Några ord från redaktionen ...
Efter en lång och solfattig november månad är vi åter inne i julmånaden – december ‐ som börjar fint
med en molnfri himmel. Hoppas det fortsätter så. Om inte har vi i alla fall fullt med ljus i träd, granar och
fönster som lyser upp vår tillvaro. På tal om ljus, tänk på brandfaran och ta för vana att alltid släcka
levande ljus när du reser dig från bordet. En lågenergilampa och timer i stugorna som inte är bebodda i
veckorna lyser upp för oss som bor här alla dagar i veckan.
En annan vana är att alltid ha på sig reflexer när du är ute och promenerar. Här på Vinön har vi många
hundägare som verkligen är föredömen och deras reflexer syns mycket bra i mörkret. Nu är det inte bara
hundägare som är föredömen, det finns även andra som bär reflexer men tyvärr är det fortfarande inte
alla. Det märkte jag tidigt en morgon förra veckan när jag var ute och körde. Precis bredvid bilen
upptäckte jag plötsligt en svartklädd figur på promenad utan reflexer.
Som vanligt är december en hektisk månad, så även på Vinön. Den stora gemensamma händelsen på ön
är julmarknaden. Passa på att besöka den. Där kanske du kan hitta någon julklapp. Bagarn finns på plats
med sitt goda bröd och lite annat smått och gott. Andra personer har andra godsaker som också kan
passa som presenter. Dessutom finns lite hantverk samt böcker och julkort från Vinön. Glöm inte heller
att boka plats på Värdshusets julbord den 19 december (se annons).
Från redaktionen ber vi att få framföra ett tack till alla som under året har bidragit med material till vårt
Ö‐blad. Det blir ingen tidning utan er medverkan och ert engagemang är viktigt för vår tidning.
Vi hoppas på nya medarbetare till nästa år om Ö‐bladet ska fortleva.
Hjärtligt tack!
Christina Johnsson & Eva Widlund
Foto i detta nummer: Eva Widlund och Sofia Fahlander

God Jul och Gott Nytt År
önskar vi alla våra läsare
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. Lämna adresserade och frankerade kuvert med dubbelt porto och märkta med de
månader som man vill ha tidningen, så kan redaktionen lätt stoppa ner ett ö-blad i
färdiga kuvert.
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 2009 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

VINÖNS JULMARKNAD
TREDJE ADVENT 13.30 – 17.00
Ta med vänner och bekanta och kom på Vinöns julmarknad
söndagen den 13 december i Vinöns skola och ute på gården.
• Försäljning av Vinöprodukter som t ex saft och inläggningar
• Vinöbagarn är på plats med saffransbröd, vörtlimpor mm
• Monas torgvagn med kransar, julbockar och blomgrupper
• Hantverkare av olika slag
• Varma vita lammskinn från vinöfår
• Kaffe, glögg och pepparkakor
• Julkort med julhälsning från Vinön
• Böcker om Vinön
Julmarknaden på Vinön arrangeras nu för elfte året och det har blivit en
uppskattad tradition för både vinöbor och besökare från fastlandet. Det
är trevligt att träffas en stund, dricka kaffe och sitta och prata. En och
annan julklapp kan det kanske bli samt lite annat gott till julbordet.
Passa på att titta på utställningen om utomhuspedagogik på Vinön.
VÄLKOMNA!
Hälsar Vinöns Kultur- och Hembygdsförening

Nu är det jul här i vårt hus...
Den 19:e december står julbordet
uppdukat kl 13 och 17 på Värdshuset
Endast förbokade. 350 kr p/p
För bokning ring 019-141132 eller 070-525 29 47.

Varmt välkomna önskar Janne, Johan och Bersa
3

Rescue Hjälmaren
Alla heltids- och deltidsboende

Missa inte informationsmötet
Vinöns skola, lördagen den 12 dec kl 16:00

SSRS Hjälmaren
bjuder på lussebulle och luciatåg!
Vem blir årets lucia?

Johan Nilsson, Jonas Andersson, Stefan Brynolfsson eller Martin Hellén
Rösta på vem som skall vara årets lucia. Antingen via en lapp till Veronika, eller via e-post till:
persson_veronika@hotmail.com Glöm inte att skriva under din röst, så kan du vinna ett fint pris.

