Några ord från redaktionen……
Än har klockan inte slagit om till juli, men det är
inte långt kvar. Det här numret kommer lite sent,
men ibland hinner vi inte riktigt med allt som ska
göras. Idag har vi ju fått lite hjälp med vattnandet,
men det skulle behövas mer. Dagen började ju
lovande med jämregn, men sedan kom solen fram
i alla fall. Nå det är tur att den finns!
Att sätta ihop ett nummer är ett pyssel. Även om
vi skriver det mesta var för oss, så är det mycket
kontakter per telefon och IRL (som det heter när
man träffas nu för tiden) för att få med allt som ska med, och helst få ett sidantal som är jämnt
delbart med fyra så att vi kan få trycka så där snyggt som kopiatorn kan på A3 papper som
viks. Blir inte ni glada av att ö-bladet har blivit snyggare? Åtminstone när det gäller
vikningen. Eftersom vi har så mycket kontakter inom redaktionen hinner vi inte riktigt
kontakta alla som vi tror skulle vilja ha med något i bladet. Men vi tar med det som kommer
in, så lämna material! Antingen via mail eller USB-minne, eller på ett vanligt papper. Men har
ni skrivit i datorn så tar vi det gärna elektroniskt.
I det här numret kan vi glädjas åt två nya skribenter som lämnat läsvärda bidrag. Därför får
det senaste alstret i Vinöminnen stå över till ett annat nummer, så vi jämnar ut sidantalet lite.
En sommarturlista kommer med som vanligt i tryck, och det går ju färjor mest hela tiden. För
att få det hela att gå ihop har vi hört ryktas att det finns färjepersonal som kör bägge färjorna.
Tack alla som jobbar så att vi kan komma dit vi ska!
En kuriositet när det gäller handla24 är att de flesta som handlar bor i norra byn. Är det för att
de har längre till affären än sörbygdarna?
Detta nummer har satts ihop av Eva Widlund och Åsa Ödman. Förutom oss har skribenterna
varit flera: Elin Ohlsson (norra byn), Robert Kalmér, Bernt Forsberg, Christina Johnsson,
Maj-Britt Wahlberg och Rose-Marie Olsson. Annonsörer har förstås lämnat manus till sina
annonser. Fotografierna i detta nummer kommer nästan enbart från familjen Widlund, utom
ett par från Maj Hedin och så Rosie på Trädgårdssidan förstås.
Till nästa nummer behöver vi hjälp då delar av redaktionen kommer ha semester. Kan du vara
med och sätta ihop nästa nummer, om det ska bli något, hör av dig på redaktionens adress.

En skön sommar, med varmare badvatten tillönskas alla av redaktionen.
(Eller åtminstone den icke-viningska delen med tanke på badvattnet!)
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 2008 är 80 kr för enskild och
150 kr för en familj. Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på
föreningens konto.
VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, pg 46 94 70 - 9

Sista veckan …

Mor och dotter,
bilder av två generationer
Vill du köpa en vacker tavla?
Eller varför inte någon av alla fantastiska
fotografier som nu visas i Vinöns skola.
Det är mor och dotter, Annica Göransson
och Maria Karlsson, som har denna
gemensamma utställning fram till 5 juli.

Utställningarna fortsätter under sommaren …
6 juli – 19 juli

Karl-Axel Eriksson, akvarell, olja, foto

20 juli – 2 aug

Gullmar Fredriksson, olja

från 3 aug

Fototutställningen Mina bästa vinöbilder

TV4:s
besökte Vinön på nationaldagen
Det är inte alltid så lätt att vara den som filmar när
TV ska filma cyklande turister på Vinön. I det här
fallet var det Dan Ekborg och Pia Johansson som
skulle följa upp ett tips om att Vinön var en
sommarpärla värd att besöka. Med hyrda cyklar i riktig högsommarvärme tog de sig över ön för
att avsluta med ett dopp vid norra stranden. Under sommarens Nyhetsmorgon i TV4 kommer man
att göra nedslag på olika ställen i Sverige. Besöket på Vinön kommer att visas den 14 juli kl. 8.45.
Det är bara fem-tio minuter långt, så det gäller att passa tiden om ni inte vill missa inslaget.

Missa alltså inte ….

TV4 måndagen 14 juli 8.45

Midsommarfirandet på Vinön
Årets midsommarfirande började med invigningen av ”båthuset” på
skolgården. Peter Kumlin höll tal och vår egen båtbyggare Allan
Eriksson klippte det blå-gula bandet till byggnaden för Hjälmarsnipan. På framsidan av detta Ö-blad ses Allan framför snipan.
Sven-Åke Persson har byggt denna bostad, där en av Allans 300
snipor kommer att ligga till allmänhetens beskådan.
Det hade samlats mycket folk, hur många hundra diskuteras det om.
Jag har hört allt från 400 till bortåt 700! Vet inte om någon tänkte
på att räkna. Men efter en regnskur någon timme tidigare så kom
Foto: Oskar Widlund
folket ut från alla stugor och som vanligt blev det många som ville
fira denna stund tillsammans. Några starka, långa personer hjälptes åt att bära fram och resa
den fina midsommarstången. Och alla spelemän var med och spelade så klart.
Så tog dansen fart! Här på Vinön dansar och sjunger stora som små, gamla som unga, under
ledning av Carina Helmersson. En avdelning är speciellt trevlig när de små barnen samlas för
att spela och sjunga. Det var då som lille Hugo William-Olsson tog fram sin fiol och spelade
medan alla barn fick turas om att sjunga i mikrofonen.
Lotterierna gick åt som smör i solen och till chokladhjulet och pilkastningen var det kö.
Midsommar är en fest för alla, men för barnen är det nog ändå lite extra ändå.
Eva Widlund
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Foto: Maj Hedin

Vinön - ur dina ögon
Vill du vara med på årets fotoutställning
”Mina bästa Vinöbilder”

Vinöns Kultur- och hembygdsförening bjuder
än en gång in till en amatörfotoutställning.

Förra årets vinnande bidrag blev en vinterbild,
”Isjakten” av Rikard Widlund

Det blir nu tredje året som vi gör denna speciella utställning med vinö-motiv.
Från 3 augusti och framåt kommer bilderna att hänga i lilla salen till allmän
beskådan. Tidigare år har dessa vinö-foton rönt stort intresse och uppskattning
av såväl öbor som andra som besöker vårt skolhus. Under hösten pågår sedan
en omröstning av de bästa vinöbilderna och resultatet presenteras på
julmarknaden.

Vill du vara med bland årets utställare?
Kontakta i så fall Eva Widlund på nedanstående mailadress eller lämna namn
och telefonnummer till ungdomarna i skolan.
e-postadress: o-bladet@vinon.se. Tel till skolan 019 – 44 81 07
Dina fem bästa bilder får du lämna in, helst digitalt. Vi väljer ut de bästa,
tillsammans monterar vi bilderna och gör en utställning i skolan i augusti.
Vernissage blir det den 3 augusti!
OBS: Senaste inlämningsdag är söndag 26 juli.
Anmälan om deltagande vill vi gärna ha tidigare!

Dags för ....

