Några ord från redaktionen…
Nu börjar det lugna ner sig lite på
turistfronten och man kan pusta ut
lite efter sommaren och njuta av den
höga klara luft som september brukar
erbjuda. Dessutom finns, som vi ser
prov av på framsidan, mycket svamp
i skog och mark så passa på att njuta
av en skogspromenad med korg.
Sommaren är ju rent officiellt slut i och med att vi
har klarat av lyskvällen där man i år även kunde
ta sig en fika på stranden vid norra badet vilket
Yvonne och Barbro hade dukat upp.
Det händer ju mycket på ön även den här
månaden och valet är ju en stor kommande
händelse som uppmärksammas i alla medier och
så även i vårt Ö-blad där man kan läsa att det går
alldeles utmärkt att rösta på hemmaplan och även
lite om vad våra lokalpolitiker säger i vissa frågor.
Vi får även utblickar utanför Vinön till bland annat
Österlen och även veta hur tillfälliga gäster ser vår ö.

Veronika Persson, RoseMarie Olsson, Christina Johnsson, Hans Brandin och
familjen Widlund har tagit bilderna till Ö-bladet denna månad.
Trevlig läsning!

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

ÖPPET 08-17
LÖRDAG-SÖNDAG
2 - 3/9 och 9 - 10/9
FR O M 11/9 ÄR BUTIKEN
STÄNGD FÖR SÄSONGEN
Det blir också uppehåll med
fredagsbakningen och beställningar
en tid framöver.
Återkommer med annons när
bagarn är på gång igen
tel 44 81 60 eller
070 - 239 02 11
Sten

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

___________________________
__________________________________

Nu finns…
Elisabeth Behr,
zon och massageterapeut,
kommer till Vinön
onsdagen 6 september.

Höstplantor, snittblommor
bl.a. astrar m.m.
Rotsaker, grönsaker
som t.ex. majs, bönor
m.m.
Välkomna!

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

Mona Blixt
019-44 80 50
070-370 59 50

Husmanskost
hösten 06
September (lördag den 23)

Rotmos & bogfläsk
Till efterrätt serveras varm äppelkaka och
vaniljsås
Oktober (lördagen den 14)

Bruna bönor & stekt fläsk alt. löksås
Kvällspubar
Vid Husmanskost-tillfällena håller vi
öppet till sena kvällen, så att den som vill
kan ta en öl eller ett glas vin och umgås
med varandra.
Så oavsett om du är hungrig, eller bara
törstig, så är du varmt välkommen.
Låt oss lära av Irländarna och umgås och
njuta i varandras sällskap!
Varmt Välkomna….

Till efterrätt serveras nyponsoppa & vaniljglass
November (lördagen den 11)

Isterband & stuvad potatis
Till efterrätt serveras Chokladpudding & grädde
Inga priser är ännu satta till dessa måltider utan de
blir till självkostnadspris. Vid samtliga tillfällen
kommer maten serveras klockan 17:00. Om ni vill
äta av vår goda husmanskost boka senast fyra
dagar innan det aktuella tillfället.

Rösta på Vinön på valdagen den 17 september
i Vinöns skola 9.00 - 11.00

15.00 – 17.00

Du måste ha ditt röstkort och en giltig id-handling med dig när du ska rösta.
Du kan tillhöra vilket valdistrikt som helst i Sverige och ändå få
rösta i en röstningslokal som Vinöns skola. Rösterna förseglas
och körs över till övriga röster i valdistriktet. De hamnar alltså i
samma räkning som alla övriga röster på valdagen.
Saknar du röstkort på valdagen och ändå vill rösta på Vinön
kan du få hjälp att få ett nytt röstkort faxat eller
e-postat till skolan.
Hembygdsföreningen ordnar med fika !

