


 

 
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. 
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”När kommer Ö-bladet? Jag har inte fått något Ö-blad? .....” 
 
Frågorna har haglat. Var man än har kommit på ön har frågan om Ö-bladet dykt upp.  
Folk har mailat och ringt och undrat varför de inte har fått något Ö-blad i augusti.  
 
I sex år har vår egen ö-tidning kommit ut varje månad. Den har gjorts av ett gäng tjejer på ön, 
helt ideellt! Den har växt med åren och blivit en mycket uppskattad och välarbetad tidning.  
 
MEN nu har TIDEN och antalet PERSONER minskat ... 
I augusti fanns det helt enkelt ingen som kunde göra något Ö-blad. I julinumret kunde man 
läsa: 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. 
 
När den ideella arbetskraften tar slut....  
 

Detta nummer har ändå Åsa Ödman och Eva Widlund satt ihop, men vi behöver fler krafter 
om det ska bli några Ö-blad i framtiden. Vi kommer att kalla till ett möte i november då vi får 
fundera över hur det ska bli med Ö-bladets framtid. 
 
Bidrag till månadens nummer har lämnats in av: Elin Ohlsson (norra byn), Lovisa Bernsveden 
och Bea Fransson, Magnus Karlsson, Lena Magnusson, Micke Broström, Christina Johnsson, 
och Rose-Marie Olsson. Annonsörer har förstås lämnat manus till sina annonser. 
Fotografierna i detta nummer kommer från Magnus Karlsson, Micke Broström, Veronika 
Persson, Eva Widlund samt Rosie på Trädgårdssidan förstås.  
 



Blixtnedslag i Östra skogen 
 
Det började med att Bagar‐Sten skulle hämta en ekstock 
nere i östra skogen. Vi var ett gäng killar som hängde med 
för att hjälpa till. När vi kom in i skogsgläntan, som ligger 
ett 50‐tal meter från vägen, förbi ett fält, så såg vi att 
blixten slagit ned  en bit bort. På väg ner hade blixten 
skalat barken av en stor gran. Det pyrde och rök rejält i 
den torra marken och vi bestämde oss för att ringa  
Vinöns brandgarde!  
 
 

Efter en kort stund kom brandbilen ned i gatan. Det var 
Anders, Ove, Bo, Ola och Åke O som hörsammat larmet. 
Bilen fick stå kvar på vägen och slangar rullades ut över 
fältet så de kunde nå att spola vatten över området där 
blixten slagit ned. Brandsoldaterna fick gräva upp kring 
kanterna på det förkolnade området i marken för att 
försäkra sig om att ingen glöd gått in under. 
Släckningsarbetet gick bra och tog ca 30 minuter.  
  
 
 

 

 
                                                                                                    

 
  

Brandvärnet, en mycket viktig grupp på en ö! 
 

Det var en lyckosam slump att vi upptäckte blixtnedslaget.  Vinöns brand‐
värn fick alltså rycka ut denna gång. De var snabbt på plats, bilen och 
utrustningen i bra trim och släckningsarbetet sköttes snabbt och professionellt. 
Det kunde ha gått illa om vi inte haft ett brandvärn på ön som snabbt kommit 
på plats för att släcka då glöden kunnat sprida sig, och det snabbt i den torra 
marken. Tack Anders, Ove, Bo, Ola och Åke för snabb utryckning och ett bra 
utfört arbete!  

                                                   Magnus Karlsson  



 
 
 
 
 

Lovisa Bernsveden och Bea Fransson på intervjurunda vid Vinöns lysnatta 30/8 2008.  
 
Kerstin Källsborn och Krister Gustavsson: 
Varför är ni här ute just idag? 
-Jo, vi har ett fritidshus i Hampetorp. Det är väldigt fint där.  
Varför just i Hampetorp? 
-Det är så sjönära. Nära till Storhjälmaren. Det var Krister som hittade det. 
 
Janne Wilhelmsson: 
Vad gör du här ute på Vinön? 
-Jag och min bror driver Vinöns värdshus. Där lagar jag mat, filéar fisk, serverar och 
diskar.  
Varför just på Vinön och inte i stan? 
-Tja, jag hade en restaurang i stan förut men jag fick ett erbjudande om att jobba här. Jag 
tyckte det var bra för då behövde jag bara jobba på sommaren. På vintern så är jag lärare 
på en kockskola.  
 
Sten, Vinöbagar´n: 
Varför jobbar du just här ute på 
Vinön? 
-Jag tycker det är bra och trivs med 
det. 
Hur länge har du jobbat här ute? 
-I nio år. Innan dess var jag inköpare.  
Vad köpte du in då? 
-Toalettstolar. 
 
Vi vänder oss till Mariann och frågar:  
Vad är det som är så bra med att vara 
bagarfru? 
-Vi har alltid färskt bröd hemma. 
  
 

  
 

             Foto: Veronika Persson  

 



Foto: Eva Widlund 

 eller som vi brukar säga ... 

  

FAKTA om Lyskvällen 
 

- kvällen då flera skärgårdar fylls av levande ljus 
 
1999  var  Sune Mohlin  och  Eva Widlund  på möte med 
Skärgårdarnas  Riksförbund  och  fick  då  uppleva  en 
fantastisk lyskväll i Söderhamns skärgård. Detta måste vi 
kunna  göra  även  i Hjälmaren! Och  året därpå,  år 2000 
tändes lysena runt om Vinön första gången.  
Nu  var  det  alltså  åttonde  året  som  vi  lyste  upp 
sensommarkvällen  med  detta  enkla  och  vackra 
ljusskådespel.  Det  varierar  från  år  till  år  var man  kan 
placera lysena. Vissa år när det blåser mycket är det bara 
i  Stenörsviken  som  det  går  att  ha  några  marschaller 
tända. Men i år fanns det marschaller verkligen runt om 
Vinön och på Fåran osv. 

 
Har man möjlighet  att  åka  runt med båt och beskåda  ljusspelet  från  sjön blir det en extra  fin 
upplevelse. I Söderhamn har man dock varit med om en del incidenter i samband med lyskvällen 
varför man  i år  från Räddningstjänsten gick ut med en varning  som kan vara  tänkvärt  för  flera 
skärgårdar. (Detta skulle naturligtvis ha varit med i augustinumret, som uteblev av person‐ och tidsbrist!) 
 