Gammalt och nytt
Söndagen 6 juli 13 – 16
i bersån vid Vinöns skola, Servering
Anmälan:
Senast fredag 4 juli kl 17.00 i skolans konstutställning
tel 019-44 81 07
Vinöns Kultur- och hembygdsförening
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har öppet dagligen mellan 10-17
Sortimentet kommer att vara ungefär som förra året:

Dam- barn- och tandemcyklar för uthyrning
med tillbehör som hjälmar, kärra för barn och bagage
och barnsadlar
Torkade örter, örtsalt
Potatisen hoppas vi kommer snart
Skorpor med örter och annat gott i
Godis, glass och dricka
Kort, magneter
Trädgårdsprylar man inte kan leva utan
Örtplantor, pelargoner och lite perenner
Lenas delikatessprodukter som t. ex rosenbladsgelé
fläderblomssaft och när basilikan
växt till sig även färskgjord pesto
Råd och dåd till din trädgård
Foto Oskar Widlund

Varmt välkomna!
önskar RoseMarie med familj
tele 0736 18 77 11

Den 2 augusti kl 14 blir det levande musik från dragspelsklubben
T-draget och korsord
på samma gång.
Varmt välkomna!
Arr. Vinöns Kultur- och Hembygdsförening
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Åländskt segelfartyg besökte Vinön
Vinön fick storfrämmande sista söndagen i juni
då den åländska galeasen Albanus lade till vid
norra hamnen. Ryktet om det jättestora
segelfartygets ankomst spred sig snabbt på ön
och snart var folkvandringen i gång till den
välpolerade och majestätiska båten.
Foto: Eva Widlund

I en informationsfolder som delades ut av båtens besättning berättades att fartyget är tjugo år
gammalt och byggt efter samma modell som ett segelfartyg som också hette Albanus och som
sjösattes redan 1904. Det gamla fartyget seglade flera gånger till Köping och hämtade
järnmalm. Därför lade det nya segelfartyget till i sistnämnda stad vid resan mot Vinön och
lyfte ombord en symbolisk järntacka.
Albanus har sin hemmahamn i Mariehamn där skeppsföreningen Albanus står för utfärder
med bland annat skolgrupper, företag, föreningar och bröllopssällskap. En resa på Albanus
kan vara allt från några timmar till några dagar. Fartyget seglar mest i åländska skärgården
och skärgårdshavet. De som vill får hjälpa till att sätta segel, styra och navigera under ledning
av besättningen. Fartyget har 21 kojplatser för gäster och en kabyss där 50 personer kan inta
sin mat. En kock kan inhyras med hjälp av skeppsföreningen.
När galeasen lade till vid Vinön beställde fartygsbesättningen sex gösar som skulle bli till mat
åt passagerarna som bestod av turister från Åland och Sverige. Efter en natts sömn i norra
hamnen lättade Albanus besättning ankar klockan sju på måndagsmorgonen för att styra
vidare mot Hjälmare kanal och Mälaren.
Enligt uppgift hade besättningen planer på att ta sig till Örebro men vågade sig inte dit på
grund av otillräckligt djup i farleden.
Maj-Britt Wahlberg

Fakta:
GALEASEN ALBANUS
Längd skrov: 21 meter
Största längd: 29,7 meter
Största bredd. 6,3 meter
Masthöjd: 27 meter
Djupgående: cirka 2 meter
Källa: Skeppsföreningen Albanus
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Foto: Maj Hedin

Tallåsens Bangolf
Vinön
Öppet när skylten är uppe vid
vägen!

ÖPPET DAGLIGEN 08-17

Vi har glass, kalla drycker och
godis mm.

NYBAKAT BRÖD
GLASS DRICKA
KAFFESERVERING I TRÄDGÅRDEN

Välkomna!

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

För information och
öppettider ring

Kerstin och Ola Stenberg
019-44 80 23, 0706-52 04 25
0706-97 42 19
-------------------------------------------------------

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

Massage i
örtboden

Falun gong
Internationell konstutställning:

Tisdagar 15 – 21 i första hand

Sanning Godhet Tålamod

Lena Magnusson
Dipl. Massör
2 års sjukgymnastutbildning
innehar f-skattsedel
Aloe Vera-produkter finns till försäljning
i begränsad mängd

Missionshuset 24 juli – 9 augusti

Ö-rabatt!

öppet alla dagar 11-19

Välkommen att boka tid på
tel 070-5254755 eller 448009

info: Pernilla Gäverth
tel:
0709-429242
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Det finns sommarplantor och snittblommor.
Kryddor, grönsaker och potatis börjar finnas.
Onsdag, fredag samt lördag förmiddag är jag på
torget i Kumla. Lördagar efter klockan 15 tar jag
ledigt. I övrigt är det öppet för det mesta, även
söndag, om jag inte är borta.
För dagsaktuell information eller önskemål, ring!
Välkomna hit och titta om något passar!

Mona Blixt

448050, 070-3705950

En sjömack är omgärdad av en hel hop regler och förordningar.
Eftersom det har visat sig att alla tillstånd inte är klara så är
macken stängd.

Biblioteket, däremot, är sommaröppet hela juli,
på söndagar mellan 16-17 som vanligt.
Välkomna! hälsar Yvonne.

har uppehåll under sommaren.
Yvonne och Veronika drar igång i mitten av augusti igen.
Välkomna!
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Öbo men ändå inte!
Hej! Jag heter Robert Kalmér och
är skeppare på Vinösund i sommar.
Jag hör till inventarierna i
Färjerederiet. Har varit med i 20 år
vid det här laget men nästan hela
tiden kört färja uppe i Oxdjupet/
Vaxholm, trots att jag sedan 18 år
är bosatt på Visingsö i Vättern med
min familj som idag i praktiken
bara består av mig och min fru
Lilia och två av våra barnbarn på
4 och 6 år som bor med sin
mamma i vår lillstuga.