ESIN / Inter Island Exchange Project

Transport
Möte på Gräsö, Augusti 22-23, 2006
Deltagande länder: Finland, Danmark, Frankrike, Scottland, Irland och Sverige.
Transportmötet på Gräsö är/var ett av ESIN-projektets 18 delprojekt med avsikt att samla in
information från deltagande länders skärgårdssituation. En slutrapport skall vara klar under
hösten 2006 och som sedan skall presenteras i EU.
Frågor som bl a behandlades:
Ägandeskap:
Färjornas ägande varierar från helt statliga, kommunala, och privata. Den allmänna uppfattningen
var att den skall vara ägd av det allmänna då färjan är en del av vägsystemet. Man ser en risk i vad
som nu sker med avgifter till broar, tunnlar och vägar, får dessa avgifter större spridning så är det
bara en tidsfråga innan färjorna avgiftsbeläggs.
Upphandling:
Skall operatören äga färjorna? Eller skall det vara en oberoende ägare som hyr ut färjorna till
operatören? Flera varianter finns.
En av delfrågorna var hur man skall se på färjetrafik som endast kör under turistsäsong som
”förstör” ekonomin för de som trafikerar helår.
Transportstöd.
I de flesta länder så utgår någon form av transportstöd av samma typ som i Sverige. Detta stöd
uppgår med upp till 80 % av driftkostnaderna.
Biljettpriser för ö-bor resp icke ö-bor.
Vissa länder/färjor har olika prislistor för ö-bor resp icke ö-bor. Samma gäller även för
godstransporter
Godstransporter.
Flera av deltagarna har problem med godstransporter då färjorna endast är avsedda för
persontransport. Så gods får transporteras av andra rederier.
Skolskjutsar och sjuktransport.
Dessa transporter anses i flera länder vara en statlig/kommunal angelägenhet och skall då inte
påverka den ordinarie färjetrafiken. På många platser är det flyg som gäller.
Färjans hemmahamn samt standard.
Från de deltagande var den allmänna uppfattningen att färjan skall vara placerad på ön då detta gav
en större förståelse mellan färja och ö-bor.
”Ö inflytande.”
Ö-befolkningen har i de flesta fall ett visst inflytande över turlistor, men begränsad eller inget
inflytande över prissättningen. Samordning mellan olika anslutande transporter lämnar mycket att
önska då färjetransporten avsluts långt från centralorter, varför i många fall egen transport är
nödvändig på land.
Sammanfattningsvis så visade mötet att olikheterna och behoven mellan öarna är mycket stor då
förutsättningarna är väldigt olika. Restiden med färjorna varierade t ex från 3 minuter till 15
timmar. Ö som tidigare önskade färjetrafik vill nu begränsa trafikinflödet då besökande trafik
blockerar ön.
Ulf Johnsson

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

Sista chansen för i år!
Det är dags att trycka årets lokala telefonlista. Är det fler som vill vara
med i vår lista så skriv dit era uppgifter. Telefonlistan kommer att finnas
till försäljning i skolan under bibliotekstid samt när det är öppet i skolan
vid olika tillfällen.

Tack Ingemar
För att du delat ut tidningen i 20 år. Det blir mer än 6000 dagar!
Tack för den idoghet som lett till att det så sällan fallerat
med tidningen. Då det gjort det har det berott på att
tryckpressarna lagt av eller dylikt. Tack för omtanken,
bland annat då överblivna tidningar hamnat i brevlådor
där de kommit till glädje! Tack för utdelade öblad!
Nu tar Emelia över tidningsväskan. Hon kommer att hämta tidningen med färja,
så tidningen kommer som den gjort mestadels under senaste året. Hennes
telefonnummer är 44 81 09, om frågor skulle uppstå.

Lycka till Emelia

Konst & Hantverk i
Vinöns gamla skola,

turistinformation m.m.

Det var lite allt möjligt som
våra duktiga sommarjobbare
fick ta hand om under sina
sommarveckor i skolan.
Först på plan var Sandra och
Mattis som bl.a. fick vara
med och göra i ordning inför
öppnandet på midsommardagen.

Därefter kom Karolina, Linn och Johan.
De fick nog ta emot det största antalet
besökare. Vädret var på topp och antalet
vinöbesökare var också på topp. Tyvärr
fick vi ingen bild på Karolina men som
sommarboende på norra Vinön kanske
många känner igen henne ändå.

Sist ut var den här tjejtrion. Det var
Sofia, Lina och Josephine som fick
avsluta sommarens utställningsveckor
i skolan. Då hade det minskat lite på
besökarantalet så de fick även tid för
att olja in borden i bersån vilket var
mycket välbehövligt.

Omkring 5 000 personer har besökt utställningarna under de 8 veckor skolan
varit öppen d v s drygt 600 besökande i veckan.
Ett stort TACK till alla våra duktiga sommarjobbande ungdomar.
Utan er skulle vi inte kunna hålla öppet i skolan hela sommaren.

