


Några ord från redaktionen…… 
 
 
Ser ni vilka häftiga djurspår man 
kan se i snön på Vinön? Alla har 
väl hört talas om vargen som har 
varit på besök på vår ö, det k
ganska spännande att det finns 
sådana djur i närheten av oss, 
eller tycker inte alla det? 
Åsikterna om vargens vara eller 
icke vara går nog isär även på 
Vinön, men det är ju lite speciellt a
Vargspåren som syns på bilden är fotograferade bredvid en
snusdosa för att man ska kunna jämföra storleksmässigt.  
Rätt stora tassar, eller hur

änns 

tt få se ett sån´t djur. 
 

? 
llén. 

inöns Kultur- och Hembygdsförening har öppet hus lördag  

r 

enna månad är det ett späckat program med många möten i 

, osv… 

otografierna i Ö-bladet är tagna av Eva Widlund  

Bilden är tagen av Martin He
 
V
24 mars kl 13.30-17.00. Passa på och kom till skolan för att  
få veta allt om ditt hus på Vinön, eller om dina släktingar, elle
vad du än kan fundera på när det gäller gammal vinöhistoria.  
 
D
skolan på Vinön. Möten om vindkraft, öppna landskap, 
tjejträffar, öppet hus svenska kyrkan, företagsmöte osv
Det gäller att läsa noga i kalendariet för att hänga med på alla 
turer. Det händer mycket saker på Vinön! 
 
 
F
 
 

 
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 2007 är 80 kr för enskild och 150 kr för en familj 
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Efterlysning inför sommaren! 
 
Vinöns Kultur- och hembygdsförening efterlyser 
hantverkare, konstnärer samt sommarjobbande 
ungdomar inför den stundande sommaren.  
 

Kontakta styrelsen (Sune, Yvonne, Eva, Rosie, Anna-Greta, 
Sten, Solveig, Mona, Nils eller Berthold) eller skicka ett mail 
hembygdsforeningen@vinon.se  

 
 
Studiecirkeln ”Vinön förr” går vidare 
 
Träffar under mars månad: 
 
10 mars  kl 14.30 
24 mars  kl 14.30 
 

 
 
Tjejträffar under mars 
 

 7  mars   spelkväll 
 14 mars  teprovning, OBS! ta med ditt favoritte! 
 22 mars  bowling i Vingåker. OBS! Anmälan till 
Yvonne senast 14/3. 
 28 mars  handarbete 

 
 

 
Simresor till Vingåker! 

 
Vi åker och simmar i Vingåker på tisdagar.  
Färjan från Vinön 17.45 passar bra. 
Om man möter i Hampetorp är det lagom ca 18.05 
 
Välkomna alla glada simmare! (och gärna någon mer 
som kan ställa upp med bil och vara chaufför) 

mailto:hembygdsforeningen@vinon.se


VINDKRAFT PÅ VINÖN 
 

Vindkraften är den energiform som byggs ut i en allt snabbare takt 
med nya anläggningar runt om i landet. Vindenergin får en allt större 

betydelse för energiförsörjningen. 
 

Skall vi på Vinön tillvarata vindens möjligheter? 
 

Möte och samtal om möjligheterna att utnyttja vindenergin på och runt 
Vinön samt eventuellt bilda en vindkraftsförening för vidare 

projektering sker i 
 

Vinöns Skola  Torsdag 15 mars 
Klockan 19 00 

 
För mer information 
Ulf Johnsson 019 44 80 11, 0706 747 654 
 

 
 

Östernärke NU blir Östernärkebladet    www.osternarkebladet.se 

Från och med nu är Östernärkebladet namnet på den lokala nättidningen i 
Östernärke. Vi kommer alltså att ha samma namn på nättidningen och på 
annonstidningen som kommer i brevlådorna. 
 

I samband med namnbytet sker även en ändring av adressen och våra läsare hänvisas i 
fortsättningen till www.osternarkebladet.se. Vi passar dessutom på att byta utseende  
på sidan samtidigt som vi inför några nya tillägg. Bland annat finns nu en lokal vädersida. 
Andra förändringar är att vi introducerar nya annonsytor och på innehållssidan finns ett 
antal nya kategorier. Lite senare kommer även ett klotterplank och dessutom introducerar 
vi så småningom en lunchguide.  
 
Bortsett från alla förändringar på utsidan är allt som vanligt bakom kulisserna: Samma 
utgivare, samma skribenter, samma koncept och samma inriktning. Anledningen till 
namnbytet är att vi märkt att en del har svårt att komma ihåg det förra namnet, andra    
har blandat ihop de två tidningarnas namn. Dessutom har vi för avsikt att föra de två 
tidningarna närmare varandra och låta annonser och artiklar byta plats för att uppnå      
mer och bättre innehåll för alla i Östernärke. Därför kändes det helt naturligt att ha ett 
gemensamt namn och utseende på både papperstidningen och på 
nättidningen. 
 
Under arbetena med sidan som sker "on the run" kommer en del 
störningar att uppträda och sidan kommer stundtals att se konstig ut och 
vi ber om överseende med detta. 

http://www.osternarkebladet.se/


 
 
 
 
 

Jag fortsätter att baka på 
beställning till fredagar,  

semlor finns fram till påsk.   
 

 

 
 
 
 

 
tel  44 81 60 eller 
070 - 239 02 11 

 
Sten 

 
___________________________ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elisabeth Behr,  

zon och massageterapeut,  

kommer till Vinön  

onsdagen 28 mars.  
 
Boka tid på  
tel  070 - 399 58 08  
tel.tid  8.00 - 9.00 

 
KONFERENSER  
i nygammal skolmiljö 
 
Vi ordnar dagkonferenser för ca 25 pers, 

för omkring 35 personer även fika och mat 

på möten och privata tillställningar, t.ex. 

födelsedagsfester, dop, begravningar.  

 
Bokning och förfrågningar:    
 
Yvonne  tel 019 - 44 80 57,  

073 - 928 04 05 

Veronika  tel 070 -  743 82 45   
 
 

__________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 

Semester vecka 10 
 

Nu finns… 
 
 

potatis, purjolök samt påskvippor 
och blomjord. 

 
Blommor åter i lager efter 9/3, 
mer blommor kommer till påsk 

 
 

       V ä l k o m n a ! 
 

 
 Mona Blixt 

                    019-44 80 50 
                   070-370 59 50  



Företagarmöte 19/3   kl 19 i skolan 
 
Vi ska bland annat prata om ny välkommenskylt, visitkort och andra förberedelser för 
sommarsäsongen.  
 
Alla intresserade är välkomna! 

 
 
 
 

 

Östra Vinöns 
vägsamfällighet 

 

kallar samtliga delägare till årsmöte 
måndag 12 mars  

klockan 19.00 i Vinöns skola. 
 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, val 
enligt stadgarna samt övriga frågor. 

 

Välkomna! 
Styrelsen 

 
 

 
 
Årsmöte måndagen 9 april  
 

Vinöns Kultur- och hembygdsförening 
 

kl 14.00 lördagen i Vinöns skola 
 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika. 
 
 
Välkomna! 