Foto: Eva Widlund

När vi flyttade till Visingsö 1990 hade vi sex barn, som efterhand har flyttat hemifrån. Fyra av
dem är tillbaka i Stockholm där vi närmast kom ifrån, en i Vimmerby och en i Åre. Att vi
flyttade till Visingsö föll sig naturligt när vi skjutsade ner mamma till en veckokurs på
folkhögskolan på ön och ingen ville åka hem igen sommar och sol som det var. Vi sprang på
ett hus till salu med ett vidunderligt läge och därmed var saken klar. Det där med jobb fick
lösa sig.
Min frus uttalande bara hon satte fötterna på ön ”Här känner jag mig hemma. Här vill jag bo!”
hade stor betydelse och fick med tiden sin förklaring. Som flykting från Chile och som rotlös
ryska var hennes känsla för ön inte något konstigt. Karl XII hade på ön låtit internera
bortemot 2000 ryska krigsfångar i det av kronan vid reduktionen indragna Per Brahe- slottet
Visingsborg och dessa hade naturligtvis satt sina spår och spridit sin säd på ön. Detta präglar
fortfarande ön. Min fru råkade dessutom födas i just Karl XII´s Poltava efter krigsslutet under
Röda arméns återtåg från Berlin. Återigen historiens vingslag.
Vi kunde lika väl ha hamnat på Ornö i Stockholms södra skärgård. Ett halvår tidigare hade jag
sökt jobb på färjan från Dalarö. Den ägdes av grevinnan Ebba Stenbock och hon blev eld och
lågor när hon fick klart för sig hur många barn jag hade. Skolan på ön var nedläggningshotad.
Tyvärr fanns det inte något tillräckligt stort hus ledigt på ön och vi ville inte bygga. Skolan
överlevde dock ytterligare några år tack vare att grevinnan hittade en skogsarbetare var
främsta merit var att han hade sex barn han också.
Med fem söner, varav en som just fyllt 14, som lockades av den hägrande storstaden bara 10
minuters bussresa från Slussen var egentligen inte beslutet att flytta så svårt. Övärlden har sin
naturliga begränsning och fördelar med social kontroll. Det hade vi lärt oss av kompisar som
bodde på Donsö utanför Göteborg. 14-åringen blev helvild när han fick klart för sig den bittra
sanningen, men var den som först kom in i övärldens hemligheter genom att bli ihop med en
genuin ö-tjej. Han blev nästan fast och höll aldrig på att komma därifrån.
Att flytta ut på en ö från att ha varit utpräglade storstadsmänniskor var inte helt lätt. Att bli
öbo är inget man blir bara för att man flyttar ut på en ö. Vi märkte snart att alla vi lärde känna
därute också visade sig vara utflyttade. Med åren har vi dock fått några äkta öbor till vänner
men det sitter långt inne. Min äldsta ö-vän dock var öns distriktssköterska och barnmorska
under många decennier, utflyttad under tidigt 50-tal innan färjan fanns. Hon är den enda jag
känner som kört på isen t.o.m. när man var tvungen att lägga ut plank över öppna råkar. Hon
fyller snart 88 år. Barnen hade det betydligt lättare att anpassa sig och lade sig omgående till
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med en utpräglad ö-dialekt, men blev också retade för att de inte hade några släktingar på ön,
som alla öbarn har i form av far- och morföräldrar, kusiner, fastrar och morbröder osv.
Jag har aldrig varit intresserad av att jobba på Visingsöfärjan även om jag hoppade in där i
början för att det var ont om extrafolk och blev också ömsom kallad stockholmar´n och ”den
nye kaptenen”, trots att ingetdera var riktigt sant. Jag valde istället att behålla min arbetsplats i
Vaxholm och har hellre pendlat några gånger i månaden till Stockholm, som jag älskar, men
inte vill bo i och där jag har många av mina vänner och en del släkt. Övärlden hade nog känts
lite trång om jag både bott och arbetat där. Sönerna har också mycket generöst kunnat följa
med mig till jobbet under uppväxten och då kunnat ha pappa för sig själva utan brödrakonkurrens. Jag har dessutom mer än de flesta fäder kunnat vara mycket hemma. Min hustru
pendlar dagligen till sitt arbete i Jönköping, som så många andra öbor. Mitt långpendlande har
säkert en viss betydelse i att vårt äktenskap fortfarande består efter så många år.
Eftersom färjan är så betydelsefull för ö-samhället och en stor arbetsplats med tre man per
skift genom biljettförsäljning , så är den det ständiga samtalsämnet och det har därför också
varit skönt att inte vara direkt inblandad utan ha jobbet på behörigt avstånd. Det hindrar inte
att jag väl känner de flesta av färjepersonalen. Än så länge är de flesta öbor, men några nära
förestående pensionsavgångar kan snabbt ändra situationen. Läget i branschen är dessutom
sådant att nyrekrytering är ett stort problem nu när vi 40-talister går i pension på löpande
band. Jag jobbar sedan några år tillbaka vid Skenäsleden i Bråviken och kör mellan
Vikbolandet och Kolmården på en led som har anor sedan 1600-talet. Numera har jag bara 16
mil till jobbet istället för 32.
Att jag är här i sommar beror på att jag är inlånad från Skenäs. Min gamla kollega från
Vaxholm Roger Nord som nu är färjeledschef här i Hjälmaren behövde mig över sommaren
och jag nappade direkt. Det är inte första gången jag är här. I början av 90-talet var jag här
och körde lite och känner därför Erik, Sune och José sedan gammalt. Även Ulf Johnsson är
bekant och vi har dessutom ett gemensamt intresse i vindkraften, då jag var en av initiativtagarna till vindkraftföreningen på Visingsö för 15 år sedan. Vi är ägare till två av öns fyra
vindkraftverk.
Just nu är färjorna extra aktuella på Visingsö då Vägverket snart tar över som huvudman efter
Jönköpings kommun och det blir en ände på ”den eviga färjefrågan”. Avgiften på färjan
kommer att behållas så som vi öbor vill, men staten vill ta bort bokningsrätten, vilket har satt
hela ö-samhället i gungning. Hur ska vi veta hur och när vi kommer iland respektive hem utan
bokningsrätt står i nuläget skrivet i stjärnorna. Vill det sig riktigt illa leder det till en
avflyttning och förvandling till en ren sommarö som det redan nu finns en tendens till och
många öar redan drabbats av.
Robert Kalmér Eventuell fortsättning följer.

Påminnelse om Studieresan till Blidö-Frötuna sista helgen i september
I förra numret bjöd vi in till en resa i september och även om det är långt till september så är det
bra om vi får in preliminär anmälan om deltagande för att kunna fortsätta med vår planering.
Alla som vill följa med hör av er till Eva, Rosie eller Therese!
Har du missat informationen kan du läsa mer i juninumret om resan!
Eva Widlund
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Med SSRS på uppdrag
Det är en sådan där fin sommar-söndag med varmt och vackert
väder, som vi alla önskar oss i semestertider. Det rör sig mycket
folk på ön, knappt att man kommer fram på vägen bland alla
fotgängare. Och det är inte bara på land som det är mycket folk,
det fina vädret har lockat ut många båtar på sjön.
Överallt ser man båtar i olika storlekar.
En del körs av vana båtförare, men många
nybörjare finns det också ute en sådan
här dag. Kanske är det en bidragande
orsak till att det händer så mycket, trots
det fina vädret. För det här är en dag då
det ena larmet avlöser det andra för våra
frivillig-räddare i sjön.
Av en ren händelse råkade jag komma
med på ett uppdrag för besättningen på
RS Hjälmaren, vilket sedan följdes av
flera...

Ett par hade varit till Stockholm och köpt en båt. En tamp hade
fastnat i propellern vilket gjorde att båten drog mer bensin än
normalt för att ta sig framåt. Nästan hemma i Örebro händer
det, mitt ute på Storhjälmaren tar bensinen slut, vad göra?
Tack vare den moderna tekniken fick de vetskap om
sjöräddningen i sjön och kunde ringa till den frivilliga
besättningen på RS Hjälmaren.
Medan man tankade den nyinköpta båten kom nästa larm...

En liten båt med fem ungdomar ombord låg och drev med
motorhaveri någonstans i Mellanfjärden .......
Full fart till nästa uppdrag alltså.
Väl framme möttes vi av en
överlastad trasig båt med fem
unga killar utan flytvästar och
en motor som höll på att lossna
helt och hållet. De låg och drev
utanför farleden bland mycket
sten. Det blev bogsering till
närmaste hamn där föräldrarna
sedan fick hämta såväl den
trasiga båten som ungdomarna.
På väg till detta uppdrag kom ytterligare ett larm, en båt som låg och drev
vid Rönnberget utan styrförmåga. Som tur var kunde lillbåten Undine rycka
ut och hjälpa den båten.
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Tidigare på dagen hade man varit på ett uppdrag vid Herrfallet.
Det var en båt som hade gått på grund vid norra Lisselberget.
RS Hjälmaren var snabbt på plats och kunde påbörja bogsering
in till Viboön vid Hjälmare kanal.
Lagom till läggdags kom så dagens sista larm. Det rörde sig om
ett motorhaveri, läck på bensinslangen. Båten låg och drev ca 2
kilometer från Grythem när besättningen på RS Hjälmaren kom till
undsättning. De två personerna ombord fick hjälp att komma in till
Vikhamn, vid Björksundet, dit räddningsbåten nu kom för andra
gången samma dag.
Det blev en lång dag för besättningen på RS Hjälmaren. Det hann bli midnatt innan man åter var tillbaka på Vinön.
Sammanlagt fem utryckningar på en och samma dag. Det är rekord!
Att SSRS behövs i Hjälmaren har jag förstått tidigare, men efter denna dag blev det ännu
tydligare. Vilka duktiga killar och tjejer vi har på denna station, vilket teamwork! Jag hoppas att
fler förstår betydelsen av deras verksamhet. De behöver all support de kan tänkas få!
Text och bild: Eva Widlund

VI ÄR EN IDEELL FÖRENING SOM RÄDDAR LIV
Sjöräddningssällskapet startades av eldsjälar för över 100 år sedan.
Och eldsjälarna finns kvar, även idag.
Alla våra båtar har frivilliga besättningar som är redo att ställa upp året om, dygnet runt.
Vi begär inga pengar av staten utan är helt beroende av gåvor, donationer och medlemsavgifter.