Vet du vilken utrustning Sjöräddningssällskapet har, vet du vilka behov stationen har?
Flera behöver engagera sig! Alla kan faktiskt hjälpa till på något sätt för att trygga
säkerheten på ön. Kom på mötet så får du se!
För frågor, ring stationens uppsyningsman Roger Blixt: 070 320 72 48
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FÄRJEGRUPPEN INFORMERAR
Överklagande av turlistan har lämnats in till Vägverket/Länsstyrelsen i Örebro län
med utgångspunkt av följande grundprinciper
•
•
•
•
•

Miljö
Säkerhet
Näringsliv
Demokrati
Fritid

Följande punkter har överklagats
•
•
•
•
•

Oklarheter angående dubblering
Beställning av kallelseturer före klockan 19.00
Turlistans utformning gällande kvällsturer inklusive borttagande
av kvällsturer
Dålig anpassning till kollektivtrafik, skola, arbetspendlare mm.
Oklarheter om sommartrafikens framtid

Utöver färjegruppens överklagande av turlistan har ett flertal överklagande
inkommit till Vägverket/Länsstyrelsen i Örebro län.
Adress för överklagande är Vägverket/Länsstyrelsen i Örebro län. Adress:
Länsstyrelsen i Örebro län, c/o Vägverket – Region Mälardalen, Box 1140, 681 80
Eskilstuna. Uppge diarienummer Vv 2009/27230.
För ytterligare information från Färjegruppen går det bra att maila till:
komtillvinon@allt2.se
Färjegruppen

Hej,
Jag är på jakt efter en lägenhet från och med årsskiftet i Uppsala alt i närområdet, skall
vara pendlingsvänligt. Har ni några tips eller kontakter så är ni varmt välkomna att höra
av er till mig via min mail: therese_allard@hotmail.com
alt tfn: 019-44 80 22 / 0768-56 46 95
Jag önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.
// Med vänlig hälsning
Therese Allard
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Om ni vill ha en krans eller ett hjärta att hänga på dörren
nu när julen står och knackar på så finns det hos mig. Julbockar finns
och tallrisgirlanger görs på beställning.
Hyacinter, amaryllis och julstjärnor finns och fler sorter kommer in.
Julgrupper tillverkas efter hand och efter önskemål.
Som vanligt finns det potatis och fin purjolök.
Vid julmarknaden 13/12 finns jag vid skolan.

God Jul

önskar Mona Blixt

019-44 80 50 eller 070-370 59 50

påminner om att kaffetårtor och smörgåstårtor
kan beställas som tidigare.
Vid julmarknaden 13/12 finns jag på skolan
med sedvanligt sortiment

Sten

Tel 070 - 239 02 11

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: Tel 019 – 44 80 57
Yvonne Karlsson

tel 073-928 04 05

Veronika Persson

tel 070 743 82 45
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Alla dessa dagar…
Det finns många speciella dagar våfflor, semlor, kanelbullar
har fått speciella dagar. En dag som jag skulle vilja slå ett
slag för är den köpfria dagen 28 nov.
När Ö-bladet har kommit ut är nog den här dagen förbi, men jag kan tänka
mig att det är många öbor som inte köpte något den här dagen. Det beror
nog mest på att det inte finns så mycket att köpa en lördag på Vinön i
november. Man kan ju ev. köpa fisk, kanske ägg, en vacker krans att hänga
på dörren. Det är inte den här konsumtionen som man protesterar mot utan
den enorma och ofta onödiga och inte återvinningsbara konsumtionen. Man
hör dagligen att julhandeln kommer att slå alla rekord, jag förstår det inte.
Jag lever upp när jag relativt ofta har fått kassar/kartonger med begagnade
kläder. Jag går hellre och letar i en bod eller på vinden innan jag köper
något, frågar någon släkting om de kanske har just en sådan som jag har ett
behov av. Ofta nog har de en sådan sak över.
När vi rensade ut det gröna huset för att kunna riva det så insåg man att det
inte är bra att ha mycket saker. Turligt nog så är gamla saker ofta gjorda av
naturmateriel så man kan elda dem.
Jag sätter mig ibland på kvällen och tänker att det är nog något bra att titta
på tv och ofta nog hamnar jag på kunskapskanalen om inte annat så somnar
man. Jag såg ett förfärligt program om hur mycket plast det konsumeras.
Man hittar mängder med plast mitt ute i Stilla havet där det inte borde
finnas plast. Det finns plast i magen på fisk, intrasslat i maneter och det är
inte gamla nät och trossar utan plastsopor.
Jag är inte bättre än andra jag köper massor av saker jag hade kunnat leva
utan. Dessa är ofta av plast gärna med ett batteri och oftast till sonen. Efter
en shoppingtur till staden här i höstas så hade maken och sonen fått kläder,
jag fick diskhandskar och ett sopset. Det är ju dock så att det tar emot mer
och mer att åka av ön i onödan och därför blir det inte så mycket handlat.
Det är tur att det finns Handla24 så man slipper lämna huset bara för att
köpa mat.
Så efter denna något ”skriva saker på näsan” text så vill jag ge tre
julklappstips.
∗ Välgörenhet: träd planterade i u-land, getter i Afrika osv
∗ Hemmagjorda julklappar: kakor, piedestaler, grytlappar m.m.
∗ Specialtidskrifter: det finns tidningar om precis allt, de är ofta ”dyra”,
man måste leta lite för att hitta dem, man kan låta andra likasinnade
läsa dem och de går att pappersåtervinna eller elda.