 

 
Som första EU-land kommer Fiskeriverket att förbjuda allt ålfiske från 1 maj i år. Undantaget är de 
fiskare som fiskar mest ål d.v.s. de som fiskar över 400 kilo ål /år. 
Fiskeriverket anser att situationen för ålen är så allvarlig att, om ingenting görs så kommer ålen att 
försvinna. Förslaget innebär bl.a. att en större andel vuxen ål ska kunna vandra ut från sötvattens-  
och kustområdena i Europa för att reproducera sig i Sargassohavet. För att uppnå detta ska alla 
medlemsstater utforma nationella planer. Sverige är först ute med detta och ingen vet om något mer 
land kommer att bry sig om det. 
 

Detta förbud kommer att medföra stora problem för både insjö- och kustfiskarena och stora protester 
har kommit från hela kusten där man menar att de som fiskar sparsamt ej får fiska medan de som 
rovfiskar får fortsätta. Även kraftverken, där massor med ål förstörs, är undantagna. Några av alla 
protester som har skickats till Fiskeriverket publiceras här. 
 

                  Informationen sammanställd av Sune Mohlin 

 

Nu är det hög tid att överklaga förslaget om ett 
ålfiskeförbud hos fiskeriverket / regeringen. 
 
Överklagan senast den 9 mars - 2007. 



 
 

evande skärgård 
 tiden att man vill ha kvar en levande kustbygd och aktivt levande skärgårds- 

en är för mänga människor. En 

ättningen ges en 

n inte 

otion 

liga dessa människor som i går fiskade ål, vill sannolikt fortsätta 

tt på ålen för att få 

t sätta ett minimimått i slutet av fångst- fiske- husen, den även sk. (Snölen), där 

tt 

i  2007 

- och skärgårdsförening anno 1974. 

 
L
 

olitiker har ju talat genomP
glesbygd och har för den goda sakens skull tillsatt enstaka skärgårdsutredningar genom tiden. Men har 
således inte ännu hittat rätt verktyg, kanske vore Kostermodellen ngt? 
 
Ålen är en gastronomisk delikatess, liksom kräftan och surströmming
egen fångad och sedan beredd och rökt ål att kunna serveras på bordet vid det i vår kustbygd och – 
skärgården årliga midsommarfirandet är väl inget som någon politiker i våran regering som vill ta bort 
ifrån invanda traditioner. Det vore som att taga bort kräftan ifrån kräftskivan i augusti. 
 
Att det mångkulturella och traditionella småskaliga fisket inklusive ålfisket även i forts
uttalad fortsatt möjlighet att, på ett lagligt sätt i en fortsatt vilja av politikerna att leva upp till sina alla 
uttalanden om att bl. a turismen och de som bor året om vill leva i en levande skärgård. Och att det 
enskilda vattenområdet faktiskt på ett eller annat sätt ägs och brukas av sina ägare i någon form. 
 
Kanske är forskningen på just det enskilda vattnet mkt eftersatt då det av politikerna genom tide
varit politiskt gångbart att äska pengar till en större forskning i vatten, växtlighet eller förekomsten av 
plankton i dessa områden utmed våra kuster. Och är det i vart fall hos oss fast boende i skärgårds-  
glesbygden betydelsefullt att veta mera på detta marina område för att rätt vårdinsatser ska kunna 
eftersträvas. På 1950- talet förbjöd man en sk, vårjakt på sjöfåglen  för att kunna rädda livet på 
sjöfåglen och, som även på den moderna tiden utsattes för ständiga oljeutsläpp bl.a i Östersjön.  
 
I början av 1980- talet sände dåvarande styrelse i Blekinge kust- och skärgårdsförening in en m
Innehållande ca: 14 st. punkter med förslag till åtgärder hur man kunde förbättra livsmiljön i havet 
utanför där man bor. Bl. a fans en frågan om dubbla bottnar på samtliga tankbåtar och lastfartyg som 
fraktar olja och miljöfarliga produkter i bl.a Östersjön. Och Ni skulle sett på reaktionen hos den 
tjänsteman på Blekinge Länsstyrelse och, som utbrast detta är ekonomiskt omöjligt att genomföra då 
detta tar snabbt död på på bl.a Sveriges fartygsflotta som utför sjötransporterna. Utsläppen fortsatte 
men öppna i dag era ögon och se på att det var fullt möjligt att bygga fartyg med dubbla skrov i alla fall. 
 
Återgår härmed till ett fullt realistiskt förslag till en medverkan i ett för alla gemensamt ev. försök till att 
kunna rädda ålen för framtiden. Och det gör man inte på det sätt som nu föreslagets inför regeringen 
och den då enbart drabbade Svenska inhemska kust, insjö och skärgårdsbefolkningen i dessa typiska 
trakter för förekomsten av just ÅLEN! 
 
Min enkla uppfattning är den att samt
att kunna fiska ål även i fortsättningen samt att politiker och turister vill säkerligen kunna avnjuta en 
lokalt infångad ål lite varstans i Sveriges avlånga land och som man då befinner sig. 
 
Det säkraste sättet att få med hela landets ålafiskande skara är att sätta samma må
taga upp den till konsumtion oavsett om det gäller Väst, Syd , Ostkusten eller i landets Insjövatten etc. 
Således är det bättre att rådfråga vilket mått som samtliga parter är beredda att acceptera. Sedan om 
det då blir 60, 50 eller 40 cm så är det troligen lättare att försvara om det gäller generellt för samtliga 
ålfiskande människor. 
 
Ett annat bra sätt är at
Man förslagsvis enkelt och rent praktiskt kan sy på en liten bit, ( 10 cm) med en bestämd maskstorlek 
som då direkt i vattnet selekterar bort den oönskade storleken av ålen. Exempelvis kunde dessa 
maskor då hålla ett mått på 11 mm eller 12 mm om så önskas för att bli av med fångsten av små ålar. 
 
En utökad utsättning av glasål som bekostas via ett fiskekort eller en personlig licens för ett fortsa
ålfiske kanske borde utredas som en tänkbar lösning för att främja och utöka förekomsten av ål över 
hela landet. Givetvis borde man ifrån Fiskeriverket och Regering utöka satsningen på forskningen av 
samtliga vattendrag, och då i hela landet och kartlägga de marina miljöerna, där ålen har sin förekomst 
i dag för att kunna sätta in miljömässiga åtgärder med en medverkan av lokalbefolkning istället för att 
helt stoppa ett ålfiske. 
 