Din gåva behövs
Alla gåvor är lika välkomna, stora som små. Och det finns många sätt att stötta oss.
Om ni vill stödja Sjöräddningssällskapet och vår station gå in på www.ssrs.se och
klicka i Hjälmaren eller ta kontakt med oss i besättningen på
Jour telefon: 070-587 80 78 Skeppstelefon: 070-581 80 63
Om ni vill bli besättningsman/ besättningskvinna så hör gärna av er till oss.
En dag som denna när solen skiner och det är många ute på sjön behövs vi extra mycket.
/ RS Hjälmaren
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Vad finns att berätta om ditt hus på Vinön?
Alla hus och byggnader har en historia.
Vem byggde huset och när? Vilka har bott
där under årens lopp? Finns det några
särskilda händelser förknippade med huset?
Allt detta och mycket mer har Kultur- och
hembygdsföreningens studiecirkel på Vinön
försökt att dokumentera under de senaste två
åren. Har du regelbundet läst Ö-bladet så har
du säkert sett att varannan helg från oktober till
april så har cirkeln Vinön förr träffats i skolan.
Under ledning av Eva Svensson och
tillsammans med framförallt många äldre
viningar har mycket fakta sammanställts om vad
som hänt på Vinön under årens lopp.
Intressanta historier och anekdoter har berättats
och tecknats ner. Flera gamla bilder har också
letats fram på byggnader och människor.
Tillsammans har man försökt att identifiera alla
dem som finns på korten.
Vid varje tillfälle som studiecirkeln träffats så
har man utgått från ett par fastigheter som finns
på ön och försökt att teckna ner det man vet
om byggnader och de människor som har levt
där. Arbetet har i först hand varit koncentrerat
på alla äldre hus som har varit permanentbostäder.

Under senaste vintern så växte en tanke om att
kunna samla mycket av det som har kommit
fram i en bok. De historiskt intressanta uppgifterna skulle på det sättet kunna föras vidare
och göras lätt tillgängliga för många.
Målsättningen för en sådan bok skulle vara att
skriva en kort samlad historik om varje
byggnad på Vinön och alla de som bott där.
En del, framförallt äldre, hus har en lång
historia och andra kan ha en kort intressant
historia att berätta.
Två hundra hus
På Vinön finns det många hus varav mer än
hälften används som fritidshus. Trots att det
finns omkring två hundra hus så är det ändå
inte fler än vad som kan rymmas i en bok – där
det finns ett fotografi och en text som berättar
något om varje hus. Eftersom boken i första
hand ska handla om det som hänt förr på
Vinön och vilka som har levt här så är det mest
intressant att ta med äldre fotografier på
byggnader och människor. Vi har fått låna
många fina gamla bilder för kopiering, men det
finns plats för fler. Finns det inget gammalt
fotografi som har anknytning till huset så
kommer ett nytaget att används.

Ett av många hus på Vinön som hade ett annat utseende förr i tiden.
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I våras gick några av cirkelns deltagare ”varvet
runt” på Vinön och fotograferade i stort sett alla
hus. Tillsammans med fastighetskartan över
Vinön finns nu bilderna utskrivna och samlade i
en pärm i skolan – men husens historia saknas i
de flesta fall.

•
•
•
•

Vem har byggt och byggt om huset?
Ägarbyten och hyresgäster samt när?
Vilka har bott i huset, och under vilka år?
Händelser som är förknippade med huset eller
dess nuvarande eller tidigare invånare:

---Sommaröppet en dag i juli

Hjälp oss att berätta
Boken kommer att ges ut i regi av Kultur- och
hembygdsföreningen. Men för att inte boken ska
ta många år att göra klar så behöver vi hjälp att få
just ditt hus historia berättad.
Den informationen som saknas mest är den om
alla fritidshusen som finns på ön. Kan du skriva
några rader om det du vet om ditt hus så är det
till stor hjälp. Har du dessutom något fotografi
eller intressant händelse som är värd att berätta så
är det särskilt välkommet.
Är det ett hus som du har bott i eller hyrt på ön
så går det lika bra att bidra med det du känner till.

Studiecirkeln kommer att ha ”sommaröppet”
vid ett tillfälle lördagen den 19 juli kl 14 till 16 i
stora salen i Vinöns skola. Då har du möjlighet
att komma och lämna ditt hus historia eller ta med
bilder för kopiering/inskanning.
Vill du fråga något innan dess så går det bra att ta
kontakt med Eva Svensson på tel. 44 81 31.
Det går även att skicka in information om ditt
hus via e-post evasvensson250@hotmail.com
eller falle@telia.com eller i ett kuvert till Vinöns
skola, märk kuvertet Vinön förr.

Följande basfakta skulle behövas om ditt hus:
• Fastighetsbeteckning (nya eller gamla) och
ev. namn på huset/gården
• Byggår och ev. ombyggnadsår
• Har huset stått på samma plats eller är det
flyttat?

Skulle du senare hitta några uppgifter som du vill
lägga till så kommer det att finns tid till det.
I fall du inte har alla uppgifter så kom gärna
med det du vet om huset nu så försöker vi
komplettera med sånt som kan saknas.
Sommarhälsningar från Studiecirkeln –

Vinön förr
---------- Använd gärna blanketten nedan eller skriv på separat papper eller som e-post ------Fastighetsbeteckning och ev. namn:………...………………………………………………….
Byggår:……….…. Ev. ombyggnads år:…….... Är huset flyttat från annan plats: □ Ja □ Nej
Vem byggde på huset:…………………………………………..………………………………
Vem har ägt eller hyrt huset och när har det bytt ägare:……………………………….……….
………………………………………………………………………………………………..…
Vilka har bott i huset –barn och vuxna samt när:………………………….……..……………..
…………………………………………………………………………………………………..
Finns det något att berätta om ägarna (t.ex yrke, särskilda färdigheter eller intressen):….…….
…………………………………………………………………………………………………..
Händelser som är förknippade med huset eller dess nuvarande eller tidigare invånare :…….……
Uppgifterna ovan lämnade av:…………………………….…………Telefon:………………….
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Gasolspis med ugn. 84-86 cm hög
x 49 bred. 3 brännare, ugn med
termostat och tändsäkring.
Fabrikat UPO. Från 60-talet men
fungerar u.a.
Hans Jonson
070 - 5382408 (lämna meddelande
om jag inte svarar).

Enkelradig sållmatteupptagare
Johan Nilsson 0768-559714

En Honda fyrtaktsutombordare
20 hästkrafter
Obetydligt använd
Nils Svensson tel 44 80 28

Ett stort TACK!! till alla snälla vinöbor som har hjälpt till och engagerat sig i
jakten på boende till våra familjer. I synnerhet till Eva Widlund som varit ett
stort stöd.
Tusen tack!!
Kicki Wilhelmsson med familjerna på Vinöns värdshus
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STUGAN PÅ SKOLGÅRDEN

4 bäddar,
tillgång till toalett och dusch i skolan.
Lakan finns att hyra.
Stugan uthyres per dygn.
Ring Yvonne Karlsson
019-44 80 57 eller 073-928 04 05
Vinöns Kultur- och hembygdsförening

Har du tänkt prova att beställa mat från Handla24? Gör det! I dagsläget har ett femtontal
hushåll handlat, och efter vad jag har hört är folk nöjda.
Om du inte beställt tidigare finns ett par alternativa sätt:
a) Prata med Åsa eller någon som handlat tidigare så får du hjälp.
b) 1. Gå in på www.handla24.se. Registrera dig som ny kund. Använd postadress Vinön.
Har du ingen e-postadress är det lätt att fixa en, Åsa kan hjälpa till.

2. Du kan direkt börja lägga varor i korgen, som finns kvar nästa gång du loggar in.
3. Skicka ett mail till info@handla24.se. Den e-postadress som du använt vid
registreringen samt ditt namn och gärna telefonnummer och adress ska finnas
med i mailet. Skriv att du vill bli kopplad till Vinö-leveranserna. När du fått mail
om att detta är gjort kan du göra sista steget innan leverans, nämligen
4. ”Gå till kassan”, tala om vilken onsdag du vill ha leveransen samt betala genom att
ange vilket bankkort/icakort du vill betala med. Den exakta summan ser du vid
leveransen. Här kan du också registrera bonuscheckar från Ica.

