Några ord från redaktionen ………
Är det så att det börjar vara vår?
Man kan i alla fall hoppas, eller hur?
Tranorna har kommit, lärkan har
hörts och staren skuttar runt i snön
den också. I färjrännan och på
iskanten på sidan om syns änder,
svanar, knipor och så några fula
svarta saker som vi inte nämner vid
namn. Vid fågelbordet trängs våra
stannfåglar med dem som har flyttat
tillbaka efter vintern. Det är
bofinkar, gråsiskor och steglitsar som samsas med talgoxar, blåmesar,
gulsparvar och entitor. Men visst låter de annorlunda nu när det är vår.
Det är en härlig kakafoni ute i naturen så här års! ”Alla fåglar kommit ren,
vårens glada gäster….”
Nu väntar vi bara på att växterna ska komma igång, att våra vårblommor ska
titta upp ur marken och förgylla tillvaron. Visst är det en upplevelse att få se
den första tussilagon och blåsippan kika fram mellan kvistar och vissna löv.
Vet ni att det porlar i bäcken vid Harset, snön smälter på åkrarna ovanför
badstranden och rinner ut i sjön. Det är ett vårtecken!
Vi närmar oss vårens stora högtid, påsk, och det känns skönt att få några
lediga dagar. Vi som har lyckan att få vara lediga förstås, alla kan ju inte få
det. Många verksamheter måste ha personal även på helger för att det ska
fungera, sjukvård och äldreomsorg t ex.

Vi på redaktionen får passa på att önska alla våra läsare en
riktigt GLAD PÅSK! Vi hoppas på vackert väder i helgen, det brukar

också betyda att många sommarboende kommer ut hit till Vinön för att se
till sina hus efter vintern. Det är alltid lika roligt varje år när ni dyker upp ur
vinteridet. Är det tillräckligt varmt kan det bli en stund i solen för att bränna
nosen första gången.
Bilderna i detta Ö-blad är tagna av Eva Widlund, Oskar Widlund, Veronika
Persson och RoseMarie Olsson. Bilden på framsidan är tagen sista dagen med
barn på Tema Vinter, som ni kan läsa mer om i detta Ö-blad. Här är det tre
elever från Räddningsgymnasiet som demonstrerar hur man tar sig upp på
isen om isen skulle brista.
Ö-bladet är utgiven och bekostad av Vinöns Kultur- och hembygdsförening.
Förutom utdelningen i brevlådorna kan man prenumerera på Ö-bladet som
vanlig post eller som e-post.
Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön
E-postadress: o-bladet@vinon.se
Hemsida: www.vinon.se
Vill du bli medlem i föreningen?
Medlemsavgiften för 2006 är 80 kr för enskild och 150 kr för en familj
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Årsmöte
Årsmöte i Vinöns Kultur- och hembygdsförening äger rum
lördag 8 april kl 16.00 i Vinöns skola.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Eva och Rosie berättar om hur det går med temavandringarna
Kaffe med dopp.
Varmt välkomna!

Tjejträffar under april
12 april påskledigt
19 april och 26 april är det tjejträffar, inget spikat program ännu

Telefonlistan behöver kanske uppdateras……
Om ni har ändrat telefonnummer eller mailadress och vill ha med
det i Vinöns lokala telefonlista, hör av er till redaktionen. Har du
inte tidigare varit med i listan så är det bara att meddela oss så
lägger vi till de uppgifter som du vill ha med.

En riktigt Glad Påsk önskar vi dig Elsa på
Solgården.
Yvonne med familj

Deltagarna i studiecirkeln Vinön förr
önskar vår studieledare Eva Svensson
med familj en
Glad Påsk!

PÅSKÖPPET
LÅNGFREDAGEN, PÅSKAFTON OCH PÅSKDAGEN
08 – 15
Som vanligt fortsätter jag att baka på
beställning till fredagar under april
VI ÖPPNAR BUTIKEN FÖR SÄSONGEN LÖRDAGEN 29
APRIL , VALBORGSMÄSSOAFTON OCH 1 MAJ
SAMT LÖRDAG-SÖNDAG-HELGDAGAR I MAJ
ÖPPET 08-17
Beställningar mottages som vanligt
Tel 44 81 60 eller
070 - 239 02 11
Sten

Bild:
Sven-Åke Persson

KONFERENSER i nygammal skolmiljö
Vi ordnar dagkonferenser för max 35 pers, men även fika och mat på möten och
privata tillställningar, t.ex. födelsedags-fester, dop, begravningar.
Bokning och förfrågningar:
Yvonne

tel 019-448057, 073-9280405,

Sten tel 070-2390211

Öppet hus
Svenska kyrkan har öppet hus i skolan
12 april kl 14.15

Studiecirkeln om Vinön förr
fortsätter som vanligt med träff under april.
Lördag 29 april kl 14.30
Ev får vi besök av stadsantikvarie Eva Fransson.

Årsmöte
Östra Vinöns Vägsamfällighetsförening kallar till årsmöte i
Vinöns skola torsdag 20 april kl 19.00.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, information om moms.
Styrelsen
Välkomna!

