Några ord från redaktionen…

Sommar, sommar, sommar!
Ja en blandad sommar har det varit
så här långt. En del dagar har det
varit riktig sommarvärme och då
märks det direkt på tillströmningen
av turister. Men så nästa dag så är
det lite mulet och då kommer det
inte alls så många för att inte tala
om när det börjar med regn på
morgonen. Och vi som bor här vet ju
att även om det regnar inne i Örebro
behöver det inte innebära att det gör
det här, mitt i sjön. Vi har ju faktiskt
fler soltimmar eftersom molnen ofta går runt sjön. Men det vet ju inte
Örebroarna förstås! Ja, det är inte lätt att vara företagare i turistbranschen. Det
kan nog flera av vinöföretagarna skriva under på.
I början av varje sommar känns det alltid härligt, en HEL sommar ligger framför
en med ljusa kvällar och varma sköna dagar. Och visst är det likadant varje år, att
plötsligt när man tittar i almanackan så har det blivit augusti. Och även om det
är bara i början av denna månad så får många en sorglig känsla av att nu är
sommaren snart slut. Men riktigt så är det inte. Ta vara på vad augusti kan
erbjuda. Mycket av utbudet kan ni hitta i månadens Ö-blad. Det är slutspurten på
Värdshuset nu med några riktigt stora artister. Och i bersån kommer ett härligt
dragspelsgäng söndagen 5 augusti under Melodikrysset. Vi kan väl avslöja att det
finns någon lokal kändis bland dragspelarna. Vem kan det vara?
Efter kräftskivorna samlas vi sedan till sist vid den ljusbeklädda stranden när det
är Lyskväll och då kan vi kanske ändå erkänna att sommaren går mot sitt slut.

Fotografer i detta nummer är förutom Ö-bladets ständige fotograf Eva Widlund,
Bernt Forsberg, Oskar Widlund och Daniel Lindberg.

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

Den 5 augusti blir det levande musik från
dragspelsklubben T-draget och korsord
på samma gång.
Ni löser de kluriga musikfrågorna i en musiklek för hela familjen.
Precis som på radion på lördagar förutom att musiken är på plats och
här är det på en söndag.
Vinnaren behöver inte vänta en vecka på sitt pris utan får det på plats.

Varmt välkomna kl13.00
söndagen den 6 augusti!
Arrangör: Vinöns Kultur- och Hembygdsförening

SISTA LÖRDAGEN I AUGUSTI

25/8 2007

Vinöns Kultur- och Hembygdsförening uppmanar alla vinöbor att
tända marschaller eller lyktor och placera ut runt Vinöns stränder.
Norra badstranden har kantats av marschaller, men även på andra
ställen runt ön och på olika stenar ute i sjön har man placerat flera
”lysen” tidigare. Lyskvällen började på Vinön för åtta år sedan, men
har nu spridit sig till många ställen runt Hjälmaren.
Tips: Om du sätter två marschaller på en sten syns det längre.
PS Glöm inte att plocka in de tomma marschallerna dagen efter.

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

Örtboden erbjuder även:

Foto Oskar Widlund

Torkade och färska örter
Glass, Godis av olika slag, Skorpor
Souvenirer och kort, Plantor för utplantering
Blommiga trädgårdsprylar
Vinöprodukter allt efter säsong, just nu: potatis, saft, gelé, honung, örtsalt

Vi gör även presentkorgar med Vinöprodukter och blomsterarrangemang

Massage, lättare omplåstring och tejpning
Lena Magnusson är utbildad massageterapeut, hon erbjuder klassisk
massage, idrottsmassage och avspänningsmassage. Allt detta bokas via
Lena i Örtboden. I Lenas sortiment ingår också solskyddsprodukter
och hudvårdsprodukter som lindrar vid solbränna.

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

Välkomna att titta in önskar Rosie och Lena!

Jag vill även passa på att tacka Tjejligan och Hembygdsföreningen
för de fina presenterna på min 30-årsdag
/Rosie

Vad är det som händer
i Missionshuset?
Denna vackra byggnad fylls under två veckor
(22/7-4/8) med fotografier och tavlor med
temat Falun Gong.