Vinöns kultur- och hembygdsförening genom Eva och Christina

Ett stort och varmt TACK till er alla som hjälpte
till på alla vis vid auktionen den 5 augusti.
Vinöns kultur- och hembygdsförening

genomfördes den 6 augusti i strålande sol.
Systrarna Olsson dirigerade deltagarna genom det kluriga krysset under
accompanjemang av Janne Eriksson med sin banjo och gitarr.
I pausen fick vi senaste nytt och väder förmedlat av Solveig Eriksson.
Ett fyrtiotal deltagare hade sökt sig till skuggan i bersån.
Lyckades bäst gjorde Anette Johansson som fick första, andra pris gick
till Gudrun Andersson. Inte långt efter kom Ulf Andersson, tredje pris
och fjärde pris gick till Jonas Wåhlgren.
Tröstpriset gick till Monica Winegård.
Sist men inte minst vill arrangörerna tacka Janne för hans strålande
musikaliska insats.

Nytt trädgårdsbord i ek, fernissat, 60x90 cm.
Allan Eriksson
019–44 80 25

Ett Stort Varmt och Innerligt TACK
vill jag säga till Maria Ekblad som stått vid Värdshusrodret under 10 års tid
och som gett oss så mycket trevligt att glädjas åt

och som i förlängningen blivit till oförglömliga minnen.

Utan ditt engagemang hade vi inte haft denna härliga mötesplats.
TUSEN TACK, MARIA!

Samtidigt vill jag passa på att önska Emelia & Therese LYCKA TILL med ert
engagemang. Säkert får vi även under er fortsatta ledning många

minnesvärda upplevelser att glädjas åt och som blir till härliga minnen att
bära med sig vidare.
LYCKA TILL TJEJER!

Inga-Lill Eliasson, Vinön

Denna månads trädgårdssida har jag tänkt ägna till den lilla
demonstrationsodling som jag har hållit i under sommaren. Det är den
ekonomiska föreningen runt kryddodlingen, Kryddkompaniet som har varit
huvudman för försöket som har gått ut på att se vilka metoder som kan
vara bra för bekämpning av ogräs i örter.
Örterna jag har planterat är perenna och kommer att sitta i några år, det
är därför bra att de får en bra start så de kan konkurrera med ogräset.
I demonstrationsodlingen ingår följande led:
-

marktäckning med nedbrytbar majsstärkelseplast
marktäckning med Mypec flerårig, vävd, markplast
radhackning med hjulhacka Munkfors

Där jag använde hjulhackan satte jag självsådda plantor som var minst ett år, de var
alltså ganska robusta. I försöksleden med plast planterade jag småplantor som var
4x4cm stora, de var alltså känsligare.
I Mypec-plasten behövdes sax eller kniv för att få hål när man planterade. I
majsstärkelseplasten sticker man hål med fingrarna vid plantering. Mypec-plasten
släpper igenom vatten och i den extremt torra sommarvärmen klarade sig nästan alla
plantor, till skillnad mot majsstärkelseplasten där plantorna inte klarade sig lika bra.
Radhackan var effektiv mot ogräs så långe de inte blev för stora. Viss rensning i
raden behövdes dock. Mypec-plasten och majsstärkelseplasten var mycket effektiva
mot ogräs och bara enstaka ogräs kom upp i plantraden. På sina ställen har rådjuren
trampat sönder majsstärkelseplasten, och där kommer ogräset att komma.
För att förankra plasten har sten används.
Utläggning av plasten var inga bekymmer, eftersom det inte blåste. Jag har odlat
mina kryddor på marken utan fåror och därför är Munkforshackan bra. Hackan har
jag fått låna av Mona så det försöket var det allra billigaste ledet.
Majsstärkelseplasten kostar ca 3kr/m2 . Mypecplasten kostar ca 6kr/m2 men den kan
ju ligga i flera år, man räknar med att den håller i
3-5 år.
Det kan verka dyrt att lägga ner så mycket pengar
på täckning av mark men erfarenheten har visat
att mina egna odlingar ofta blir ett dåligt samvete,
där ogräset växer mig över huvudet så fort man
vänder ryggen till. Detta undviker man med de
olika plasttyperna.
Majsstärkelseplasten är bra i ettåriga kulturer, det
är enkelt att plantera, det man måste tänka på är
att det finns gödning så det täcker under en
säsong. Där plasten har legat ser man också en
ogräsdämpande effekt under året efter, plasten är
inte heltäckande men täcker delar av raden.
Mypecplasten är bra i fleråriga kulturer och
eftersom man kan vattna genom plasten kan man
gödselvattna. Om ni har några frågor, hör av er!
Hälsningar från

Rosie på Vinön!