asslö den 28 FebruarH
Leif Emilsson  

ör Blekinge kustRepresentant f
 



Mitt första Vinöbesök 
 
Gunilla Blomé började studera vid det engelskspråkiga universitetet i den stad 
där jag bodde, Ottawa, Kanadas huvudstad. Hon råkade vara den 1000:e 
studenten  som skrev in sig den hösten och Ottawas ledande tidning hade en 
artikel om henne. Min mamma läste högt för mig om den svenska studenten för 
hon visste att jag skulle börja vid samma universitet året därpå. Genom 
studierna blev vi bekanta och så småningom goda vänner. Gunilla tyckte att det 
fanns många likheter mellan Kanada och Sverige. Ontario, den östliga provinsen 
där staden Ottawa är belägen, ligger 
nordost om de stora sjöarna Superior, 
Michigan, Huron, Eire och Ontario. 
Gränsen mellan USA och Kanada går 
tvärs genom sjöarna. Genom 
kanalsystemet St. Lawrence Seaway, 
som förenar Atlanten med dessa sjöar, 
har t ex ”svenskstaden” Chicago i 
Michigansjöns södra ände kunnat bli en 
viktig hamnstad. Sjöarna är ju så 
mycket större än Sveriges fyra stora 
sjöar, Vänern, Vättern, Mälaren och 
Hjälmaren, men båda systemen är viktiga för transporter till och från kusterna; 
här t ex exporthamnarna i Vänern samt Köping och Västerås i Mälaren. 
Min pappa var född i Ottawa men träffade min mamma under sin tid som soldat 
stationerad i England under andra världskriget. När jag som liten kom till Kanada 
från England var jag på ett fartyg som passerade Newfoundland och Prince 
Edward-ön för att stäva uppför St Lawrencefloden till staden Montreal innan vi 
med tåget kom fram till släkten i Ottawa. 
I Ottawa, på samma breddgrad som Paris i Frankrike, är vintern lång med djup 
snö, mörka nätter och kalla soliga dagar. Gunilla trivdes. Hon berättade om 
turåkning på skidor och vi blev ett gäng som drog till bergskedjan Gatineau 
utanför Ottawa på samma sätt som hon brukat åka skidor i Kilsbergen utanför 
Örebro. De flesta, också jag, åkte förstås utför i Gatineaus backar av olika 
svårighetsgrad. Men här fanns också ett hemligt skidparadis med spårsystem 
genom olika slags skog, såväl gran som lönn.  Längs spåren fanns timmerstugor 
uppvärmda med bulliga kaminer. De hette saker som Gamle Joes utkik, Keogans 
stuga, Kycklingtrappan, Chilly-Chally (en fågelstation som sköttes av en svensk 
dam, en fotograf). Vårt studentgäng tillbringade många vintersöndagar där uppe. 
Vi samlades kring kaminerna, åt våra smörgåsar och umgicks med gamla inbitna 
skidåkare från Norge, Tyskland, Schweiz och Sverige samt en och annan 
engelsman. 



Somrarna i Ottawa var varma och torra och många familjer hade sommarstugor 
vid små skogssjöar.  Gunilla berättade för oss om sommarhuset på Vinön i en sjö 
som hette Hjälmaren någonstans mitt i Sverige. Om vi senare i livet skulle 
träffas någon gång i Sverige hade vi definitiva planer på två projekt: dels ta 
tåget upp genom landet för att vandra i fjällen, dels besöka Vinön. 
  En dag i slutet av 1960-talet var jag själv på väg dit. Jag stod vid det 
anspråkslösa Hampetorps färjeläge och såg färjan komma in från sjön. Det var 
en betydande seger att vi hann fram i tid. Vi hade besegrat ”färjskräcken” som 
beledsagat oss milsvis medan vi satt fast bakom en långsam gammal Volvo. 
Föraren höll sig ilsket mitt i vägen och hindrade varje försök att ta sig förbi. 
Tänk om vi missade färjan över till Vinön!  Vi körde på som sista bil för 
återfärden. Vi stod vid relingen och Gunilla pekade ut linbanan i öster och Fåran 
åt väster. Där bodde bara en familj, fiskaren Vinbergs.  Dottern Eivor kom över 
till Vinön varje dag i egen båt för att gå i skolan.  Den sandiga ön, egentligen två 
öar, förenades av en revel där man kunde gå torrskodd eller vada i grunt vatten 
beroende på årstiden. Till bortsidan, åt väster, kom ofta sommargästfamiljerna i 
båt för att bada. Stranden var smal och vattnet blev snabbt djupt.  
 Efter tjugo minuter var vi framme, körde av och gasade uppför backen. Vi for 
långsamt längs bygatan som här och där kantades av ålderdomliga stenmurar. 
Man kände att öns öppna landskap länge hävdats av odling och bete, men 
byggnaderna verkade inte så gamla, tyckte jag, kanske från åren kring 1900. 
   Gunillas mamma Ebba, pappa David och lillasyster Christina väntade oss vid 
stugan. Mamman bara lyste över att ha barn och gäster omkring sig och snart 
satt vi bänkade i trädgården till kaffe med dopp. Jo, cyklarna var klara för att 
utforska ön, pappas snipa redo att ta oss med på utflykt, veden var staplad vid 
eldplatsen längst ner i hagen. Jag slogs av att sommarlivet vid en skogssjö i 
Kanada och här på en ö i Hjälmaren kanske inte var så väsensskilda ändå. 
Sommarlediga stadsbor söker i mycket samma förströelser.  
Men här var det fridfullt med lantliga ljud på håll från boskap och skrockande 
hönor. Värmen tycktes stiga ur den sandiga marken. Däremot, där jag bodde i 
Kanada, kunde det vara långt mellan folk och sommarstugor. Naturen bestod av 
mörk, tät och hög skog som nådde ända fram till bottenlösa klara sjöar. Där 
förtöjde familjerna roddbåten vid en brygga eller drog upp sin kanot på land.  
Skogsgolvet var täckt av vilda blåbär. Jättemygg och knottsvärmar surrade.  
Man sökte sig till elden om kvällarna och i tystnaden över vattnet hördes den 
ensliga lommen. Morgnarna kändes fuktiga på väg till dagens första simtur. 
På Vinön badade vi vid Harset en gång. Först gick vi nerför en smal väg från 
bygatan tills vi kom till en skogsdunge med en stig vilken ledde fram till en 
strand med klippblock och enebuskar. Stranden tycktes fortsätta ut i det 
grunda vattnet. Sandbottnen var fast och räfflad under foten. På väg tillbaka 
smakade vi på mogna körsbär i snår längs vägen. Där vi sedan gick på bygatan 