En riktigt god jul
tillönskas alla från RoseMarie Hellén
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Elisabeth Behr, zon- och massageterapeut,
kommer till Vinön onsdagen den 9 december
Boka tid på tel. 070- 399 58 08, telefontid 08-09

Julotta i Lännäs kyrka 25/12 kl. 7.00
Extra färja går från Vinön klockan 6.20

God Jul och Gott Nytt År!
Tack till alla kunder under de tio år jag har bakat!
Sten och Mariann

God Jul och Gott Nytt År!
önskar
Maggan och Ozzy
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God Jul och Gott Nytt År
önskas släkt och vänner
Greta

God jul o. Gott nytt år
önskar Janne, Johan o. Bersa m. familjer
och personal på Vinöns värdshus.

Jag vill tacka alla vänliga människor som har varit hjälpsamma
och trevliga när jag har haft alla grupper på ön. Det är viktigt
hur man blir bemött när man kommer till ett nytt ställe. Många
har hört av sig och tackat för trevliga dagar på ön och pratat om
den trevlige mannen där och den glada och pigga kvinnan där
osv. Jag har också fått samtal från folk som absolut vill komma
hit för de har bekanta som har varit här och det var en så fin ö
och så trevliga människor! Jag hoppas att det kan få fortsätta att
vara en vänlig ö som tar emot gäster på ett bra sätt.
Det saknas dock övernattningsstugor eller rum att
hyra, så har du något att erbjuda vill jag gärna få
veta det.
En riktigt God Jul önskar jag er alla
och ett Gott Nytt År!
Eva Widlund
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VINÖNS ARBETSGRUPPER
HAR HAFT HÖSTMÖTE
November månad 2009 går nog inte till historien som
den höstmånad med flest antal soltimmar. Ett av de få
undan-tagen var den strålande lördagen den 21:a. Trots
att solen ännu lyste över Vinön, så samlades ett
tjugotal personer till möte och en stunds gemensamt
fika. Grupperna redogjorde för dagsläget inom
respektive grupp och la fram en del önskemål inför
framtiden. I alfabetsordning kommer här en lista på de
ideella arbetsgrupper som representerades på mötet.