Falun Gong är en uråldrig form av qigong; en metod för att förfina kropp och sinne genom
särskilda övningar och meditation. Liksom taichi är qigong en viktig del i människors liv i
Asien. Innan förföljelsen av Falun Gong började i juli 1999 var nästan varje park i Kina full
av människor som i gryningen utövade dessa metoder. På kort tid blev Falun Gong den mest
populära formen av qigong någonsin i Kinas historia. Den viktigaste anledningen till detta är
att Falun Gong skiljer sig ifrån andra qigong-metoder genom att lägga tonvikten inte endast
på fysisk kultivering, utan även på förädling av ens etiska och moraliska karaktär i det dagliga
livet i enlighet med de högre principer som kan rymmas inom; sanning, godhet och tålamod,
som grundaren Li Hongzhi lärt ut.
Sanning, godhet, tålamod – dessa tre grundvärden ser Falun Gongutövaren som universums mest grundläggande egenskaper. Att utöva
Falun Gong innebär att utveckla dessa egenskaper hos sig själv och
att alltid försöka att leva i enlighet med dem. Man lär sig successivt
att i första hand tänka på andra och att ge upp olika typer av negativa
tankar, känslor och beteenden. Man lär sig att se alltmer positivt på
livet och kan uppnå en fördjupad livsupplevelse. Syftet med
kultiveringen är att förbättra sitt sinne. Därmed får man en större förståelse för livet och
universum. För en djupare förståelse av kultiveringsmetoden som bygger på dessa
grundvärden rekommenderas böckerna ”Falun Gong” och ”Zhuan Falun” av Li Hongzhi.
Till skillnad från vår västerländska vetenskap fokuserade den forntida kinesiska vetenskapen
direkt på människokroppen, livet och universum. I Kina har många saker bevarats från gamla
tider som t ex kinesisk medicin och akupunktur. Det har ända sedan civilisationens uppkomst
funnits metoder för att höja sitt medvetande och för att lära sig leva i harmoni. Detta kallades i
forna tider för kultivering. I det moderna språket har det fått beteckningen qigong.
Kultiveringen har dynastierna igenom tagit sig många former som t ex Taichi, kamp-sport och
religion. Att kultivera betyder att förädla. Att kultivera sitt medvetande betyder att förädla sin
personlighet, bli medveten om, samt släppa, dåliga karaktärsdrag och tankar.
Idag fokuserar många kultiveringsmetoder på att bota sjukdomar och stärka hälsan. De
betonar övningarna och har i många fall kommersialiserats. De flesta ursprungliga lärorna har
försvunnit.
Falun Gong har även blivit en mycket uppskattad metod i Väst. De människor som utövar
Falun Gong kommer från alla tänkbara miljöer och bakgrunder eftersom Falun Gong
överskrider alla kulturella, sociala, ekonomiska och nationella gränser. Metoden har till stor
del spridits från mun till mun eftersom de som lärt sig Falun Gong helt enkelt funnit
fördelarna för stora för att behålla dem för sig själva.

Metoden offentliggjordes 1992 av dess grundare qigong-mästare Li Hongzhi. Idag utövas
Falun Gong av miljontals människor i mer än 70 länder. Många utövare beskriver att de får
mer energi, bättre hälsa och en ny syn på sig själva och livet. Falun Gong är ekonomiskt,
politiskt och religiöst obundet. Alla är välkomna och allt som krävs är ett öppet sinne och ett
villigt hjärta. All information och böckerna kan laddas ner gratis ifrån Internet.
www.falundafa.org
När Kinas förre ledare, Jiang Zemin, märkte hur enormt populärt Falun Gong hade blivit i alla
samhällsskikt så tog han det som ett hot mot sin egen maktposition och status. Efter att ha
påstått att Falun Gong hotade partiets och landets stabilitet genomdrev han i juli 1999
förbudet mot Falun Gong. Hela den kinesiska propagandamaskinen utnyttjades i spridandet
av lögner och fabricerade historier med syftet att vända människor mot Falun Gong både i och
utanför Kina. De kinesiska ambassaderna har sedan fört förtalet vidare till organisationer,
politiker och andra i väst. Utövare ställs inför valet att ge upp sin övertygelse eller utstå svår
tortyr. Även psykisk tortyr och hjärntvätt används systematiskt.
Under 2006 har det kommit uppgifter från ett flertal oberoende källor om att det förekommer
storskalig organstöld från levande människor i en mängd så kallade dödsläger i Kina.
Människorna dödas i processen och organen säljs till höga priser världen över. Främst tas
organen från Falun Gong-utövare, men även från dödsdömda fångar. Kanadensarna David
Kilgour, fd departementschef, och David Matas , MR-advokat har publicerat en 45-sidig
rapport
om
stöld
av
organ
från
levande
Falun
Gong-utövare
(http://organharvestinvestigation.net). De drar den beklagliga slutsatsen att anklagelserna är
sanna. David Matas: ”Detta är en form av ondska som vi inte har sett förut på den här
planeten – en ny form av ondska.” Edward McMillan- Scott, vice talman i Europaparlamentet,
har efter egna undersökningar i Kina också kommit fram till att organstölderna pågår.
Din medvetenhet kring ovanstående är viktig. Det händer mycket i världen i stort och jag tror
att det är viktigt att vi alla reflekterar över vår tidsanda med tanke på våra framtida
generationers levnadsmiljö. Hur tar vi hand om varandra, vår natur och miljö. Många gånger
går kortsiktiga ekonomiska intressen före långsiktighet och visdom.
Så i Missionshuset här på Vinön finns det
möjlighet att beskåda fotografier och
tavlor som Falun Gong-utövare världen
över har skapat.
Jag själv har utövat Falun Gong i sex år
och märker av ett ökat välbefinnande och
ökad positiv energi. Jag upplever även via
läran en ökad förståelse för människan,
naturen och universum. Begreppen
sanning, godhet och tålamod följer mig
vart jag än befinner mig i livet. Fördelarna
med att utöva Falun Gong är oräkneliga.
Välkomna och besök mig och utställningen i Missionshuset. Om man är mer intresserad finns
mer information att hämta på www.falundafa.org. Vidare frågor och funderingar så är ni
välkomna och höra av er till mig.
Pernilla Gäverth 0709-429242