 

Med tanke på mörkret och den täta båttrafiken anser vi att följande bör gälla: 

• Bär flytväst när ni åker båt, stor som liten 
• Se till att båten är utrustad med lanternor 
• Håll låg fart 
• Se till att föraren av båten har omdömet kvar. 
 

Med tanke på brandrisken vill vi också påminna om några risker med eld: 

• Placera marschaller och dylikt på obrännbart underlag och behörigt avstånd från brännbart material 
• Marschaller som placeras för nära vattenlinjen kan flyta iväg, under bryggor och båthus av vågskvalpet. 
 
 

 

Historien bakom lyskvällen 
Lyskvällen "importerades" från Finland av Karl Hjalmar Åker, Enånger som upplevde en lyskväll i 
Finland. Fylld av beundran och nyfikenhet tog han reda på vad som föranledde dessa lyskvällar. 
Karl-Hjalmar berättar att sista helgen före skolstart hade man återvändardag som firades genom 
att man eldade upp skräp och annan bråte innan man flyttade hem från skärgården. Ofta firades 
dessa lyskvällar tillsammans med grannar, man passade då också på att tömma skafferier på mat 
och dryck. Karl-Hjalmar införde detta i Borka. Idén spred sig till Söderhamn och Olle Östrand 
planterade idén för Söderhamns Turism som tillsammans med Skärgårdföreningen annonserade 
och Lyskvällen kom för att stanna. 2004 firades tioårsjubileum 

(Texten ovan är utdrag Skärgårdsföreningens medlemsblad BRÄNNINGEN från September 2000) 
 



EEvvaa  EEaassttwwoooodd    till Vinön 
 

Det var 4:e eller 5:e gången Eva Eastwood kom till Vinön och 

gjorde en konsert på Vinöns Värdshus och då passade  

Ö-bladet på att göra en intervju. Eva hade under dagen följts 

av en journalist och fotograf från tidningen Laura, vilka också 

var med hit till Vinön.  Mellan soundchecken och spelningen 

fick Ö-bladets utsända en liten pratstund.  

 
- Är det någon skillnad mellan publiken på Vinön och på andra spelningar? 
- Det är ju mycket sittande matgäster så det är ju lugnare, inte stökigt framför scenen. 

Publiken har ju tagit sig till Vinön för att se konserten och är nog lite extra intresserade. 

 

- Hur länge har du hållit på med musik? 
- Professionellt sen -99 då jag släppte min första skiva, sen dess har jag släppt en skiva om 

året. Den nya skivan som kommer i höst heter ”Well well well” och är den sjunde skivan.  

 

Eva har två barn och jag undrar hur det går att kombinera familjeliv och musiken? 

- Det är ganska tufft. Min man och jag spelade förut i samma band men nu spelar han i ett 

eget band så att vi kan dela på oss. Vi väljer ju gärna spelningar som inte är så långt bort så 

att man inte är borta så mycket. Då är ju Vinön ett utmärkt ställe att spela på.  

 

- Hur skulle du vilja beskriva din musik?  
- ”Eva-musik”, jag har släppt olika skivor som har låtit lite olika. Musiken kan beskrivas som 

country, rock n´ roll, Nashwill-pop och även låtar som är åt schlagerhållet. Publiken har hängt 

med i svängarna.  

 

- Har du en hängiven fan-skara? 
- Min publik är trogen, de är nog äldre och köpstarka som köper skivor och laddar inte  ner 

från Internet, och de går på livekonserter. 

 

- Vilken musik lyssnar du på själv? 
- Mycket blandat, Emmylu Harris, ABBA, Moby, Tom Waits och Enya. En bra låt är en bra låt 

sen spelar det inte någon roll vilken genre den tillhör eller vem som har skrivit den. 



 

- Vinön är ju en semesterö, vad gör 
du på din semester om du har 
någon? 
- Det har varit dåligt med semester, 

förra året var vi på Vinön och 

badade under en dag och det var 

mycket uppskattat. Eftersom vi är 

ute och spelar mycket så vill jag 

helst vara hemma och umgås med 

familj och vänner. Eftersom jag 

älskar det jag gör med musiken så 

är det lite konstigt att prata om 

semester. Eva och hennes två musiker Jesper Wihbergh och Kalle Viktor följde med till norra 
badet för att bli fotade vid vattnet av fotografen till tidningen Laura 

 

Ö-bladet  

genom RoseMarie Olsson, som tackar för intervjun.     

 

 ___________________________ 
 

Stort TACK till  
Vinöns Kultur- och Hembygdsförening  

för god mat och underhållning på 
Värdshuset den 9 juli. 

 
Arbetsgrupp Norra badet 

 
___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vill du sjunga och ha kul med oss? 
 

Vi är några stycken som vill starta en Vinö-kör!  
Studiefrämjandet kan nog hjälpa till med en körledare.  
 

Är du intresserad? Ring då Catrine 073 9400061 



Inhopp i öns hjärta 
  
Rappytt från en inhoppande skol‐
informations‐service‐handledar‐
vikarie. 
  
Vinön har en väldigt fin service‐
inrättning i skollokalen och det är 
en stor förmån att få del av 
kommunens satsning på att 
skolungdomen skall få sommarjobb. 
De arbetar två eller tre stycken i 
perioder om tre veckor under 
sommaren. 
 

Ungdomarna är ambitiösa och ansvarsfulla och har många bra idéer om hur turistinformation skall fungera. 
Idag åker ju flertalet familjer till olika semesterorter både inom och utom Sverige, därför vet de mycket om 
hur Internetkaféer fungerar, likaså serveringar och turistbutiker. 
  

Vad de inte är insatta i är arbetslagstiftning, rättigheter och skyldigheter, vilket även undertecknad inte har 
koll på och om de kommer "utifrån" har de en lång läxa att lära om Vinön. 

‐Hur många soltimmar är det? 
‐Var kan vi lägga båten? 
‐Är de gröna algerna giftiga? 
‐Var får jag parkera? 
‐Kan man dricka vattnet på ön?   osv. 