Boendegruppen (Therese Allard)
Gruppen hoppas komma igång med projektet under 2010.
Bordsbärarna (Berthold Karlsson)
Gruppen har ”packat ihop” inför vintern. Gruppen fortsätter som tidigare.
Färjegruppen
Ulf J redogjorde för dagsläget angående färjetrafiken och den trafiksituation som
Vinön har hamnat i. Skrivelser och mötesprotokoll, mellan gruppen och VV, från
det senaste året redovisades. En överklagan är inlämnad på nu gällande turlista.
Gruppen fortsätter som tidigare och ser gärna fler engagerade ”trafikanter”.
Midsommarfirandet (Carina Helmersson)
Planering för 2010 års firande pågår. Gruppen fortsätter som tidigare.
Missionshuset (Anna-Greta Olsson)
Inga stora förändringar har skett i byggnaden och lokalerna är nu städade och
pyntade inför kommande helger. Gruppen fortsätter som tidigare.
Norra Badet (Margareta Fahlander)
Gruppen kan ej arbeta i nuvarande utformning. Utredning om fortsättning pågår.
SSRS-gruppen (Roger Blixt)
Informationsmöte i skolan är inbokat till 12/12. SSRS arbetar vidare med att få
överta Vinöns färjestuga och verkstadslokal från Färjerederiet. Rederiets avsikt
med anläggningarna på Vinön är att de skall rivas.
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Studiecirkeln Vinön förr (Eva Svensson)
Gruppen har haft höstupptakt och fortsätter som tidigare.
Vandringsstigen (Sven-Åke Persson)
Flis skall läggas ut på stigen. Arbetet med att kontakta berörda markägare pågår.
Mindre röjningar av vegetation är nödvändig. Gruppen fortsätter som tidigare.
Vindkraften (Ulf Johnsson)
Vid Vinökraft vindkraftsförenings Höstmöte ”Diskussion om framtiden” fick
styrelsen i uppdrag att söka klargörande om framtida transportmöjligheter till
Vinön.
Ångbåtsbryggan (Martin Hellén)
Röjning av buskar och sly kommer att ske då isen lagt sig. Stenbryggan vid norra
land ingår nu i denna grupp. Gruppen fortsätter som tidigare.
Ö-bladet (Eva Widlund & Christina Johnsson)
Jobbar vidare, men ser gärna att ytterligare medarbetare ansluter till gruppen.
Hembygdsföreningen/ Peter

VED ATT HÄMTA
Vill du ta hand om vindfällen på Stenören?
Kontakta Johan Nilsson, tel 019 – 44 80 19 eller 0768 55 97 14
Norra Vinöns byalag

Nu är jag igång med ålrökningen och i år är dom
inte heller otäcka!
180 kr/kg
Vidare har årets lammskinn redan kommit!
Vita, tvättbara och mjuka! (finns med på
julmarknaden)

650kr/st

MVH/Johan
0768-559714
johan.fiskare@ipbolaget.com
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Gör så här
Värm vattnet till 37º. Smula ner jästen i en
degbunke. Tillsätt lite av vattnet och rör om.
Tillsätt resten av vattnet, salt, socker,
kryddor och matfett i små klickar. Blanda
ner det grova mjölet och hälften av
rågsikten. Arbeta degen smidig. Låt jäsa 1
timme. Ta upp degen på bakbordet och
arbeta in mer rågsikt till lagom konsistens.
Dela degen i 50 bitar och rulla till bullar.
Kavla ut bullarna tunt och ta ut kakor som är
ca 20 cm i diameter med hjälp av en tallrik.
Nagga kakorna om slät kavel använda, med
kruskavel behövs ingen naggning. Ta ut hål i
mitten. Baka ut alla kakorna på en gång och
lägg dem i rad på ett bord. Lägg dem efter
hand på plåtar.
Gräddning: Sätt in två plåtar åt gången i
275º, 5-8 min. Byt plats på plåtarna när den
översta plåtens kakor blivit lite ljusbruna.
Grädda tills kakorna blivit hårda och torra.
I varmluftsugn Grädda i 225º. Placera två
plåtar i ugnen samtidigt. Plåtarna behöver
inte byta plats under gräddningen.