Angående försäljningen av Olles fastighet
Annonsen för försäljningen av fastigheten kommer ut i Nerikes Allehanda
söndag 10/9, om allt går som planerat. Då kommer även en mer detaljerad
beskrivning ligga på LRF-konsults hemsida www.konsult.lrf.se .
De som är intresserade men inte har tillgång till Internet kan även kontakta vår mäklare
Håkan Schörling på tele 019 16 83 50 så skickar han ut papperskopia av vad som finns på
hemsidan. Intresserade spekulanter ombeds göra en avsiktsförklaring för fastighetens
framtida användning.
Frågan om huruvida hela fastigheten eller delar av den ska säljas är på inget sätt bestämt.
Frågan kommer att tas upp på ett möte som medlemmarna i Vinöns Kultur- och
Hembygdsförening kommer att kallas till. Då bifogas även protokollet från förra
medlemsmötet.
/Styrelsen Vinöns Kultur- och Hembygdsförening

Vi har öppet andra helgen i september (den 9 och 10) därefter
stänger vi för säsongen.
Cyklarna kommer att vara kvar ett tag till, för grupper och
privatpersoner, så hör av er om ni har cykelbehov.

Vi vill tacka alla som hjälpt till under säsongen och alla trevliga kunder!

Ört-afton
Lördagen den 16 september kl 17
Vi ska dofta, smaka och känna på några av de vanliga örterna som
man använder i köket.
Det blir både odlingsråd och användningstips med recept.
Denna afton ska vara i den sinneliga njutningens tecken.
Efter presentationen äter vi en liten buffé av rätter med de örter vi
har gått igenom.
Låter det här som något du skulle vilja unna dig så anmäl dig till
Therese eller Emelia på tele 019 44 80 10
Vi vill svar senast den 13 september prissättning blir efter antal
anmälda.

Varmt välkomna önskar Rosie, Therese och Emelia!

2006 - 2007

från Vinön
Helgfri måndag-fredag
tim

min

05
06
07
09
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22

40
30
30
40
20
15
25
55
50
50
45
15
05
10
00

Buss avgår
mot Örebro

Y 6.00
Y 6.57
Y 7.58
Y10.05
Y12.07
Y15.20
Y16.33
Y19.47
Y21.15

Helgfri lördag
tim

min

05
06
08
09
10
12
13
15
15
16
17
19
20
21
23

40
45
20
50
40
20
25
05
55
45
35
10 J)
00
40
20

Sön- och helgdag

Buss avgår
mot Örebro

Y 7.15
Y 8.45
Y10.20
Y12.45
Y15.35

tim

min

07
08
09
11
12
13
15
17
18
19
20
21
22

20
20
40
20
10
50
30
10
00
40
35
35
25

Buss avgår
mot Örebro

Y

8.50

Y12.40
Y17.40

från Hampetorp
Helgfri måndag-fredag
tim

min

06
07
08
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22

05
00
00
05
45
40
50
20
20
15
10
40 *
30 *
35 *
25 **

Buss ankommer
från Örebro

Y 7.55
Y 9.30
Y11.40
Y13.35
Y15.12
Y16.17
Y17.15
Y18.07
Y19.22
Y21.08

Färjan inväntar bussen och
tvärtom i max 5 min.
Dubbleringstur kan göras om
inte alla trafikanter får plats på
ordinarie tur.

Helgfri lördag
tim

min

06
07
08
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
22
23

05 **
10 *
45 *
15
05
45
50
30
20
10
00
35 *
25 *
05 *
45 **

*

Sön- och helgdag
Buss ankommer
från Örebro

Y 8.25
Y10.10
Y12.40
Y15.25

min

07
08
10
11
12
14
15
17
18
20
21
22
22

45 **
45 *
05
45
35
15
55
35
25
05 *
00 *
00 *
50 **

Buss ankommer
från Örebro

Y

= Kallelsetur året om

8.25

Y12.30
Y17.35
Y21.00

Y23.25

= Kallelsetur under perioden
1 september till 1 maj

**

tim

Mobiltelefon till färjan
070-649 24 13
Telefon till färjstugan
0771 65 65 65

Kräftkanapè
Kanske vill man inte göra kräftorna till
festens huvudnummer men ändå ha dem
med på menyn. Detta blir en fin förrätt
för fyra om man serverar den på hela
runda tunna skivor bröd. Eller dela varje
brödskiva i 3-4 bitar innan kräftröran
läggs på och servera dem som
aptitretare.