Länsbygderådet i Örebro län
Vinöns Kultur- och Hembygdsförening är ansluten till Länsbygderådet som hade årsmöte
i Latorps skola lördagen den 4 mars.
Länsbygderådet är politiskt och religiöst obundet och verksamheten bygger på principen
”nerifrån och upp”. Rådet bildades år 1996. Länsbygderådet är en länsövergripande
samverkan - och kontaktresurs mellan lokala utvecklingsgrupper på kommunal, regional
och nationell nivå som understöds av Folkrörelserådet ”Hela Sverige ska leva” med
ekonomiska resurser från Näringsdepartementet.
I Örebro län är det 12 kommuner anslutna till rådet och i Östernärke är Asker Bygdegårdsförening, Lännäs Bygdegårdsförening samt Vinöns Kultur- och Hembygdsförening
anslutna.
Årsmötet började med att Latorps byalags ordförande Eva Overmeer hälsade oss
välkomna samt att hon berättade om deras arbete med ett biståndsprojekt i Sri Lanka. De
ska där bygga ett hus, som ingår i ett större projekt där en hel by ska byggas efter
flodvågskatastrofen. Hans Andersson, också från byalaget, talade om hur allting har
blivit sämre sedan han flyttade till Latorp 1992. Affären är nedlagd, det finns inget
äldreboende och skolan är nedläggningshotad, därför jobbar byalaget hårt för att rädda
bygden. De har byggt en friskola där barnen i den kommunala skolan ska få gå om den
skolan läggs ned. Byalaget är anslutet till ett nätverk där de protesterar mot provborrning
för eventuell uranbrytning vilket kommer att beröra Latorp. Hans Andersson berättade
att de vill att kommunen ska utreda om det är möjligt med en kooperativ kommundel
där kommunen tar tillvara det offentliga på ett bättre sätt. Man vill att det ska hända
något positivt, så om inte de förtroendevalda har visioner så får de privata ha det. Om
inte de förtroendevalda ser framåt i stället för bakåt får man se upp, sa Hans Andersson.
Efter byalagets berättelse om deras arbete blev vi bjudna på en utsökt middag varefter
årsmötesförhandlingarna började.
Rådet har under föregående år haft 11 styrelsemöten. De stöder ett projekt som heter
Hållbara bygder vilket finns på 13 platser i Sverige där Tived är en plats som man jobbar
med att främja en ekologisk, ekonomisk, kulturell och social hållbar utveckling i
bygden. I Laxå jobbar man med att påpeka behovet av billiga bostäder för ungdomar
och ändamålsenliga bostäder för äldre. Länsbygderådet har medverkat i
Folkrörelserådets Rådslag som riktar sig till lokala utvecklingsgrupper och skall tydliggöra den lokala kraften hos bygderörelsen. Detta är några exempel på vad länsbygderådet jobbar med.
Ordförande i rådet är Sivert Gustafsson från Öskeviks byalag, vice ordförande är
Lars Carlsson från Järle byalag, adjungerande sekreterare är Bo Grimsell från
Studieförbundet Vuxenskolan och övriga styrelsemedlemmar kommer från
olika delar av länet.
Sune Mohlin

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND
Seminarium och årsmöte på Hönö i Öckerö kommun
25-26 mars 2006

I år bar det av till västkusten och Hönökakans hemvist, för att delta i årsmöte och
seminarium om demokratifrågor. Från Vinön åkte Eva och Rosie från Hembygdsföreningen och Veronika som representerade SURF. Det var ett välbesökt möte med
45 deltagare från de 14 medlemsföreningarna runt om i landet.
Öarna Öckerö, Hönö, Hälsö och Fotö hänger ihop med broar men inte med fastlandet.
Det tar tio minuter att komma ut till Hönö. Man åker med någon av de tre vägverksfärjorna Ada, Beda och Gerd. De tar ca 90 bilar varje tur, och det går det åt för det bor
ca 3000 personer på dessa öar. Totalt är det 12 700 bofasta på Öckerö kommuns tio öar.
Denna del av skärgården skiljer sig ganska markant
från många andra delar av vår skärgård. Här är
problemet att det är för många som vill flytta ut.
Ön ser på många ställen ut som en villaförort med för
små tomter. Det var kul att gå runt och gissa när
husen var byggda eftersom byggnadsstilen varierade
så mycket. Bland alla små vägar uppe på Hönö
hittade vi en vägskylt som skulle passa alldeles
utmärkt här i Hjälmaren. Om man fortsatte
Valenvägen en bit så kom man sedan till utkanten
av villaområdet och då såg man faktiskt att man
befann sig i skärgården. Där fanns hällarna och
havet.
Skärgårdarnas Riksförbund genomför en rad seminarier som ska resultera i en skrift om
”Skärgård för framtiden”. I augusti var vi på Vinön värdar för seminariet om jordbruk i
skärgården. Denna gång handlade det om demokratifrågor i skärgården. Vi fick höra om
tre modeller där man löst frågor om demokrati på olika sätt.
Först ut var Öckerö kommun som är den enda kommunen i Sverige som bara består av
öar. Kommunen hade uppmuntrat till bildandet av ö-råd på de olika öarna. Dessa ö-råd
kunde vara samhällsföreningar, vägsamfällighetsföreningar, ungdomsråd eller andra
konstellationer av föreningar. Föreningarna blev remissinstanser för beslut som rörde
deras öar. Informationen sköttes genom en hemsida som kommunen bekostade.
Kommunen stod också för papper som skulle kopieras och delas ut. I övrigt
skötte föreningarna sig själva. Projektet som hade dragit igång allt hette
LUDDE som betyder Lokal utveckling, dialog och demokrati.
En representant för Ungdomsfullmäktige berättade att alla mellan 13 och 21 år
kan vara med i vilket utskott man vill och jobba med de frågor som man är
intresserad av.

Nästa exempel kom från Koster där man hade haft problem med att kommunen inte
hade fått någon helhetsbild av vad Kosterborna ville, eftersom en person kunde ringa till
kommunen och säga att man ville ha en hastighetssänkning på en viss väg, och nästa
dag ringde en annan person och sa att vägen fungerade bra som det var. Det resulterade
i att ingenting hände. Kosterborna gick därför till valurnorna i samband med riksdagsoch kommunalvalet 2000 och valde nio personer till en Kosternämnd. Alla mantalsskrivna
från och med 16 år fick välja och var valbara. Man fick inte driva någon kampanj och
minst 50% valdeltagande krävdes för att det skulle bli en nämnd. Kosternämnden har
alltsedan dess varit en remissinstans som har svarat på kommunens förslag och från
kommunens sida vet man att de är representativa för Koster. Två viktiga frågor för
nämnden har varit färjelinjen mellan Nord- och Sydkoster och Nationalparksfrågan.
Det tredje exemplet kom från Stockholms skärgård. Där har man
problemet att skärgården ligger i olika kommuner och län, och är
bara en liten del av varje kommun. Man hade stora problem med att
få gehör för sina frågor och hålla kontakten med sina kommuner. I
Stockholms skärgård är SIKO en föreningarnas förening som består
av ledamöter från olika skärgårdsföreningar, som t ex Blidö-Frötuna
som var hos oss i höstas. SIKO har lyckats att samla
kommundelsnämnderna i Stockholm så att man träffas under en dag
om året då man skjutsar ut alla politiker i skärgården för att umgås
och få se på den verklighet som finns ute på öarna. Det har skapat
en förståelse för hur man har det i skärgården och på så sätt har
SIKO blivit en remissinstans för olika förslag från kommunen. SIKO
kommer också själva med förslag på var bryggor ska byggas och
parkeringsplatser ska ligga. Man har dock inte nått ut till alla
instanser än utan det dimper fortfarande ner förslag där man inte
har fått varit med och sagt sin mening under beslutsprocessen. SIKO
var också mycket noga med att påpeka att myndigheterna såg något
positivt i kontakten med SIKO, eftersom skärgården ses som en
resurs för rekreationen av hela Stockholmsregionen. Skärgården
måste fungera året runt för att kunna ta emot den anstormning som
kommer varje sommar.
Alla föreningar som var representerade på årsmötet gav också sin syn
på demokrati-frågorna och på de mindre öarna påminner situationen
mycket om den vi har på Vinön. Kontakten med myndigheter sker när
man ser ett behov av det. Under vissa perioder är det tätare kontakt
och under andra perioder glesare.
På lördagskvällen fick vi besöka ett fiskemuseum, som var jättefint.
Där fanns många modeller av fiskebåtar, en del av en gammal ubåt,
uppstoppade fåglar med ljud från havet i bakgrunden. Ja mycket fint
helt enkelt, väl värt ett besök om tillfälle ges!
På söndagen hölls årsmötet. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar avtackades en del
trotjänare som nu lämnade över till nya krafter. Sune Mohlin har varit vår representant i
alla år som Vinöns Kultur- och Hembygdsförening har varit med i SRF, tillsammans med
olika bisittare. Förra året bytte Eva och Sune plats och Eva blev den ordinarie ledamoten.
Och från och med i år är det alltså Eva Widlund som är ordinarie och RoseMarie Olsson
som är andre man. Eva sitter även med i Förbundets arbetsutskott, där Anne Forslund
från Runmarö slutade och ersattes av Sune Fogelström från Möja. Lennart Olsson,
ersättare från Söderhamn ersattes av Astrid Forslund. Kjell Björkqvist från Styrsö sitter
kvar som ordförande med Mats Olsson från Marsö i Småland som vice ordförande.
Kristina Mattsson från Gräsö är kassör och Bengt Almkvist från Sankt Anna är
förbundssekreterare.