hörde vi det knastrande ljudet av cykelhjul i grus. Det var Gunillas mamma på sin 
gröna cykel: ”Hej flickor, nu skall jag till affärn”, hojtade hon när hon skrattande 
trampade förbi oss. Gunilla minns till denna dag hennes snusnäsduk knuten i 
sjalett över det mörka lockiga håret. 
   Innan vi kunde komma iväg på den planerade utflykten till Tjugholmen skulle 
David bara fixa vattenpumpen ute på gården. Det var något med sanden som kom 
upp och förstörde packningen. ”Hans eviga sommargöra”, nickade Gunilla: på med 
den urblekta gröna färgfläckade overallen och ner i pumphuset.  
Sen kunde vi tuffa österut längs med Vinöns stränder, David styrde från 
aktertoften. Vi passerade öppet vatten och var snart framme vid Tjugholmens 
släta hällar. Alla ville förklara för mig att den naturliga långsmala försänkningen 
där snipan smög in var skapad av inlandsisen för tusentals år sedan. Vattnet var 
ljummet när jag satte ner foten. Men först ut var familjens grythund, den 
strävhåriga taxen Lufsen. Han fick ströva fritt eftersom sjöfåglarnas häckning 
på holmen var längesedan över. Jag tänkte på min brors fågelhund, spanieln Tippy 
med den silkesmjuka pälsen och min andra brors vallhund Chester, en collie som 
jag kunde borsta i timmar. 
Gunilla översatte mycket av det som sades, men jag hade redan lite av det 
svenska språket och dess rytm i huvudet.  Det hade jag lärt under en sommar på 
en stor gård utanför Askersund några år tidigare. Jag hade sommarlov från mina 
konststudier i London. På vintern arbetade man i skogen och sommartid odlades 
potatis på åkrarna. Man höll ingen boskapsbesättning, det här var vid den tiden 
när många smågårdar lades under en stor gård och unge Acke visade mig de små 
gårdar som en dag skulle komma i hans ägo. Vi gjorde en runda i trakten: Acke 
förberedde sig för lumpen, hans kusin Thomas skulle börja skogvaktarutbildning, 
hans äldre syster var antagen till Konstfacksskolan i Stockholm, sedan följde för 
henne scenografilinjen på Dramatiska institutet. Lillasyster Berit var 
fortfarande skolflicka. Jag hade gått vidare med konst efter min fil kand vid 
universitet i Ottawa. Gårdens enda djur den sommaren var katten Långfil och en 
valp som redan var lika stor som en björnunge; tjock svart päls och glada 
tumlanden i alla riktningar. Vi tog honom till Brukshundklubbens kurs för att lära 
honom hyfs. 
På kvällen efter turen till Tjugholmen satte vi oss förväntansfullt för att se på 
Bloméfamiljens smalfilmer: barn plaskande i badviken, lite större barn i familjens 
tvåsitsiga kajak, lillasyster till häst, Amerikabesök av en huttrande moster 
hemma från heta Chicago, skolavslutningar, konfirmation, student, storasysters 
bröllop. 
Nästa dag, tidigt, gick Gunilla och jag ner till stranden för ett morgondopp. 
Vattnet var stilla liksom luften, allt kändes nyvaket. Sen sprang vi hem till 
frukost. Där var det fram och tillbaka med brickor mellan köket och 
friluftsmatsalen i hagen. Den idérike David hade här skapat ett solfång, en  



stämningsfull och lyckad plats. Mellan tre flyttblock fanns nu stolar kring ett 
jättelikt runt bord.  Dit forslades kaffe, té, limpskivor, smör, ost, cornflakes, 
mjölk, hemkokt lingonsylt, marmelad, kokta ägg - ja allt vad man behövde för att 
möta dagen, inklusive sockerkaksskivan  som avslutning.  
 Så gick våra dagar tills det blev dags för oss att lämna ön.  Gunillas syster 
bestämde sig för att åka med i bilen till Örebro. Systrarna satt i framsätet och 
jag där bak. När vi väl hade åkt av färjan lade jag mig med uppdragna knän för 
att tänka på allt jag hade sett. Jag slumrade, det var så lugnt, och de 
småpratade lågmält på svenska. Jag var 
mätt, lite soldrucken och ryggen kliade. Jag 
halvdrömde om hönsen som badade i sanden 
och andra hönor som pickade i gångar under 
nässelsnåren. Jag hade sett dem när vi 
hämtade ägg på en av öns gårdar. Sen hörde 
jag mitt namn. Det var systern: ”Rachel, 
Rachel, sov inte! Du missar ju alla 
sevärdheter!” Jag öppnade ett öga och läste 
ODENSBACKEN på vägskylten vi åkte förbi. 
 
Text och teckningar: Rachel Goff 
Översättning: Gunilla Blomés 
 

 
 
Vinöns Kultur- och Hembygdsförening hälsar alla  

 

 
VÄLKOMNA till 

 
         den 24 mars kl 13.30-17.00 

 
Titta gärna in och var med… 
 

I lilla salen pågår studiecirkeln om Vinöns historia kl 14.30-16.30. Undrar du något 

om ditt hus, ex när det är byggt, vilka som har bott där tidigare, din släkthistoria kom 

då gärna in till studiecirkeln så kanske vi kan svara på dina frågor. I stora salen kan 

man fika till självkostnadspris, under tiden man tittar igenom pärmar och protokoll. 

De papper som rör Våg 21-projektet finns på plats, liksom Nyhetsblad och annat från 

Skärgårdarnas Riksförbund. En trappa upp kan man passa på att låna en bra bok i 

biblioteket! Finns det någon ”personal” till hands kan man även få testa sina dator-

kunskaper. Prova gärna på träningsredskapen i hallen.  

 
 



Alla Hjärtans Dag 
 

hade tjejligan bjudit in tjejerna på ön till 
en trevlig samvaro i skolan. Hela 21 
damer samt en katt bland hermeli-
nerna, nämligen Karl-Erik 3 månader, 
infann sig. Vi bjöd på en enkel måltid 
och hade en gemytlig afton.  
Recepten från kvällen kommer här. 
 
Coq au vin  
4 port 
 
1 kyckling eller 1 kg valfria 
kycklingdelar 
50-75 g rökt sidfläsk eller tärnad bacon 
1 gul lök 
2 mindre morötter 
1 liten purjolök 
1-2 msk smör eller margarin 
3-4 dl rödvin eller buljong 
½ - 1 tsk salt 
1 litet lagerblad 
2 krm svartpeppar 
1 tsk timjan 
1 vitlöksklyfta 
skalstrimlor av ¼ liten citron 
persiljestjälkar 
ca 250 g smålökar 
100-200 g champinjoner 
 
Tina kycklingen och dela den i bitar. 
Skala lök och morötter, grovhacka 
löken och skär morötterna i tunna 
skivor. Snitta, skölj och strimla 
purjolöken. Bryn kycklingbitarna i litet 
av fettet. Lägg över dem i en rymlig 
gryta. Stek fläsket knaprigt, ta utt det 
och lägg åt sidan. Fräs grönsakerna 
efter fläsket och lägg över dem i 
grytan. Tillsätt vin, salt, kryddor, 
pressad vitlök, citronskal och 
persiljestjälkar. Koka upp och koka på 
svag värme 15-25 min. Skala 
undertiden smålöken. Skiva eller dela 
svampen i mindre bitar. Lägg svampen 
i stekpannan och låt det mesta av 
vätskan koka in innan fettet läggs i. 
Fräs svamp och lök och lägg i grytan. 
Lägg i det brynta fläsket. Koka 
ytterligare ca 10 min.  

Tycker du att grytan är lite tunn går det 
bra att redan den med lite. Smaka av 
grytan som ska ha en mustig smak. 
Klipp över rikligt med persilja och 
servera ris eller potatis samt en 
grönsallad till. En utmärkt bjudrätt som 
blir ännu godare om den lagas en dag i 
förväg. 
 
Polkadröm 
 
3 ägg 
1 ½ dl socker 
¾ dl potatismjöl 
2 msk kakao 
1 tsk bakpulver 
 
2-3 dl vispgrädde 
ca 100 g polkagrisar 
 
Klä en långpanna, 30x40 cm, med 
smör- eller bakpapper. Vispa ägg och 
socker riktigt pösigt. Blanda 
potatismjöl, kakao och bakpulver. Sikta 
blandningen och vänd försiktigt ner 
den i smeten. Bred ut den på 
långpannan. Grädda mitt i ugnen i 
250°, ca 5 min. Strö lite socker över 
rulltårtan och stjälp upp den på smör- 
eller bakpapper. Dra bort pappret och 
låt den kallna, gärna under 
långpappan. 
Stöt polkagrisarna i en mortel, låt 
gärna några bitar vara lite större. Vispa 
grädden, blanda ner polkagrisarna. 
Bred polkagrädden över den kalla 
kakan och rulla ihop som en rulltårta. 
Skär i lagom stora bitar. 
 