Krispigt kräftsnacks
Ingredienser:
2 st tortillas, stora
4 msk crème fraiche
4 msk lätt kräftost
4 msk hackade
kräftstjärtar eller räkor
1 msk hackad dill
2 dl rucolasallad
Tillagning:
Skala kräftorna. Ta vara på stjärtarna
och de stora klorna, skalen spar vi till
buljongen.
Vik ihop bröden så att du får två
halvmånar.
Hetta upp en teflonpanna med lite olja
och stek bröden frasiga på båda sidor,
dela i kvarter och ät genast med servett.
Kryddig asiatisk kräftgryta

Ingredienser:
1 kg kräftor med skal
1 spansk peppar, grön
2 hackade vitlöksklyftor
2 msk pressad lime
1 msk olja
2 tsk råsocker eller vanligt socker
1 msk majonnäs
½ dl crème fraiche
salt, peppar
4 tunna skivor kavring
färsk koriander eller bladpersilja
Tillagning:
Bryt loss och skala kräftstjärtarna. Ta ur
köttet ur klorna om de är så stora att det
är någon idé. Spara 12-16 fina
kräftstjärtar till garnering och hacka
resten av kräftköttet.
Halvera och kärna ur den spanska
pepparn. Finhacka den.
Blanda det hackade kräftköttet med
spansk peppar, vitlök, lime, olja, socker
och majonnäs. Blanda i crème fraiche så
att det binder. Smaka av med salt och
peppar.
Fördela kräftröran på de hela eller delade
brödskivorna. Lägg på tre kräftstjärtar
på varje större bröd eller en kräftstjärt
på varje aptitretare. Garnera med lite
färsk koriander eller bladpersilja.

Ingredienser:
1 kg kräftor
1 tsk sambal olek
2 msk ostronsås
2 pressade vitlöksklyftor
1 fiskbuljongtärning
1 tsk potatismjöl
3 paprikor
1 röd lök
1 purjolök
2 broccolibuketter
matolja
1 msk riven ingefära
salt
Skala kräftorna. Ta vara på stjärtarna
och de stora klorna, skalen spar vi till
buljongen.
Fräs skalen hastigt i lite olja. Slå på
vatten så att det nästan täcker. Lägg i
sambal oelek, vitlök och fiskbuljongtärningen. Koka i ca 15 minuter, dra åt
sidan.
Skär alla grönsaker i mindre bitar. Fräs
dem i matolja i en storpanna i ca 1
minut.
Sila kräftbuljongen över grönsakerna.
Koka upp, red av med potatismjölet, och
smaka av med ostronsås, salt och riven
ingefära.
Lägg i kräftköttet och servera med
risnudlar eller jasminris.
Dessa recept hittade jag på internet,
www.tasteline.com
Smaklig måltid önskar Christina J

Några av sommarens bästa stunder
För ett par år sedan träffade jag, i Västervik, en tysk seglare som återkom
till svenska farvatten varje sommar. Jag frågade vart han hade tänkt sig
segla den här gången.
- Till Örebro, svarade den tyske mannen.
I mina kustnära öron lät det som ett roligt skämt. Att segla till Örebro
var väl ändå inte möjligt? Mina associationer till Örebro var skor och
vattentorn, inte hav och segel.
Men han stod på sig och sa att det finns ett utmärkt kanalsystem som tar
en seglare ända till Örebro.
Först i somras förstod jag att tysken inte var ute och seglade när han
skulle ta båten till Örebro. Jag förstod det sent en kväll i juli då familjen
stävade fram över Hjälmaren med vägverkets bilfärja från Hampetorp ut
till Vinön.
Då först förstod jag hur stora farvatten det är frågan om, att det finns
gott om plats att segla på och att om färjan gått igenom kanalerna så
kunde nog den tyska segelbåten slinka igenom.
Vi hade hört så mycket om Vinön och vi blev inte besvikna. Mitt i natten
blev vi mottagna med nykokta kräftor på balkongen hos Therese och
Rikard.
Sen blev det blev ett par
lata dagar då vi lojt
cyklade runt på ön och
kikade.
Var tidigt uppe tog ett
morgondopp och köpte
nybakat bröd och från
alla små stickvägar kom
andra cyklister med
samma självklara mål.
Det påminde mig väldigt
Min fru Eva och Rikard på väg hem efter att ha
mycket om Öland på
vittjat näten den sista sommarmorgonen på Vinön.
sommaren där det också