 
Eva Widlund har gjort ett enormt arbete med att ta fram informationsmaterial, lathundar, scheman osv. Och 
inte minst att ta på sig huvudmannaskapet hela sommaren. Vilken semester? 
  

Yvonne Karlsson har ansvar över lokaler och inköp och är en mycket god instruktör och lärare i bemötande 
och hur man hanterar kunder. 
  

Solveig Eriksson rattar bokföring, ekonomi, kassa och datorer med den äran och rycker in på alla möjliga 
tider om något krånglar. 
  

Kenneth Karlsson har gjort ett imponerande arbete med att restaurera skolgården och vandringsleden. 
  

Vad gör man då som inhoppare ett par veckor? ‐Tar reda på, vad ska vi göra? 
‐ Upplysa om färjetider.    OK 
‐ Upplysa om boende.    OK  
‐ Upplysa om vad som finns att göra på ön.    OK  
‐ Upplysa om vad som finns att handla.    OK 
‐ Hålla lokalerna rena och presentabla.    OK  
‐ Tillhandahålla kartor och tryckt information.    OK 
‐ Ge utställare och hantverkare möjlighet att sälja sina alster i kommission.    OK  
‐ Hantera den kassan och övriga kassor.    OK 
‐ Ge turisterna möjlighet att duscha, tvätta, hämta vatten, gå in på Internet, fika, ha tillgång till rena 
toaletter.    OK  
  

Allt är väl förberett och efter en rundtur på ön med ungdomarna då de företagare som har med turisterna 
att göra har fått berätta om sin verksamhet och vad de förväntar sig av turistinformationen så sätter vi oss 
och ordnar scheman, läser informationsfoldrar och listar ut hur kassaapparaten fungerar. 
Yvonne demonstrerar kaffekokning, glassinköp och var hennes goda bröd finns och hur lotteriet fungerar. 



Eva visar ö‐kontorets apparatur. 
Jag står i bakgrunden och tar in det hela. 
Registrerar vem av ungdomarna som har koll på vad och imponeras av deras kunnande och, så småningom 
när blygheten släppt, deras frimodighet och problemlösningsförmåga. 
Efter att ha funnits som moraliskt stöd i en knapp vecka har de koll på det mesta och är duktiga 
marknadsförare, skyltare och städare. 
  
Jag kan varmt rekommendera dig, såväl "karl" som "fruntimmer", som vill göra en liten insats för ön att "ta 
en vecka på skolan", man lär sig mycket, man imponeras av ungdomarna och man får en insikt i hur 
betydelsefullt det är att ha en så fin lokal. 
Dessutom får man stor respekt för och tacksamhet gentemot de personer som driver verksamheten. 
Att hoppa in på skolan är slutligen inte så ansträngande i detta mobiltelefonens tidevarv. 
  
Lena Magnusson 
‐hon, Leif Uppströms fru. 
 
  
 
 

 

 

 

Tack vare många ideella timmar från flera 
öbor har badet fått en rejäl uppsnyggning. 

Ingen nämnd ingen glömd, tack alla! 

 
En som har sett till att det även har varit snyggt och rent hela sommaren får dock ett särskilt tack. 
 

 
 TACK MAGGAN 
  

 för att du har farit fram och tillbaka på din moppe för att hålla Norra badet snyggt och rent 
 samt förgyllt Vinögatan och Färjelägret med härliga blomkrukor 
 
 Vi på Norra ön  
 gm Gunilla Bursell 
 
 
 

Och när värmeböljan slog till och glassen tog slut...  
 

 
Ett stort TACK till Ellert, Monika, Tomas 
och Mikael som fixade en glassleverans till 
alla glass-sugna barn, när glassen hade  
tagit slut!  
 
Norra Badet gruppen 
 



KURSHELG i skolan 
 
Sista helgen i augusti intog 
utomhuspedagogerna skolområdet. 
Det var dags för ”sommarhelgen” i 
kursen i Utomhuspedagogik som  
nu går för andra året på ön.  
 
 
 
 
 
Årets deltagare hade nu sin tredje träff och det handlade mycket om naturen kopplat till sen-

sommaren. En naturvandring tillsammans med Anders Szczepanski från Linköpings Universitet 

ingick, liksom övningar kring potatisen och kräftan.  ”Potatisens år” är det ju detta år och det kan 

man göra mycket roligt kring ute i barngrupperna. Kräfttider är det också och kräftan är ett 

spännande djur, som naturligtvis också fick en stund i helgens program. 
 

Det är alltså en högskolekurs i Utomhuspedagogik som 
är inriktad mot Natur- och kulturmiljöer. Den är speciellt 
utformad för Vinön och ansvariga för kursen är 
Temavandringar på Vinön, Eva Widlund och RoseMarie 
Olsson tillsammans med Nationellt Centrum för 
Utomhuspedagogik, Linköpings Universitet, varifrån 
Helena Alsegård och Anders Szczepanski deltar.  
 

I denna omgång av kursen har vi 21 deltagare och de 
kommer från olika ställen i hela mellansverige. De jobbar 
med barn i såväl förskolan som hela grundskolan. 
Förutom en helg kopplad till varje årstid ska kursdel-
tagarna läsa en del litteratur, skriva en rapport och ha en 
dag med barn här på ön. Dessa dagar med barngrupp 
ligger i direkt anslutning till helgerna, så på måndagen är 
några pedagoger kvar och har en temadag med barn från 
inbjudna klasser.  
 
 

Ny kurs 2009 
Vi har bägge åren haft flera sökande än vi har kunnat erbjuda platser och 
snart är det dags för en ny inbjudan till nästa kursomgång som startar i 
januari 2009. Alla som jobbar med barn och som är intresserade av att 
använda sig av verkligheten som ett läromedel är välkomna att höra av sig. 
Ni kommer garanterat att få ett roligt och intressant år här på Vinön. 
 
Möte 17 september 
Om denna verksamhet och en vidareutveckling kring detta hålls i Vinöns 
skola. Fler möten kommer att hållas hela hösten för alla som har varit 
med tidigare i Temavandringarna eller vill vara med framöver. 
 