Anne som har varit med från Förbundets start släpper
inte taget helt och hållet. Hon finns kvar som ersättare
för SIKO även under nästa år och kan därmed hjälpa
till en del även i fortsättningen. Hennes långa
erfarenhet av skärgårdsfrågor är till stor nytta för oss
alla i Förbundets arbete.
För er som inte har upptäckt Skärgårdsbryggan
(www.skargardsbryggan.com ) så rekommenderar
vi verkligen ett besök där. Anne är en av dem som
skriver regelbundet där.
Eftersom vi var på västkusten så togs frågan om fastighetsskatten upp. För oss som inte
har drabbats låter det helt otroligt att taxeringsvärdet har gått upp med flera hundra
procent på de senaste åren. Det gör det svårt för vanliga människor att bo kvar på öarna
och helt omöjligt för unga familjer att flytta ut.
Före avresan hem hann vi med ett studiebesök på det nya fiskegymnasiet på Öckerö.
Fisketekniskt program som det egentligenheter har ett allsidigt innehåll där teori och
praktik blandas. Den arbetsplatsförlagda tiden, som sker på moderna fiskebåtar av olika
slag, utgör en tredjedel varje läsår. Programmet ger behörighet och goda möjligheter att
studera vidare på olika sjöbefälsutbildningar på högskolan.
SURF – tar klivet in i SRF och deltar i
SRF:s årsmöte och demokratiseminarium

SURF – en nationell förening med
målsättningen att föra samman
ungdomar från Sveriges småöar.
Med på årsmötet deltog alltså två
representanter från SURF, SkärgårdsUngdomarnas RiksFörening. Det var
Joel från Söderöra och Veronika från
Vinön, som nu fick träffa alla fjorton
medlemsföreningarna i Riksförbundet.
Mötet med ungdomsfullmäktigeledamoten från Öckerö var också
givande för våra ungdomar.

SURF vill ha fler medlemmar från alla delar av landet och de önskar att medlemsföreningarna tar med sig informationen hem till sina ungdomar. Men man behöver inte
vara ungdom för att vara medlem. Man kan vara en mogen ungdom med barnasinnet
kvar också, med andra ord så är alla välkomna att stödja skärgårdsungdomarna.

Rosie och Eva

Till minne av Rolf
Enligt Rolfs önskan ville han inte ha några blommor under sin begravning utan han
ville att Vinöns kultur- och hembygdsförening skulle få en gåva istället.
Hembygdsföreningen vill tacka alla som skänkt en gåva till Rolfs minne.
Vi kommer alla att sakna motorknattret från Rolfs moped nu när våren kommer!
Rosie!

Nu släcks det analoga TV-nätet
Vi har ett Boxerdigitalpaket för 159:-/mån. med
bindningstid till och med december 2006. Om någon vill
överta abonnemanget från april -06 går det bra.
Kortavgiften är betald t.o.m. 31/5 -06, så den och Boxen får ni gratis.
Startavgiften på 395 kr är också betald, så den slipper ni också. Boxen går på
vanlig TV-antenn. Vi har redan både Viasat och Canal digital så vi tycker att
det räcker med det.
Hör av er om ni är intresserade!
Monika och Arne Olsson
019- 44 81 26

GYMPAN flyttas till måndagar klockan 19 i skolan.
Alla är välkomna! /Åsa

Nu kommer våren!
Hos Mona finns,
Påskliljor och andra vårblommande lökar, penséer
och primula samt blomjord.
Varmt välkomna!
Mona Blixt 019-44 80 50 eller 070-370 59 50

Elisabeth Behr, zon och massageterapeut,
kommer till Vinön onsdagen 3 maj
Boka tid på
tel 070 - 399 58 08
tel.tid 8.00 - 9.00