Tallåsens
Bangolf
på södra Vinön

Hallå där!
Ni har väl inte missat att det finns ett Minilivs i klubbstugan
på Tallåsens Bangolf mellan färjan och Värdshuset!
På framsidan av augustinumret ser ni lilla Linn bakom disken.
Vi har glass, kalla drycker, godis och en hel del livsmedel.
Hjärtligt välkomna!
Det är öppet när skylten är uppe vid vägen!
För information och öppettider ring 019-44 80 23
Tina Jurvakainen 0704-17 60 34
Kerstin Stenberg 0706-52 04 25
Ola Stenberg 0706-97 42 19

Oanvänt taktegel säljes!

100 bruna betongplattor som
fortfarande är inplastade.
Ring Sune Mohlin, 44 80 87

På begäran kommer denna månad några gösrecept
MEDELHAVSPASTA
4 port
400 g gösfilé
1-2 vitlöksklyftor
1 msk olja
½ påse saffran
1 burk krossade tomater
1 fiskbuljongtärning
1 tsk timjan
1 dl crème fraiche
Gör så här:
Skala och hacka vitlöken. Fräs den i olja i en
kastrull. Rör i saffran, tomatkross, smulad
buljongtärning, timjan och crème fraiche.
Koka upp såsen. Skär fisken i ca 2 cm stora
bitar och låt den sjuda på svag värme i 3-4
min.
Servera till nykokt pasta.
SMÖRSTEKT
GÖSFILÉ
I
CITRONSMÖRSÅS MED GRÖNA BÖNOR OCH
SOCKERÄRTOR
4 port
4 bitar gösfilé, ca 600 g
salt, vitpeppar
400 g haricots verts, frysta eller färska
200 g sockerärtor
1 knippe grovhackad gräslök
2 msk smör
1 msk olivolja
Citronsås
1 dl torrt vitt vin
1 dl fiskbuljong (tärning)
25 g smör
saft och skal av ½ citron
salt, vitpeppar
Gör så här:
Salta och peppra gösfiléerna och dela i 4
bitar. Koka bönor och sockerärtor i
lättsaltat vatten. Koka inte för länge, de ska
fortfarande vara knapriga. Stek gösen i
smör och olivolja i ungefär 3 min på varje
sida, först på skinnsidan tills den är knaprig.
Lyft upp fisken och håll den varm. Tillsätt
vin, buljong och citronsaft och lite rivet
citronskal i stekpannan och reducera (koka
ihop) vätskan till hälften.