Du kommer väl,  
och meddela gärna Eva eller Rosie, så vi vet hur mycket fika vi ska ordna med. 
 
Eva Widlund  (temavandringar@vinon.se) 

Olika potatissorter i olika storlekar och färger 

Kräftan är ett spännande djur! 



Mordet ombord på den gula färjan – del 2 
                                                                                                                                    Av Elin Ohlsson (i norra byn) 
 
Sara Nilesson hjälper till att klara upp ett mord som begåtts på den gula färjan. Det är en ung, nygift 
kille på färjan som har blivit mördad på själva midsommarnatten. Nu är Sara på väg till den nyblivna 
änkan… 
 
Jag ringde på den stora bruna dörren till Karolin, hon hade en fin trädgård med en massa äppelträd och 
många rosor. Jag ringde på igen och hon öppnade.  
”Hej, jag heter Sara Nilesson och jobbar med fallet på färjan som du nog har hört talas om. Jag är 
ledsen.” 
”Ja, jag har hört om det, hemskt jag kan inte sluta tänka på det men vill ändå komma över det. Vill du 
komma in på lite kaffe kanske?” Hon verkade ovanligt ”glad” Vad är det med henne? Hennes man 
har ju just dött! Något fick mig att fundera.. Hon ser precis ut som på kortet, bara lite brunare efter all 
solning.  
Jag satte mig ner i den bruna soffan i vardagsrummet. Rummet var stort, men det är väl inte konstigt, 
huset såg ut att vara minst 200 kvadratmeter.  
”Vad vill du veta?” frågade hon med stora ögon som tittade rakt in i mina. 
”Hur var din man?, Till sättet?” 
”Vadå min man?”  
Jag förstod ingenting.  
”Ja, din man Fredrik Volvér? ” 
”Jag har ingen man, Fredrik var min kille och inget mer. Absolut inget mer!” Hon lät bestämd, nästan 
arg åt frågan.  
Hon var alltså inte gift med Fredrik! Hur kunde det här hänga ihop? Jag förblev tyst och tog en klunk 
kaffe. Vad skulle jag nu säga? Jag måste ju i alla fall låtsas som någonting. 
”Hur kunde du tro att jag var gift med honom?” sa hon frågande. 
”Eh, ursäkta mig, men jag måste nog gå nu. Men du är färjechefens dotter i alla fall va?” 
”Jodå.. Jaha, vi ses väl.” 
”Tack så mycket för kaffet!” 
 
Jag sprang ut genom dörren och ringde Patrick. 
”Shit! Jag har gjort bort mig, hon var inte fru till honom, hon var bara tillsammans med honom, någon 
vill sätta dit oss. Det är en fälla!” 
Klick. 
”Hallå, hallå?” Han la på, vad håller han på med?!  
 

Jag gick mot centrum. Det var mycket folk och många bilar. På torget var det 
marknad och alla skrek så högt att jag nästan inte kunde höra när det blev 
grönt på övergångsstället. När jag kom fram till det lilla huset på Karlavägen 

68 öppnades dörren direkt.  
”Hallå. Jag heter Sara Nilesson och håller på med ett mord som har 

inträffat på färjan. Kanske du har hört talas om det? Du brukar visst 
jobba extra där?” 

”Hhej, Jaa, joo, det har jjag gjort.” Han verkade onekligen väldigt 
nervös. Jag lade märke till att han hade rivsår på händerna så jag tog det 

lite lugnt.  
”Får jag komma in en stund?” 
”Jja, självklart…” Jag gick in i hallen, tog av mig tröjan och la den på en 

stol, fortsatte in i det lilla rummet bredvid som var köket, satte mig ner och började förhöret… 
”Vad är ditt namn?” 
”Adam Hansson. Men efternamnet är inte mitt!” Det var något han ville få fram så det strök jag under 
i mina anteckningar.  
”Var du med på mordkvällen, jag menar, var du med Fredrik som extrapersonal på midsommarafton?” 



”Ja, det var jag, men jag lovar, jag har inte gjort något! Jag var med då och jag antar att jag har pratat 
med honom sist, jag vet. Men jag såg honom! Han låg där alldeles stendöd. Vad skulle jag ha gjort? 
Jag blev så rädd och det bara hände, jag vet inte!”  
”Lugna ner dig nu. Ta ett djupt andetag och svara bara på mina frågor.” Jag försökte låta så lugn som 
möjligt. 
”Varför gick du inte bara till polisen direkt?” 
”Jag visste inte.. vad har jag gjort?” 
”Lugn nu, var hade du varit när du såg honom ligga där i hytten?” 
”Jag var i maskinrummet, det var fullt på färjan och jag skulle bara ta lite frisk luft, men jag gick 
istället och kollade lite så att allt var i sin ordning på alla maskinerna. Det var väl inte fel?” 
”Nej nej, det var absolut inget fel med det. Hur länge var du borta tror du?” 
”Nja, ca tio minuter kanske.” Han hulkade efter andan mellan de få pauserna han gjorde i gråtanfallen.  
Brr, brrr, brrr, brr. 
”Du får ursäkta mig.” Jag svarade. 
”Hallå?” 
”Chefen på färjan har kallat in all sin personal för information.” 
”Vem är det som ringer och vad för information?” frågade jag den mörka telefonrösten. 
”Jag kan inte säga vem jag är, och informationen är hemlig.” 
Klick.  
 
”Jag måste sticka, men vi återkommer. Tack för all information, den kommer att behövas.” Adam 
hann inte ens resa sig från stolen på andra sidan av köksbordet. Jag gick ut i hallen och tog min jacka. 
Han var helt klart misstänkt i mina ögon. 
Jag sprang till bussen som bara var några 100 meter därifrån.  
När jag kom på färjan blåste det oerhört. Jag satte mig i gästhytten och började tänka.  
Undrar vad mötet handlar om egentligen? Efter en halvtimme kom jag av färjan och började gå mot 
färjestugan. Alla persienner var nerdragna, så jag såg inte in i något av dem. Undrar vad som pågår 
där inne. 
 