Eftersom det var Alla Hjärtans dag 
gjorde vi lite annorlunda. Kakan 
delades i två delar, polkagrädden 
breddes på den ena biten och den 
andra lades över. Sen tog vi ut 
hjärtformade kakor med hjälp av ett 
pepparkaksmått. Dessa bakelsekakor 
dekorerades med vindruvor, lite 
spritsad grädde och en liten bit kiwi.  



Av  
Maria Andersson 
 

 
 
 
 
 

Del 2 Åren 1907 – 1916 
 

Denna period omfattar bara nio år. Det hände mycket både i församlingen och ute i världen 
vid denna tid men även på Vinön. 
 
1907 – 1908 
 
Ur minnesskriften från 50-årsjubiléet läser vi följande: ”År 1907 fingo vi uppleva en väckelse 
från Herran, då många, både yngre och äldre blevo omvända till Gud”. I årsberättelsen för år 
1907 läser vi: ”Herren har besökt oss med sin nåd och Ande till lif och väckelse i detta år, må 
och han få fostra dem han vunnit genom samma nåd och Ande, till evig sellhet”. 
 
Församlingen indelas i fyra kretsar i slutet av året. Beslut vid församlingsmöte 22/12 1907: 
”Fredagskväll klockan 6 samlas kretsen att välja kretsföreståndare.  
1:a kretsen samlas hos mjölnare Pettersson 
2:a kretsen hos N.P. Andersson 
3:e kretsen hos S. Pettersson 
4:e kretsen hos W. Olsson” 
 
Årsmöte 1/1 1908 
§ 5   Det beslutas att ändra kretsarna från fyra till tre. 
§ 9   K.J. Lindström återtager sin syssla igen som vaktmästare för kommande år. 
§ 10 Sophia Hedin som oppsagt sin tjänst att ha ordning om städningen i Bönhuset.  
        Är Klara Olsson vald i hennes ställe. 
§ 11 Samuel Pettesson å K.E. Olsson å A.P. Sjögren är valda till söndagsskolstyrelse för 2 år. 
§ 12 Församlingens önskan att K.J. Pettersson fortsätter att spela, då han har tid att komma   
        med till Bönhuset. 
§ 15 Beslöts att ha Missionsmöte i slutet av februari. Församlingen överlämnar åt Hedin, om   
        han kan få några Prädikanter då, hör efter med Länsföreningen om vi kan få någon å   
        skrifer till Björk i Mällosa å Karl Olsson i Götlunda. 
§ 16 Wal af Föreståndare utföll så att A.P. Erson blef omvald. Inom styrelsen utföll så att  
        J. Hedin å Olaus Eriksson nyvaldes och undertecknad (Karl Oskar) omvaldes och  
        J. Hedin blev vald till Församlingens ordförande genom öppen röstning. 
 
Ur församlingsmöte den 19/1 
§ 3  Församlingens beslut att Johan Wedins får komma med vid nästa möte att intagas i   
       församlingen och Johan Erik Jansons också. 
 
Styrelsemöte 7/2 
§ 1 Beslöts att Församlingen samlas i Bönhuset vis Olof Olssons begrafning för att läsa och  
      bedja och för att säga farväl till honom och följa honom till Södra byn. 
      Församlingen köper en krans för ungefär 5 kronor, inte under. 



  
Ur församlingens möte 16 februari läser vi 
”Beslöts att börja vårt Missionsmöte kln 10 med bönmöte en halftimme också Predikningar 
till kl 1 och så middagsrast till kln 3 och 2 Predikningar till kl 5 och sen ett möte på qvällen 
kln 7.” 
 
Ur församlingsmöte den 15 mars 
§ 2 Abel Nilsson å Jalimar Winberg å Karin å Julia som begärt att blifva intagna i  
      Församlingen får komma med vid nästa möte att intagas i Församlingen. 
 
17 april församlingsmöte 
§ 3 Beslöts att kalla Samuel Pettersson att biträda med verksamheten, att vittna om Herren. 
 
Ur styrelsemöte 12 maj läser vi 
§ 1 Beslöts att hafva en fäst för våra Predikanter Söndagen den 17 maj kln half 3   
      eftermiddagen. Beslöts att gifva dem 50 kronor, A.P. Eriksson 30 kronor å J. Hedin 20   
      kronor. Alla troende inbjudna att vara med vid fästen. 
      Erik Olssons å A.P. Anderssons å Samuel Petterssons Fruntimmer rustar vid fästen. 
 
Församlingsmöte 10 maj 
§ 3 Frågan om att teckna sig för ett aktie i Örebro i Alkoholfria restaurans är afslagen. 
§ 4 Beslöts att skicka 50 kronor till de nödlidande i Norrland. 
 
Församlingsmöte 27 september 
§ 3 Beslöts genom röstning att byta ut den gamla Orgeln mot en ny. 
 
Ur församlingsmöte 25 oktober 
§ 2 Beslöts att göra något för Jansson i Brickan som förlorat sin ko. Johan Erik Olsson har  
      lofvat att gå i kring med listan så att var och en får tillfälle att gifva en slant, som vill. 
 
Ur församlingsmöte 29 november 
§ 2 Beslöts att vi tar hit Eleven från Missionsskolan först om det går att komma över sjön då. 
 
Protokoll över församlingsmötet den 29 december 
§ 1 Karl Pettersson å Karl Leander Nilsson äro valda till revisorer för årets räkenskaper å   
      Josef Larsson som suppleant, om inte K. Nilsson antager. 
 
1909 
 
Vid församlingens årsmöte 1 januari 1909 beslutas att inte fortsätta med kretsindelning, men 
var och en har tillåtelse att ha bönmöte hemma hos sig då det inte är något i Bönhuset. 
Man beslutar att kalla de ynglingar som gått evangelistkurs som talare i församlingen. 
 
Ur protokoll vid styrelsemöte den 10/1 
§ 1 Beslöts att ge Missionseleven Axel Eriksson 40 kronor för hans verksamhet här ibland oss  
      och 5 kronor till om han vill köpa sig en arbetssak, en spade eller något annat verktig, hur   
      han vill, således 45 kronor, och beslöts att hava en liten avskedsfäst åt honom den 13   
      innan han reser. Församlingen tager då med sig en bulle, var och en som kan, så slipper vi 
      köpa sådana. Fruntimmer som rusta vid fästen var Dorotea Olsson, Ida Olsson å Eva   
      Christa (?) Nilsson. 
 
Församlingsmöte 31 januari 
§ 5 David Nilsson, Birger Larsson får komma med vid nästa möte att intagas i församlingen. 



Ur församlingsmöte 4 april 
§ 2 Maria Hjelm får komma med vid nästa möte att intagas i församlingen. 
 