Tel Åsa 44 80 19
070-634 80 19

Parkhallens vanliga
priser och rabatter
gäller.
För 89 kronor får du
varorna plockade samt
hemkörda till dörren.

Vid nästa köp loggar du in,
och beställer antingen då och
då under veckan, eller vid ett
tillfälle!

Om du inte är på Vinön ons
kväll, kan du låna kylrum av
Åsa och Johan. Vi tar hand
om maten tills du kommer!
Vi har även frysplats.
Steg 3 tar någon dag. I övrigt
är sista beställning tis 24.00!
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Tomater och gurka
Nu har sommaren kommit och med den, egna grönsaker som behöver lite hjälp
på traven för att må bra. Jag förmedlar därför informationen från frökatalogen
från Runåbergs fröer som är mycket inspirerande.

Tomaten vill ha en välgödslad jord med ett pH-värde mellan 6.0 och 7.0. Men

för mycket kväve ger ett förvuxet bladverk och mjuka frukter som är känsliga för
röta. Tomaten behöver värme och sol och trivs därför bäst i ett skyddat läge eller
i växthus. Gärna med marktäckning när jorden har blivit varm. Lufta växthuset
om temperaturen stiger över 300 C. Tomaterna kan släppa blommorna och
befruktningen blir dålig. För att underlätta befruktningen kan man duscha eller
skaka växten under blomningen. Tomater klarar sig rätt så bra mot
insektsangrepp. Men ibland kan bladlöss eller vita flygare ställa till problem i
växthus. Bekämpa dem medupprepade duschningar med renfane-, vitlöks eller
malörtste. Flera svampar, bakterier och virus utgör ett betydligt större hot mot
tomaterna. Plantera bara starka och kraftiga plantor
och stärk motståndskraften med återkommande
brännässelspad- och algextraktsduschar. Undvik tät
plantering och bränn alla angripna växtdelar. Spruta
gärna tomaterna, framför allt i växthus, en gång i
veckan med skummjölksvatten eller vitlöks-,
gullöksskalte för att ytterligare förhindra och bekämpa
angrepp. Tomater trivs tillsammans med persilja,
basilika, krasse och morot men vill helst slippa att ha
potatis, majs, kålfamiljen eller fänkål i närheten.

Gurkor (och medlemmar i gurkfamiljen) växter

kraftigt om de får en varm, lucker, fuktig och
näringsrik jord med ett pH-värde på omkring 7.0 att
växa i. Kaliumbehovet är stort. Allt för mycket kväve
ger ett överväldigande bladverk, dålig fruktsättning och
frukter med sämre kvalitet. Brunnen kompost eller
stallgödsel är de bästa gödseln. Honblommorna bär
anlaget till frukten som botaniskt sett är ett bär, under
blomman. Gurkväxterna bör inte odlas i samma jord oftare än vart fjärde år p. g.
a. risken för bakterie- och svampsmitta. Just angrepp av olika svampar,
bakterier och virus är ett betydligt större hot än insekter. De kan oftast luftas
eller sprutas bort med renfane-, malörtste, jäst nässelvatten och såpvatten. För
att förhindra smitta eller hålla den under kontroll är sprutning med algextrakt
och starkt fräkenspad bra, både på jord och växt. Avståndet mellan plantorna
bör vara väl tilltaget så att de får växa luftigt och undvik drivande kvävegödsel.
Samplantering ökar plantornas trivsel och därmed motståndskraften. Odla gärna
majs, ärtor, buskbönor eller jordärtskocka tillsammans med gurkfamiljen men
inte potatis, kryddor och rädisa. De är känsliga för rotstörning och uppskattar
därför marktäckning som håller fukten kvar och gör störande ogräshackning
överflödig. Dessutom håller sig frukterna rena. Vänta med täckningen tills jorden
har blivit varm.
Det här var några goda råd inför gurk- och tomatsäsongen, man får ta till sig det
man tycker verkar vettigt.
Hälsningar från

Rosie på Vinön!
18

Mordet ombord på den gula färjan – del 1
Av Elin Ohlsson (i norra byn)