Jag gick hem, klockan hade redan blivit mycket och jag satte in en pizzaslice i mikron för att värma till 
middag.  
 
Nästa morgon gick jag tillbaka till ”mördarfärjan”, ja, det var väl så den skulle komma att kallas från 
och med nu. Jag gick fram till en av männen,  
”Det var längesen man såg chefen, Halmarsson,” sa jag oskyldigt till mannen som stod böjd över 
något. Mannen var stor och stark. Han såg ut som en ingenjör av något slag.  
”Han var här igår för ett brådskande möte, ingen vet om vad.” Hans röst lät snäll. Så jag fortsatte att gå 
mot stugan igen. Innan jag gick in genom dörren stängde jag av mobilen så jag inte skulle störa. När 
jag står där hör jag ett dovt ljud inifrån en toalett. Jag går mot dörren och hör nu ett 
kvävt skrik. Vad är det som pågår här? 
Jag knackar på dörren en gång, två gånger. Jag hör en välbekant röst. Jag låser 
upp dörren med huvudnyckeln som jag fått av polisassistenten häromdagen.  
”Polisassistent Månsson!” Jag tar bort munkaveln och bindningen runt hans 
armar och ben.  
”Jag vet vem mördaren är, följ med mig.” Han ställer sig upp och går mot en 
gammal hamn bortom färjeläget. Repen ligger slängda åt sidan, någon verkar ha 
gett sig iväg på en åktur med båten. Hur kunde någon åka nu? Det går stora gäss ute på sjön. Jag är 
livrädd. 
”Vem är det och vem gjorde något sådant mot dig?” Jag darrar på rösten och den starka vinden tar tag 
i mitt hår och jag får en obehaglig känsla. Jag sätter på mobilen. Ett samtalsmeddelande, jag lyssnar. 
”HJÄÄÄÄÄÄÄLP!!!........” Jag tappar mobilen på marken. Jag backar bakåt och sätter mig mot ett 
träd. 
”Vad är det? Vem var det som ringde?”  
”Här, ta den!” är det enda jag får ur mig till sist. 



”Jag måste prata med dig. Det är väldigt viktigt. Han kommer att döda mig, mitt efternamn. Vad ska 
jag göra? Han vet. Hjälp mig. ” Killen i stan, han skulle ringa om han kom på något mer.  
”Ojojoj..” Polisassistenten suckade. ”Det här blir bara värre och värre…” Han hjälper mig upp på 
benen igen. Det var då jag märkte det, hans ålder. Han var inte mycket äldre än jag. Mitt hjärta blev 
varmt… Jag kunde inte titta på honom så jag tittade ut över sjön.  
 
Vi gick mot polisbilen som stod parkerad på andra sidan vägen. Plötsligt stannade jag och sa med 
bestämd röst: ”Jag går inte ett steg till innan du berättar vart vi ska.” Jag tittade åt sidan så att jag inte 
skulle se in i hans klarblåa ögon,  
”Okej, det är chefen som ligger bakom allt. Han har faktiskt ett motiv ska du se. Vi måste åka in till 
stan, han åkte med den där båten.” Ja, jag hade ju sett honom när jag klivit av färjan att han åkt i en 
liten båt på sjön. Jag fick kalla kårar.. Det var ju han som sagt att det var bra att jag hjälpte till med 
fallet? Ljög han? 
”Jag följer med” sa jag med så bestämd röst jag kunde. 
Vi åkte ombord på färjan med ett dån och efter en stund var vi iväg. Ute på vattnet var det väldiga 
vågor men till slut kom vi i land. Vi åkte längs de krokiga vägarna in till stan. Innan färden var slut 
trodde jag att jag skulle spy.  
 
Väl inne i stan blåste det starka vindar som tog tag i träden och skakade till 
dem ordentligt. När vi kom till huset jag varit vid igår såg ytterdörren 
mycket tyngre och kraftigare än vad den gjort i går. Det var som en 
fängelsedörr. Vi ringde på och Karolin öppnade. 
”Ja, hej. Vi skulle vilja…” 
Chefen kom ut genom en dörr. Han höll på att knyta en slips på 
skjortan. ”Karolin, kan du vara snäll och hjälpa mig?”… ”Men hallå 
där! Hur går det med fallet? Vill ni komma in en stund?” 
Hur kunde han säga något sådant nu? Han var ju en mördare! 
”Nej tack.” Polisassistentens röst var hård. ”Jag tycker nog att du ska ta och 
följa med oss min herre.” Färjechefen harklade sig lite nervöst.. ”Med er? Vart 
då?” Han tittade in i mina ögon och han såg vad jag tänkte, ögon säger ju allt. 

”Ja, vart tycker du att vi ska ta med dig?! Kom nu… Det är över.” 
Efter några minuter kom fler polisbilar till platsen. Färjechefen klev in i bilen och 
satte sig i baksätet.  
Jag stannade med Karolin, vi satte oss på trappan. Vinden tog tag i mitt hår och jag 
samlade mig och sa: ”Det där sköter de lika bra utan mig.” Karolin la sitt huvud på 
min axel och jag såg i ögonvrån att hon fällde en tår. 
 

 
 
”Mordutredning av Fredrik Valvér:  
 
Mordet: Fredrik  Valvér befann sig i hytten när mannen kom in genom den lilla dörren bakom honom. 
Fredrik hann inte ens vända sig om förrän mördaren stuckit kniven i hans rygg tre gånger.  
 
Mordvapen och ledtrådar: Mordvapnet hittades senare i mördarens hus i stan. För att lura oss hade han 
lagt fram en annan kniv som använts vid fiskrensning. Och för att ytterligare gå oss på nerverna hade han 
lagt ut en förlovningsring som han köpt för att vi skulle tro att hans dotter var den skyldiga.  
 
En flicka vid namn, Sara Nilesson har hjälpt oss med fallet rakt igenom. Mannen gillade att hon skulle 
vara med i utredningen, han trodde hon var ”obegåvad som polisman” har han sagt. Nilesson kommer nu att 
få ”öns pärla”- ett nyinstiftat pris för sin bragd. Nilesson berättar också att även polisassistenten Månsson 
har en stor del i upplösningen av fallet. Dag nr tre av utredningen hade polisassistenten blivit kidnappad 



inne på en toalett vid färjeläget. Mördaren blev stressad av att polisen visste så mycket så han hade tagit 
polisassistenten efter att ha hört ett telefonsamtal mellan Nilesson och polisassistenten.  
 
