Några ord från redaktionen……
För någon vecka sedan fick vi ett rejält bakslag på våren. Snön vräkte ner och
hela Vinön täcktes av ett vitt fint snölager. Två sagolika vinterdagar med
strålande sol följde på snöfallet. Dags att njuta av detta. Men hur länge skulle det
vara? Ja inte var det länge eftersom snön försvann lika snabbt som den kom och
ett dygn efter ”vintern” kunde vi åter njuta av våren med blommande tussilago
och blåsippor och flyttfåglarna, som t ex tofsvipan, visade sig åter.
Även denna ”vinter” har skogsmaskinerna varit framme i östra skogen. Man har
avverkat mycket skog denna gång efter vägen ner mot Stora Holmen. Så nu
sätter man åter in en extra färja för timmerbilar vissa dagar. Vi vinöbor får tacka
väghållaren så mycket för det eftersom det annars skulle bli lite problem för oss
att komma iland och hem igen.
I helgen som gått var det öppet hus i
skolan. Ett 30-tal personer passade på att
titta in för att delta eller se vad som hände
där. Studiecirkeln ”Vinön förr” höll för
fullt på med att studera gamla foton och
försökte ta reda på vilka personer som var
med på korten. Ö-bladsredaktionen hade
också ett möte för att dela upp arbetet med
månadens nummer.
Våren är också årsmötenas tid. Det första
hålls redan torsdag 3 april och då gäller det
Södra byalaget (se annons inne i Ö-bladet). Barbro, Solveig och Birgit försöker identifiera
personerna på kortet.
Nästa årsmöte har Hembygdsföreningen
den 12 april. Kallelse, verksamhetsberättelse och motioner har gått ut till samtliga medlemmar.
Läs gärna igenom dessa papper innan du går på mötet. Välkomna!
Fotografierna i aprilnumret är tagna av Ulf Johnsson, Eva Widlund, Christina Johnsson,
David Blomé, Gunilla Blomé och Berthold Hedin.

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

BYALAGSMÖTE!
Vinöns Södra Byalag kallar till möte i Vinöns skola.
3 april klockan 20:00

Konstnärer och hantverkare
Vill du ställa ut eller vara med
på försäljningen i skolan
under sommaren?
Kontakta Yvonne Karlsson
tel 44 80 57

Tjejträffarnas program i april
2 april

Tag med någon film eller något spel så ägnar vi
kvällen åt dessa.

9 april

Birgit Gustafsson har lovar att ge oss en liten inblick
i porslinsmålning och visar några föremål hon gjort.

16 april

Vi åker och besöker Fossilmuseet i Sköllersta.
För att veta hur många vi blir bör du anmäla dig snarast
till Christina 44 80 11 Mona 44 80 50 eller Yvonne 44 80 57

Samling kl 17.40 vid färjan. Samåkning.
OBS! Även Vinöns herrar är välkomna!

23 april

Vi ordnar en avslutning i trivsam form.
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”VINÖHANDDUKAR”

i olika färger och
storlekar

finns nu åter i lager.
Som vanligt fortsätter jag att baka på
beställning till fredagar under april

Vill du ha namn på, syr jag
gärna dit det.

BUTIKEN ÄR ÖPPEN
VALBORGSMÄSSOAFTON OCH 1 MAJ
SAMT LÖRDAG-SÖNDAG I MAJ
08 - 17

Jag har även lite andra presentartiklar.
Välkommen på besök!

Beställningar mottages som vanligt
Christina Johnsson

Tel 44 81 60 eller 070 - 239 02 11

Tel 44 80 11 el 0703 547 654

Sten Karlsson

___________________________

__________________________________

Nu finns…

KONFERENSER
i nygammal skolmiljö

penséer och potatis
så- och planteringsjord

Vi ordnar dagkonferenser för mindre
grupper upp till 25-30 personer, även

mer plantor efter hand

fika och mat på möten och privata
tillställningar, t.ex. födelsedagsfester,

Ring för aktuell information.

dop, begravningar.

Välkomna!
Bokning och förfrågningar:
Mona Blixt

Yvonne Karlsson tel 019 - 44 80 57,
073 - 928 04 05

019-44 80 50
070-370 59 50

Veronika Persson tel 070 - 743 82 45
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NY BROSCHYR
Hej alla företagare på Vinön!
Vi i företagsgruppen arbetar för tillfället på en broschyr
som innehåller en karta och kort information av vad just
ditt företag erbjuder. Tanken med broschyren är att den
ska fungera som ett komplement till nuvarande
turistbroschyr.
Kostnaden för broschyren delas mellan alla företagare som vill vara med.
Layouten kommer att vara kostnadsfri, så vi betalar endast för tryckningen.
Om ni vill medverka vill vi ha en kort presentation av er verksamhet på max tre
meningar, er logga (om ni har någon), telefonnummer samt ev. mailadress.
Dessa uppgifter vill vi ha in senast tisdag den 8 april.
Maila till; persson_veronika@hotmail.com eller
therese_allard@hotmail.com
Företagsgruppen
genom Veronika och Therese

Studiebesök med Bondecirkeln
Torsdagen den 10 april är det planerat ett
studiebesök till Åloppe Ekomat i Uppland.
Där ska vi under en dag se hur deras
förädlingsstation ser ut.
Vi får veta hur de har gått till väga för att
förverkliga sin dröm om att kunna producera
och sälja lokalt tillsammans.
Är ni intresserade av att följa med så kontaktar
ni Rose-Marie på tfn; 019-44 80 86 eller
Therese på 019-44 80 22 alt 0768 56 46 95 så snart som möjligt!
Bondecirkeln
genom Rose-Marie och Therese
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Rapport från Arbetsgruppen Norra Badet
______________________________________________________________________________
Sedan arbetsgruppens bildande och första möte i november 2007 har gruppen haft sju möten varav två
tillsammans med Erkki Waineby från Örebro Kommun.
Arbetsgruppen bestod från början av Sten Karlsson, Sofia och Margaretha Fahlander samt Catrine och
Tomas Neiler. Gruppen har efter tidens gång vuxit och sedan februari-mars 2008 ingår även Joakim
Holmkvist, Rikard Widlund och Veronika Persson.
Norra Badet har de senaste veckorna genomgått en hel del förändringar. Man har röjt upp i buskage både
vid Anders Winestrands sjöbod och vid stenmuren som delar stranden.
Stranden på den östra sidan om stenmuren har även schaktats av för att undvika att den växer igen samt
göra plats åt en sandlåda för barnen.