Protokoll över församlingsmöte 10 oktober 
§ 2 Beslöts att samlas om Söndagsqväll för att samtala om att göra något för soldathemmet   
      som blir i Örebro nu när Lägerplatsen blir flyttad dit. 
 
19 december 
§ 3 Årsmötet bliver Nyårsdagen klockan 5 e m. Revisorer äro valda Paul Persson å Hjalmar  
     Andersson. 
     4 styrelsemedlemmar väljes med slutna sedlar på Årsmötet istället för de 4 utgående. 
     Ny söndagsskolstyrelse väljs med öppen röstning. 
 
1910 
 
Årsmöte 1/1 
§ 3 Församlingens önskan att K.J. Pettersson fortsätter att spela då han har tid att vara med  
      och någon annan spelar då han inte är med. Ordföranden talar med honom. 
§ 5 Församlingens önskan att ordföranden frambär församlingens tack till K.J. Eriksson för  
      den uppoffring han gjort för Församlingen. 
§ 6 Johannes Andersson å K.L. Nilsson upptog och granskade röstsedlar och utföll så att N.P.  
     Andersson, Axel Pettersson omvaldes och L.E. Andersson å A. Andersson nyvaldes till  
     Församlingens styrelse med. A. P. Sjögren å K.J. Pettersson å Johannes Andersson valdes  
     till söndagsskolstyrelse för 2 år. 
 
Församlingsmöte 27/2 
§ 2 Beslöts att försöka få skolhuset till ett Politiskt föredrag, som Wallin och Elov Ljunggren  
      kommer hit att hålla. 
 
Styrelsemöte 9 mars 
§ 4 Beslöts att göra om stuprännorna. Ordföranden talar vid plåtslagaren från Åsby som nu är  
      här, om han vill åtaga sig att göra det. 
 
Ur Församlingsmöte 20/3 
Församlingsbeslut att gå ner till Brita Olsson Påskdagen klockan 3 att fira Jesu 
dödsåminnelse, så att hon får vara med. 
 
Styrelsebeslut 18/12 
§ 1 Beslöts att giva våra organister som spelat i år, Johannes Andersson å Valfrid Andersson,  
      30 kronor, de får dela sig emellan, och fråga dem om de vill spela för kommande år. 
 
Församlingsmöte 27/12 
§ 2 Församlingen medger att eleven får byta några dagar förr så att han hinner resa hem och  
      hälsa på innan skolan börjar. 
§ 3 Församlingen lovar Lännäsborna att få Eleven en qväll när han reser härifrån och då lovar   
      di att skutssa honom till tåget. 
 
Ur årsberättelsen för år 1910 läser vi följande 
Medlemmarna är nu 66, mot i fjol 77 av dessa har 8 utgått till Baptistförsamlingen och äro 
Mjölnare A.P. Pettersson med Hustru 
P. Olsson med Hustru 
O.G. Olsson, J.E. Olsson, C.L. Nilsson och C.J. Pettersson 
L.J. Pettersson med Hustru och Hustrun Maria Nilsson till Glanshammar. 



 
1911 
 
Styrelsemöte 10/2 
Beslöts att hava fäst för vår Föreståndare A.P. Eriksson på hans 60 års dag den 25 februari 
klockan halv 3 eftermiddagen, vi gör som vi bruka med kaffebröd, vi tar med oss det så vi 
slipper köpa det, beslöts att köpa en gungstol och giva honom såsom minne. Axel Pettersson 
får i uppdrag att köpa den. Styrelsen uppvaktar honom på måron och om det är någon mer av 
Församlingen som vill vara med, då bjuder vi honom på fästen, vi bjuder in dem som bruka 
gå med i bönhuset på enskild väg. Vi uppvaktar honom klockan 6 på måron. 
 
Församlingsmöte 26 mars 
§ 3 Ester Andersson blev intagen i Församlingen med bön och händers påläggning. 
 
Församlingsmöte 21 maj 
§ 3 Beslöts att J. Hedin får respengar till Stockholm för att vara ombud vid konförensen. 
 
Styrelsemöte 3 september 
§ 2 Vi talar med murare Karlsson å Karl om di är snälla å lagar skorstenen så att det blir något  
       att fästa plåten i när plåtslagaren kommer. 
 
Församlingsmöte 17/9 
§2 Baptistförsamlingen får löfte att låna Bönhuset när Redaktör Edelberg kommer med vilkor  
     att sjunga samma sånger som står i Missionsförbundet. 
 
Den 22 oktober hålls skördefest och de som rustade då var Hulda Pettersson, Amanda 
Andersson, Mina Winberg och Amanda Wedin. 
 
1912 
 
Styrelseledamöter: ordförande J. Hedin, L.E. Andersson ”kasseman” och undertecknad (Olaus 
E eller Axel P). ”Fruntimmer som rustade på festen 17/1 var Kristin Andersson, Maria 
Eriksson och Charlotta Jansson. 
 
Församlingsmöte 26/9 
§ 2 Beslöts att instämma i den petition till Konungen om Wilodagens mera helighållande. 
 
1913 
 
Detta år är det första år i Missionsförsamlingens historia som församlingen börjar tänka 
tanken att inställa något möte under böneveckan om det inte blir så många besökare. 
 
Församlingsmöte 18/1 
§ 1 Sångerna 319, 313, 429 sjöngs (äldre bok) varefter Föreståndaren läste ett kapitel ur  
      Esaias och inledde i bön, sedan sjöngs sången 526 och Albert Andersson å hustrun Emelia  
      intogs i församlingen med bön och händers påläggning. Sången 613 sjöngs och  
      ordföranden läste Kolossernas 3:12-17 och sången 567 sjöngs. Sedan var det bön och  
      vittnesbördsmöte av några. Sångerna 297 å 127 sjöngs. 
 
Den 20 april hålls en fest för predikanterna då alla som vilja vara med inbjuds. Fruntimmer 
som rustade då var Maria Eriksson, Eva Nilsson, Maria Olsson och Klara Olsson. 
 



 
Protokoll över församlingsmöte 25/5 
Sången 339 sjöngs och Föreståndaren ledde i bön och läste Filippernas 4:4-9 och samtalade 
över versen 6. Sången 298 sjöngs och möter avslutades med bön. 
 
Församlingsmöte 14 september 
§ 2 Som ett upprop kommit från Gideå Församling om hjälp till Missionsbyggnad beslöts att  
      ta upp kolläkt därtill den 28. 
 
Fruntimmer som rustade vid Skördefesten den 19 oktober var Mina Winberg, Amanda Widin, 
Klara Olsson. 
 
Församlingsmöte 7/12 
§ 3 Ett brev upplästes från Storfors Friförsamling med begäran om 4 kronor till hjelp till ett  
      Missionshus. Och beslöts att giva dem 4 kronor, beslöts att uppta en koläckt dertill 8   
      dagar idag, lyser på om den om söndag. 
 
Församlingsmöte 21 december 
§ 2 Beslöts att samlas Julmåron kln 6 som vanligt och barnfästen kln 5 på kvällen som  
      vanligt. Och Missionsfästen Anndagskvällen kln 6. 
§ 3 Olaus Eriksson å A.P. Wedin äro valda till revisorer för årets räkenskaper. 
 