Dagar med iskunskap på Vinön
Nu under senvintern och våren har vi haft över 200
elever ute på Vinön och lärt dem mer om is, hur man
hanterar isdubbar, hur en ispik ser ut och vad den
används till. Vädret har varierat. Det har ibland varit
tio grader kallt och nu på slutet några plusgrader.
Ibland har det snöat härligt med stora fina flingor och
andra dagar har vi haft fantastiska dagar med
strålande sol som gett oss fräknar. När det har varit
väldigt kallt har vi hela tiden haft rörelselekar som
håller barnen och de vuxna varma, exempel på sådana
lekar är att tillsammans springa igenom hopprep,
krypa igenom en slang och att ”dansa” tio-ett.
Några andra aktiviteter vi har gjort med barnen är:
Mäta isen, isdubbsstafett, sparkrace, livbojsstafett,
pimpling, skotertur för att se på fiske med nät under
isen. ”Torr, varm. mätt och glad” är ingredienserna
för en lyckad utedag. Vi har alltid haft en brasa igång
vid eldstaden som har varit den naturliga samlingsplatsen. Där har också maten serverats för dem som
inte har haft med sig egen matsäck.
Grupperna har kommit från Östernärke och Vingåker.
Vissa av grupperna har varit ganska små runt femton
elever och vissa jättestora med över 35 barn.
Det är många som har varit med och hjälpt till med
verksamheten. Vi har lånat ihop isdubbar som barnen
fått använda, vi har också fått hjälp med skjutsar,
borrning, skottning och mycket mer. TACK alla
värdefulla medarbetare för allt detta! Det har varit
ovärderlig hjälp som gjort att dessa dagar har blivit
mycket lyckade. De sista dagarna hade vi även hjälp
av elever från Räddningsgymnasiet som visade
räddning ur vattnet när isen brister.
Det som många av barnen tyckte var allra roligast
var att verkligen få komma ut på Hjälmarens is och
där få se hur nätfisket går till på vintern eller att
sitta vid sitt eget hål och pimpla. Glädjen av att vara
ute så här går inte att ta miste på. Det blev många
änglar i snön på isen vissa dagar.
Eva och Rosie

Tredje och sista delen av HJÄLMARSÄNKNINGEN

LANDVINSTER
Huvudskälet till sänkningen var att de årliga översvämningarna måste stoppas. Att
det hela ledde till att stora landvinster gjordes, gjorde ju saken inte sämre. Den totala
vinsten uppgick så småningom till närmre 30 000 tunnland eller 15 000 hektar. Allt
detta används nu till stor del som odlings- och betesmarker.

HJÄLMARSÄNKNINGEN I EUROPA
Det var inte bara i Sverige som sjösänkningen mötte stor uppmärksamhet utan också
ute i Europa. Vid internationella utställningar 1884 i Amsterdam och 1885 i
Antwerpen demonstrerades sjösänkningens tekniska detaljer med hjälp av kartor,
planer och annat material, kompletterat med en av kapten Laurells redogörelse i
handskrift, ”Mémoire sur les Travaux de la Société de l’abaissement des lacs
Hjelmaren et Qvismaren”. Trots att både Suez- och Panamakanalerna förekom som
medtävlare fick det svenska företaget 1884 en guldmedalj och 1885 en silvermedalj.
Det var särskilt holländarna som intresserade sig för sänkningen vilket ledde till
många pressuttalanden om detta.

Siffrorna hör inte hit

”Rutiga områden torrlades vid sänkningen

I närheten av Hjälmaren var intresset stort då sänkningen började men allteftersom
tiden gick svalnade intresset. Till stor del berodde det på att man ansåg det vara lite
tokigt att först göra sjön djupare och sedan tömma ut vattnet.
HJÄLMARSÄNKNINGEN DOKUMENTERAS
Det var många som skrev artiklar om sänkningen i olika lokala och rikstäckande
tidningar. Major Oscar von Knorring skrev en uppsats som är den utförligaste och
mest tillförlitliga skildring. Uppsatsen bar namnet ”Hjelmarens och Qvismarens
sänkning” och publicerades i ”Läsning i hemmet” 1884. Till sin hjälp hade han kapten
Laurell. De besökte under december 1883 tillsammans arbetsplatserna vis
Qvismaren och Eskilstunaån.

VAD KOSTADE SJÖSÄNKNINGEN?
Enligt bokslut den 13 mars 1888, då själva sänkningen var fullbordad, uppgick de
direkta kostnaderna i samband med sänkningen, alltså arbete, material, förvaltning
e.t.c, till 2 763 160 kronor och 27 öre fördelade på följande huvudposter:
Allmänna kostnader (förberedande utgifter, lantmäteri- och
rättegångskostnader, arvoden, rese- och förvaltningskostnader mm)
389 025,62 kronor
eller 14 %
Utloppet (Nordön, Rynningsberg, Hyndevad)
Samt arbeten med Eskilstunaån
526 062,53 kronor
eller 19 %
Segelleder

264 226,55 kronor
eller 10 %

Hamnarna (inkl Svartån och Skebäcks hamn)

112 085,03 kronor
eller 4 %

Hjälmare kanal

443 335,24 kronor
eller 16 %

Kvismaredalen (inkl brobyggnader)

1 028 425,30 kronor
eller 37 %

Den totala kostnaden, där även indirekta kostnader tas med, blev dock betydligt
större. Till ovan nämnda kostnader tillkom följande:
Räntor
Jordavsöndringar
Rosenholms kvarn och ålfiske
samt kronofiske i Svartån
Äldre delägares kapital
Summa kronor

1 013 141,06
16 641,72
77 238,54
46 505,12
1 153 526,44

Den totala kostnaden blev således 3 916 686,71 kronor.
Hur finansierades sänkningen? Man fick dels statslån, dels frivilliga personer som
hoppades på vinst och ränteinkomster.
NÅGRA VIKTIGA ÅRTAL
Före bolagets bildande
1849

1851
1859
1860
1864

G A Coyet samlar markägare för begäran hos kungen om en utredning
angående sjöns sänkning
J A Sundmark blir undersökningsförrättare
Sundmarks förslag antas
Sjösänkningsbolaget med interimsstyrelse bildas
Ansökan till kungen om tillstånd till sjösänkningen
Ansökan avslås. Ny ansökan reviderad av Norman lämnas in

1865

1877
1879-85
1879-82
1879-86
1885
1888

Ansökan beviljas. Man ska upprätta en plan, innan dess får inga arbeten
påbörjas.
Bolagets reglemente fastställs
Bolaget bildas
Kungen fastställer arbetsplanen. Riksdagen godkänner företaget samt
beviljar ett lån på 2 miljoner kronor
Arbeten i Eskilstunaån inkl dammar i Hyndevad
Arbeten i Hjälmare kanal och farleder i Hjälmaren
Arbeten för Kvismare kanal
Uppnås lågvattennivå
Förnyad bolagsordning
Instruktion för Hjälmarens tappning fastställs av Väg-och
Vattenbyggnadsstyrelsen