Här följer en liten rapport i korthet över vad som hänt hittills:
* Nya toaletter
En vanlig samt en handikapptoalett, med slamtömningssystem kommer att installeras av Örebro
kommun under våren då latrintömningen av nuvarande dass förbjudits sedan årsskiftet 2008.

* Nya bryggorna
Nya bryggor samt flotte är beställda och kommer enligt preliminära uppgifter från Örebro kommun att
levereras i slutet av april.

* Livräddningsutrustning
Ny livräddningsutrustning till Norra Badet kommer att beställas av kommunen då nuvarande är mycket
sliten och delvis förstörd.

* Fler sittmöjligheter
Kommunen skall beställa fler bord med fasta bänkar som vi
kan placera ut på valda platser nere vid badet.

* Utökade grillmöjligheter
Kommunen skall hjälpa till att utöka nuvarande grillplats.

* Vedförvaring
Det gamla dasset som delvis saknade dörr efter tidigare skadegörelse, har placerats vid Anders
Winestrands sjöbod och kommer att fungera som vedförvaring. Den del av det gamla dasset som
fortfarande går att låsa kommer att fungera som ett lager av detsamma. Ved kommer sedan vid behov att
fyllas på i den öppna delen.
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* Anslagstavla
Anslagstavlan vid Missionshuset har skänkts till arbetsgruppen och satts upp på Norra Badet vid Anders
Winestrands sjöbod. Där kommer arbetsgruppen att informera badgäster och övriga om vem som
ansvarar för skötseln av badplatsen samt vilka man kan vända sig till vid eventuella frågor.

* Strukturerad sophantering
Då soptunnorna som Norra Badet disponerar använts vårdslöst av både badgäster och boende tidigare år,
kommer de fortsättningsvis att endast ställas fram två och två. Detta för att undvika att alla tunnor
används och blir halvfulla samtidigt.
Ett eventuellt sophus eller liknande där soptunnorna kan förvaras håller även på att ses över.

* För barnen
Efter godkännande från Lennart Eriksson har alltså marken söder om stenmuren vid Norra Badet
schaktats av och där kommer en sandlåda för barnen att sättas upp under våren. Örebro kommun
kommer även att bekosta riktig lek-sand att fylla upp den med.

* Underhåll av stenbryggan
En reparation av Stenbryggans gamla västra sida kommer att ske då den är i dåligt skick.

* Daglig tillsyn
Margaretha Fahlander har tagit på sig huvudansvaret för den dagliga tillsynen av Norra Badet under
sommaren 2008. Med daglig tillsyn menas kontroll av toaletter och soptunnor, påfyllning av ved m.m.

Detta var en liten sammanfattning av vad vi hittills åstadkommit. Arbetsgruppen jobbar nu
vidare med fler förslag på förbättringar av vår badplats.
Väl mött på årsmötet den 12 april 2008 då arbetsgruppen finns representerad för att mer
ingående redogöra för vårt arbete och svara på eventuella frågor Ni kan tänkas ha.
/ Sofia Fahlander

Har du några idéer och tankar om hur Du vill ha det på Norra Badet eller skulle
Du också vilja delta i vår arbetsgrupp?
Hör i sådana fall av dig till någon av nedanstående personer i arbetsgruppen:
Margaretha Fahlander

019-44 80 60

Sten Karlsson

019-44 81 60

vinobagarn@allt1.se

______________________________________________________________________________

VÅRSTÄDNING!
Lördagen den 26 april 2008 kl 11.00 träffas vi vid Norra
Badet för en gemensam vårstädning.
Vi avslutar med gemensam fika.
Medtag fika, korv samt redskap.
Välkomna!
Vid frågor, kontakta Margaretha Fahlander
tele 019-44 80 60
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I skrivande stund håller trädgårdsmässan i Örebro på Conventum just på
att avslutas. Saker som jag tycker hör hemma på mässan som blommor,
frön och gräsklippare får konkurrens av bröd, grillolja, salva för nariga
trädgårdshänder, bilar och en mängd olika ljuslyktor och lull lull. Det mest
spännande är att man lätt kommer hem med ost, godis och en korv men
inte en enda växt.
Jag tog med mig systern och sonen för att få lite inspiration inför årets
odlingar. Det var en vacker tanke men det jag inte hade tagit med i
beräkningen var att en sexton månaders kille som hade suttit still i nästan
två timmar var full av spring och bus. På en trädgårdsmässa står mycket
saker på golvet, färgglada saker, saker som rör på sig när man petar på
dem. Sonen tyckte det var jättekul med alla människor, saker, skyltar ja
allt. Systern och jag turades om med att springa efter Karl-Erik och att ta
hand om vagnen, mässan är ju inte så stor så vi kom inte från varandra
för man kunde alltid lyssna efter ”Nej, nej akta den”. Det fanns ju även
korv på mässan så eftermiddagen var komplett.
Från mässan i Örebro är det svårt
att utläsa några riktiga trender inför
det kommande trädgårdsåret och
egentligen är ju trenderna bara till
för att sälja mer trädgårdssaker.
Trender i trädgården är som trender
är mest bara att man belyser någon
färg eller aspekt av trädgården som
fenomen. Det kommer väldigt sällan
några ”nyheter” utan det mesta är
återvinning av gamla idéer, och
återvinning är ju bra. Man kan ju
anamma det man tycker är fint och
bra och strunta i resten, det är ju
man själv som bestämmer vad man
tycker om och vad man vill ha.
Eftersom jag inte äger en
trädgårdsinredningsbutik kan jag
kosta på mig att ha de här åsikterna.
Trots några bakslag får vi väl hoppas att våren är på väg. De växter som
hade kommit innan snön verkar ha repat sig efter att snön smält bort. De
flesta av dem klarar några minusgrader. Snart kommer vi kunna njuta av
penséer i alla möjliga färger och efter dem så kommer alla vårblommor i
en rask takt så håll ut!
Ha det bra önskar