Detta mord har tagit ett till liv. Det är ”Killen i stan”, som vi kallar honom. Hans riktiga namn var Adam 
Svensson. Adam hade varit med ombord på färjan den natten, han var inkallad som extrapersonal av killen 
som egentligen skulle ha jobbat det skiftet. Också det hade också mördaren tänkt på. Han hade sett att de 
två kollegorna bråkat mycket på sistone så att polisen sen skulle tro att det var kollegan till Martin som 
gjort dådet, men han var alltså inte ens där. Han var på semester på Kreta med sin familj. Adam hittades 
av Nilesson sent igår kväll i sin egen lägenhet, i sitt eget badkar. ”Vi visste direkt att det var ett självmord” 
säger polisassistent Månsson. Adam hade bytt namn under utredningen till ”Hansson” för att hjälpa oss.  
 
Mördaren var Hans Halmarsson, chef på färjan..  
 
Slutdatum: 050703 
Undertecknat av utredarna: 
        
Sara Nilesson              Patrick Månsson 
Sara Nilesson                                   Patrick Månsson 
 
Två dagar senare… 
 
”Vart ska du lilla gumman?” ropade mamma inifrån köket. 
”Ut en sväng - bara med en kompis!” Och kompisen var Patrick… 
 
 
INSÄNT till redaktionen: 
 
Det kan vara lite spännande i verkliga livet också. Det här trädet föll precis innan Roger Blixt och 
Micke Broström passerade. Det var den 3 augusti i år. Tur att det gick bra (för dem, det var värre för 
björken). 
 

 
             Fo to :  M icke  B ros t röm 



 
Butiken är stängd för säsongen 

förutom 
 

LÖRDAG-SÖNDAG  13 – 14 
september 

 
Fredagsbakning  fr o m  3 oktober  
och som vanligt beställer Du senast 
torsdag. 
Tel  019 - 44 81 60   070 - 239 02 11 

  
                 Sten 

                                                                                
 

 
 
KONFERENSER 
i nygammal skolmiljö 
 
Vi ordnar dagkonferenser för mindre 

grupper upp till 25-30 personer,  

även fika och mat på 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   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Elisabeth Behr, 
 
zon- och massageterapeut 
 
kommer till Vinön onsdagen  
den 1 oktober 
 
Boka tid på 
tel.  070-399 58 08, teltid 08-09  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det finns snittblommor, kryddor, 
grönsaker och potatis ! 
 
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   44 80 50,  
070-370 59 50 



 
Äppelträdet har blåst av 
 
Det finns inslag i en 
trädgård som verkar eviga 
som alltid har funnits och 
som man tror att alltid 
kommer att finnas. Det 
stora äppelträdet i morfars 
trädgård har blåst av. Det 
var ju egentligen inte så 
konstigt, det har ju stått ett 
hus som har skyddat det mot nordliga vindar. Det var ju ruttet inuti, det 
visste vi ju. Jag har gett upp med att beskära det eftersom det är, förlåt 
mig, var så enormt vackert när det blommade på vårarna. När det blåste 
till lite i förra veckan så brakade det helt enkelt ihop. Det som blev kvar 
blev en stubbe med lite skott på.  
 
Ett stort träd på en tomt får 
man en relation till, det låter 
ju lite olika om trädet under 
lika tider på året. Det 
fantastiska ljudet av ett helt 
träd som surrar av bin och 
humlor på våren när det 
blommar. På försommaren 
hördes prasslet av löv och på 
eftersommaren dunsarna av 
äppelkart som ramlade av sina 
grenar. Eftersom bikupan stod 
under trädet så dunsade det 
lite extra när äpplena skog 
mot taket.  
Trädet har ”bara” gett skörd 
vartannat år, och de år det har varit äpplen så har vi plockat två hinkar 
äpplen till fåren varje dag i tre- fyra veckor. Äpplena kan kanske inte 
kallas direkt goda att äta direkt, de är lite för sura. De är däremot 
utmärkta till mos, kräm och paj. De är inte lagringståliga för fem öre men 
eftersom det har funnits hur mycket som helst av dem har det inte gjort 
något. 
 
För några år sedan ympade jag på ett skott från trädet så jag har kvar 
sorten men det kommer dröja en hel livstid innan det trädet blir lika 
magnifik som det stora äppelträdet. 
 
Njut av era fruktträd och frukten från dem. 
 
Hälsningar från Rosie på Vinön 



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

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, men 
behöver bara göras en gång. I 
övrigt är sista beställning tis 
24.00!

Tel Åsa 44 80 19 
070-634 80 19 

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

 

Maten hemburen till dörren! 
 

Eva Widlund var skeptisk innan Handla24 började med matutkörningarna, och sade att 
hon nog inte var intresserad. Men efter en provhandling har hon bytt åsikt. Nu handlar hon 
nästan varje vecka. 
 
Hur tycker du att det fungerar att beställa mat via Internet? 

- Jag tycker att det fungerar jättebra. Det är mycket lättare än jag trodde. 
På vilket sätt är det lättare? 
 - Det finns bilder på nästan alla varor, så man kan se att det är det man har 
tänkt sig. Så är det överskådligt upplagt med bild, namn på varan och jämförpris på en rad. 
Jag har blivit mera prismedveten. 

 
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. 
Det är lätt att välja varor, men krångligt att förklara här. Om man går in på www.handla24.se ser man 
hur man ska göra. Eller kom och titta hos mig eller någon annan som handlat förr! 

 
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”, (klicka på denna länk längst ner i 

”varukorgen”, den röda remsan till höger) 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.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Handla24 förlänger provperioden med september! Den 24 september levererar 
Kristian och Martin. Direkt efter leverans blir det ett utvärderingsmöte på skolan. 
Vad har fungerat bra, och vad kan förbättras? Hur blir det i fortsättningen? 
 