dräller av folk som inte gör något annat än cyklar runt och badar eller
handlar mat i den flacka lättrampade terrängen.
Men vi gjorde annat också tack vare våra bekanta på Vinön. I ottan och
på sena kvällen var vi med ute och vittjade nät och fick vara med om att
dra upp många fina gösar, Hjälmaregös som en månad senare blev
världens första miljöcertifierade sötvattenfisk. (Då smakade våra frysta
filéer extra gott).
Ett underbart gammalt fiskeläge var vår bostad där vi kunde se den
typiska Hjälmaresnipan när grannarna puttrade ut för att vittja.
Gös åt vi också på
värdshuset. Jag
kopierade sedan den
dragonkryddade såsen
när vi skulle äta gösen
hemma så att vi kunde
väcka liv i minnena från
några av sommarens
bästa stunder. Vi vill
gärna återvända till
Vinön.
Någon gång vill jag
komma seglande.

Grannarna på väg ut i sin typiska Hjälmaresnipa
för att se efter om det gått på någon gös på näten.

Text och foto:
HANS BRANDIN, Gamleby

Höstfunderingar eller Min första resa till Österlen
Hur kan man förlänga sommaren när, som nu, hösten kommer smygande in i
benmärgen: dag för dag vajar grässtråna blekare och bräckligare, nakna fotspår
i sanden blåser bort. Natten blir lång, sjön mörknar och svalorna har redan gett
sig av, rädda för de hårda regnen. Vi som bor i Norden, vi kan också längta
söderut, planera en resa, eller vi kan, som jag, segla in i en annan hamn - vårt
gemensamma höstrum, byns bibliotek, för att låna en bok om blommor.

Och vilken bok skall jag välja från hyllan? Jag tar ”Pomonas rosenbok” av Görel
Kristina Näslund och Gunilla Hansson (Bonniers Juniorförlag AB 1988). Jag
glömmer inte när den kom ut och hur mycket jag tyckte om akvarellen på kejsar
Napoleon och kejsarinnan Josephine i hennes rosengård, Malmaison. Pomona
berättar i denna tunna men givande bok att Josephine beställde målningar på sin
rossamling av den begåvade Pierre-Joseph Redouté, blomstermålaren.
Skall jag sätta blomsterlökar i min trädgård, kanske en snödroppe till nästa vår?
Ja, tänk på nästa vår. Vad kan man plantera i växtzon 2-3 som på Vinön? Eller zon
4 där jag bor? Åh, jag vet, jag skall fråga Virginia. Hon, Virginia Clayton, som
gräver, planterar, vattnar och sköter en underbar trädgård i växtzon 1, på
Österlen i Skåne. Virginia bor i Glivarp; alla vet var det är i djupaste södern, i