Rosie på Vinön!
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Hemsändning av matvaror
Det ser ut att lösa sig!
Vi kommer troligen att få möjlighet att beställa hem
matvaror en gång i veckan.
Det är inte riktigt klart, men om det blir av så kommer vi
att ha ett informationsmöte. Håll ögonen öppna, för jag
hoppas och tror att vi är i gång redan under april.
Det ser ut att bli en provperiod, så det är viktigt att alla som vill
utnyttja tjänsten hakar på ganska tidigt.
Har du frågor innan dess ska du givetvis höra av dig till mig.
Åsa Ödman, 44 80 19

Länsbygderådet
Jag har varit på årsmöte med länsbygderådet. Det var ungefär som årsmöten
brukar vara, men på eftermiddagen var det ett eldsjälsseminarium med två
intressanta och inspirerande föreläsare. Inez Abrahamsson som är vice
ordförande i ”Hela Sverige ska leva” och har hållit på med landsbygdsutveckling i många år. Hon bor i Latikberg utanför Vilhelmina. Den andra
föreläsaren var Alec Carlberg som har startat arbetskooperativet Basta i
trakten av Södertälje, ett kooperativ som genom meningsfulla jobb ger
människor i utanförskap fotfäste igen. Basta är ett ”socialt företag”, och ett
exempel på att kooperativ kan vara en mycket bra form för ett företag.

”Sociala företag är en plattform för jobb, mänskligt växande och goda affärer”
Det fanns flera intressanta broschyrer om sociala företag (och om att driva
dem). Jag tog några. När jag har tittat igenom dem lägger jag dem på skolan.
/Åsa Ödman
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Jag tycks komma ihåg…
Vi var ute och rodde snipan på Vallentunasjön. Mina tankar vandrade till
Hjälmaren - och sedan osökt till Vinön mitt i sjön.
-

Du växte ju upp i Örebro. Kände örebroarna till Vinön såvida de inte hade
släkt eller vänner på ön, undrade Rachel.
Egentligen inte. Folk hade sportstugor i Kilsbergen, torp uppe i Bergslagen
eller så firade många semestern på västkusten, svarade jag.
Inte precis där det fanns varma badsjöar?
Nej, därför var Vinön så härlig för oss barn. Där fanns sandstränder, vattnet
i den grunda sjön blev varmt och badbart tidigt på sommaren. Där fanns
bondgårdar att hälsa på, djur i hagarna och många andra barn att leka med.
Där fanns butik och skola för öns egna. Också var det ett äventyr att åka
med färjan från Hampetorp på fastlandet.

