danmark, Sverige, Finland och 
Frankrike. Organisationerna har ett gemensamt intresse i att utveckla ländernas skärgårds-
samhällen socialt, ekonomiskt, kulturellt och ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv – kort 
sagt att främja levnadsmöjligheterna för skärgårdsbor och att bevara en levande skärgård. 
ESIN riktar sig först och främst till små öar utan fast landförbindelse. 
Ett lands skärgårdssamhällen har ofta större likheter med andra länders skärgårdssamhällen, 
än med landets egna fastland. I det nya Europa är det en bra och nödvändig idé att Europas 
skärgårdssamhällen går samman i gemensamma frågor. 
 
ESIN´s medlemmar arbetar gemensamt i EU-projektet Inter Island Exchange Project (IIEP). 
Detta är ett EU-projekt inom Interreg III C. Under perioden 2005 – sommaren 2007 utbyts 
erfarenheter från de olika länderna inom 18 teman. Se alla teman nedan. 
 

Ireland Scotland Denmark Sweden Finland France 
Island 

Environment 
Identity 

Integrated 
Development 

Planning 

Inter-Island 
Exchange 

Housing Marine Related 
Developments 

Health & 
Social Care 

Infrastructure Tourism Agriculture New 
Islanders 

Youth Education – 
Life Long 
Learning 

Public Service 
& Community 

Energy Education Transpor- 
tation 

Island Identity Telecom-
munications 

 
ESIN´s syfte med projektet är att 
 

- Utbyta erfarenheter mellan europeiska skärgårdar. Få fram goda 
exempel och peka på positiva möjligheter som kan tjäna som input för positiva 
förändringar och utvecklingsmöjligheter för de medverkande ländernas skärgårdar och 
skärgårdsbefolkning. 

- Skapa en lobbyorganisation som med projektets resultat i form av en 
slutprodukt, en ”vitbok”, ska påverka EU´s institutioner och dess strukturfonder, men 
även nationella myndigheter och beslutsorgan. Slutprodukten, i bok- och webform, 
kommer att innehålla konklusioner och goda exempel från de 18 olika tema-
seminarierna och sammantaget ländernas gemensamma förutsättningar att utveckla en 
hållbar levande skärgård. Projektet är också en del i att bygga upp ESIN som 
organisation inför framtiden, och att få med fler länder med skärgårdar i Europa. ESIN 
blir på detta vis en organisation som kan fylla ett strategiskt-politiskt tomrum för olika 
skärgårds-samhällen med små öar utan fast landförbindelse i Europa. ESIN kan bli ett 
effektivt forum för våra mer eller mindre utsatta europeiska skärgårdssamhällen. 

 
           Kontaktpersoner i Sverige 
           • Stefan Andtbacka, ESIN-projektsamordnare, tel. 031-714 44 44, 0704-261420,  
              mail: stefan.andtbacka@comhem.se , eller 
           • Bengt Almkvist, ordf. ESIN, förbundssekr. Skärgårdarnas Riksförbund,  
              tel. 0121-52122, 0703-465402 

mailto:stefan.andtbacka@comhem.se


Om en av sommarens utställningar 
Lena Sjöström hade vernissage på sin fotoutställning ”Nästan bara kossor” näst sista 
söndagen i juli. 
 
Fotoutställningen i Vinöns skola fick en rivstart med knappt 290 besökare första 
utställningsdagen. En viss draghjälp utgjorde kanske den samtidigt pågående loppmarknaden 
på skolgården men det är också känt att utställningar med motiv från Vinön drar särskilt 
många besökare. 
 
Lenas bilder visar de enda mjölkkorna på Vinön och de som sköter om dem, Anna-Lisa 
Karlsson och hennes dotter Ann-Charlotte Karlsson. 
 
 Bilderna togs under augusti, september och oktober förra året då Lena vistades mesta tiden på 
Vinön tack vare några friårsmånader. Hon följde livet i och kring ladugården, när korna 
mjölkades, utfodrades och släpptes ut på bete.  
 

 
Anna-Lisa, Ann-Charlotte och Lena 

 
Varje dag arbetar Anna-Lisa och Ann-Charlotte mellan tre och fyra timmar med korna och 
mjölkningen. Varannan dag skickar de mjölk till mejeriet. 

 
Lena iakttog och dokumenterade deras arbete vilket resulterade i ett stort antal bilder varav 
ett urval nu visas på utställningen. 
 - Först och främst vill jag visa vad som händer bakom ladugårdsdörren. Jag tror inte att 
många vet hur Anna-Lisas och Ann-Charlottes vardag ser ut, säger hon. 
 