Om du vill lämna synpunkter och önskemål, men inte har möjlighet att vara med 
på mötet kan du maila till info@handla24.se, eller ringa 24 50 24. Jag kan också 
framföra dina synpunkter på mötet om du hellre vill det. 

 

KOM IHÅG:  
24 september på skolan, vid 19 eller strax efter 

/Åsa Ödman 44 8019 

 

 

 

  

 

 

 

Jag har gått in på www.resplus.se och letat reda på olika förbindelser mellan Hampetorp och 
Stockholm, vardagar. Se nästa sida! På resplus hittar man både tåg och bussar, och det är en väldigt 
lättanvänd sida. Man kan naturligtvis hitta detaljerad information om resor till många andra resmål 
också. Man kan skriva ut den/de förbindelser som man är intresserad av, med exakta 
avgångs/ankomsttider och hållplatser för de olika bytena. Ett exempel är att tågstationen på Arlanda 
är med (och Skavsta flygplats), om man ska åka på semester därifrån kan det kanske passa med tåg 
och buss istället för en kall bil på långtidsparkeringen. 
 
En intressant sak som jag hittade var att det går en direktbuss mellan 
Odensbacken och Hallsberg på skoldagar. Och flera från Hallsberg till 
Odensbacken. Måndag till fredag går det direktbuss Hampetorp-Vingåker,  
men inte på helgen. 
 
Vanligtvis är resor över Vingåker eller Örebro billigare än 
Katrineholm/Hallsberg,  
eftersom de senare inbegriper X2000-tåg. 

 
Om man vill ta bilen till stationen så finns det bra gratis parkeringsmöjligheter i 
Hallsberg och Vingåker. I Katrineholm kan man stå upp till 4 dygn gratis, men där 
kan det vara lite knöligt med plats när pendlarna har parkerat. Jag har alltid fått 
plats där, men en gång stod jag lite taskigt till halvt på en gräsmatta (i fyra dagar!). 
Då var det tur att det inte var Örebros nitiska parkeringsvakter. 
 

Åsa Ödman 

https://www.handla24.se/default.aspx
mailto:info@handla24.se
http://www.resplus.se/


 
 

Här kommer en sammanställning av olika möjligheter att resa till och från vår huvudstad. 
 

Från  
Vinön 

Från  
H-torp 

Via Till 
Stockholm C

Total  
restid 

Antal  
byten 

05.40 06.25 Hallsberg 09.30 3.50 2 
06.30 06.59 Örebro 10.53 4.23 1 
07.30 08.00 Örebro 12.53 5.23 1 
09.40 10.12 Örebro 14.53 5.13 1 
11.20 12.07 Örebro/Hallsberg 15.45 4.20 2 
12.15 13.30 Eskilstuna 17.10 4.55 4 
12.15 13.30 Vingåker 17.30 5.15 1 
13.25 14.50 Örebro 17.53 4.23 1 
14.55 15.32 Katrineholm 17.45 2.50 2 
15.50 16.35 Örebro 19.53 4.03 1 
16.50 17.07* Vingåker 19.35 2.45 2 
17.45 18.04* Vingåker 20.35 2.45 1 

 
*Det kanske bäst att ringa Busslink, tel 450525 i förväg om man funderar på någon av dessa turer! 
 

Från  
Stockholm C 

Via Till  
Hampetorp

Från  
Hampetorp

Total 
restid 

Antal  
byten 

05.59 Örebro 09.27 10.05 4.24 1 
06.15 Hallsberg/Örebro 09.27 10.05 4.10 2 
07.15 Katrineholm 10.12 11.45 4.50 2 
09.07 Örebro 13.30 13.50 5.03 1 
12.25 Vingåker 14.50 15.20 3.15 1 
14.25 Vingåker 16.35 17.15 3.10 1 
15.25 Vingåker 17.47 18.10 3.05 2 
16.25 Vingåker 19.05 19.40 3.35 1 
18.07 Örebro 21.08 21.35 3.48 1 

 
Observera att detta inte är helt komplett, utan jag har tagit de turer som passar bäst för 
helt kollektiva resor och färjan. Det gäller även bussmarkeringarna på färjeturlistan, 
det går någon fler busstur till Örebro på vardagar men då får man vänta längre i 
Hampetorp. 
 
Åsa 
 
 
 

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 
 



 
Vintertidtabell 2008 - 2009 

 

från Vinön 
  

Helgfri måndag-fredag Helgfri lördag Sön- och helgdag 
 

tim min 

 

Buss avgår  
mot Örebro 

 
tim min 

 

Buss avgår  
mot Örebro 

 
tim min 

 

Buss avgår 
mot Örebro 

 

05 40   6.05      07 20   

06 30   6.57  06 45   7.15  08 20   8.50  

07 30   7.58  08 20   8.45  09 40   

09 40 10.10  09 50 10.20  11 20   

11 20 12.05  10 40   12 10 12.40  

12 15   12 20 12.45  13 50   

13 25   13 25   15 30   

14 55 15.20  15 05 15.35  17 10 17.40  

15 50 16.33 
 15 55   18 00   

16 50   16 45   19 40*   

17 45   17 35   20 35*   

19 15 19.47  19 10 A  21 35*   

20 05 21.15  20 05   22 25**   

21 10*   21 40* 
22 00**   23 20**  

  
 

23 20** endast fredag     
       

från Hampetorp 
  

Helgfri måndag-fredag Helgfri lördag Sön- och helgdag 
 

tim min 

 

Buss ankommer  
från Örebro tim min 

 

Buss ankommer 
från Örebro tim min 

 

Buss ankommer 
från Örebro 

06 05       07 45**   

07 00   07 10 *   08 45 *   8.25  

08 00   7.55   08 45 *   8.25  10 05   

10 05   9.30  10 15 10.10  11 45   

11 45 11.37  11 05   12 35 12.30  

12 40   12 45 12.40  14 15   

13 50 13.33  13 50   15 55   

15 20 15.12  15 30 15.25  17 35 17.35  

16 20 16.12  16 20   18 25   

17 15 17.10  17 10   20 05  *   

18 10 18.07  18 00   21 00  * 21.00  

19 40 * 19.20  19 35 * A  22 00  *   

20 30 *   20 25 *   22 50 **   

21 35 * 21.11  22 05 *       

22 25**   23 45** 23.25      

23 45** 
 

endast fredag          
 
Färjan inväntar bussen och 
tvärtom i max 5 min.  
 