Medan min pappa David som yngling själv upptäckte Vinön från sin kanot kom
andra blivande sommargäster dit genom släkt bosatt på ön. Det är länge sedan
och nu vilade jag på årorna i en helt annan sjö. Jag kisade bort över vattenspegeln. Medan vi drack kaffe och pratade kom minnena tillbaka ett efter ett:
Vilka var de nu? Kom inte familjen James från Kumla ut till ön för att fru James
var släkt med Frida i norra handelsboden? I den sluttande hagen ett stycke norr
därom lät ”Jemsarna” bygga om och till ett uthus till en rymlig sommarbostad.
Hönsen hade fått maka på sig. De två stora pojkarna, Robert och Henry, såg till
att familjen skaffade båt. En gång när vi var på norra stranden kom de
puttrande. Båten hade stor aktersnurra och de tänkte åka vattenskidor
bakefter. Det här var tidigt femtiotal och vi hade alla sett bilder på ungdomar i
Amerika som vinkade till fotografen från sina vattenskidor. Vi ville förstås vara
med och åka vattenskidor. Men det blev aldrig av, båten var inte snabb nog och
skidorna bara sjönk i försök efter försök. Familjen behöll dock båten i många år
och gjorde utfärder från förtöjningsplatsen vid norra vikens brygga.
Det dröjde inte länge förrän Jemsarna fick grannar i den höglänta och soliga
hagen, det var familjen Kumlin, jag tror de var från Ludvika. Flera stugor växte
upp på tomten för den nära släktens hushåll. Där var alltid många barn.
När jag tänker efter – ett barns värld är så liten - så var det just till norra ön
som sommargästerna tycktes samlas på den tiden. I Harald och Elisif Olssons
stora boningshus på gården fanns en extra lägenhet och den hyrde familjen
Backman med sina två flickor i många år. Herr Backman var skräddare i Örebro.
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Min yngre syster brukade hålla till i Olssons lagård där hon fick pyssla om den
vita hästen Vega. En söndag satt hon på backen intill bygatan och sydde om en
jutesäck till hästsadel för Vega. Som alla barn ville
hon att förbipasserande skulle se hur duktig hon var.
Hon berättade senare en historia. Den handlade om
honom vi barn kallade ”Tjocka Eriksson”. I det
gråmålade huset norr om Olssons bodde familjen
Magnus Eriksson sommartid. Alla visste att familjen
var djupt religiös och tillhörde en frikyrka i Örebro.
Det förvånade därför ingen när de hörde att herr
Eriksson på sin promenad kommit förbi flickan som
sydde, stannat till, tittat ner på ungen och sagt åt
Gunilla Blomé i hemgjord sadel på Olssons Vega.
henne att inte arbeta på Herrens dag! Hon fattade
nog inte så mycket av tillsägelsen, slutade sy för stunden och väntade till han
gått förbi. Men hon lade händelsen på minnet för en tillsägelse var inte vad hon
väntat sig.
När vår familj köpte hus på Vinön bodde en mor och dotter i grannvillan åt söder.
Dottern gifte sig den sommaren. Det var första gången jag bevittnade sedvänjan
att pryda ingången till en bröllopsgård med två vitbarkade unga granar där
endast den gröna toppen lämnats kvar.
Efter dem hyrdes huset ut först till den nya lärarinnan och sedan till
sommargäster. Där var Wanda Cederlund och hennes bästa vän, fröken
Granström. Wanda var så vänlig mot alla. Därefter kom familjen där de små
barnen fick åka skrinda till stranden. Deras mamma hade en lång blond fläta
nerför ryggen och en solkänning med jättelika röda och gula blommor. Hon var
vegetarian och chockerade min mamma en dag när min mamma låg på knä vid
pumpen och fjällade en gädda: Hur Ebba bara kunde tänka sig att laga och äta
likdelar! Ebba gillade inte att fjälla fisk så det var fel tillfälle att komma med
en sådan anmärkning. Men hon hyste viss förståelse eftersom naturläkaren Are
Waerland just de åren missionerade för en vegetarisk livsstil vitt och brett
genom landet. Jag minns att vi fick äta kruska-gröt, gå på den nyöppnade
vegetariska restaurangen vid Pumpkälltorget och handla örtté i hälsokostbutiken.
Sommaren därpå bodde en redaktörsfamilj i huset. Pappan var nattredaktör på
Nerikes Allehanda, han njöt av en lugn semester på Vinön och tyckte om att
promenera på bygatan. Många år senare, när jag själv var praktikant på NA,
mötte jag honom igen: på redaktionen satt han kväll efter kväll vid det stora
centralbordet och plockade ihop morgondagens tidning – ett mycket stressigt
jobb. Alltid en cigarrett självrökande i askfatet, en kopp kallt kaffe bredvid
Haldan och den för journalister då så vanliga medicinflaskan med vit ”magsoppa”.
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Nästa sommargäst i grannhuset var familjen Sven och Linnea Haglund med sonen
Lennart. Mitt emot Haglunds, på andra sidan bygatan, där Ernst och Tora Nilsson
senare skulle bo, fanns ett gammelhus och där bodde familjen Lundholm med sina
två pojkar Erik och Bertil. Pappa Lundholm minns jag som en sjuk man som kunde
komma ut en liten stund och gå omkring i trädgården iförd morgonrock. Han gick
bort tidigt och fru Lundholm fick ensam uppfostra deras söner. Jag minns
hennes bestämda stämma när hon tillhöll pojkarna än det ena än det andra.
Många år senare var jag på besök i Rom och hade just kommit till Vatikanmuseet.
Stod vid räcket till ett galleri ovanför souvenirbutiken när jag hörde en bekant
röst där nerifrån! Jag tittade på Rachel och sade: ”Den där rösten känner jag
igen! Det är fru Lundholm! Ja, där nere satt hon och kommenterade vykorten
med sitt ressällskap.
Än senare, när Haralds och Elisifs Marianne gift sig med fru Lundholms Erik,
kom Erik en sommarkväll, knackade på hos oss och sade: ”Kom med oss ner till
stranden och se våra vinthundar löpa fritt”. Det var vackert att se, hundarna var
snabbare än vinden. Det var innan barnen kom, två flickor.
Sommarlivet tycktes dras till norra stranden och sjön.
Vid vägen ner till stranden låg Hilding Johanssons stuga.
Johansson hade köpt min pappas första snipa och han
brukade ligga med snipan ute på Åsen och pimpla abborre
tillsammans med Gusten Malmsten som var bosatt på ön.
Grannstugan tillhörde cykelhandlare Segelberg. Hans fru
Stina brukade bjuda oss barn på saft när vi lekte ned
Ulf, deras son. En gång råkade Ulf trampa på en glödhet
Hilding Johansson och Gusten Malmsten
kratta som använts till att raka ihop en brasa. Ulf kunde
pimplar på Åsen.
inte hålla tillbaka tårarna. Min mamma Ebba som var
sjukvårdskunnig lade om såret och övervakade hans tillfrisknande. Det tog en
vecka och Ulf fick sitta på stranden medan vi andra badade.
I det röda tvåvåningshuset vid stranden – den gamla lärarbostaden som
timmermannen Orvar flyttat från skoltomten och byggt upp igen - bodde de två
kusinerna Grefberg med sina familjer. Det var Axel färghandlaren med barnen
Birgitta och Lars och advokaten Hans med barnen Gösta och Marianne. Båda
fruarna hette Astrid! Axels fru var mörk, Hans fru blond. Så för enkelhetens
skull fick de heta ”Mörka Astrid” och ”Ljusa Astrid”. En sommar stod en
inhägnad med kycklingar utanför huset. Det var meningen att kycklingarna skulle
växa upp för att bli middagsmat. Ingen nändes förstås slakta dem! De återgick
väl till bonden som en gång sålt de gula små bollarna.
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Sen var det Sten Jonsson med hustrun Inga och dottern Birgitta. Sten var en
mycket storväxt man – och stark. Han hade varit brottare och vi kallade honom
”Brottar-Sten”. Det var tack vare Brottar-Sten som den stora badbryggan
kunde byggas och på medar skjutas ut i viken på lagom grunt vatten för alla barn
som höll på att lära sig simma.
Det är så länge sedan, men många av oss som var sommargästbarn på den tiden
tillbringar ännu fritiden på Vinön – några har återvänt och blivit bofasta med allt
vad det innebär.