Efter sänkningen
1924
1944
1945
1950
1951
1952
1953
1954-56
1957
1954-59

1959
1962
1964
1966
1967
1969

1970
1971
1975
1976
1977

Svåraste översvämningen före 1940-talet
Större översvämningar än 1924
Kungen beviljar utredning om bättre torrläggning. Bestämmer att
vintervattenståndet ska sänkas 10 cm
Skrivelse till staten för att de ska ta över regleringen av Hjälmaren samt
dess farleder
Staten tar tills vidare över regleringen mm
Våldsam vårflod. Statligt stöd räddar jordbrukarna
Kvismare kanal rensas och vidgas mellan Odensbacken och Stenskvalet
Lantbruksstyrelsen förbereder provinvallning av Sörbyåsen
Invallningen genomförs
Invigning av invallningen
Utredning om bättre torrläggning innefattar nu även Mosjöbotten och
Västra Mosjön.
Preliminärt förslag lämnas in.
Kvismaren åter sjö trots kanalrensningen 1953
Svåra översvämningar på våren
Lantmäteriförrättning påbörjas efter kanalen liksom markvärdering
Åter stora översvämningar. 21 cm över övre dämningsgränsen.
Skyddsvallar på norra stranden genomborras.
Hjälmarens Vattenvårdsförbund bildas
Kvismarens vattenavledningsföretag bildas
Det första invallningsföretaget i Kvismaredalen påbörjas.
Sjösänkningsbolaget får åter ansvaret för regleringen och utloppen ur
Hjälmaren. 1952 övertog staten det, men nu fick bolaget tillbaka
skyldigheterna förutom prickningen av farleder.
Arbeten i Biby och i kanalutloppet sätts igång. Eskilstunaån sektioneras.
Upptäckt att bultarna i Hyndevadsdammen har rostat
Dammreparation. Vattenavledningsbolagets arbeten avslutas.
Svår torka sommar och höst
Torkan fortsätter
För mycket nederbörd! Hjälmarens vattenyta stiger över nedre
dämningsgränsen.
Sjösänkningsbolaget firar 100 år
Detta skrevs som elevarbete på gymnasiet av Carin Linde (Johnsson) hösten 1989
Christina Johnsson

SSRS räddningsstation Hjälmaren är nu inne på sitt tredje år och
vi fortsätter att utveckla stationen både vad det gäller personal,
organisation och utrustning.
Utbildning till räddningsman /kvinna
kommer att genomföras för tre av
stationens ungdomar i Karlsborg och
därmed har samtliga i personalen den
grundläggande utbildning som krävs.
Fortfarande finns önskemål om att utöka
antalet aktiva och det är vår förhoppning
att fler fastboende på Vinön kommer att
ansluta sig till stationen.
Vi arbetar för att utveckla Första hjälpenutrustningen som finns i båten med först
och främst en defillibrator att användas vid hjärtstillestånd. Undertecknad har inlämnat
ett s.k. medborgarförslag om att SSRS personal får den utbildning och delegering som
krävs och att landstinget införskaffar teknisk utrustning som är nödvändig för att kunna
göra en snabb insats vid hjärtstillestånd. Idag är chansen att överleva ett sådant på Vinön
och kringliggande öar liten pga. de långa insatstiderna från Örebro.
En stödförening skall finnas för varje station. Vi arbetar för att utveckla en sådan för
stationen på Vinön. Stödföreningens uppgift är, som namnet säger, att stödja stationen
genom eget arbete och genom att införskaffa resurser dvs. pengar och utrustning för att
driva stationen. Regeln är enkel; inga pengar lokalt = ingen station. Vi får inga statliga
pengar så vi måste klara oss själva. Gå med i stödföreningen genom att kontakta mej på
mail eller telefon. Alla kan göra en insats.
En bod för att förvara utrustning mm håller på att färdigställas. Den befintliga
”huggarvagnen” kommer att ersättas av denna. Arbetet med en iläggningsramp fortgår
på norra sidan. Vi måste få tag i betongbalkar att ha som ramper. Vi hoppas kunna få
dessa genom Strängbetong eller annat företag i samma bransch.
Slutligen; Det är avgörande för stationens fortlevnad att vi har och känner vinöbornas
och alla båtägares stöd i vår verksamhet. Fortsätt att uppmuntra och hjälpa stationen.
Den finns till först och främst för er säkerhet och trygghet. Ett bra sätt att stödja SSRS
är att bli medlem. Det kostar 550 kronor per år och den största fördelen för dej som
medlem är att du och din närmaste familj har rätt till fri bogsering till närmaste hamn
vid t.ex. motorstopp. Detta gäller alla båtar i familjen som inte används kommersiellt.
I nödläge åker vi givetvis kostnadsfritt. Som medlem får du också SSRS medlemstidning
”Trossen” fyra gånger om året samt årsboken med mycket spännande läsning från
stationerna.
En skön och olycksfri sommar önskar personalen på RS Hjälmaren genom
Patrik Montgomery
Stödföreningen SSRS Hjälmaren
mobil: 0709-404660 e-post: patrikmont@spray.se

PS Vill Du följa SSRS verksamhet i allmänhet och kanske station Hjälmaren i synnerhet via nätet kan
du titta in på hemsidan www.ssrs.se/hjalmaren. Titta in på Stationen för aktuell information.

Valborgsmässofirande
20.00 söndag 30 april vid norra badet

Kaffe med bröd, glögg, dricka, korv, godis och lotterier
Vårtal och vårsånger
Fyrverkerier
VARMT VÄLKOMNA !
Arr. Vinöns Kultur- och hembygdsförening och Vinöbagar´n

Kom ihåg att flagga!
Alla flaggor på Vinön bör hissas den 30 april 2006
med anledning av att vår kung fyller 60 år!

Trafikantombud
Vid ett möte mellan färjeledschef Anders Olby och Vinöns Kulturoch Hembygdsförening bildades ett trafikantråd som har till
uppgift att vara en kontakt mellan trafikanter på färjan och
Vägverket i Eskilstuna samt Färjerederiet.
Trafikantrådet består av Mona Blixt och Solveig Eriksson. Ni som
har synpunkter på färjetrafiken och bussförbindelser, hör av er
till Mona 019-44 80 50 eller Solveig 019-44 80 81.