”Små grodorna, små grodorna är lustiga att se, små grodorna, små
grodorna är lustiga att se…” Klockan är tre på midsommarafton, värmen
hög och alla små skuggade platser är proppade till max med folk på vår
lilla ö. Märkligt att så många människor från fastlandet vill
komma just hit. Kanske är det för att man knappt kan hinna bli
sjösjuka eftersom det bara tar ca 30 minuter med färjan. Min
morfar brukar säga; ”Tänk att så mycket människor vill
komma till ön nu för tiden, det är ju trots allt bara ca 100
personer som bor här året om”. Men jag vet varför, jag vet
hur de känner. Men det brukar jag aldrig tala om för honom,
det är en hemlighet.
På kvällen tar jag en promenad. Det är en underbart vacker
kväll och jag njuter av att bara gå här. Allt är fridfullt, luften är
ljummen och sjön ligger blank som en spegel. Ön är ca 4 km
lång och 2 km bred.
När jag vaknar är klockan fyra på midsommardagsnatten och jag känner mig inte alls som dagen
innan. Lugnet är som bortblåst. Jag vet att något har inträffat och jag bestämmer mig för att ta en
promenad som igår kväll för att få en nypa frisk luft. Jag tar med mig mobilen och en mandarin i
fickan och går iväg norrut. Jag går och går men allt verkar vara som vanligt. Just då får jag en kall
rysning genom hela kroppen. Det känns som om någon rör min arm och sen springer sin iväg. Jag
möter flera killar som har druckit för mycket. ”Hallå snygging!” De får mig att rysa, stackars
människor som vill dricka så mycket att de inte ens kan gå på midsommardagen.
Jag går allt snabbare framåt och ser återigen vattnet ligga som en spegel på sjön. Jag lugnar mig, men
jag fortsätter ändå att gå. När jag kommer så långt norrut på ön att jag ser backen som går ner till
färjeläget vänder jag om. Jag går några steg men ångrar mig och vänder norrut igen. Först då ser jag
flera personer som står i en klunga nere vid färjeläget. Jag blir så nyfiken att jag inte kan hålla mig
därifrån. Jag springer nerför backen förbi alla syrener och alla får som bräker i nattens tystnad vid
sidan om den stora vägen. När jag kommer fram ser jag paniken i allas ansikten.
”Vad är det som har hänt?” En man kommer fram emot mig.
”Det har hänt en hemsk sak, det har skett ett mord…” Jag förstod ingenting, det är ju natten till
midsommardagen och de pratar om mord!
”Vem, när, hur?” Var det enda jag fick ut ur mig.
”Fredrik Valvér, en kille som jobbar på färjan, känner du honom?” Det är klart jag känner honom!
Alla på den här lilla ön känner väl alla?
”Nja, inte så bra, men jag vill hjälpa till med fallet, eller jag menar…” Va?! Vad är det jag säger? Nu
måste jag skärpa mig.
”Jja, javisst, självklart, jag menar, ja, ja” svarade mannen förvirrat.
Han verkade väldigt skärrad. Kanske visste han inte ens vad det var han sa. Men jag tog åt mig orden
och började gå mot den stora gula färjan som låg inne vid färjeläget. Vad är det jag har gett mig in på?
När jag gick på asfalten kändes det som att jag gick på ett rullband som rullade tvärtemot det håll jag
gick åt. Men jag fortsatte. När jag kom fram till vägbommen öppnades den. Jag gick upp på färjans
bildäck och fortsatte uppför den branta smala trappan till styrhytten. När jag väl kom upp och öppnade
den lilla dörren till hytten såg jag kroppen som låg där i månens starka vitgula sken. Kroppen såg så
liten ut där i mörkret, så oskyldig. Hans ögon såg rödgråtna ut och munnen var öppen, hela hans kropp
såg så trött ut.
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Okej, tänkte jag och tog ett djupt andetag. Det är nu jag ska gå fram och kolla offret, namn,
ålder, ledtrådar, rubbet. Men jag vet redan hans namn så jag antar att jag bara ska fortsätta
framåt och se om han har något meddelande t.ex om han ser ut att vilja säga något till
mig. Jag ser tre hugg i ryggen, mer tydligt än vad jag tänkt mig, men jag bestämmer mig
för att kolla ansiktet. Jag böjer mig ner och just då ser jag något som blänker under
skrivbordet. En ring. Jag tar en oanvänd kräkpåse och lägger ringen i den. På påsen skriver jag ”ring”
med snirkliga bokstäver. Jag ska kolla upp den senare när jag kommer hem. Nu vill jag bara så snabbt
som möjligt bort från den här instängda, illaluktande hytten som också är kvävande varm. Efter en
kvart har jag också hittat ett fotografi på en flicka, taget i en fotoautomat som finns i vartenda
köpcentrum. Vem är flickan på kortet? Hon är väldigt söt och har halvlångt blont hår och gröna ögon.
Jag kommer ut på det gröna däcket på färjan och går mot männen som fortfarande står kvar. När jag
ska gå därifrån upptäcker jag en stor skugga som är på väg mot mig.
”Tack för att du hjälper oss med det här lilla vän! Jag är mycket tacksam och imorgon ska också
polisen komma hit men du kommer att få vara med och sköta det här du också. Lycka till.” Jag ser på
hans namnbricka att det står ”Färjechef Hans Halmarsson” Han ler vänligt mot mig och jag ler
tillbaka. Ja! Jag som alltid velat hålla på med ett fall och nu kommer jag att få göra det på riktig! ”Jag
kommer tillbaka imorgon, det kan du lita på och förresten, rör ingenting.” Jag tar kortet i fickan och
börjar gå hemåt. När jag kommer hem lägger jag mig på sängen och funderar. Är det här verkligen så
smart att göra? Eller ska jag dra mig ur? Till sist i alla mina funderingar somnar jag.
Midsommardagen
Jag vaknar tidigt av att solen gnistrar in genom fönstret. Midsommarafton, jag minns allt, fast det är
mer som en mardröm nu än som en dröm om att vilja ta hand om fallet. Till slut tar jag upp ringen ur
påsen. Det är en förlovningsring med en diamant i mitten. På insidan står namnet ”Karolin”, datumet i
ringen är den 28 juni 2005, det är ju bara tre dagar sedan! Jag måste ta reda på mer om den här
Karolin. Vem är hon? Kortet jag hade i fickan trillade ner på golvet, vem kunde det här vara? Jag tittar
på baksidan men det står ingenting. Flickan på bilden kan vara Karolin. Det är dags att gå ner till
färjeläget och kolla läget. När jag går samma väg som i natt känns den mycket längre. Jag hör inte
längre fåren eller känner någon doft av alla syrener. Kön är ovanligt lång eftersom det bara går en färja
fram och tillbaka nu. När jag kommer ner ser jag att polisen redan är där. Jag går fram och presenterar
mig.
”Hallå, jag har hittat en kniv här uppe!” Jag ser en man uppe i hytten som håller i en kniv. Jag går fram
till färjan och upp till hytten. Mannen som står där är ganska smal och han har mörkt hår. Hans hy ser
ut att vara ljus under den nu mörka solbrännan.
”Kan det vara mordvapnet tror ni?” Allt jag tänker på nu är de tre huggen jag sett igår kväll.
”Nja, nu kan det lika gärna vara ett självmord, men det är mycket möjligt. Förresten, är du tjejen som
var här igår kväll och hittade något?”
Jag tog fram fotografiet och ringen ur fickan. ”Ja, och jag tror att han just gift sig, för fyra dagar sen
idag. Och fotografiet kan vara en bild på hans fru, bilden är tagen i en fotoautomat.”
”Är du säker på att det är hans fru?”
”Nej, jag tänkte kolla med dem som jobbar här. Vem är du förresten?”
”Oj, ursäkta mig, Polisassistent Patrick Månsson.”
”Sara Nilesson.”
Jag går därifrån och ner på däcket där några av Fredriks kollegor blir
förhörda. Det är varmt i luften, nästan lite kvavt som om det ska bli ett
åskväder. När jag går fram och frågar om de känner igen flickan på
kortet svarar de ”ojo, det är klart, det är ju Karolin, chefens dotter.”
Jag går upp till hytten igen. Denna gång får jag veta att Fredriks
kollega, som var med honom igår kväll, heter Martin Andersson.
”De två har tydligen bråkat en hel del på sistone, och dessutom är han
spårlöst borta. De i stan håller på att kolla upp honom just nu.” Jag
vänder mig om och börjar gå ner igen.
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”Öh, du tjejen! Det här är inte människoblod, det här är från en fisk. Typ gös skulle jag gissa. Det är
väl vanligt här?”
”Vad kan då vara mordvapnet om inte en kniv?” frågade jag.
”Det är en kniv, men det här är bara inte rätt kniv” sa han med säker röst. Den där rösten skulle jag
också vilja ha, den låter säker men egentligen är jag så osäker själv.
Jag går ner till färjestugan. När jag kommer in genom dörren kommer en stark doft emot
mig,
”nymålat, rör ej!”. Jag fortsätter in i den långa och ljusa korridoren till köket. På bordet
ligger en mobiltelefon, en Sony Ericsson. På mobilen står det ”Färjan”. Den tillhör
alltså alla. Jag går runt i rummen och kollar lite.
”Hur är det?” En mörk röst kommer emot mig.
”Åh.” Jag vänder mig om.. ”Jasså, är det bara du.” Färjechefen.
”Jojo, har ni någon på spåren ännu?”
”Eh. Jodå, tyvärr kan jag inte ge dig någon information.” Han gick därifrån med tunga steg och in på
sitt kontor. Jag kände nya, ganska lätta steg komma närmare mig bakifrån. Den här gången blev jag
inte rädd när rösten tilltalade mig, nu var jag ju beredd.
”Kollegan var bortrest, det kan inte vara han som är den skyldige i alla fall. Han säger att han ringde in
förstärkning från stan. Men vi har ju inget nummer och inte heller någon telefon att spåra samtalet
med.” sa Patrick.
”Då kanske jag kan hjälpa till, jag har hittat en telefon som tillhör alla på färjan” sa jag så dämpat jag
kunde för att inte visa hur glad jag var egentligen.
”Då kan nog det här fixa sig trots allt!”
När jag kom hem skrev jag upp allt vi hade och hur det hängde ihop för att få en klarare syn på det
hela. Kniv- Bara med fisk, Foto- Karolin Halmarsson, Ring- Tillhör Fredrik.
När jag vaknade nästa dag kom jag på att jag måste ringa eller hälsa på Karolin. Jag visste att det var
något jag hade glömt bort! Jag sprang ner till färjan det snabbaste jag kunde och försökte hitta
polisassistenten. ”Ursäkta mig, var är polisassistent Månsson?”
”Ingen aning, han är spårlöst borta just nu, hahaha.”
”Okej, om du hittar honom så hälsa att jag är i stan. Han kan ringa mig på nummer……” Jag hoppas
verkligen han hängde med på vad jag sa nu. ”Kom ihåg det.” Jag hann precis upp på färjan bredvid
den andra stora gula färjan, innan den avgick. Färjan som nyss varit så stor bredvid mig blev mindre
och mindre och till slut var den borta. Jag kände sjöns doft emot mig och gick av färjan i hamnen.
Bussen var där och jag hoppade på. Det var inte mycket folk på bussen och jag satte mig längst bak.
Upp med fötterna på sätet och sen la jag mig ner. Brr, brrrr, brrr, brr, telefonen ringde.
”Hallå”
”Hej, du hade sökt mig, det är polisassistent Månsson.”
”Ja just det, jag är på väg in till stan och jag måste ha adressen till både ”killen i stan” (förstärkningen)
och Karolin”.
”Ska bli chefen! Jag har faktiskt nyss tagit reda på det.” Eftersom han lät så lugn kunde jag inte låta bli
att säga ”HA HA, vad rolig du är.”
”Okej, hör på nu. Strandvägen 3 till Karolin och hm… Karlavägen 68 till ”killen i stan”.
”Tack så mycket, nu måste jag kila. Hej.”