Text: Gunilla Blomé och Rachel Goff
Foton: David Blomé och Gunilla Blomé
Akvarell: Rachel Goff

Feriepraktikplatser
Kommunen ordnar som vanligt feriepraktikplatser för ungdomar under sommaren
2008. Platserna gäller främst de ungdomar som går ut årskurs 9 i grundskolan,
därefter för de ungdomar som går ut årskurs 1 och i sista hand för de som
slutar årskurs 2 i gymnasiet.
Ungdomarna ska i år arbeta under en 3-veckors period/ungdom på sommarlovet
under vecka 25-33. Feriepraktikönen är 47 kr/timme (2007). Alla ungdomar som
är intresserade av att arbeta i Vinöns skola under sommaren anmäl er på speciell
blankett till
Ungdomsslussen, Box 321 30, 701 35 ÖREBRO
Frågor besvaras av Björne Nilsson tel 21 39 74
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LANDSBYGDSRIKSDAGEN
Tre dagar i Lycksele för
Eva, Mona och Therese

Med tåget till Lappland
Folk vallfärdade till Lycksele denna helg. Vi såg dem redan på tågstationen, några förväntansfulla ”riksdagsledamöter”
som skulle ta nattåget upp till Lappland. Tåget var förlängt med så många extravagnar att perrongerna inte alltid räckte
till visade det sig senare. Vi hamnade i en av de extra insatta liggvagnarna tillsammans med ett gäng förväntansfulla 93:or
från Göteborg som skulle till Kalix på bandyturnering. På hemvägen fick vi veta att de kom på fjärde plats i turneringen.
Trångt var det alltså på tåget och när vi sedan upptäckte att vi faktiskt var sju personer i kupén började vi fundera på om
det skulle bli någon sömn alls denna natt. I Stockholm kopplades ytterligare en vagn på och då lättade trycket på de
överfyllda kupéerna. Efter en del bestyr med bäddning kom vi till slut i ordning i var sin brits och upptäckte då att alla i
vår vagn hade tagit natt. Det var lugnt och fridfullt och vi somnade gott till det susande ljudet från tågets färd genom
natten.

Från vår till vinter
När vi vaknade på morgonen hade vi förflyttats från ett vårlandskap med blåsippor där
hemma till ett vinterlandskap med mycket snö. I Vännäs fylldes tre bussar denna dag
med alla resenärer på väg till Landsbygdsriksdagen. I tio mil fick vi sedan fara genom ett
vackert vinterlandskap med stora områden av orörd vit fin snö som gnistrade så vackert
i solskenet. Så närmade vi oss Lycksele och där vid en jättestor rondellsnögubbe dök det
upp, Hotell Lappland, som var basen för Landsbygdsriksdagen. Vår buss fortsatte dock
över en bro in till själva stan. Vi som inte fick plats på Hotell Lappland fick bo på olika
hotell inne i stan eller flera mil utanför Lycksele. För även om Hotell Lappland är ett
stort hotell räcker det inte till när 1100 personer samlas till riksdag.
Efter att ha installerat oss på vårt lilla familjehotell i centrala Lycksele var det dags att
bege sig till Landsbygdsriksdagen. När vi hade trasslat oss fram till bron över Ume älv
vandrandes utmed en trafikerad bilväg upptäckte vi promenadvägen på isen. Det blev
den självklara vägen sedan mellan vårt hotell och Hotell Lappland. Som öbor njöt vi av
Mona och Therese på Vännäs station
att få vandra på isen, något vi inte har kunnat göra hemma denna vinter. När vi närmade
oss hotellets entré såg vi ett bekant ansikte. Den första personen vi mötte här i Lycksele var ordförande i Örebro läns
Länsbygderåd, Sivert Gustafsson, som veckan innan hade besökt oss på Vinön i samband med en nätverksträff.

Möten
Vid registreringen träffade vi flera bekanta och det är en del av det roliga, en del har man kanske inte sett på flera år och
det blir alltid mycket att prata om. Vilka frågor driver ni hos er nu? Hur har det gått med det där bostadsprojektet som ni
höll på med? Vilka seminarier ska ni gå på? Sorlet steg och det var många som hade mycket att prata om under lunchen.
Att servera så många människor samtidigt kan inte ha varit en lätt uppgift, men det fungerade alldeles utmärkt. Det var
inga problem med att få sin specialkost heller, en eloge till serveringspersonalen!
Invigningen följdes inte bara av dem som lyckades få plats i själva plenisalen, vilket vi
faktiskt gjorde – på tredje bänk dessutom, utan även via storbildsskärmar i många andra
lokaler på hotellet. Det var mycket välordnat så alla kunde följa med vad som hände på
scenen. En av invigningstalarna som säkert satte sina spår hos många var Ole von
Uexkull, vd för det alternativa nobelpriset ”The Right Livelihood Award”. Bra att man
kan läsa hela hans tal på hemsidan www.helasverigeskaleva.se

Snö, is, eld - trumma och sång

Eva i samspråk med Inger Normark från
Glesbygdsverket

Landsbygdsriksdagen hade egentligen två invigningar, en inne och en ute. Som utemänniska uppskattade man verkligen
den storslagna invigningen på kvällen inne i Lycksele. Marschaller och facklor lyste välkomnande när alla 1100 deltagare
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intog torget mitt i stan. En grupp eldakrobater jonglerade med sina eldklot och det dova ljudet från trolltrumman
samlade deltagarna till en andra omgång av invigningstal. Efter såväl Lyckselehymnen som samisk björndans kom så
Roger Pontare till sist och framförde en sång tillsammans med en sames jojk. Det var mycket stämningsfullt och väl
inramat av isen, elden och snön. Och därmed var riksdagen ordentligt invigd och alla började tacksamt röra på sig för att
återfå värmen i kroppen.