MJUKT TUNNBRÖD
14 kakor
¼ pkt jäst (ca 12 g)
50 g margarin
5 dl mjölk
½ tsk salt
½ dl socker
2 msk sirap
½ tsk hjorthornssalt
1½ dl grahamsmjöl
2 dl rågsikt
7 dl vetemjöl
vetemjöl till utbakning
Gör så här
Smula ner jästen i en degbunke. Smält
matfett, häll på mjölk och värm till
fingervärme, 37º. Häll degspadet över
jästen och rör om. Tillsätt salt, socker,
sirap, hjorthornssalt, grahamsmjöl och
rågsikt. Rör om. Arbeta in vetemjölet. Låt
degen jäsa övertäckt ca 45 min. Ta upp den
på mjölat bakbord. Dela den lösa degen i 14
bitar. Rulla varje del till en bulle. Kavla ut på
väl mjölat bakbord till knappt ½ cm tjocka
kakor. Använd gärna kruskavel. Rulla upp
degkakan på kaveln och borsta av
överflödigt mjöl.
Gräddning: Lägg försiktigt ner kakan i en
varm torr stekpanna på spisen. Grädda kakan
ca 2 min på varje sida på medelstark värme.
Låt svalna under bakduk.
Godast nygräddade med smör, ost eller
marmelad.
PS Jag brukar tillsätta lite extra
hjorthornssalt när jag arbetar degen på
bakbordet.
GROVKNÄCKE
ca 50 hålkakor
Ugn 275º
1 l vatten
100 g jäst
2-3 tsk salt
1 msk socker
1 msk hel eller mald kummin
brödkryddor
200 g rumstempererat margarin
ca 2,2 l grovt rågmjöl
ca 8 dl rågsikt

JULFOCCACIA
ca 20 rutor Ugn 200º
25 g jäst
5 dl vatten, fingervarmt
1 tsk salt
2 tsk socker
½ dl olivolja + 2-3 msk till långpanna och
pensling
ca 12 dl vetemjöl
Fyllning
200 g smakrik ost, 2 msk olivolja,
2 tsk dijonsenap, flingsalt
Gör så här
Lös jästen i fingervarmt vatten, tillsätt salt,
socker, ½ dl olivolja och det mesta av
vetemjölet. Arbeta till en lös och smidig deg.
Låt jäsa under duk ca 45 min. Riv osten och
blanda den med olivolja och senap. Smörj en
långpanna (ca 25x35 cm) rikligt med olja.
Häll upp degen i långpannan. Låt jäsa 15-20
min under bakduk. Pensla över generöst med
olivolja. Tryck många små hål i degen och
lägg i en klick fyllning i varje hål. Strö över
flingsalt. Grädda i nedre delen av ugnen 3040 min.

eller
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en tjockbottnad kastrull. Låt smeten få ett
hastigt uppkok under ständig omrörning.
Bred toscasmeten över kakan. Grädda i övre
delen av ugnen tills toscan fått fin färg, ca
10 min. Skär kakan i rutor medan den
fortfarande är varm. Låt svalna.

GLÖGG- & CHOKLADKAKA
8-10 bitar Ugn 175º
200 g mörk choklad
200 g mjukt smör
3 dl farinsocker
4 ägg
1½ dl glögg
1½ dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
100 g skållad, skalad mandel
Gör så här
Smält chokladen. Vispa smör och socker
smidigt. Tillsätt ett ägg i taget, vispa mellan
varje. Rör i glögg, choklad och sist mjöl
blandat med bakpulver. Hacka mandeln men
spar ca 15 st till garnering. Vänd ner hacket
i smeten. Häll smeten i en smord, mjölad
form, ca 22 cm i diam. Lägg på hela mandlar.
Grädda i nedre delen av ugnen 20 min. Den
ska vara kladdig i mitten! Servera med
grädde.

PEPPARKAKSMUFFINS
ca 18 st
Ugn 175º
100 g smör
3 ägg
2 dl strösocker
3½ dl vetemjöl
1 tsk vaniljsocker
2 tsk bakpulver
2 msk pepparkakskryddor
1 dl gräddfil
rivet skal av 1 apelsin
½ dl färskpressad apelsinsaft
50 g pekannötter
Chokladglasyr & garnering
1 dl vispgrädde
1 msk farinsocker
150 g mörk choklad
1 msk smör
pekannötter
syltade apelsinskal
Gör så här
Smält smöret. Vispa ägg och socker vitt och
pösigt. Blanda mjölet med vaniljsocker,
bakpulver och pepparkakskryddor. Tillsätt
mjölblandningen i smeten tillsammans med
smöret, gräddfilen, apelsinskal- och saft.
Hacka nötterna och rör ner. Fördela smeten
i formar. Har du en muffinsplåt så ställ
formarna i den först. Grädda mitt i ugnen
20-25 min. Låt muffinsen svalna.
Chokladglasyr: Låt grädden koka upp med
farinsockret. Hacka chokladen och låt den
smälta i grädden tillsammans med smöret.
Låt svalna och stelna något innan den breds
på muffinsen. Garnera med pekannötter och
syltade apelsinskal.