1914 
 
Årsmöte 3/1 
§ 6 Beslöts att samlas varje kväll under böneveckan och församlingens enhälliga uttalande  
      och önskan att Baptistförsamlingen kommer med till Missionshuset för att verka  
      gemensamt. 
§ 8 Församlingens beslut att fira Herrens Nattvard varannan månad under kommande år lyser  
      på söndagen förut när det blir. 
 
Styrelsemöte 18/1 
§ 1 Lars Erik Andersson blev enhälligt omvald till kassaman och Axel Pettersson blev också  
      omvald till vice ordförande. 
 
Församlingsmöte 24/1 
Fruntimmer som rusta vid avskedsfesten för predikant Moberg var Dorotea Olsson, Ida Maria 
Olsson, Anna Karolina Eriksson. 
 
Församlingsmöte 7/2 
§ 3 Församlingens beslut att Walfrid Andersson får komma med vid nästa möta att intagas i  
      Församlingen. 
 
Styrelsemöte 13 maj 
Beslöts att hava en liten fäst för våra predikant bröder såsom en liten uppmuntran för dem. De 
som rustade vid denna fäst var Amanda Andersson, Hilda Persson och Emelia Andersson.  
 
På församlingsmötet 8 november upplästes ett brev från Nykterhetskommittén ”och beslöts att 
samlas om söndag kväll gemensamt med Baptistförsamlingen för att rådgöra om vad vi på 
bästa sätt kunna göra för Nykterhetens sak”. 
 
 



 
1915 
 
På årsmötet beslutas att göra något för de nödlidande i Belgien. Johannes Andersson får i 
uppdrag att gå i norra byn med en lista för att göra en insamling. Det beslutas också att 
inbjuda Baptistförsamlingen att delta på Trettondagen i Bönhuset och även resten av 
böneveckan om de önskar. A.P. Eriksson blev enhälligt omvald till föreståndare. 
 
Den 4 juli beslöts att Kristliga arbetarföreningen i Örebro fick göra ett besök. 
 
Församlingsmöte 12 september 
§ 2 Edvin Hermansson som begärt att bliva intagen i Församlingen får komma med vid nästa  
      möte och intagas i Församlingen. 
 
1916 
 
Året fortgår med möten och samlingar ungefär som tidigare år. 
 
Ur protokollet från 16 augusti läser vi följande  
”Mötet öppnades med sång. Och ordföranden läste Romarbrevets 12 och inledde med bön och 
gjorde några antydningar däeöver och därefteröverlemnade han en liten gåva från 
församlingen till Predikant Samuel Pettersson med Fru som en present af deras bröllopp.” 
 
Ur protokoll vid församlingsmöte 10 december 
§ 3 Beslöts att hava en Missionsfäst efter församlingens bildande, torsdagskvällen efter jul, då  
      det är jemt 40 år nu annandag jul då församlingen bildades. Församlingen inbjuder alla   
      som har intresse för och vill vara med. 
§ 4 Beslöts att göra något för de fattiga i Örebro. 
 
 

 
 
 
 
Vi trivs bäst i öppna landskap... 
 
På mötet i februari fick vi höra exempel på hur man kan diversifiera sitt 
jordbruksföretag. Samtalen runt borden handlade till slut om hur man kan 
få ut ett merpris för köttet som produceras på ön, samt om 
djurtransporter, men också om en förädlingsstation.  
 
Vi tänkte ta upp diskussionen igen i skolan  
 
onsdagen den 21/3 kl 19  
 

för att se hur vi går vidare, för att få  
ett levande jordbruk. 
 
 
Varmt välkomna! 
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Årsmöte i SRF på Arkö i Östergötland och 
  

Seminarium om IT-utbyggnaden i skärgårdarna 
 

17-18 februari 2007 
 
 

Den 17 februari åkte tre vinöbor till Sjöfartsverkets kursgård 
på Arkö. Det var dags för årsmöte och förutom Eva var det 
vikarierande Mona samt Sune från valberedningen. 
 

 

Nu var det inte en solig sommardag som på bilden ovan. Men 
skärgården kan var lika vacker på vintern. Här var det öppet 
vatten och båtresan som gick från Arkösund tog endast fem 
minuter. Båten kunde ta 12 passagerare och hade ett däck med 
plats för en bil, så vi blev hämtade i omgångar. Arkö har e
fem bofasta och en jättefin kursgård. Den ligger där det fram 
till 1968 var en lotsstation. Idag är den utbildn
första hand Sjöfartsverkets behov, men den är också tillgänglig 
för externa kursarrangörer. Det finns säkert flera från Vinön 
som har varit där på kurs och känner igen sig. Gården best
av flera olika hus med välutrustade konferenssalar, ma
sällskapsrum och fina övernattningsrum.  
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å lördagen var det ett seminarium om utbyggnaden av ITP
Sverige. Christer Svensson från Linköpings Universitet, Institutionen för Datavetensk
medverkade på seminariet. Han har gjort en undersökning om datortillgänglighet hos 
lantbrukare i ett par landskap. Han fann då att uppgifter från stat och kommun om 
tillgänglighet inte stämmer, för Telia ligger och bromsar. Även om telestationen är 
utbyggd så finns inga tillgängliga portar. Skärgårdsfolk ligger så att säga längst ut p
linjen och det finns även tekniska problem. En del öar kan nås med radiolänk, andra in
även båtar kan störa. Ny teknik är på gång med 3G och nya antenner, wimax och allt 
vad det kan heta. Christer Svensson var villig att fortsätta att utreda hur det står till i 
våra olika skärgårdar med tillgängligheten till IT. Alla var ense om att det borde vara e
samhällstjänst som skulle fungera överallt. Vid en rundfrågning bland medlemmarna 
visade det sig fungera väldigt olika. En del hade ingen möjlighet alls att vara inkoppla
på nätet. Andra hade 0,25 – 0,5 eller 1 Mbit. Post- och Telestyrelsen vill att alla ska ha 
2Mbit senast 2010. Då kan man t.ex. se en film i realtid. På Vinön har vi det väldigt bra,
vi var i topp från 8-10 Mbit in och 2-10 Mbit ut.  
 

bit/s   Megabit per sekund, ett mått på hur många databitar (8M
på en sekund. Mega = 1 miljon. För att överföra en fil som är 1 MB (megabyte) på en sekund behöver du ha en 
överföringskapacitet på ca 10 Mbit/s.



På kvällen fick vi en god middag och den minst lika viktiga pratstunden med olika öbor 
om livet på våra öar. 
 
Årsmöte 2007 
 

Efter en skön natts sömn och frukost gick vi 
sedan på SRF:s årsmöte. En diger dagordning 
betades av under förmiddagen. 
 
Det blev några ändringar på ledamöter från 
våra fjorton olika medlemsföreningar. Från 
Vinön kvarstår dock Eva Widlund som 
ordinarie ledamot och medlem av arbets-
utskottet. RoseMarie Olsson står kvar som 
ersättare, men just nu har Mona Blixt hoppat 
in när Rosie är mammaledig. Sune Mohlin är 
med i Valberedningen även nästa år.  
 