fortsättning följer i nästa nummer…
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Ut och resa? Med tåg? Från Vinön?
Ja visst går det alldeles utmärkt. Vinön ligger väldigt centralt om man vill ut och resa,
det är bara att välja bland närliggande tågstationer. Enklast är naturligtvis att ta bilen
till någon av stationerna Vingåker, Katrineholm, Hallsberg eller Örebro. Vill man
däremot ta bussen från färjan så får man kika lite på turlistorna. Åsa har gjort i
ordning en sammanställning här nedan till er hjälp.
På www.resplus.se kan man söka resor där både tåg och buss ingår. Ett tips: Köp din
biljett direkt på plattformen i automaten! Det fungerar alldeles utmärkt, i alla fall från
Vingåker, vet Eva som utnyttjar det allt då och då.
Som exempel har Åsa tittat på Hampetorp - Stockholms central, vardagar, nu när
sommarturlistan gäller. Vi gör en ny sökning i höst med vinterturlistan! Orterna är
med eftersom det visar olika stationsmöjligheter på vägen.
Färja från
Vinön

Framme på
Stockholm C

via

Från
Stockholm C

Färja från
Hampetorp

via

5.40

9.53

Örebro

6.30

11.20

Vingåker

6.30

10.53

Örebro

7.07

11.45

Örebro

9.40

14.53

Örebro

9.30

13.50

Örebro

11.45* 11.20

16.53

Örebro

12.25

14.55

Vingåker

12.40

17.30

Vingåker

14.25

16.50

Vingåker

14.55

17.45

Katrineholm

15.30

17.45/18.10

Vingåker

16.45

19.35

Vingåker

16.25

19.40

Vingåker

17.15

20.53

Örebro

17.07

21.35

Örebro

18.10

22.53

Örebro

(varsko bussen
om senare
färjan!)

Lycka till med resandet!
Redaktionen, Eva och Åsa
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Söndagen 20 juli med start kl 13

Vinön Krocket Open
runt midsommarstången mitt på ön
Picnic i bersån till sång och musik av Robin William-Olsson
Under flera år har vi haft Ö-kampen som en familjedag med aktiviteter för
alla åldrar. I år prövar vi något nytt. Alla har vi spelat krocket någon gång,
men det är ett spel som inte är så vanligt i trädgårdarna nu längre.
Nu plockar vi fram bågar, klot och klubbor och så tävlar vi i lag mot
varandra på två banor. Kom ensam eller en grupp till skolgården och så
gör vi lagen där. När vi har spelat ett tag blir det picnic i bersån och vi får
lyssna på trubaduren Robin William-Olssons finstämda sång och musik.

Vernissage i konstutställningen, Vinöns skola
Gullmar Fredriksson heter denna periods konstnär som ställer ut tavlor i
olja under perioden 20 juli – 2 aug

Fika finns att köpa under eftermiddagen.
VÄLKOMNA till en trevlig eftermiddag!
Vinöns Kultur- och hembygdsförening

Moppedags på ön!
Det kom ett mail
till redaktionen.
Alla som gillar moppar
får hålla sig framme på
lördag 5 juli, då ön
gästas av ”moppers”
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5 dl grovt rivna morötter
Glasyr:
florsocker med kakao
Gör så här
Smörj och bröa muffinsformar eller använd
stora pappersformar. Grovhacka chokladen.
Smält smöret i en kastrull och tillsätt
mjölken. Blanda mjöl, bakpulver, bikarbonat,
kakao, apelsinskal och choklad i en bunke.
Blanda i smör och mjölkblandningen och
morötterna.
Häll
upp
smeten
i
muffinsformar. Grädda mitt i ugnen 20-25
min för stora (2 dl) muffins, något kortare
för mindre muffins. Stryk på chokladglasyr.

GRUNDRECEPT TILL MUFFINS
ca 15 ST
Ugn 200º
2 ägg
2 dl socker
50 g margarin
1 dl mjölk eller vatten
3 dl vetemjöl
1 ½ tsk bakpulver
2 tsk vaniljsocker
Gör så här
Vispa ägg och socker pösigt. Smält
margarinet och blanda med mjölk eller
vatten och koka upp. Rör ner den heta
vätskan i äggsmeten. Blanda mjöl, bakpulver
och vaniljsocker. Häll er i bunken. Rör
smeten slät men så lite som möjligt. Grädda i
ca 200º i 18-20 min.
Variationer:
Citronmuffins:
Grundrecept + 1 citron
Skölj citronen noga. Riv skalet. Rör ner i
grundsmeten.
Blåbärsmuffins:
Grundrecept + 1 dl blåbär, helst färska
Följ grundreceptet. Tillsätt blåbär som
rullats i lite mjöl.
Kaffemuffins:
Grundrecept med 1 dl kaffe i stället för
mjölk/vatten + 1 dl farinsocker.
(Ta 1 dl strösocker i stället för 2 och följ
grundreceptet.)
Chokladmuffins:
Grundrecept – ¾ dl mjöl + ¾ dl kakao + 125 g
mörk choklad (t ex Marabou).
Följ grundreceptet i stort men byt ca ¾ dl
mjöl mot ca ¾ dl kakao. Rör försiktigt ner
125 g mörk choklad i ganska stora bitar (ca
5x5 mm).

MORNING GLORY MUFFINS ELLER
HEAVENLY HASH
ca 12 st
Ugn 175º
Blanda i en stor skål:
3 ½ dl vetemjöl
2 dl socker
1 ½ tsk bakpulver
1 ½ tsk kanel
2 krm salt
Rör ner:
3 ½ dl riven morot (3 medelstora)
1 dl russin
¾ dl grovhackade hasselnötter
¾ dl kokosflingor
1 skalat, rivet äpple
Vispa i en skål:
3 ägg
1 ½ dl olja
2 tsk vaniljsocker
Blanda ner äggsmeten i mjölblandningen så
att det blir ordentligt blandat. Skeda ner i
väl smorda muffinsformar. Grädda i 175º 20 min.

MOROTSMUFFINS MED CHOKLAD
ca 15 ST
Ugn 200º
100 g mörk choklad
50 g smör
1½ dl mjölk
3 dl vetemjöl
1½ dl brun farin
½ dl kakao
rivet skal av 1 apelsin
1 msk bakpulver
1 tsk bikarbonat

DAIMMUFFINS
8 – 10 st
Ugn 175º
125 g margarin
2 dl socker
2 ägg
1 dubbeldaim
4 ½ dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
2 tsk vaniljsocker
1 ½ dl mjölk
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vaniljsocker och ägg. Blanda vetemjöl och
bakpulver.
Tillsätt
mjölblandningen
i
kastrullen. Rör ihop till en smet. Fyll
muffinsformarna till 2/3 med smet. Skala
och
skiva
rabarbern
fint,
hackad
blockchokladen
grovt.
Lägg
några
rabarberskivor och lite blockchoklad i varje
muffinsform. Grädda mitt i ugnen ca 15 min.
Låt muffinsen svalna under bakduk. Pudra
över florsocker.