Smaka av med salt och peppar. Rör i smör
och servera genast med grönsaker och fisk
och garnera med gräslök.
HJÄLMAREGÖSSOPPA SERVERAD
FRITERAT TORTILLABRÖD
4 port
2 schalottenlökar
2 vitlöksklyftor
1 palsternacka
1 msk smör
1 dl vitt vin
400g gösfilé
4 dl grädde
5 dl mjölk
½ dl fiskfond
vit tryffelolja
salt och vitpeppar

MED

Friterat tortillabröd med löjrom, creme
fraiche och rödlök
2 tortillabröd
4 msk crème fraiche
4 msk löjrom
4 tsk rödlök
olja till fritering
Gör så här:
Hacka lök, vitlök och palsternacka fint och
bryn utan att det tar färg i smöret. Häll på
det vita vinet och låta det koka in i
grönsakerna. Tärna gösfilén och lägg den i
kastrullen med grönsakerna och vinet och
koka i ca två minuter. Ta upp göstärningarna
och kyl av. Slå på grädde, mjölk och
fiskfonden och låt det koka till lagom
konsistens. mixa och sila soppan. smaka av
med salt och peppar och tryffelolja. lägg upp
gösen i serveringsskålar och häll över den
varma soppan.
SERVERA med friterat tortillabröd med
löjrom,
crème
fraiche
och
rödlök.
Dela tortillabröden i portionsbitar och
fritera i olja på 180 grader tills dom är
gyllenbruna. Låt bröden rinna av på papper
och salta. Födela övriga ingredienser på
bröden.
Smaklig måltid!
Christina Johnsson

Besök på Julita
-I morgon gör vi en utflykt till Julita, det är nå’t att visa vår unga gäst från
Bremerhaven, sade pappa och nickade åt Brigitte, för dagen iförd sin tyska folkdräkt,
en ”Dirndl-tracht”. Vi andra hade våra sommarklänningar – ofta med kofta - som alla
svenska flickor på den tiden, mitten på femtiotalet.
Brigitte var lillasysters brevvän sen något år tillbaka. De hade umgåtts på badstranden
utanför Bremen när vår familj var på bilsemester i Tyskland. Vi hade alla sett fram
emot hennes besök och under de gångna dagarna visat Brigitte allt härligt Vinön och
Hjälmaren sommartid kunde erbjuda; sol, bad, båtturer, bärplock, saftkalas. Härligt för
henne, mera taget för givet av oss som bodde på ön.
Nu var vi lite trötta i huvudet av att prata knagglig tyska. Jo, för pappa gick det väl an,
hans tyska var bra efter åren på
tjugotalet när han gick på ”Käftis”,
Tandläkarhögskolan i Stockholm. Hans läroböcker var nämligen författade på tyska.
Att åka till Julita skulle bli ett välkommet avbrott och en höjdpunkt på Brigittes besök.
Vid den här tiden ägdes Julita gods och ägor av Nordiska museet sedan dryga tio år.
När den siste private ägaren, löjtnant Arthur Bäckström, gick ur tiden 1941
testamenterade han egendomen till museet som tillträdde 1944. Intresset för
kulturhistoria var väl rotat hos familjen Bäckström; Arthurs mor, hovsångerskan Lilly
von Ehrenclou, hade varit god vän med Artur Hazelius som grundade Skansen och
Nordiska museet i Stockholm. Själv lät löjtnanten flytta byggnader från trakten till vad
han kom att kalla Julita skans. Samlingarna växte och ett museum byggdes 1930.
I sitt testamente drog Arthur Bäckström upp riktlinjerna för godsets skötsel:
”Hufvudbyggnaden med flyglar och ekonomibyggnader jemte angränsande område såsom
trädgård och park böra så vidt möjligt bibehållas i oförändrat skick för att kommande
slägten gifva en trogen bild, hur en gammal sörmländsk herrgård af betydligare omfång
tedde sig under slutet af förra och början af innevarande århundrade”.
Det har gått många år sedan vår Julita-utflykt och jag minns ännu hur pappa och
Brigitte i sin folkdräkt kastade mynt i önskebrunnen. Jag undrar vad de hoppades på och
om önskningen blev verklighet. Kanske skulle Brigitte vilja se hur Julita ter sig i dag,
numera känt som Sveriges Lantbruksmuseum. Mejerimuseum, ishus, tegelbruk,
visningsladugård, en ståtlig huvudbyggnad – det är mycket för dagens besökare att ta
till sig. I parkerna finns nu en rosengård med endast äldre sorter. Genbanken bevarar
nära 70 gamla sorters Mälardalsäpplen och päron. Här finns en rabarbergenbank. Vid
orangeriet prunkar en piongård omfattande 130 olika sorter. I köksträdgården frodas
traditionella köksväxter. Svenska lantraser av ankor, kaniner, höns, får, svin och kor
hålls vid liv för att bevara det genetiska kulturarvet. Örtagården visar både krydd- och
medicinalväxter.