Simrishamns kommun vid ett stort vatten, större än en sjö men mindre än en
ocean - Östersjön.
Gunilla Blomé och jag hade förmånen att vara där nere i juli. Det var just när
Österlens Rosfest arrangerades för andra året med bl a visning av
rosenträdgårdar. Vi steg in genom den svartmålade porten i muren som omger
Virginias trädgård. Vi fann ett ”ymnighetshorn” av rosor, mer än 150 sorter med
namn som Ingrid Bergman, Astrid Lindgren, Karen Blixen, Mc Cartney, Charlie’s
Rose, Icecream, Golden Kiss, Royal William, Queen Elizabeth (Virginia kommer,
liksom jag, från England). De klättrade uppför pergolan, blommade i tunga klasar
i buskarna, utvecklade sina kronor i lager på lager i rabatterna, lutade sig bort
från den vitstrukna husväggen. De gjorde allt en ros kan göra, doftade, prunkade
i alla färger. Så tycktes det oss, vi många rosintresserade som vandrade omkring
denna soliga dag. Här och där holkar, fröstationer och fågelbad, ty Virginia
uppmuntrar bl a fåglar och nyckelpigor att delta i trädgårdens liv och ordning. I
skymningen lär igelkotten med fru och barnaskara nosa runt på egna stigar under
bladverket. Tur att han inte kan klättra upp och ta den blankgröna lövgrodan,
knappt synlig på sitt blad! Längst bort i hörnet står fågelskrämman ”Vigilante”
och vakar över jordgubbslandet. Bortom honom körsbärssnår och sedan gula fält
rullande mot havet.
Plötsligen en röst från trädgårdsgången, ett långt pekfinger riktat mot himlen.
”Titta en glada” , hojtade en besökare, målaren Madeleine Rosa Pyk från
närbelägna Skillinge. Vi vände våra bleka runda ansikten uppåt. Jag såg också ur
ögonvrån hur Virginia tog tag i sin lilla hund, en knubbig ”Westie” och pressade
henne hårt intill sig. Ty gladan som kännetecknas av en djupt kluven stjärt, ett
vingspann på en och en halv meter, hungrar efter ryggradsdjur som möss, sorkar,
större byten. Gladan flög i cirklar spanande ner mot trädgården, redo att dyka.
Denna sällsynta rovfågel har kommit åter till Skåne. Stannar t o m över vintern.

Text och tuschteckning: Rachel Goff Översättning från engelskan: Gunilla Blomé
P.S.
Österlens Rosfest i Simrishamn hyllar rosen i juli i dagarna tre. Då välkomnas besökare
till rosguidningar i traktens rosenträdgårdar, författare och skådespelare framträder
på kaféer och restauranger och kåserar kring sina känslor för rosen, kallad "Blommornas
Drottning”. Och förstås koras en rosdrottning! Rosallsång är ett annat uppskattat inslag
liksom fotoutställningar och seminarier med kända rosexperter. Festdagarna avslutas
med sommarkvällsgudstjänst i rosens tecken.

Kanske Vinön kunde hyllas med en alldeles egen festival? funderar
Gunilla Blomé

Vad vill de lokala politikerna göra för Vinön?
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Den frågan passar att ställa så här i valtider. Med hjälp av några vinöbor sattes några
frågor samman och här är resultatet.
Gatubelysningens tolv stolpar räcker bara över halva ön. Skulle det vara möjligt att få
belysningsstolpar utmed hela gatan?
(c): Spontant tycker jag att det inte vore helt omöjligt. Det är en trygghetsfråga med
belysning. Generellt sett är avsaknad av belysning ett problem, framför allt vid
busshållplatser.
(fp): En jättesvår fråga. Det är bättre att fråga Yngve Alkman i
samhällsbyggnadsnämnden.
(m): Det är svårt att ha en uppfattning om en investering som ska ställas mot andra
investeringar.
(kd): Ljus är en trygghetsfråga. Om vinöborna tycker belysningen är viktig måste vi
stötta dem. Det är viktigt att de vill bo kvar så att Vinön förblir en levande ö.
(s): Det är en vettig fråga att jobba för, men jag kan ingenting lova.
(v): Det är en kostnads- och prioriteringsfråga som jag får ta med till Hans Blomberg
i samhällsbyggnadsnämnden.
(mp): Det är svårt att svara på men generellt sett ska landsbygden ha samma service
som stan.
Kan vinöbor och sommargäster få sophämtning varje vecka, i stället för varannan, på
sommaren då sopkärlen ofta är överfulla och luktar?
(c): Det kan jag inte ge ett rakt svar på.
(fp): Det borde gå att ordna. Man får prata med dem som hanterar sopor.
(m): Det är rimligt att kärlen töms när det behövs. Är det mer sopor på sommaren
måste kärlen tömmas oftare.
(kd): Det är inget orimligt krav. Hör med tekniska förvaltningen.
(s): Tätaste intervallet är var fjortonde dag. Det är ytterst ovanligt med tömning varje
vecka. Vinöborna och sommargästerna får sopsortera bättre.
(v): Det är ett bra förslag men jag kan ingenting lova. Det är bäst att höra med
tekniska förvaltningen som har ansvaret.
(mp): Det är svårt att svara på, jag hänvisar till tekniska förvaltningen.
Kan norra badplatsen rustas upp med en bättre parkering och bättre
upptagningsmöjligheter för räddningsbåten?
(c): Spontant tycker jag att det är bäst med så litet trafik som möjligt på ön. De som
inte bor där behöver inte ta bilen. Att ordna upptagningsmöjligheterna för
räddningsbåten är säkert inte helt omöjligt.
(fp): Är det bara en parkeringsskylt som saknas är det lätt att ordna. Även för
räddningsbåten borde det hela gå att ordna i samverkan med vinöborna.

