


 
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 du 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 2010 är 80 kr för enskild och 150 kr för 
en familj. Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på föreningens konto. 
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NNååggrraa  oorrdd    
ffrråånn  rreeddaakkttiioonneenn  ......  
  
Ett år går otroligt fort. Vi är åter inne 
i julmånaden, första advent har 
redan passerat och första ljuset har 
tänts i adventsstaken. Tänk bara på 
brandfaran och ta för vana att alltid 
släcka levande ljus när du reser dig 
från bordet. 
 

Kung Bore har slagit till tidigt denna vinter. Redan har vi haft åtskilliga dagar med rejäl kyla, 
 på nätterna ner mot ‐20°. De senaste dagarna har vi haft strålande vackert vinterväder med 
solsken vilket kompenserar en del. 
 

Som vanligt är december en hektisk månad, så även på Vinön. De stora gemensamma 
händelserna på ön är julmarknaden och julbordet på Värdshuset. Passa på att besöka dem. 
Glöm inte att boka bord på Värdshuset. På julmarknaden kanske du kan hitta någon julklapp 
eller något gott. Mer om detta inne i ”bladet”. En vinötös på Åland bidrar med mycket i 
decembernumret, ett stort tack till Therese. Nu är det bara för er att pröva de åländska 
recepten. 
 

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.  
 

Den fina framsidesbilden är tagen av Veronika Persson, övriga foton  
är tagna av Christina Johnsson och Eva Widlund. 
 

  

GGoodd  JJuull  oocchh  GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr  
öönnsskkaarr  vvii  aallllaa  vvåårraa  lläässaarree  
  

RReeddaakkttiioonneenn 



VINÖNS JULMARKNAD 
 

TREDJE ADVENT  
 

KL 13.30 – 17.00 
 

 
Ta med vänner och bekanta och kom på Vinöns julmarknad 

söndagen den 12 december i Vinöns skola och ute på gården. 
 

• Försäljning av Vinöprodukter som t ex saft, sylt och inläggningar 
Dessutom finns hembakta kakor och olika sorter julgodis mm 

• Hantverkare av olika slag  
• Monas torgvagn med kransar, julbockar och blomgrupper 
• Kaffe, glögg och pepparkakor 
• Julkort med julhälsning från Vinön och böcker om Vinön 

 
Julmarknaden på Vinön arrangeras nu för tolfte 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.  
 

VÄLKOMNA! 
Vinöns Kultur- och Hembygdsförening 

 
 

   JULBORD på Värdshuset 
 

 Vi dukar upp till julbord 
 fredag 10 dec  18.00 
 lördag 11 dec  13.00 och 18.00 
 söndag 12 dec 13.00 
 

 

 Endast förbokade. 350 kr p/p 
 

 För bokning ring 019- 44 80 10 eller 0722-50 50 80 

 
                    Varmt välkomna önskar Janne, Johan och Bersa 

 
 



INFORMATION FRÅN FÄRJEGRUPPEN  
 
 
Vi kan ej rapportera mer än vad som framgår av den information som Karl-Erik 
Hermansson nedan lämnar.  
 
Beställaren: Trafikverket Eskilstuna, har inget annat besked än att de arbetar med 
en omarbetad turlista. 
Beträffande beredskapen: SOS-alarm, vet vi inte mer än att Landstinget nu tar fram 
det avtal som gäller mellan Trafikverket och Landstinget och ser över det. Gällande 
avtal upphör vid årsskiftet. 
 
För färjegruppen/ Peter Kumlin  
 

 
 
 

FFÄÄRRSSKKAA  VVIINNÖÖÄÄGGGG  
  
 

Peter och Carina 
 

Tel 019 - 44 80 33 
 

 
 
 

Vi har nyrökt lax till jul och nyår. 
 
Välkomna! 
 