MANDELRUTOR MED TOSCATOPP
Ca 40 bitar Ugn 200º + 225º
500 g mandelmassa
200 g smör
ev 3 droppar bittermandelolja
6 ägg
1½ dl potatismjöl
3 tsk bakpulver
Tosca
250 g blandade nötter och flagad mandel
200 g smör
2 ¾ dl strösocker
5 msk majzena majsstärkelse
5 msk mjölk
Gör så här
Riv mandelmassan grovt. Rör om till en slät
smet med smör och ev bittermandelolja.
Skilj äggulor och vitor. Blanda potatismjöl
och bakpulver. Rör ner äggulor och
mjölblandningen i mandelsmeten. Vispa
äggvitorna riktigt styva. Vänd varsamt ner
dessa i smeten. Klä en långpanna, 30x40 cm,
med bakpapper. Häll i smeten och släta till
ytan. Grädda kakan mitt i ugnen (200º), 2030 min. Känn efter med sticka att kakan är
genomgräddad. Höj ugnsvärmen till 225º.
Gör toscasmeten under tiden. Hacka
nötterna grovt. Blanda alla ingredienserna i

Så här inför julen passar många på att baka lite
extra. Några nya recept till samlingen brukar
vara välkomna. Recepten på knäckebrödet och
det mjuka tunnbrödet ska tjejgruppen testa den
2 dec med lyckat resultat hoppas jag.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
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önskar Christina Johnsson

Avslutning på avslutning
Projektavslutning

Det blev en trevlig projektavslutning lördagen den 14 november. Rosie och jag visade och
berättade om projekten genom åren från 2003 fram till idag. Det är mycket som har hänt
och det är bra att så där tydligt få se hur de olika projekten faktiskt har lett till både det
ena och det andra på vår ö.
Karina Veinhede, verksamhetsledare på Leader Gränslandet var här och berättade bl.a. om
möjligheterna att bilda ett fiskeområde, vilket ni kan läsa om på annat ställe i tidningen.
Från Möja i Stockholm skärgård kom Bisse Alm. Hon berättade om hur hon med sin familj
startade ett vandrarhem på Möja och hur man tillsammans har jobbat för att öppna
skärgården året om. Wikströms Fisk på Möja är också ett familjeföretag som håller öppet
året runt för konferenser och middagar. Just nu är det julbord på gång. Från arbetet på ön
har Bisses engagemang sedan spridit sig till att Öppen Skärgård, en förening av skärgårdens
olika företagare, lyckats få hyra en nedlagd mack på Strandvägen och bygga om den till en
turistbyrå och samlingsplats. Härifrån kan du få tips och hjälp att hitta till skärgårdens olika
besöksmål – året om! Kommer du till Stockholm besök gärna Visit Skärgården på kajplats 18!
Vår lördag avslutades med en välsmakande buffé tillsammans med flera av dem som har
jobbat med oss under projekttiden. Vi framför ett varmt och innerligt tack och hoppas på
gott samarbete även i fortsättningen.

Kursavslutning

Lördagen därpå var det så dags för ännu en
avslutning. Det var pedagogerna i kursen Utomhuspedagogik 2009 som hade sin avslutningsdag.
Det är mycket som ska hinnas med en sådan dag och
lite tvärs emot var den mesta tiden inomhus. Men
efter examenslunchen var det dags för en timslång
nostalgipromenad innan vi sammanfattade kursen
och de fick sina kursintyg.
Och därmed har ett 70-tal pedagoger nu gått kursen
under de tre år den har funnits här på ön.
I februari kommer så nästa grupp för att få sitt år på
ön med teori och praktik kring konsten att ”lära in
ute”, att ta vara på verkligheten och ge eleverna en
upplevelse att förankra det de sedan läser vidare
om.
I sina utvärderingar skrev deltagarna bl.a. kursminnen på löv som sedan sattes upp på ett träd på
dörren in till lilla salen där det nu finns en
utställning kvar till julmarknaden. Det är många
bilder och säkert känner du igen både den ena och
den andra. Kanske finns du med själv på bild!
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Eva Widlund

Temavandringarna fortsätter
alla årstider och alla åldrar
Utomhuspedagogik handlar ju om att ta vara på vår utemiljö, lära av
det som finns ute. Både ur ett hälsoperspektiv och ett pedagogiskt
perspektiv är uteklassrummet många gånger att föredra. Alla skol‐
ämnen går att förlägga utomhus! Och det fungerar för alla åldrar!
Det har vi märkt under de år vi nu har hållit på. Vi hoppas att även i
fortsättningen få ta emot många grupper på våra olika teman, gamla
och nya teman. Närmast är det vintern vi ser fram emot. Visst längtar
vi efter den där riktiga vintern med härlig is!