Julafton och nyårsafton trafikeras 
leden enligt lördagstrafik 
A = Inställd tur på julafton 

 Mobiltelefon till färjan  
070-649 24 13 
 

Telefon till färjstugan 
0771 65 65 65   

 * = Kallelsetur under perioden  
      1 september till 1 maj senast 
      30 min före färjans avgång 

**= Kallelsetur året om 

 

 



KRYDDIG ASIATISK KRÄFTGRYTA 
1 kg kräftor 
1 tsk sambal oelek 
2 msk ostronsås 
2 pressade 
vitlöksklyftor 
1 fiskbuljongtärning 
1 tsk potatismjöl 
3 paprikor 
1 röd lök 
1 purjolök 
2 broccolibuketter 
matolja 
1 msk riven ingefära 
salt 
Gör så här 
Skala kräftorna. Ta vara på stjärtarna och 
de stora klorna, skalen spar vi till buljongen. 
Fräs skalen hastigt i lite olja. Slå på vatten 
så att det nästan täcker. Lägg i sambal 
oelek, vitlök och fiskbuljongtärningen. Koka i 
ca 15 minuter, dra åt sidan. 
Skär alla grönsaker i mindre bitar. Fräs dem 
i matolja i en storpanna i ca 1 minut. 
Sila kräftbuljongen över grönsakerna. Koka 
upp, red av med potatismjölet, och smaka av 
med ostronsås, salt och riven ingefära. 
Lägg i kräftköttet och servera med 
risnudlar eller jasminris. 
 
KRÄFTSTJÄRTAR À LA THERMIDOR 
4 port Ugn 250º 
300 g kräftstjärtar 
100 g champinjoner 
1-2 msk smör 
1 msk vetemjöl 
1 dl mellangrädde 
1 dl vitt vin 
½ msk skaldjursfond 
1 liten vitlöksklyfta 
2 krm cayennepeppar 
1½ tsk paprikapulver 
1 dl riven ost 
1 msk ströbröd 
Dekoration 
4 champinjoner, dillkvistar 
Gör så här 
Ta undan några fina kräftstjärtar till 
dekoration. Hacka resten grovt. Skölj och 
skiva champinjonerna. Fräs champinjonerna i 

smöret tills vattnet kokat in. Strö över mjöl, 
späd med grädde, vin och fond.. Lår koka 
samman 5-10 min. Pressa i vitlök. Smaka av 
med kryddor. Ta bort från värmen och vänd 
ner kräftstjärtarna. Smörj och fyll små 
portionsformar med röran. Strö över ost 
och ströbröd. Gratinera mitt i ugnen ca 10 
min tills osten fått färg.  
Dekoration 
Skiva ägg dem och de sparade 
kräftstjärtarna överst i formarna. Stick i 
dillkvistar. Servera med ett gott bröd och 
sallad. 
 
CITRONSTEKTA SMÅ KRÄFTOR MED 
DILL- OCH POTATISPLÄTTAR 
1 msk olja 
1 msk smör 
1 citron 
2 vitlöksklyftor 
12 kräftor 
2 msk honung 
krossad svartpeppar 
3 potatisar 
2 msk hackad dill 
Gör så här 
Potatis- och dillplättar  
Blanda potatis och dill i en liten skål. Klicka 
ut blandningen i en smord grillpanna med 
räfflor eller i en stekpanna och platta till 
med en stekspade. Grädda 3 minuter på var 
sida eller tills plättarna är gyllenbruna. Håll 
de gräddade plättarna varma på den svalaste 
delen av grillen medan du gräddar resten. 
Kräftorna 
Tillaga kräftorna genom att hetta upp olja 
och smör i en stekpanna eller på en grill på 
medelstark värme. Tillsätt citronskivor och 
vitlök och fräs i 4 minuter och rör om då och 
då. Lägg kräftorna i stekpannan eller grillen 
och ringla över honung och strö över peppar. 
Stek 2-3 minuter eller tills kräftorna har 
ändrat färg och är genomstekta. Servera 
med dill- och potatisplättar 
 

 
Så här i kräfttider ska det naturligtvis bjudas 
på några nya kräftrecept. 
Lycka till med matlagningen och ha en fin 
kräftskiva! 
 

Christina Johnsson 
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vecka 36 1 måndag   

 2 tisdag 19.00 Brandövning 
 3 onsdag  Beställ mat!

 4 torsdag   

 5 fredag   

 6 lördag  
 7 söndag 16 – 17 Bibliotek 
vecka 37 8 måndag   

 9 tisdag  Beställ mat!

 10 onsdag   
 

 11 torsdag   

 12 fredag  Sophämtning  

 13 lördag  Bageriet öppet

 14 söndag  16 -17 Biblioteket öppet                                                                                          Bageriet öppet 

vecka 38 15 måndag   
 16 tisdag  Beställ mat!

 17 14.15 Öppet hus i Missionshuset onsdag 18.30 Projektmöte om utomhuspedagogik i skolan 

 18 torsdag  
 19 fredag   
 20 lördag   
 21 söndag 16 -17 Biblioteket öppet 

vecka 39 22 måndag  Höstdagjämning

 23 tisdag  Beställ mat!

 24 
 

19 onsdag Möte med Handla24 i skolan 
 25 torsdag  Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!  

      Sophämtning 26 fredag  
 27 lördag  Studieresa till Blidö/Frötuna lör-sön 
 28 10.30 Gudstjänst, Sv Kyrkan. Mikael Schmidt. Kyrkkaffe                söndag 16 -17 Biblioteket öppet 

vecka 40 29 måndag   
 30 tisdag   

OKTOBER 1 onsdag  Elisabeth Behr i skolan. Tidsbeställning tel 070-399 58 08  
 

 2 torsdag   
 3 fredag   
 4 lördag 14.30 Studiecirkeln ”Vinön förr” börjar igen! 
 5 söndag 16 -17 Biblioteket öppet 

 

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