Det är inte svårt att föreställa sig hur livet tedde sig här under de ca 350 år som Julita
var kloster för cisterciensermunkar, från 1180-talet till 1527. Det var då kung Gustav
Vasa lät dra in till kronan landets kloster med tillhörande rikedomar.
Cistersiencerorden hade etablerat många munk- och nunnekloster i Sverige. Livsstilen
var enkel och kärv. Klostren låg på landsbygden och man var självförsörjande med
lantbruk, trädgårdsskötsel, skogsbruk och fiske. Ordens kloster som var spridda över
hela Europa höll tät kontakt sinsemellan och därigenom spreds idéer, odlingsmetoder
och nya växtslag prövades. Klostren blev kända som mönsterjordbruk. Det var kung Knut
Eriksson som donerade sin kungsgård Julita med ”hus, åkrar, skogar, ängar, betesmarker
och fiskevatten” till munkarna som tidigare varit bosatta på Viby utanför Sigtuna. På
den här tiden hade inte landhöjningen gått så långt som idag, utan munkarna kunde
sannolikt ro och segla obehindrat mellan sjöarna Öljaren och Hjälmaren. Tåckenön, Lillön
och Väsboön har i alla tider tillhört Julita och nyttjats för bete och slåtter.
Fiskevattnen har varit goda och vem vet om inte munkarna också steg i land på Vinön?
Med öns goda klimat, i dag gynnsamma växtzon 2, vem vet om de inte också prövade på
att odla vin på ön? Kanske är det hur fagra Vinön fick sitt namn?

P.S.
På Julita pågår utställningen ”Linnés tre riken; växtriket, djurriket och mineralriket”
till 16 september. Det är en utställning kring Linnés idévärld, ”Julita under Linnés tid”.
Samtidigt visas utställningen ”Blomkonst”.
Utställningen ”Traktorsamlaren” pågår t.o.m. 12 augusti. Det är 43 veterantraktorer
från hela landet som fraktats hit. Traktorn revolutionerade det svenska lantbruket och
medförde att stallen började tömmas på arbetshästar.
Mot säsongens slut återkommer de populära äppeldagarna på Julita. Äppelutställning,
information och sortbestämning av äpplen och päron äger rum helgen 22-23 september.
Då säljs också växter, hantverk och matprodukter.
Text: Gunilla Blomé

Tuschteckning: Rachel Goff

Öppettider:
sönd-månd-tisd
onsd
torsd-fred
lörd

12-17
12-17 och 19-24
12-24
12-17 och 19-24

Sommaren 2007
augusti

onsdag

1 aug

Jack Vreeswijk – rock, trubadur

fredag

3 aug

Pubafton

lördag

4 aug

Double Inn – Irländsk musik

onsdag

8 aug

Mats ”Malla” Ronander, Benneth Fagerlund – pop, rock

fredag

10 aug

Micke Rickfors – svensk rock

lördag

11 aug

Säsongsavslutning med Moose Milkers Blues

För bokning av bord och biljetter ring: 019-44 80 10, 070-763 21 56, 070-52 52 947
Onsdagar och lördagar – Entré Mat och dryck tillkommer

En hälsning från Värdfamiljerna på Vinöns Värdshus
För oss är sommaren på Vinön snart över, tiden går fort när man har roligt!
Men inte riktigt än ger vi upp. Sista dagen som vi har öppet, lördagen den 11 augusti,
kan ni komma och äta och dricka till reducerade priser.
Vi vill också passa på att tacka Vinöbor, sommargäster och övriga för en fantastisk
sommar. Vissa skulle vi vilja tacka lite extra men vi tror att ni själva vet vilka. Ingen
nämnd ingen glömd.
TACK och förhoppningsvis på återseende.
Bröderna Wilhelmsson med familjer och personal.

JACK och Love
på Vinöns Värdshus
Det blev en magisk
kväll när Jack Vreeswijk
och musikern Love
spelade på Värdshuset
en vacker onsdagskväll.
En samstämmig duo bjöd på en blandad
repertoar. Och visst blev det många låtar som
var skrivna av en släkting, men nu på Jacks
vis. Stämningen byggdes på under kvällen och
när det var dags för sista låten var publiken
långt ifrån nöjda. Efter envisa applåder och
”en gång till”-rop fick vi så höra ytterligare
ett par finstämda sånger.
Ett möhippegäng hade letat sig till
Värdshuset denna kväll. När den blivande
bruden fick en speciell sång tillägnad sig blev
det naturligtvis en tackkram efteråt.
Jack, som aldrig hade varit ens i närheten av
Hjälmaren tidigare blev glatt överraskad av
sitt första besök på Vinön och av kvällen på
Värdshuset. Men han blev lite snopen när ett
stort gäng mitt i en låt reser sig upp för att
gå iväg till den tidiga färjan. För en del väntar
dock en arbetsdag och med resa så blir det
för sent att vänta till sista färjan.
Stämningen försvann dock inte och efter
spelningen skockades folk för att tacka Jack
för en fantastisk kväll. Han fick skriva autografer på allt som det gick att
skriva på. Tyvärr hade han inte med sig några skivor att sälja. Men det blir
nog många som går och skaffar sig hans skivor efter denna kväll.
Text och bild: Eva Widlund