Anna-Lisa och Ann-Charlotte tycker det är bra att deras vardag blivit dokumenterad. 
 - Det är bra att folk kan få veta hur vi har det, säger Anna-Lisa. Ann-Charlotte menar att 
kontakten med djuren är det som är mest positivt med arbetet som mjölkbonde. Intresset för 
djur delar hon med sin syssling Lena.  
 - Jag tycker det är roligt med kor, de är nyfikna, individuella och har så snälla ögon! säger 
Lena. 
 
Utställningen är pedagogiskt upplagd med fina ögonblicks- och stämningsbilder. Den pågår 
till och med den 5 augusti.                               
                                                                       Maj-Britt Wahlberg, Oxafallet och Stockholm 



 
 

Foto Oskar Widlund 

 
 
 
 

Nu finns det grönsaker av olika slag, snittblommor mm. 
 

Ring gärna för aktuell information om dagsutbudet samt för att kolla 
om jag är hemma så det är öppet. 

 
Välkomna! 

 
Mona Blixt 

019 – 44 80 50 
070 – 370 59 50 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
I Vinöns Örtbod finns cykeluthyrningen 
 
Cykelpriser: 
Vuxencykel: 15kr i timmen eller 40kr/dag 
Barncykel: 30kr/dag 
Tandemcykel: 30kr i timmen eller 80kr/dag 
 

Örtboden erbjuder även: 
 

Torkade och färska örter.  Glass   Godis i strut, örtgodis  
Skorpor Souvenirer och kort Plantor för utplantering 
Vinöprodukter allt efter säsong, just nu: potatis, saft, gelé, honung, örtsalt 
 
Massage kan bokas hos Lena  
 

Vi har öppet dagligen 10-17 under augusti  
För mer information ring gärna  44 80 55 eller 0736 18 77 11 

 

Välkomna att titta in önskar Rosie och Lena! 



Säljes 
 

VIMPEL 1 st korsvimpel 4 m lång.  
Använd cirka 1 vecka. 

Pris 150 kr. 
 

Tel 019 – 44 80 71, 073 – 717 79 23 Lennart Björck 
 

(Det är inte en sådan här! Utan en med kors!) 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

En liten barncykel. 

Bra nybörjarcykel. 

Arvid 44 80 19 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ETT HJÄRTLIGT TACK 
 

till släkt, vänner och Vinöns Kultur- och Hembygdsförening 
för all uppvaktning på min 70-årsdag. 

 
 

Anna-Greta Olsson 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Behöver du en dator eller ett databord? 

 
Nu finns det nya fina datorer i ökontoret, som även har blivit ommöblerat. 
De gamla datorerna och databorden utbjudes mot anbud. Man får gärna  

lämna anbud i form av arbetsinsatser för föreningen.  
 

Hör av dig till någon i styrelsen senast den 30 augusti. 
 

Vinöns Kultur- och hembygdsförening 
 



 
 

 

1 tisdag 18.30 Brandövning 
2 onsdag 

v. 31 
  

19.00 På Värdshuset –  Lasse Tennander 
3 torsdag  

 

Sophämtning

4 fredag   

lördag 
  

Gårdsauktion efter Olle Nilsson 12.00 5 
På Värdshuset – Fille, Robin och Janne, trubadurer med olika stilar 19.00  

söndag 

 

13.00 
 

 

v. 32 

v. 33 

v. 34 

v. 35 

6 
 
 

16 – 17 

 

Vernissage i skolan – Fotoutställning  ”Mina bästa Vinöbilder” 
 

Melodikrysset - i bersån vid skolan 

 

Biblioteket har öppet 

7 måndag   

8 tisdag  Drottningens namnsdag

9 onsdag 
 

 
 

Elisabeth Behr i skolan -  Zonterapi och massage - TIDSBESTÄLLNING 
  

19.00 På Värdshuset – Johan Blohm, känd från The Refreshment 

10 torsdag   

11 fredag   

12 lördag  19.00 På Värdshuset –  Whisky & Dynamite, countryband 
  

13 söndag 16 - 17 Biblioteket har öppet 
 

 
 

 14 måndag 

15 tisdag  
16 onsdag   
17 torsdag 

 

Sophämtning 
 

  

18 fredag   
19 lördag   

söndag 
 
 

16 – 17 
 

 
 

Biblioteket har öppet 20 
Konst & hantverk i skolan stänger för säsongen 

 21 måndag  

22 tisdag   

23 onsdag   

24 torsdag   

 

25 fredag  Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

26 lördag  
20.00 

Vinö Sail Race – segeltävling runt Vinön 
Lyskväll – Tänd lysen kl 20.00 

27 söndag 

  

Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt 10.30 
 Svenska kyrkan, kyrkkaffe    

16 - 17 Biblioteket har öppet 

28 måndag   

29 tisdag  Fotvård - Inga-Lill Sevefjord i skolan  TIDSBESTÄLLNING 

30 onsdag   

31 torsdag  Sophämtning

1  fredag   

2 lördag 19.00 Party Lite-visning hos Margareta Fahlander 

3 söndag   

augusti  
 