Vi fick höra verksamhetsberättelsen för 2006 och kommande verksamhet diskuterades.  
Närmast i tid ska projektet ”Skärgård för framtid” presenteras under en avslutande 
konferens på Teaterskeppet i Stockholm i april. På denna konferens som riktas mot 
myndigheter, intresseorganisationer och media kommer ledamöter från förhoppningsvis 
alla medlemsföreningar att delta. 
 
Vidare i Verksamhetsplanen för 2007 hittar vi bl.a. 

 Samarbetet med de europeiska små öarna kommer att fortsätta inom ESIN. Den 
sjunde årliga ESIN-konferensen hålls i år i Grekland.  

 Ett förnyat kontaktnät med riksdagens ledamöter håller på att byggas upp. 
 Likaså revideras kommunnätverk och kontakten med olika statliga myndigheter.  
 Medverkan i det Nationella Skärgårdsforumet samt i Glesbygdsverkets skärgårds-

arbete. 
 Medverkan i samarbetet med skärgårds- och kustkommunerna. 
 Remissinstans i frågor som har betydelse för skärgården. 
 Naturvårdsverket har inbjudit oss att ingå i ett nyinrättat Havsmiljöråd. 
 Förbereder en ansökan om ett nationellt program för landets öar 2007-2013. 

 
Till sist bestämde man att göra ett uttalande mot beslutet om ålfiskeförbudet. Det slår 
hårt mot skärgårdsbefolkningen. 
 
Efter en god lunch skildes vi från våra vänner och reste hem till våra öar runt om  
i Sverige. Vill du veta mer om SRF kan du prata med någon av oss i Vinöns Kultur- och 
hembygdsförenings styrelse, t.ex. Eva, Mona, RoseMarie eller Sune. För den som har 
datavana kan man också gå in på SRF:s hemsida www.skargardarnasriksforbund.se 
 

   Mona Blixt & Eva Widlund 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Medlemmarna i arbetsutskottet kommer nu från olika delar av vår svenska skärgård och från 
 insjöarna. Ordförande för förbundet är Kjell Björkqvist, Bohusläns skärgård och som ny vice 
 ordförande Herbert ”Hubbe” Öqvist, Luleå skärgård. Kassörsjobbet fortsätter Kristina Mattson, 
 Gräsö, med. I arbetsutskottet ingår även Sune Fogelström, Stockholms skärgård och Eva 
 Widlund, som får representera insjöarna. Som förbundssekreterare fortsätter Bengt Almkvist, 
 Östergötlands skärgård. 



Granbarkborreangrepp 

På Vinön kan man se ett antal barkborreangripna träd. 
Det kan vara läge att försöka göra något åt dem nu, för 
att inte få skador på övrig skog också. 

De senaste upptäckterna från SLU, Södra och från 
Skogstyrelsen visar att en stor andel granbarkborrar har 
övervintrat i träden istället för i marken. Därmed finns också 
möjligheten att oskadliggöra barkborrarna under deras 
vinterdvala. Skogsstyrelsen uppmanar skogsägarna att redan 
nu, och under resten av vintern, använda sig av sök- och plockmetoden för att leta 
upp angripna granar. Metoden går ut på att man på nära håll studerar granarna i 
anslutning till tidigare angrepp, avverkar angripna granar och transporterar ut 
dem ur skogen. 
 
– Genom att redan under vintern avverka och transportera bort angripna träd så 

minskar vi mängden granbarkborrar inför svärmningen nästa sommar. Det är 
viktigt att så mycket som möjligt av barken följer med ut ur skogen. Träd som 
helt saknar bark är däremot värdelösa för granbarkborren och bör sparas för 
naturvården, säger Ove Arnesson som är biträdande regionchef för 
Skogsstyrelsen region Öst och den som leder arbetet med att ta fram en 
strategi mot de kommande granbarkborreangreppen. 

 
T I P S 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Granbarkborrens 
gångsystem 

 
Illustratör:  

Martin Holmer 

 

• Sök främst igenom medelålders och äldre granskog. 

• Leta efter bruna – gula barr. 

• Vid sena angrepp är kronan grön – titta längre upp om 
   stammen om barken har börjat lossna. 
 
• Skär och titta i barken, gångar syns tydligt i angripna träd. 

• Plocka ut angripna träd med barken kvar! 

• Lämna några ca 1 m höga stubbar av grövre barrträd 
   där granbarkborrens fiender kan övervintra! 

 
Källa: Skogsstyrelsen 

 
 
 
Är du intresserad att få dina 
ekonomibyggnader rödmålade  
i vår eller sommar? 
 
Ring då Leif Fredriksson 
för prisuppgifter 
 
076- 83 72 857  eller  019- 22 67 11 

http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/default.aspx?id=16934


 

1 torsdag  Beställ bröd!v 9 

2 fredag  Sophämtning

3 lördag  5p-kurs i Utomhuspedagogik, Vinter-tema 

4 söndag 
 

16 –17 
5p-kurs i Utomhuspedagogik, Vinter-tema 
Biblioteket öppet  

19.00 Gymnastik 

5 måndag  5p-kurs i Utomhuspedagogik, Vinter-tema 

6 tisdag 
v 10 

17.45   Simresa till Vingåker  
18.30 Brandövning   

7 onsdag 19.00 Tjejträff  

8 torsdag  Internationella kvinnodagen. Beställ bröd!

9 fredag   
10 lördag 14.30 Studiecirkeln Vinön förr 

11 söndag 16 –17 Biblioteket öppet  
19.00 Gymnastik 

12 måndag 19.00 Årsmöte Östra Vinöns vägsamfällighetsförening                       Viktoriadagen

13 tisdag 17.45 Simresa till Vingåker 

14 onsdag 
v 11 

v 12 

v 13 

 
 

14.15 Öppet hus i skolan, Sv Kyrkan                                      
19.00 Tjejträff  

15 torsdag       19.00 Möte om vindkraft i Vinöns skola                                             Beställ bröd!

16 fredag  Sophämtning

17 lördag   

18 söndag 16 –17 Biblioteket öppet  
19.00 Gymnastik 

19 måndag 19.00 Företagsmöte 

20 tisdag 17.45 Simresa till Vingåker 

21 onsdag 19.00 Möte om ÖPPNA LANDSKAP i Vinöns skola                     Vårdagjämning 

22 torsdag 17.45 Tjejträff – Bowling i Vingåker. Anmälan till Yvonne                 Beställ bröd!

23 fredag   

24 lördag 13.30 Öppet Hus på Vinöns skola 
14.30 Studiecirkeln Vinön förr 

25 söndag 

Gudstjänst i Missionshuset, Svenska kyrkan, Mikael Schmidt, kyrkkaffe    
                                                                                 Våffeldagen 

10.30 
 

16 – 17 
19.00 

Biblioteket öppet          Sommartiden börjar.  Ställ fram klockan en timme! 
Gymnastik                                       Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!   

26 måndag   

27 tisdag 17.45 Simresa till Vingåker 

28 onsdag  
19.00 

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr  i skolan   TIDSBESTÄLLNING 
Tjejträff  

29 torsdag  Beställ bröd!

30 fredag  Sophämtning

31 lördag  

mars  2007 
 

 

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