Allt nu !
Pappa körde upp genom grindhålet i häcken med en mörkblå sportbil i följe. Vi
hade väntat ivrigt på honom och nu var han här. Men vem hade han i släptåg? De
hade träffats på färjan av en slump; löjtnant Dörne med fru var ute och
”söndagsåkte” och tänkte bekanta sig med Vinön mellan två färjor. Pappa kände
löjtnanten från I3 i Örebro där han var regementstandläkare med kaptens grad
och nu ville han gärna visa upp vårt nya sommarställe. Mamma såg dem genom
köksfönstret, vinkade, skar upp fler skivor av vetelängden och dukade fram två
kaffekoppar till på bordet. Hon satte också ner en skål vatten på golvet till
Dörnes unghund, schäfern Attila, som hoppat ut ur sportbilens trånga baksäte.
Under veckan som gått hade mamma målat de nya spaljéerna gröna och börjat
binda upp vildvin och kaprifol längs stugans västväggar. För att inte tala om alla
vattenkannor hon pumpat upp och kånkat till de nyplanterade syrenbuskarna.
Inne i huset stod redan pianot hon hyrt över sommaren med hennes noter på
stället. Ute och inne höll det på att bli riktigt fint. Det var så mycket man ville
göra och allt på en gång! Pappa berättade för Dörnes om kosterjollen han köpt av
svågern i Småland, om snipan som tillhört stugans förre ägare och om kajakerna,
särskilt den nya familjekajaken, Maxen, som beställts från Max Anderssons
kanotbyggeri i Västerås. Den hade levererats med lastbil i en trälåda direkt till
färjan i Hampetorp; nästan lika lång som en snipa men mindre än hälften så bred.
Den låg intill en sjöbod vid badviken, berättade pappa, och löjtnanten blev genast
intresserad. Inom militären var det kustjägarna som tränade kanotpaddling ute
bland skären. Infanterister hade inte sådana chanser, de fick hålla till godo med
”stålhästar”, det vill säga gråmålade trampcyklar för kortare
personförflyttningar. Löjtnanten vill gärna pröva på att paddla.
Så när kaffekoppen var tömd gick vi ner till stranden. Eftersom kajakens långa
sittbrunn rymde två vuxna, precis som kustjägarnas faltbåtar, gav de sig ut,
kaptenen med ryggen mot aktern och löjtnanten med näsan mot fören. Vi andra
stod vördnadsfullt kvar på land och följde dem med blickarna. De hade inte
kommit särskilt långt när Attila gav till ett tjut, slet sig lös från matte och
kastade sig i vattnet efter husse. Simmade rätt ut och försökte ta sig upp i
kajaken. Pappa parerade med
paddeln och lyckades hålla
balansen medan Attila krafsade
med tassarna på det dukspända
akterdäcket. Klorna klöste tre
långa repor i duken. Senare
lagade pappa hålen med lim och
tyglappar från undersidan, men
minnet av Attila förblev synligt
genom åren.

Det var nu inte det enda som behövde lagas; Kosterjollen!
Sommaren innan stugan på Vinön kom i vår ägo, fick pappa långpermission från
beredskapen. Familjen passade då på att hyra rum hos en fiskare på BohusMalmön norr om Lysekil tillsammans med vänner från närbelägna Färjelanda i
södra Dalsland. Det var veterinär Järle och hans fru Ingrid, musiker liksom min
mamma. Järles hade utöver de två sönerna tagit hand om Kaj, ett krigsbarn från
Finland. Världskriget pågick fortfarande ute i världen; grannländerna Norge,
Danmark och Finland var ockuperade. Nordsjön transporterade trupper och gods
för båda de stridande sidorna. U-båtar gjorde vattnen än osäkrare. Här hemma
rådde ransonering av många livsmedel. Vi åt alla våra måltider på ett pensionat
vid hamnen. Från borden vid matsalsfönstren såg man fiskebåtar omgivna av
hungriga måsar, kosterjollar och långedragsjollar på svaj och lättrodda ekor som
kilade runt på vattnet. Pensionatets mat var enkel men riklig och god,
havregrynsgröt på morgonen och till middag stuvade makaroner med köttbullar
eller var det fiskbullar? Efterrätt saftsoppa. Men Kaj, blek och undernärd,
kunde inte behålla maten och fru Ingrid fick rusa ut med honom vid varje måltid.
Jag har ofta senare undrat vad Kaj, skild från föräldrar och syskon, hade
upplevt hemma i Finland och vad det senare blev av honom.
Bohus-Malmön är till ytan lika stor som Vinön och nås, även den, med vägverkets
färja. Ön är karg och fattig på grönska och träd. Berggrunden är rosa och grå
med rundslipade granithällar. Klipporna kändes varma mot våra bara fötter,
minns jag. Det var fint för oss kring öns grunda badstränder men på andra
ställen såg man de stora stenbrotten. Ön levde ännu på sina stenbrott och sitt
stenhuggeri och från djuphamnen gick laster ut över hela världen. Sommaren vi
var där pekade man ut en trave block som beställts från Berlin för att bygga
Hitlers segermonument. Men planerna skulle ändras, stenen kom i stället att gå
till Polen för att ingå i Warszawa-gettots minnesmonument. Jag kommer särskilt
ihåg den där oroliga dagen på Malmön när en mina drivit in mot öns stränder och
militären fick rycka ut för att oskadliggöra den.
På hemväg från västkusten gjorde vi en avstickare söderut för att hälsa på hos
mammas bror Gustaf, Guggu, och hans fru Karin i sommarhuset utanför Nässjö.
Där vid sjön hade pappa sett en rar liten sprisegelriggad kosterjolle. Nästa vår,
när freden kommit till Europa, och köpet av Vinöstugan var klart, ringde han till
morbror Guggu och frågade om kosterjollen var till salu. Morbror var egentligen
ingen sjöman och skiljdes gärna från segelbåten. Överenskommet! Och nu låg
båten förtöjd vid bryggan på östra sidan av badviken på norra Vinön.
Det var en lördag och på söndagen skulle vi ut och segla om vädret tillät.
Jag kavade iväg på min röda cykel för att möta pappa som kommit ut med
middagsfärjan. På bygatan, mitt för Sigvards och Huldas hus, kom han gående