LOPPIS OCH Ö-KAMP = FOLKFEST
Söndagen den 22 juli var det dags för
årets loppis, som blev en höjdare.
Vädrets makter var med oss, solen
sken och värmde gott. Det var
rekordmånga bord och utbudet av
varor var större än någonsin. Alla som
ville fick komma och sälja saker som
de inte behövde längre. Massor av folk
strömmade till och kommersen var
snabb i full gång. Det handlades allt
från böcker till antika möbler. Lika
roligt som det är att fynda är det att
träffa bekanta och få sig en pratstund
över en kopp kaffe och en god kaka.
På scenen hade Eva Widlund en utställning med
vackra foton från Sveriges öar varav en del var
från Vinön. Det var sista chansen för vinöborna
att se bilderna som sen skulle ut på turné i
Sverige. De stora bildveporna tillhör Skärgårdarnas Riksförbunds presentation av projektet
Skärgård för Framtid som behandlar tio viktiga
frågor för alla öbor i Sverige.

Ö-kampen 2007
Parallellt med loppisen gick Ö-kampen som regnade bort den 8 juli när den
skulle varit. Tyvärr så föll den i skuggan av loppis-yran. När bara ett lag anmält
sig och det fanns två vinster, ingrep Leif Uppström och klev upp på scenen och
informerade folk om att det faktiskt pågick en Ö-kamp. Det slutade med att fem
lag deltog. Andra år har det varit runt tjugo lag! Uppgifterna som lagen skulle
utföra var att gå mellan 5 olika stationer där olika uppgifter skulle utföras, det
var kast med hästskor, saker i hink,
tvättlinan, balansera boll på planka och
ringa in skolan på vinökartan. Det var
också frågor kring öar där man skulle
lista ut vilken bild som var från Ven,
Vinön, Koster och Visingsö. Vinnare i
Ö-kampen blev inte ett lag från Vinön.
Med en poängs marginal vann detta
glada lag från Lännäs.
Text: Maj Hedin Bild: Eva Widlund

Vindkraft på Vinön
Kallelse till konstituerande
föreningsstämma

Fotvård för
sommarfötter

Söndagen den 12 augusti kl. 10.15
i Vinöns Missionshus

Inga-Lill Sevefjord

Förslag till dagordning
1.
2.
3.
4.

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman.
Val av mötessekreterare
Val av protokolljusterare jämte
ordföranden
5. Fastställande av dagordning
6. Diskussion om föreningsbildning:
• Tekniska, ekonomiska och miljömässiga förutsättningar för Vindkraft
på Vinön
• Markupplåtelse samt bygglov/tillstånd
• Fond för stödjande av Vinöns
utveckling som levande skärgårdsö
• Medlemsavgifter
• Arvoden

medicinsk fotterapeut
kommer till Vinöns skola
onsdag 15 augusti
Tidsbeställning:
tel 019-13 66 04
eller mobil 070-557 48 03

___________________________

Om stämman så önskar:
7. Föreningens namn och
organisationsform
8. Antagande av föreningsstadgar
9. Val av styrelseledamöter och
suppleanter.
10. Val av revisorer jämte
revisorssuppleanter
11. Val av valberedning.
12. Övriga frågor och diskussion om
föreningens fortsatta arbete

Massage och
zonterapi

13. Avslutning

Önskas en kopia på förslag till föreningsstadgar
så sänd ett e-postmeddelande till
ulf.johnsson@broadway.se
Ett exemplar av stadgeförslaget kommer även
att finnas för kopiering på biblioteket i skolan.
Varmt välkomna
Ulf Jonsson - 44 80 11 och
Bernt Forsberg - 44 81 00

Elisabeth Behr
zon och massageterapeut
kommer till Vinön
torsdag 23 augusti
Boka tid på
tel 070 - 399 58 08
tel.tid 8.00 - 9.00