(m): Det är en fråga för den lokala områdesnämnden.
(kd): Det kan inte vara krångligt att sätta upp en parkeringsskylt och ordna för
räddningsbåten.
(s): Det kan jag inte svara på eftersom jag inte sitter områdesnämnden. Men jag kan
föra frågan vidare dit.
(v): Parkeringsskyltar är inga stora kostnader och räddningsbåten behövs, så det
måste gå att ordna.
(mp): Det är en detaljfråga för fritids- och turismförvaltningen.
Kan kommunen, i stället för Vinöns kultur- och hembygdsförening, betala
bredbandskostnader för skolans datorer som ger service åt vinöbor och
sommargäster?
(c): Hör datorerna till det kommunala biblioteket räknas det som en kommunal
verksamhet som ska betalas av kommunen.
(fp): Datorer finns på bibliotek på annat håll och bredband behöver inte kosta så
mycket när det väl är draget. Kultur- och medborgarnämnden vet mer.
(m): Det är tveksamt. Det finns vissa regler för det. Det ska vara kommunal
likställighet som ska gälla alla oavsett var man bor, det står i kommunallagen.
(kd): Det måste vara rättvist gentemot andra föreningar. Bäst är att ta reda på vilka
regler som gäller.
(s): Det kan jag inte svara på.
(v): Jag kan inte svara på frågan.
(mp): Det är en detaljfråga jag inte kan svara på, men det är viktigt att även
landsortsbor får tillgång till Internet.
De politiker som fick frågorna var Murad Artin (vänsterpartiet), Inger HögströmWesterling (moderaterna), Alexander Juszczyk (miljöpartiet), Irén Lejegren
(socialdemokraterna), Rasmus Persson (centerpartiet), Ewa Sundkvist
(kristdemokraterna), Anna Ågerfalk (folkpartiet).
De sitter alla i kommunstyrelsen, utom miljöpartiets representant som sitter i
nämnden för tillväxt och utveckling. Alla har besökt Vinön utom Murad Artin som
emellertid påpekar att hans fru har en kompis på Vinön.
Maj-Britt Wahlberg Oxafallet
070- 51 59 367

Tjejträffarna startar!
Tjejträffarna drar igång igen för hösten torsdagen 5 oktober kl 19.00.
Vi träffas för att planera höstens aktiviteter. Alla tjejer är hjärtligt välkomna!
Hitta gärna på nya saker vi kan göra tillsammans, alla förslag är intressanta!
Under kvällen bjuder Christina på något litet ätbart.
Ta med något att dricka om du inte vill ha lättdryck.

september
v. 35

1 fredag
2 lördag
3 söndag

v. 36

Party Lite-visning hos Margareta Fahlander
16 – 17 Biblioteket öppet

4 måndag
5 tisdag

18.30

6 onsdag

Brandövning
Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan

TIDSBESTÄLLNING

7 torsdag
8 fredag
9 lördag
10 söndag
v. 37

16 – 17 Biblioteket öppet

11 måndag
12 tisdag
13 onsdag

14.15

Öppet hus Svenska kyrkan

14 torsdag

Sophämtning

15 fredag
16 lördag
17 söndag
v. 38

På Värdshuset – Örtafton
VAL
Röstlokalen på Vinön är öppen 9 -11, 15 -17
16 – 17 Biblioteket öppet

18 måndag

Hämtning av grovavfall för åretruntboende och fritidsboende påbörjas

19 tisdag
20 onsdag
21 torsdag
22 fredag
23 lördag
24 söndag

På Värdshuset – Husmanskost och pubkväll
16 – 17 Biblioteket öppet

25 måndag
v. 39

Höstdagjämning

Lämna in bidrag till nästa Ö-blad

26 tisdag
27 onsdag
28 torsdag

Sophämtning

29 fredag
30 lördag
10.30

1 söndag

Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt
Svenska kyrkan, kyrkkaffe
16 – 17 Biblioteket öppet

2 måndag
3 tisdag

Vad händer nästa månad på Vinön? Kom ihåg att meddela redaktionen,
så det kommer med i oktober månads kalendarium.