längs stenmuren med en ny
rorkult slängd över axeln.
Rorkulten hade han beställt på en
verkstad inne i stan eftersom den
gamla som hörde till kosterjollen
spruckit vid en tvär gir. Söndagen
blev fin med mild bris och vi
packade oss iväg i riktning norrut
mot Valen. Det blev en härlig
utflykt och vi barn fick turas om
att hålla i fockskotet medan pappa, kapten och van seglare, skötte storsegel och
höll kursen. Men båten var nedlastad med barn, fru och svägerska och lite mer
vatten än annars började sippra in. Min rådiga mamma lämnade då toften där hon
satt och placerade sig över sprickan i bordet. Det var tur att hon hade
baddräkten på sig liksom faster Elsie som satte sig över en annan spricka.
Läckaget upphörde!
Snickaren Gusten Malmsten gick senare igenom båten, tryckte in moraknivens
spets i träet för att avslöja röta och fick därefter byta ut flera angripna bord.
Vi hade roligt med ”Nötskalet” i några år, men båten var gisten och egentligen
inte värd att lagas mer. Den såldes vidare för en ringa penning och slutade sina
dagar upp och nervänd på stranden. Kvar i boden hade vi länge den brunmålade
masten och seglen.
Kostern hade egentligen varit för bred att ro, medan snipan i sin ålderdomliga
form var byggd för rodd – och seglats på undanvindar. Vid den här tiden syntes
bara en riggad snipa kvar på Storhjälmaren. Det var fiskaren ”Petter på Valen”
som ibland kom över till Vinön för att handla i norra affärn. Andra båtägare
rodde enbart, som Gusten i sin svarttjärade snipa. Den låg granne vid sjön med
den motorförsedda snipa vi köpt med huset. Det dröjde innan pappa började
uppskatta öns traditionella båttyp som vakade så bra i Hjälmarens krabba sjö.
Hans håg stod mer till segel och kajakpaddling. Ingen hade väntat sig att bilen
skulle köra upp med ännu en kajak, en begagnad enmans mahognykajak av märket
Nordstjernan!
Pappa hade i ungdomen byggd en kajak som han döpte till ”Cigarren” på grund av
formen, kort och bred. Med den hade han gjort många härliga utfärder från
kajakklubben i Skebäck och ut på Hjälmaren. Han berättade också ofta om
långturen med kamraterna genom Stockholms skärgård från Grisslehamn i norr
till Utö i söder.
Att stiga i en kajak är en grannlaga uppgift som pappa nogsamt lärt ut till oss
barn. På kajakklubbarna ligger bryggan ofta strax ovan vattenlinjen; man lägger

ner kajaken långsides, håller med en hand i bryggan och den andra i sittbrunnens
förpik. Sätter i den yttre foten långt fram, exakt i mitten, sänker stussen,
skjuter det andra benet in under fördäck, skiftar vikten och för in det yttre
benet under däck. Kollar att balansen är rätt och skjuter ifrån. Att stiga i direkt
från grunt vatten följer ungefär samma metod, men att stiga i från en hög
brygga är ett konststycke! Det var i en sådan situation som mahognykajaken blev
min.
Nordstjernan hade sänkts ner från träbryggan där på östra sidan av badviken.
Det skulle bli premiärturen och pappa koncentrerade sig för att kliva i. Några
fiskare hade just kommit in från sjön, dragit upp sina snipor, tagit ur korken, och
stod nu på bryggan i sina stövlar för att titta på sommargästen och den ovanliga
farkosten. Åskådare är inte alltid välkomna i känsliga lägen, nerverna kan spela in
och den här kanotisten tappade balansen och ”gick runt”.
Aldrig mer denna smala kajak med sin trånga sittbrunn! Det sade mannen som en
gång i sin ungdom stigit ur sin hembyggda kajak ”Cigarren”, lyft den ur sjön och
för första gången satt sin fot i den solvarma sanden på Vinöns strand. Han hade
omedelbart blivit betagen i ön. Vem kunde då ana vad Vinön hade i sitt sköte för
honom?
Text: Gunilla Blomé
Akvareller: Rachel Goff

Ved till salu!
Norra Vinöns byalag säljer ved till högstbjudande.
Ring Nils Svensson om du är intresserad! Tel 44 80 28

Båtmotor köpes
Utombordsmotor 3-6 hkr
som fungerar bra.
Per Stenbom 070-699 03 37

Med tanke på helgerna i april kommer några recept på desserter som avslutning på en god middag.
Pannacotta 4 port

Pannacotta med hallon 4 port

1 ½ blad gelatin
4 dl grädde, valfri sort
1 vaniljstång
5-6 stötta kardemummakärnor
½ dl strösocker

5 gelatinblad
5 dl mellangrädde
2 msk strösocker
½ vaniljstång
ev 6 cl cointreau
1 dl drickfärdig hallonsaft
1 tsk pressad citron
Dekoration: hallon, citronmeliss

Lägg gelatinbladen i kallt vatten 10 min.
Mät upp grädde och socker i en kastrull.
Snitta vaniljstången, skrapa ur fröna och
lägg dem i en kastrull.
Sjud ca 15 min. Krama ur gelatinbladen
och rör ner i gräddblandningen. Häll upp i
portionsformar och ställ kallt minst 3
timmar.
Citrussocker: Blanda 1 dl socker med
rivet skal från 1 lime och 1 citron och strö
över formarna vid servering. Pressa över
lite limejuice.
Dekoration: Antingen physalis, kiwi,
hallon eller jordgubbar.

Pannacotta med äpple & kanel
4 port
2 gelatinblad
5 dl vispgrädde
½ dl strösocker
1 tsk kanel
1 äpple
2 tsk smör
Lägg gelatinbladen i kallt vatten 10 min.
Koka upp grädde, socker och hälften av
kanelen i en kastrull.
Krama ur gelatinbladen och rör ner i
gräddblandningen. Häll upp i
portionsformar och ställ kallt minst 3
timmar.
Klyfta äpplet. Låt klyftorna mjukna i en
kastrull med smält smör och resterande
kanel. Lägg upp de varma äppelklyftorna
på pannacottan strax före serveringen.

Låt 4 gelatinblad ligga i kallt vatten 10
min. Mät upp grädde och socker i en
kastrull. Snitta vaniljstången, skrapa ur
fröna och lägg dem i en kastrull. Låt
blandningen koka upp under omrörning.
Ta kastrullen från värmen och tillsätt ev
cointreau. Krama ur gelatinbladen och rör
ner i gräddblandningen. Häll upp i
portionsformar och ställ kallt minst 3
timmar. Lägg det sista gelatinbladet i kallt
vatten. Blanda hallon- och citronsaft i en
skål. Värm i mikron. Krama ur
gelatinbladet och låt det smälta i saften.
Rör om och låt svalna. Fördela saften i
portionsformarna. Låt stå en stund i kylen
att stelna. Dekorera inför serveringen.
Vaniljpannacotta 4 port
3 gelatinblad
3 dl lättmjölk
1 vaniljstång
2 msk fruktsocker
2 dl kesella gourmet
Lägg gelatinbladen i kallt vatten 10 min.
Mät upp grädde och socker i en kastrull.
Snitta vaniljstången och lägg i kastrullen.
Låt blandningen sjuda 5 min. Skrapa ur
fröna och rör ner i mjölkblandningen.
Krama ur gelatin-bladen och rör ner i
gräddblandningen. Häll upp i
portionsformar och ställ kallt minst 3
timmar.
Kanelkokta äpplen
2 röda äpplen i tunna klyftor
1/2 dl vatten
2 msk fruktsocker
1 kanelstång
1 kvist rosmarin
Koka allt tills äpplena mjuknar. Serveras
varma eller kalla till pannacottan.