Vindkraft på Vinön
Arbetet med att bilda en förening för vindkraft
på Vinön har kommit så långt att ett första
föreningsmöte nu är inplanerat. Söndagen den
12 augusti kl 10.15 avses ett konstituerande
föreningsmöte att hållas i missionshuset på
Vinön. Alla intresserade inbjuds att delta i
diskussion om ett eventuellt fortsatt arbete i en
förening.
Föreningen är tänkt att vara en ekonomisk
förening. Syftet med föreningen föreslås vara
främjande av medlemmarnas ekonomiska
intresse samt att stödja utvecklingen av Vinön
som en levande skärgårdsö genom att verka för
uppförande och innehav av ett eller flera
vindkraftverk för produktion av elkraft. Mer om
stödet till Vinön går att läsa i förslaget till stadgar.
Om ett vindkraftverk uppförs kommer ett medlemskap i föreningen ge förtur till tecknande av
andelar i verket. En årlig medlemsavgift är tänkt
att tas ut. Inbetalda medlemsavgifter föreslås
kunna användas som delbetalning av andel vid
ett uppförande av ett första vindkraftverk.
Några rader om miljöeffekter
Vindkraften har både positiva och negativa
effekter på miljön. Till de positiva miljöeffekterna
hör framförallt mindre utsläpp, eftersom vindkraften kan ersätt en del ”smutsig” produktion av
el. De negativa effekterna är de som kan
uppkomma i närområdet. Ljud, skuggor och
reflexer, påverkan på djurlivet samt att
vindkraftverk syns på långt håll, dvs påverkar
landskapsbilden.
Ett vindkraftverk går inte att gömma utan kräver
öppna vindrika ytor. Hur ett vindkraftverk
uppfattas är i hög grad en subjektiv fråga. En del
människor tycker att de är snygga och en del att
de är fula. Man uppfattar dem på olika sätt och
samma person kan ändra inställning med tiden.
Skuggor från vingarna på ett vindkraftverk kan
framförallt vara ett problem om de ställs upp
söder om bebyggelse. En placering på nordöstra
Vinön gör att risken för skuggor i bostäder är
mycket liten. I fall skuggor når ut i sjön och kan
förväntas påverka djurlivet behöver mer uppgifter
tas fram.

Påverkan på djurlivet på land och till sjös verkar
vara relativt liten. Fåglar flyger sällan in i
vindkraftverkens vingar. Kor, får, hästar och andra
djur vänjer sig snabbt vid vindkraftverk.
Vid de platser där vindkraftverk har uppförts verkar
inte friluftslivet påverkas nämnvärt. Ett vindkraftverk
behöver inte någon inhägnad och hindrar därför
inte tillgängligheten.
Från vingarna på moderna vindkraftverk uppstår ett
vinande ljud som kan höras i omgivningen. På
Vinön så är det vid nordostlig och ostlig vind som
ljudet kanske kan nå fram till bostadsfastigheter.
Ljudet kan höras utomhus upp till omkring en
halvkilometer från verket vid vindstyrkor på mellan
fyra och åtta meter per sekund. Blåser det mindre
står vindkraftverket still och blåser det mer än åtta
sekundmeter så överröstas ljudet av lövprassel,
och vindens sus och vinande.
Vill du vara med och påverka hur vindkraften på
Vinön bör utformas - bl.a med tanke på miljöeffekter? Ett bra sätt att göra sin röst hörd är att gå
med i den förening som är tänkt att bildas.
Text o bild - Bernt Forsberg

Arbetsgruppen för Vindkraft på Vinön
gm Ulf Johnsson - Telefon 019-44 80 11
E-post: ulf.johnsson@broadway.se

Insamling av kläder
till Lettland

ÖPPET DAGLIGEN 08 -17
t o m 26 AUGUSTI
Återkommer om helgöppet
i september!
NYBAKAT BRÖD
GLASS DRICKA
KAFFESERVERING I TRÄDGÅRDEN

Jag tar emot hela och rena
kläder i alla storlekar.

Beställningar mottages och utföres
alla dagar
Tel 019 - 44 81 60
070 - 239 02 11

Lennart Eriksson
44 80 05
___________________________

KONFERENSER
i nygammal skolmiljö
Vi ordnar dagkonferenser för ca 25 pers, för
omkring 35 personer även fika och mat på

Sten o Marianne
___________________________

Det finns snittblommor och lite plantor
samt fräscha grönsaker och vinöpotatis
samt smått och gott.
Ons-, fre- och lördagar är jag på torget i Kumla
men är hemma igen sen eftermiddag.

möten och privata tillställningar, t.ex.
födelsedagsfester, dop, begravningar.