Friskvårdsdagar
Friskvård är viktigt och något som de flesta arbetsplatser lägger
in i sin personalvård. Vi har gjort i ordning ett upplägg för
personalgrupper och andra att komma ut på t.ex. vintertema.
Tänk vilka härliga friskvårdsdagar det kan bli om vi får is på
Hjälmaren. Något att tänka på inför kommande vinter! Självklart
kan vi erbjuda friskvårdsdagar även under våren, sommaren och
hösten. Vi ordnar dagar efter gruppens önskemål.

Eva, Rosie och Veronika
temavandringar@vinon.se tel 0768 56 46 92

Ö-bladet sprids över landet
Ö‐bladet har kommit ut i stort sett varje månad i nio år. Fortfarande görs den på ön men kanske inte alltid på
ö‐kontoret utan på våra datorer hemma. Man gör lite i taget när man får en stund över. När vi sen har lyckats få
ihop alla sidor och satt ihop den då trycks den på ö‐kontoret. Den delas ut till alla lådor på ön men med åren har
vår lilla tidning fått större spridning än så.

Med posten
En del sommarboende vill ha Ö‐bladet året om och då lämnar de upp en trave med kuvert till ö‐kontoret. Dessa
kuvert ska ha adress och dubbelt porto och dessutom ska det stå på vilka månader man vill ha Ö‐bladet. Ett Ö‐
blad kan bli 24‐sidor tjockt och då måste det vara dubbelt porto!

Med e-posten
Vi skickar ut en digital version (i färg) till ca hundra mottagare runt om i Sverige.

På hemsidan
Den läggs ut på vår hemsida www.vinon.se och där har vi ingen kontroll på hur många som läser den.

På Skärgårdsbryggan
På Skärgårdsbryggan www.skargardsbryggan.com läggs Ö‐bladet också ut och här har man däremot möjlighet
att se hur många träffar vårt Ö‐blad får. Sommarnumret juli 2009 hade hela 1173 träffar!
Så från att ha varit ett litet informationsblad för oss på ön har läsekretsen ökat markant! Det vore kul att få veta
vilka som läser vår tidning, kanske få något bidrag från någon långt bort.
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Redaktionen

FISKEOMRÅDEN
På mötet den 14 november var Karina Veinhede från Gränslandet på Vinön
och berättade bland annat om fiskeområden. Det var tre yrkesfiskare på
plats och man beslutade att skicka in en ansökan till Fiskeriverket som
visar att det finns intresse från Hjälmaren att bilda ett fiskeområde för att
kunna ta del av de pengar man kan söka till olika åtgärder. Vad man vill
kunna söka pengar till, vilka områden som ska ingå, är inte bestämt utan
bara en intresseanmälan är på gång. De som är intresserade av fiskenäringen får i ett senare skede sätta sig ner och diskutera vad man få ut av
ett fiskeområde. En liten informationsfolder ligger i skolan. Nedan ser vi
vad som står på fiskeriverkets hemsida.

EU-stöd till hållbar utveckling i fiskeområden
Foto: Shutterstock.

Fram till och med den 31 december 2009 tar Fiskeriverket emot ansökningar om att
bilda "fiskeområden". I dessa områden kommer lokalt baserade "fiskeområdesgrupper" att välja ut projekt
för stöd från Europeiska fiskerifonden.