Vanligtvis är ju april en vårmånad men jag börjar nästan tvivla på att den
kommer. Nu är ju tiden för trädgårdsmässor, den stora i Älvsjö har redan
varit och den mindre men minst lika trevliga i Örebro som är mycket
närmare. Årets trender på mässan i Älvsjö är vitt och ljust lila känns det
igen? Pastellfärger har ju varit populära i flera år nu.
Årets perenn är i år kransveronikan Veronica virginica. Företeelsen med
årets perenn är ett sätt för plantskolorna att få oss att köpa mer perenner
att förgylla rabatterna med. Årets perenn är också ett sätt för branschen
att marknadsföra perenner som är
härdiga, lättskötta och utan problem,
som i sin tur ger nöjda kunder.
Kransveronikan följer färgtrenden helt
och hållet, den har ljust lila spiror
men det finns också vita och rosa.
Kransveronikan kommer från
Nordamerika som man kan gissa av
namnet virginica som betyder från
Virginia. Den blir 100cm hög men kan
under gynnsamma förhållanden bli
upp till 150 cm. Den blommar från juli
till september och är omtyckt av
fjärilar. Det är en växt med stadiga
stjälkar som i toppen bär slanka täta
ax av små blommor. Axen kan bli upp
till 20 cm långa. De mörkgröna,
lansettlika tandade bladen sitter i
kransar utmed stjälkarna.
Kransveronikan vill ha näringsrik,
fuktig och humusrik jord och vill stå i
sol till halvskugga. Den klarar sig i många år på samma växtplats utan
speciella åtgärder. Trots höjden behöver den sällan stöd. Om man vill
föröka de sker detta bäst genom delning. Vill du läsa mer om
kransveronikan kan man t ex göra det på hemsidan odla.nu
April är ju en av de månader som man är som mest upptagen med att så,
skola om, vattna, det är en förväntningens månad. Under april brukar
man kunna hålla sina plantor under rätt så bra kontroll. Nu när våren är
så pass sen så kommer det nog bli problem med att kunna avhärda
plantorna så tidigt som man skulle behöva för att de ska få plats. Läs på
fröpåsen för att se hur fröet gror bäst. Det kan vara lite bökigt att flytta
runt på de plantor som måste olika natt- och dagtemperatur men det är ju
bara några få sorter som är så kinkiga, om man vill kan strunta i att flytta
runt dem och hoppas på att några frön gror i alla fall. Många av de lite
kluriga fröna blir ju jättefina blommor så de är ofta värda att fjäska lite
för.
Hälsningar från

Rosie på Vinön!

Upptäck Östernärke Nu!
Små och stora lokalnyheter för Östernärkingar
Gör som 1000-tals andra, upptäck Östernärkeportalen med lokalnyheter
och information speciellt för dig som bor och verkar i Östernärke.
På Östernärkeportalen kan du både läsa och skriva dina egna nyheter. Det
finns förenings- och företagsguider. Det går att annonsera och man kan
publicera aktiviteter i en kalender.
Börja utforska Östernärkeportalen på www.osternarke.NET. Därifrån kan du
sen ta dig vidare till de olika delarna av portalen, tidningen finns på
www.osternarke.NU. I framtiden drömmer vi om ett forum på .COM, men där
är vi inte än.

Östernärkeportalen söker just nu en person på Vinön med skrivandets gåva
som vill vara lokalreporter och kontaktperson på Vinön. Den person som
söks skall stå med båda fötterna stadigt på ön, mitt i händelsernas centrum.
Är det just DIG vi söker? Brinner du av lust att berätta om din ö? Vill du
dela med dig av de små vardagliga händelserna på Hjälmarens pärla?
Ta chansen att när du vill och hur ofta du vill, berätta för dina grannar och
för resten av Östernärke vad som tilldrar sig på Vinön.
Rapportera om smått och stort direkt från verkligheten. Allt får rum i
Östernärkeportalen, och det kostar inget att vara med.
Tveka inte, maila omgående till info@osternarke.nu om du tror att det
är just DIG vi söker!
Bengt Bronner

Längd 140 cm, djup 48 cm, höjd skrivbord 72 cm,
med hylla 144 cm.

Skrivbord säljes

I ena hurtsen är det en hylla i skåpet och en ovanför,
i den andra hurtsen är det tre hurtsen är det en hylla
i skåpet och en ovanför, i den andra hurtsen är det
tre lådor och en hylla.
Bra skick. Honungsbetsad folie.
Prisidé 250 kr
Ring Mona Blixt 44 80 50 eller 070-370 59 50.
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v. 14

1 lördag

14.30

Studiecirkeln ”Vinön förr”

2 söndag

16-17

Biblioteket öppet

3 måndag

19.00

Gympa i skolan

4 tisdag

18.30

Brandövning

5 onsdag

19.00

Tjejträff i Vinöns skola

6 torsdag

Beställ bröd!

7 fredag

v. 15

8 lördag

16.00

Årsmöte Hembygdsföreningen i Vinöns skola

9 söndag

16-17

Biblioteket öppet

10 måndag

19.00

Gympa i skolan

14.15
19.00

Svenska Kyrkan har Öppet Hus i skolan
Tjejträff i Vinöns skola

11 tisdag

PÅSKLOV

12 onsdag
13
14
15
16

v. 16

17

torsdag

Sophämtning

Skärtorsdagen

Beställ bröd!

fredag
Långfredagen

lördag
Påskafton

söndag

16-17

Biblioteket öppet

Påskdagen

måndag

10.30

Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt
Svenska kyrkan, kyrkkaffe

Annandag påsk

18 tisdag
19 onsdag

19.00

Tjejträff i Vinöns skola

20 torsdag

Beställ bröd!

21 fredag
22 lördag
23 söndag
v. 17

24 måndag

16 -17

19.00

25 tisdag
26 onsdag

Biblioteket öppet
Gympa i skolan
Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

19.00

27 torsdag

Tjejträff i Vinöns skola
Sophämtning

Beställ bröd!

28 fredag
29 lördag
30 söndag
1 måndag

14.30

Studiecirkeln ”Vinön förr”

16 -17

Biblioteket öppet

19.00

Gympa i skolan

Valborgsmässoafton
Konungens födelsedag

2 tisdag
3 onsdag

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan

TIDSBESTÄLLNING

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