Mycket att välja på
Seminarier, miniseminarier, utställningar och program på scenen, hela tiden pågick
det något. Det var inte lätt att hinna med allt man ville gå på. Första dagen var det
trångt i utställningskåtan, men senare gick det riktigt bra att se vad här fanns och
då blev det också tid att prata med alla duktiga människor som stod vid montrarna.
Som öbo letade vi självklart kopplingar till skärgården, men det var nog bara på två
ställen vi hittade något sådant. Förutom bland Glesbygdsverkets alla publikationer
var skärgården även omnämnd i montern från Luleå kommun.
Det ena seminariepasset avlöste det andra och man gick mellan lokaler med namn
som Myskoxen, Vargen och Renen. Om man som vi hade bokat in sig på alla
seminariepass fanns det just ingen tid över för att gå på alla intressanta
miniseminarier som hade drop in. De flesta seminarierna var på Hotell Lappland,
men Regeringskansliets seminarier var på Ansia, stugbyn på ”andra sidan” älven,
dit man kunde promenera eller åka med busstransfer. Regeringskansliet anordnade
där ett antal dialogmöten för att lyssna in vad gräsrötterna har för tankar och idéer
kring en positiv landsbygdsutveckling. Vi blev verkligen imponerade av det
genuina intresset att lyssna in oss ”lantisar”.
Ett seminarium där vi fick skratta mycket var ”Vi gör det på landet”. Fyra unga driftiga entreprenörer berättade på ett
härligt sätt om varför de hade valt att starta eget på landsbygden och hur det var. Seminariet leddes mycket proffsigt och
genom inspel från publiken blev det ett av de bättre seminarierna som vi var på.
En viktig del under dessa dagar är tiden mellan seminarierna och kring måltiderna, då det blir tid för mingel och samvaro.
Bra underhållning bjöds det också på. Första kvällen var ett lysande exempel på ett lyckat byasamarbete av ett
annorlunda slag. Gänget från Hammarstrand ”Allt för byn” (kända från TV) överraskade och bjöd på en verkligt bra
scenshow.

Fyra ministrar till Lycksele
Att få fyra ministrar till den tionde Landsbygdsriksdagen var
verkligen inte dåligt. Det säger kanske en del om hur regeringen
ser på byarörelsen och landsbygdens möjligheter. Miljöminister
Andreas Carlgren inledde första dagen och Mats Odell,
kommun- och finansmarknadsminister avslutade sista dagen. När
näringsministern Maud Olofsson och jordbruksministern Eskil
Erlandsson samverkade i sitt framförande kompletterade de
varandra väldigt bra. Maud är oerhört rapp i sitt framförande och
det finns inte mycket utrymme till reflektion över det hon säger.
Men när den sävlige smålänningen la ut texten fick vi åhörare en
chans till återhämtning. Mer om vad ministrarna och andra talare
sa kan man läsa på hemsidor som www.landsbygdsriksdagen.se
och www.helasverigeskaleva.se

Träffpunkt för engagerade landsbygdsbor
Landsbygdsriksdagen firade tjugo år i och med denna, den tionde landsbygdsriksdagen. Många vinöbor har genom åren
deltagit i dessa arrangemang. För Eva var det den fjärde landsbygdsriksdagen.
- Det var länge sedan sist och jag kan konstatera att även om det har blivit ett större arrangemang så är det fortfarande en
fantastisk träffpunkt för engagerade landsbygdsbor som tillsammans med olika offentliga myndighetspersoner har
samma mål - att utveckla landsbygden.
För Mona och Therese var det den första landsbygdsriksdagen, men förmodligen inte den sista. Om två år är det
Värmland som är värdar för arrangemanget, nära och bra för oss vinöbor.
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Eva Widlund, Mona Blixt och Therese Allard

40 år sedan Vinöns poststation lades ner
Närkes Vinö 1901-1968
Den 30/4 är det 40 år sedan postkontoret på Vinön drogs in. Trots att jag knappt har
några egna minnen från den tiden så har jag forskat lite i dess utveckling och lite av
intresse har jag förhoppningsvis hittat.
Det första försöket att få ett postkontor på Vinön gjordes redan 31/10-1888. Då ansökte
fiskhandlare Anders Persson om ”inrättande av en poststation samt att fyra turer fram
och åter inrättades deremellan och Lännäs”. Skollärare Berg erbjöd sig att mot en årlig
ersättning av 50 kr förestå poststationen. Carl Olsson erbjöd sig att ombesörja posttransporten mellan Vinön och Lännäs för 190 kr/år.