Förutsättningar:

Ett fiskeområde måste vara geografiskt sammanhängande. Den grupp som

bildar fiskeområdet ska bestå av representanter för relevanta näringar och intressenter i området.
Deltagande från den lokala fiskerinäringen är ett krav för att bilda ett fiskeområde.
Fiskeområdesgruppen ska bilda en juridisk enhet, till exempel en ideell förening. Det är en fördel om fiskeområdesgruppen baseras på en befintlig sammanslutning i området, till exempel en LAG-grupp. Fiske- och
Leaderområden kan med fördel samordna sin administration.
Arbetet i fiskeområdena ska pågå fram till och med år 2013. Totalt finns ca 15 miljoner kr i EU-medel
avsatta för de områden som bildas i denna ansökningsomgång. För att beviljas stöd måste projekten även
finna matchande offentlig finansiering från exempelvis kommun eller länsstyrelse.

Ansökningsblankett:

Gruppen som ansöker ska ta fram ett kortfattat förslag till

utvecklingsstrategi för det tänkta fiskeområdet. Fiskeriverket väljer bland ansökningarna ut de grupper
som får arbeta vidare på sina strategier med hjälp av ett ekonomiskt stöd på 100 000 kr. På basen av de
färdiga utvecklingsstrategierna utser Fiskeriverket sedan de fiskeområden som får fördela EU-stöd till
lokala projekt.

Fokus för stödet:

Övergripande fokus för stödet är att hitta nya möjligheter för fiskeområdet

som helhet, inklusive skapandet av nya arbetstillfällen både inom och utanför fiskesektorn. Framförallt
skall diversifiering av verksamhet inom fiskerinäringen främjas, bland annat för att utveckla fisketurism.
Exempel på insatser som är stödberättigande är:

•
•
•
•

utveckling av nya produkter, nya marknader eller arbetssätt;
förvärv av kunskaper;
skapande av nätverk; samt
insatser för att skydda och bevara miljö- och kulturvärden i de utsedda fiskeområdena.

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska fiskerifonden En satsning på hållbart fiske
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ÄGG SÄLJES
Vi hälsar gamla och nya äggkunder välkomna!
Peter och Carina

Tel 44 80 33

STÄDPARTY
Demonstration av Amways städprodukter som är miljövänliga och väldigt dryga.
Onsdag 16 december klockan 18.00 i Vinöns skola
Åsa Knutsdotter kommer att hålla i detta. Det tar ca 30 min.
Alla är hjärtligt välkomna!
Susanne Reinholdsson

Deltagarna i studiecirkeln
”Vinön förr” önskar
vår kunniga cirkelledare
Eva Svensson med familj

en God Jul och ett Gott Nytt År
genom Yvonne
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december 2009
vecka 49

vecka 50

Beställ mat!

1

tisdag

18.30

Brandövning

2

onsdag

19.00

Tjejträff – vi bakar knäckebröd och tunnbröd

3

torsdag

4

fredag

5

lördag

6

söndag

16 -17

Biblioteket öppet

7

måndag

8

tisdag

9

onsdag

2: advent

Beställ mat!

13.00
19.00

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan – TIDSBESTÄLLNING
Öppet Hus i Missionshuset – grötlunch
Tjejträff – film och julpyntning av skolan

10 torsdag

Nobeldagen

11 fredag
12 lördag
13 söndag
vecka 51

14.30
16.00

13.30 -17

16 -17

Cirkeln ”Vinön förr” - avslutning
Informationsmöte SSRS – Lussebulle och luciatåg!
Julmarknad i Vinöns skola
Biblioteket öppet

3: advent

14 måndag

Sophämtning
Beställ mat!

15 tisdag
16 onsdag

19.00

Tjejträff – vi gör julgrupper hos Mona

Fullmåne

16 -17

Biblioteket öppet

4: advent

17 torsdag
18 fredag
19 lördag
20 söndag
vecka 52

21 måndag

Vintersolståndet

22 tisdag
H M Drottningens födelsedag

23 onsdag
24 torsdag
25 fredag

Julafton

7.00

Julotta i Lännäs kyrka

Juldagen

Extra färja från Vinön 6.20!

Annandag jul

26 lördag
27 söndag
vecka 53

28 måndag

10.00
16 -17

Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt Kaffe
Biblioteket öppet
Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

Sophämtning
Värnlösa barns dag
Beställ mat!

29 tisdag
30 onsdag
31 torsdag

Tack för 2009!

Ha en trevlig nyårsafton alla!

Januari

1

fredag

2

lördag

3

söndag

GOTT NYTT ÅR 2010!

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

Nyårsdagen