Gör så här
Vispa margarin och socker pösigt. Tillsätt
äggen, ett i taget, under omrörning. Krossa
daimen grovt i en mortel. Blanda mjöl,
bakpulver, vaniljsocker och hälften av den
krossade daimen. Rör ner mjölblandningen
samt mjölk. Blanda till en jämn smet. Fyll
formarna till 2/3. Grädda mitt i ugnen, 175º,
ca 15 min. Strö över resterande daimkross.
ANANAS- OCH KOKOSMUFFINS
10 – 12 st Ugn 175º
100 g margarin
3 dl strösocker
3 ägg
3 dl kokosflingor
5 dl vetemjöl
3 tsk bakpulver
2 dl mellangrädde
1 ½ dl krossad ananas
Glasyr:
1 dl florsocker
ca 1 msk ananasspad
Gör så här
Vispa margarin och socker pösigt. Rör ner
ett ägg i taget. Blanda kokosflingor, mjöl och
bakpulver. Blanda samtliga ingredienser
utom ananas till en smet. Fyll formar till 2/3.
Klicka 1 msk krossad ananas i varje form.
Grädda mitt i ugnen, ca 15 min. Blanda
florsocker och ananasspad till glasyr och
ringla över de gräddade kalla muffinsen.

HALLON- & MANDELMUFFINS
9 stora eller 18 normalstora Ugn 225º
50 g smör
100 g mandelmassa
3 ägg
2 dl strösocker
1 dl mjölk
4 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
4 dl hallon
Garnering
2 dl florsocker
1 msk vatten
hallon
Gör så här
Smält matfettet och låt det svalna. Riv
mandelmassan. Vispa ägg och socker vitt och
pösigt. Rör ner matfett och mjölk. Blanda
mjöl och bakpulver och vänd ner det i
äggsmeten, rör om. Vänd ner mandelmassa
och bär, spara några till garnering. Klicka ut
smeten i muffinsformar. Grädda mitt i ugnen
10-12 min. Låt svalna. Blanda florsocker och
vatten. Spritsa eller häll glasyren försiktigt
över muffinsen och sätt ett hallon överst.

RABARBERMUFFINS MED
CHOKLADGÖMMA
12-14 st
Ugn: 225°°
75 g smör eller margarin
½ dl valfri grädde
2 ½ dl strösocker
1 tsk vaniljsocker
3 ägg
3 ½ dl vetemjöl
1 ½ tsk bakpulver
ca 3 rabarberstjälkar
100 g mörk blockchoklad
Dekoration
2 msk florsocker
Gör så här
Smält matfettet i en medelstor kastrull. Låt
det svalna. Tillsätt grädden. Rör ner socker,

Det händer ganska ofta att man på
sommaren får oväntade gäster. Då är det
ganska skönt att snabbt ”svänga ihop”
något gott till kaffet. Denna gång bjuder
jag på lite olika muffinsrecept vilka
garanterat tar slut innan gästerna har åkt.
Lycka till med muffinsbaket!
Christina Johnsson
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Sommaröppettider:
sön, mån, tis 12.00 -17.00
ons 12.00 -16.00 och 18.30 - 24.00
tors, fre 12.00 - 24.00
lör 12.00 -16.00 och 18.30 - 24.00

Sommaren 2008
20 juni – 16 aug

fredag

20 juni

Midsommarbuffé 11.30 & 14.00

lördag

21 juni

Öppet 12.00-24.00

onsdag

25 juni

Plura & Carla, från Eldkvarn

lördag

28 juni

Double Inn - irländsk musik

onsdag

2 juli

Anders F Rönnblom - svenskt, "rockpoet"

lördag

5 juli

Trio de Janeiro

onsdag

9 juli

Stefan Andersson - sing and songwriter

lördag

12 juli

Mattias Lilja & Company - Country/Americana

onsdag

16 juli

Ted Ström, Björn J:son Lind & Torbjörn Carlsson

lördag

19 juli

Nicholas Subraian och Blueskalaset

onsdag

23 juli

Roffe Wikström- blues

lördag

26 juli

Bie Blues Band

onsdag

30 juli

Eva Eastwood

lördag

2 aug

Cover Up

onsdag

6 aug

Dag Vag

lördag

9 aug

Double Inn - irländsk musik

onsdag

13 aug

Jack Vreeswijk

lördag

16 aug

Reality Blues Band - säsongsavslutning

fredagar

Pubafton

Onsdagar: Extra färja 23.00
Onsdagar och lördagar: Entré, mat och dryck tillkommer

För bokning ring: 019-44 80 10, 070-763 21 56, 070-52 52 947

SOMMARTURLISTA 6 juni – 17 aug 2008
från Vinön
Helgfri måndag-fredag

Helgfri lördag

Sön- och helgdag

tim

min

tim

min

tim

min

05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

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

06
08
09
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
23

45
20
20
15
05
20
25
05
20
10
00
10
05
40
20

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

20
20
25
20
20
10
30
00
00
00
00
00
10
00
40
30

40
45
40
50
50
50
45

50
40
45
50
30
45
35

55

40
35
25
30
30
30
30
50

endast fredag

från Hampetorp
Helgfri måndag-fredag

Helgfri lördag

Sön- och helgdag

tim

min

tim

min

tim

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

05
00
00
40
05
20 45
15 40
25 50
55
20 50
20 50
15 45
10 35
40
30
35
25 1)
45 endast fredag

07
08
09
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
22
23

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

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

40
45
50
30
45
35
25

1)

55

min

45 1)
45
50
05
10 45
00 35
30
00 30
00 30
00 30
00 30
00 25
35
25
15
05 55 1)

Juli 2008
vecka 27

1

tisdag

2

onsdag

3

torsdag

4

fredag

5

lördag

6
vecka 28

Massage i Örtboden, tidsbeställning
18.30 Brandövning
Anders F Rönnblom på Värdshuset

Beställ mat Handla 24
Utkörning mat Handla 24
Sophämtning

Trio de Janeiro på Värdshuset
13 -16 Loppis i bersån
söndag 13.00 Vernissage Karl-Axel Eriksson
16 -17 Biblioteket öppet

7

måndag

8

tisdag

Massage i Örtboden, tidsbeställning

9

onsdag

Stefan Andersson på Värdshuset

Beställ mat Handla 24
Utkörning Handla 24

10 torsdag
11 fredag
12 lördag

Mattias Lilja & Company på Värdshuset

13 söndag 16 -17 Biblioteket öppet
vecka 29

14

måndag

HKH Kronprinsessans
födelsedag

15 tisdag
16 onsdag

8.45

TV4 ”Sommarpärlan” från Vinön visas
Massage i Örtboden, tidsbeställning
Beställ mat Handla 24
Ted Ström, Björn J:son Lindh & Torbjörn Carlsson på Värdshuset
Utkörning Handla 24

17 torsdag
18 fredag
19 lördag

Sophämtning
14-16 Studiecirkeln ”Vinön förr” har sommaröppet i Vinöns skola för kopiering av bilder
och berättelser om hus på Vinön

Nicholas Subraian & Blueskalaset på Värdshuset

Vinön Krocket Open vid skolan Se anslag!
20 söndag 13.00 Robin William-Olsson spelar och sjunger i bersån
Vernissage Gullmar Fredriksson
16 -17 Biblioteket öppet
vecka 30

21 måndag
22 tisdag

Massage i Örtboden, tidsbeställning

23 onsdag

Roffe Wikström på Värdshuset

24 torsdag

Beställ mat Handla 24
Utkörning Handla 24
Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

25 fredag
26 lördag

Bie Blues Band på Värdshuset

27 söndag 16 -17 Biblioteket öppet
vecka 31 28 måndag

29 tisdag
30 onsdag

Massage i Örtboden, tidsbeställning
18.30 Brandövning
Eva Eastwood på Värdshuset

Beställ mat Handla 24
Utkörning Handla 24

31 torsdag
AUGUSTI

1

fredag

2

lördag

3

söndag

Sophämtning
14.00 Melodikrysset i bersån med levande musik, se anslag
Cover Up på Värdshuset
13.00 Vernissage - Fotoutställningen ”Mina bästa Vinöbilder”