Flera försök
Kungliga Generalpoststyrelsen avslog ansökan 23/4-1889 med motiveringen: Enligt uppgifter från Lännäs
Poststation har under vintertiden i medeltal avsänts endast 6-8 vanliga brev och 1-2 värdeförsändelser i månaden.
Kostnaden för en Poststation på Vinön skulle överstiga beräknade inkomster med 140 kr/år. Även postföreståndaren i Lännäs avstyrkte ansökan.
Ny ansökan om inrättande av poststation inkom till Kungliga Generalpoststyrelsen 19/4-1900. I denna lovar
handlaren C. Eriksson att mot 100 kr i ersättning sköta poststationen och hemmansägaren N.P. Andersson att
sköta om befordringen mellan ön och Lännäs för 300 kr/år.
Det visade sig dock att denna ansökan ej kunde accepteras av både södra och norra byn varför ett nytt förslag
togs fram vilket inkom till Postkontoret i Örebro 18/1-1901 varefter en ny ansökan inskickades till Kungliga
Generalpoststyrelsen 16/7-1901. I denna erbjuder sig åter Folkskollärare Berg att sköta poststationstjänsten för i
allt 300 kr/år. Denna gång gick det bättre och den 20/8 1901 beslutade Generalpoststyrelsen att poststation skulle
inrättas på Vinön den fr.o.m. 1/11 1901.

Post-tidtabell
Så här såg den första posttidtabellen ut. Den ändrades inte nämnvärt dom första 20 åren.

Posten hämtades i Prästgården av en ”postförare” och fördes med båt eller över isen till Vinön.
Vid isläggning/islossning kunde det hända att ingen post kunde hämtas på en vecka eller mer.
Uppbörden åren 1922 – 1932 varierade mellan 700 och 900 kr om året. I slutet av 1940-talet hade den ökat till
mellan 1600 och 1800 kr/år och låg sedan kvar på den nivån fram till nedläggningen. Intressant att notera är att
efter 1939 så har kostnaderna varje år fram till nedläggningen överstigit inkomsterna.

Post-personal
Under åren har följande personer varit ansvariga för posten på Vinön
1901-11-01 – 1907
Carl Johan Berg
1907 – 1932-09-30
Anders Petter Pettersson
1932-10-01 – 1965-03-31
Lilly Fahlander
1965-04-01 – 1967-05-15
Anna-Greta Olsson
1967-05-16 – 1968-04-30
”Olle” (Olof Eskil) Juhlin
Ett antal personer har dessutom arbetat kortare tider som vikarier vid semester och sjukdom:
Gustaf Fahlander, Ingrid Bengtsson (Lännäs), Ellen Fahlander, Ruth Holmqvist, Hulda Hermansson och
Anna-Greta Olsson.
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Postombud
Sedan början av 50-talet hade posten öppet 3 timmar om dagen
måndag till lördag. Under tiden 1968-05-01 till 1973-09-29 var Juhlin
Postombud på Vinön (Odensbacken POB 1) med två timmars
öppethållande i post-kontoret. Nu fick Juhlin själv hämta posten i
Odensbacken för att sedan sortera den på Vinön. Under tiden med
postkontor hade en postförare hämtat posten, den sista tiden skötte
Kjell Olsson om detta.

Lantbrevbärare
Posten blev senare uppsagd och 1973-10-01inrättades en lantbrevbärarlinje från Odensbacken (LBB4,
senare LBB 7) och Olof Juhlin blev Vinöns första lantbrevbärare. Hösten 1976 slutade Juhlin och efterträddes
av Erik Svingberg.

Poststationer i bygden
Som jämförelse kan nämnas att poststationerna på fastlandet öppnade och nedlades enligt följande:
Lännäs 1875-01-01 – 1967-09-30
Asker 1875-01-01 - 1967-09-30
Läppe 1899-08-01 – 1968-04-30
Att inte posten på Vinön nedlades samtidigt med Lännäs och Asker berodde på svårigheter med färjeförbindelserna. Man behövde mer tid för att utarbeta ”en för alla parter godtagbar lösning”. En utredning visar att det vid
denna tid fanns 71 hushåll med brevlåda och att körsträckan skulle bli 12 km per tur.
Ett förslag framfördes av Askers kommunalnämnd som gick ut på att flytta poststationen i Asker till Hampetorp
som då skulle betjäna hela Lännäsdelen av kommunen. Ett annat, utarbetat av Juhlin, skulle innebära postombud i
Hampetorp och lantbrevbäring på Vinön med extrafärja på förmiddagen.
Därav blev dock intet utan efter en tid med postombud på Vinön inrättades lantbrevbäring från Odensbacken.
Johan Winegård

Foto: Berthold Hedin

Lilly Fahlander framför poststationen ”Närkes Vinö”
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Månadens boktips
Alla tiders bröd av Siv & Key L Nilson
Nybakt bröd har i alla tider satt guldkant på tillvaron och det finns en mängd
spännande brödsorter. I boken delar författarna med sig av sina favoritrecept på
bröd från olika delar av landet, men även från övriga världen. Här finns ett hundratal
recept på välsmakande bröd för både vardags och fest, enkla, snabbakade och mer
avancerade.
Att knåda en deg och forma ett bröd är en konst som alla kan lära sig och inte minst
nybörjaren får goda råd och tips på hur man lyckas bäst med sitt brödbak. Boken
innehåller också ett antal läckra och festliga smörgåsrecept.
Några recept ur boken
BRÖD MED BACON ELLER OLIVER
1 bröd
Ugn 200º

IRLÄNDSKA POTATISBRÖD
16 st
Ugn 225º

50 g jäst
4 dl fingervarmt vatten, ca 37º
2 tsk salt
1 dl olivolja
1 dl grahamsmjöl
9-10 dl vetemjöl special
Fyllning och strö
100 g bacon, finstrimlat
eller
ca 150 g svarta oliver
sesam eller vallmofrö
Gör så här
Smula jästen i degbunken. Rör ut den med
lite av vattnet innan resten slås i. Arbeta in
alla ingredienserna utom fyllningen och ta i
så mycket vetemjöl att degen inte kladdar.
Jäs degen i bunken ca 30 min. Stek baconet
och låt det rinna av på hushållspapper eller
låt oliverna rinna av i en sil. Knåda degen
rejält på lätt mjölat underlag och arbeta
samtidigt in fyllningen. Forma brödet som en
längd, fläta eller som du tycker och lägg den
på plåt med bakpapper. Jäs brödet på plåten
cirka 30 min. Pensla brödet med ljummet
vatten och strö på önskat frö. Klipp
eventuellt snitt i den släta längden. Grädda
brödet mitt i ugnen cirka 30 min. Spraya
eventuellt några gånger med vatten ur en
blomspruta för att få ytan spröd och blank.
Låt brödet svalna på galler men utan bakduk.