Bokning och förfrågningar:
Yvonne Karlsson tel 019 - 44 80 57,
073 - 928 04 05
Veronika Persson

tel 070 - 743 82 45

För dagsaktuell
information eller
önskemål ring
Välkomna hit och titta
om något passar!

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

Grundstötning
utanför Vinön
Det var nog flera av er som
hörde talas om en grundstötning
utanför Vinön förra fredagen.
Så här var det egentligen!
Redaktionen presenterar här
ett utdrag ur skeppsdagboken.
Den grundstötta båten larmade via VHF och hamnade därför hos MRCC
i Göteborg som har hand om all sjöräddning utanför Hjälmaren.
Klockan 18:51

MRCC ringde upp jourhavande på SSRS enhet Rescue Hjälmaren. Man kom överens om att
MRCC skulle tala med SOS i Örebro och att Rescue Hjälmaren skulle samla ihop sin
besättning.
Klockan 18:54

Befälhavaren på Rescue Hjälmaren talar med Inre Befäl på Nerikes Brandkår.
Klockan 18:55

Rescue Hjälmaren avgår från norra Vinön med 3 man i besättningen.
Klockan 18:58

Rescue Hjälmaren på plats hos haveristen och man diskuterar situationen. Båten har gått på
grundet Hörntand då man girat för snart efter passagen över åsen. De två personerna ombord
är lugna och samarbetsvilliga. Vi börjar med att konstatera att båten inte tar in vatten, och att
den inte läcker någonting. Sedan gjorde vi en liten pejling av djupet runt båten.
Klockan 19:05

Arbetet med att dra loss båten från grundet påbörjas. Båten står på ganska rejält, och det är en
stor och tung båt för att vara i Hjälmaren.
Klockan 19:25

Efter 20 minuters trixande och hårt dragande så går båten äntligen av grundet. Båten är till
synes oskadd, och det är inget läckage.
Klockan 19:33

Inre befäl på Nerikes Brand samtalar med Rescue Hjälmaren och stämmer av läget. Rescue
Hjälmaren väntar på platsen tills brandkår och polis anländer.
Klockan 19:40

Brandkår och polis på plats med brandkårens båt.
Klockan 19:45

Insatsen förklaras avslutad och Rescue Hjälmaren återvänder till vackra Vinön.
Den grundstötta båten tar sig hem på egen hand.
Samarbetet med MRCC, SOS, Nerikes Brand och Polisen fungerade utmärkt.

Svenska Sjöräddningssällskapet, RS Hjälmaren,
C/O Rikard Widlund, Nothaga Gård, 715 93 Vinön
Jourtelefon: 070-5878078 / Skeppstelefon: 070-5818063
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1

onsdag

2

torsdag

3

fredag

4

lördag

5

söndag

19.00

Pubafton på Vinöns Värdshus

19.00
13.00
16 – 17
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6

måndag

7

tisdag
onsdag

8

v 33

v 34

v 35

HM Drottningens
namnsdag

Jack Vreeswijk på Vinöns Värdshus
Sophämtning

Sista dagen med ”Gösutställningen” i skolhuset
Double Inn på Vinöns Värdshus
Vernissage – Vinöns egen fotoutställning, inlämnade bidrag
Melodikrysset i bersån
Biblioteket öppet

18.30

Brandövning

19.00

Mats ”Malla” Ronander och Benneth Fagerlund på Vinöns Värdshus

9

torsdag

10

fredag

19.00

Mikael Rickfors på Vinöns Värdshus

11

lördag

19.00

Säsongsavslutning på Vinöns Värdshus med Moose Milkers Blues

12

söndag

13

måndag

14

tisdag

15

onsdag

16

torsdag

17

fredag

18

lördag

19

söndag

20

måndag

21

tisdag

22

onsdag

23

torsdag

24

fredag

25

lördag

26

söndag

27

måndag

28

tisdag

29

onsdag

30

torsdag

31

fredag

1 sept

lördag

2

söndag

16 – 17

Biblioteket öppet

Fotvård - Inga-Lill Sevefjord i skolan

TIDSBESTÄLLNING

Sophämtning
16 – 17

Biblioteket öppet

Elisabeth Behr i skolan - Zonterapi och massage - TIDSBESTÄLLNING

20.00
18.00

Kurs i Utomhuspedagogik, lörd - månd vid skolan

Lyskväll, Tänd marschaller och lysen kl 20.00!

Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt. Kyrkkaffe
Biblioteket stängt
Kursdag - Temadagar denna vecka med många barngrupper

Sophämtning
16 – 17

Biblioteket öppet

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