5 dl vatten
2 msk potatismjöl
50 g jäst
½ dl mjölkpulver (torrmjölk)
1 tsk salt
10-12 dl vetemjöl
Gör så här
Blanda potatismjölet med 4 dl av vattnet och
koka upp det under vispning tills det
tjocknar. Låt det svalna till cirka 37º. Rör ut
jästen med 1 dl fingervarmt vatten i
degbunken. Arbeta in samtliga ingredienser
till en ganska lös deg. Jäs degen i bunken
ungefär 25 min. Den här degen är svår att
knåda eftersom den ska vara lös. Knåda så
gott det går en kort stund och rulla sen ut
två längder. Skär dem i bitar och vänd dem i
lite potatismjöl. Lägg dem på plåt med
bakpapper. Jäs bullarna på plåten cirka 30
min. Grädda bröden mitt i ugnen 15-20 min
eller tills de har fin färg. Låt dem svalna på
galler men utan bakduk.
Lena som sammet är de här goda bröden.
Med en god marmelad på till en kopp te har
de garanterat en strykande åtgång.

Boken finns nu på Vinöns bibliotek.
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Lycka till med brödbaket
önskar
Christina Johnsson

Ö-bladet april 2008

Vinökraft
Var kan man placera ett vindkraftverk
på Vinön?
Vinökraft kommer att bjuda in markägare på
nordöstra Vinön till ett möte den 13 april.
Ett par alternativ till placering av ett eller två
vindkraftverk
kommer
att
presenteras.
På mötet kommer frågor tas upp som handlar om
markutnyttjande vid uppförande och drift av ett
vindkraftverk på Vinön.
En särskild inbjudan kommer att sändas till
närmast berörda markägare för 30 fastigheter.
Men alla övriga som är intresserade är välkomna
att delta på mötet.
Varmt välkommen till Vinöns skola söndagen
den 13 april klockan 10.30.
Styrelsens för Vinökraft
--Vinökraft - gm Ulf Johnsson - Telefon 019-44 80 11

www.vinon.se ~ företag/vindkraft
E-post: vinokraft@allt1.se

- Bli medlem i Vinökraft Föreningen jobbar för att miljövänlig
vindkraft ska kunna produceras på Vinön
och att en del av avkastningen samtidigt
ska kunna användas för att främja öns
framtida utveckling.
Medlem i förening blir man genom
att betala in årsavgiften 100 kr på
föreningens bankgiro 5577-3592.
I meddelandefältet anger man samtidigt
sitt namn och e-postadress, och/eller
telefonnummer.
Medlemskapet är personligt. Medlemskap
i föreningen medför inga bindande krav
på ytterliggare ekonomiska insatser men
däremot så ska man framöver ges förtur
till att teckna andelar i ett ev. framtida
vindkraftverk - om man så vill.

Valborgsmässofirande
vid norra badet
kl 20.00

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

april

vecka 14

vecka 15

vecka 16

vecka 17

vecka 18

20.00

Simresa till Vingåker
Brandövning
Tjejträff
Fotvård Ingalill Sevefjord i skolan. TIDSBESTÄLLNING
Möte Södra Vinöns Byalag i Vinöns skola

lördag

14.30

Studiecirkeln Vinön förr, Vinöns skola

6

söndag

16 -17

Biblioteket öppet

7

måndag

8

tisdag

17.45

9

onsdag

14.15
19.00

Simresa till Vingåker
Öppet hus i Missionshuset
Tjejträff

10

torsdag

Beställ bröd!

11

fredag

Sophämtning

12

lördag

13

söndag

14

måndag

15

1

tisdag

2

onsdag

3

torsdag

4

fredag

5

17.45
18.00
19.00

2008

Beställ bröd!

Fullmåne

14.00
10.30
16 -17

Årsmöte VKHF i Missionshuset
Vindkraftmöte
Biblioteket öppet

tisdag

17.45

Simresa till Vingåker

16

onsdag

17.45

Tjejträff – besök på Fossilmuséet i Sköllersta OBS! Anmälan

17

torsdag

18

fredag

19

lördag

14.30

Studiecirkeln Vinön förr, Vinöns skola

20

söndag

16 -17

Biblioteket öppet

21

måndag

22

tisdag

17.45

Simresa till Vingåker

23

onsdag

19.00

Tjejträff - avslutning

24

torsdag

25

fredag

26

lördag

27

söndag

28

måndag

29

tisdag

30

onsdag

1

torsdag

2

fredag

3

lördag

4

söndag

Beställ bröd!

Beställ bröd!
Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

11.00
10.30
16 -17

20.00

Sophämtning

Städdag vid norra badet
Gudstjänst, Sv Kyrkan. Mikael Schmidt. Kyrkkaffe
Biblioteket öppet
Fårklipparen kommer
Valborgsmässofirande
vid norra sjön

Valborgsmässoafton
H M Konungens födelsedag

MAJ
Första maj

16 -17

Biblioteket öppet

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