Stefan 070583 61 60,  Åke 073981 49 21 
 

 
 

 

TTIILLLL  SSAALLUU  
  

Vit bokhylla, 3 sektioner med lyse 300; samt 
hörnsoffa i tyg (lite blekt av solen och en del 
mindre skavanker) den är bäddbar.  500; 
 
Susanne och Ray Reinholdsson 
Telefon 019/445434 eller 070/6594864 



I min stuga bland gamla papper hittade jag ett 
gammalt kuvert. I det låg ett brev som min 
farfars (Johannes Hedin) syster Nanny skrivit hem 
till föräldrarna, Johan och Sofia Hedin på Vinön. 
Brevet är daterat Örebro 27/12 1910, 100 år 
sedan, det är egentligen inte så lång tid, men vad 
allt är annorlunda idag. På den tiden var det inte 
så enkelt att ta sig mellan Örebro och Vinön. 
Nanny är 18 år och hennes syster Maria är 21 år. 

                                           Hälsningar Maj Hedin 

  

Så här skriver Nanny: 

Älskade föräldrar 

Jag får för det första tacka så innerligt för julklappen som jag fick det var riktigt roligt 
att få julklapp hemifrån. Hälsa Johannes å tacka så mycket för tröjan den var så rar 
likaså förklädet nu skall jag tala om vad jag fick jag fick tyg till hel klänning av fröken 
det var blått ylletyg det är så vackert, av Maria fick jag en blus köpt färdiggjord den 
är grön å vitrandig jag det är vad jag fått till julklapp undrar vad ni tyckte om det ni 
fick från oss. Julafton hade vi främmande en fröken Olson var här, juldagen var fröken 
borta hela dagen hon gick till julottan å dit var jag också på morron å sen kom hon ej 
hem förrän tio på kväll annandagen var hon ockå borta halva dagen då gick hon 
klockan 2 å kom hem halv elva på kväll så då fick jag vara ensammen jag gick till 
Maria så juldagen var jag hos Sandholms hela dagen där är jag som hemma när jag 
kommer dit jag känner mig lika mycket hemma där som Maria gör. Ja nu sitter jag 
ensam igen fröken är ute å går ett tag idag får vi bestämt främmande inte har hon sagt 
det inte men eftersom hon rustat så kan jag förstå det hon talar aldrig om det förrän 
en tio minuter före innan dom kommer då får jag veta det nyåret tänker hon visst resa 
bort några dagar då bli jag ensam igen julkväll var jag till frälsningsarmen igår kväll 
var jag också där nyårsvakan skall jag gå dit för då kommer komendör Makajj dit igår 
kväll var det soldatinvigning det var tolv stycken som blev soldater den äldsta var 
aderton år den yngsta tolf år jag nu vet ni hur jag tillbringat den här julen det har nog 
varit annorlunda här än hemma då fick man gå till julfästen julkvällen men här har 
dom ingen julfäst då på något ställe jag skall gå till systrarnas julgransfest i armen i 
morgon kväll i armen trivs jag ty de spelar så förfärligt där jämt nu har jag tid att gå 
när herrarna är borta jag ligger till kl 9 om mornarna nu så nu har vi ej något att 
jöra, får nu sluta mitt brev för denna gång med många kära hälsningar till er alla från 
er Nanny. Skriv ett brev snart får jag veta vad ni gav varandra. 

 



STILLA NATT 

Stilla natt, heliga natt, 
Allt är frid, stjärnan blid      
Skiner på barnet i stallets strå,   
Och de vakande fromma två.  
Kristus till jorden är kommen, 
Oss är en frälsare född. 
Stora stund, heliga stund,  
Änglars här går sin rund 
Kring de vaktande herdarnas hjord. 
Rymden ljuder av glädjens ord: 
Kristus till jorden är kommen, 
Eder är frälsaren född. 

Stilla natt, heliga natt, 
Mörkret flyr, dagen gryr. 
Räddningstimmen för världen slår, 
Nu begynner vårt ljubelår. 
Kristus till jorden är kommen, 
Oss är en frälsare född. 

 

Det är smäktande vackert och väldigt avlägset. Här är i alla fall absolut ingenting 
stilla, bokstavligt talat alltså, varenda pryl i hela vårt bohag har fötter och springer 
omkring och skapar värsta sortens oreda. I alla fall så är det den enda vettiga 
förklaringen till att allt tycks förflytta sig på daglig basis. När jag vet att jag har lagt 
min mössa på bänken innanför dörren kan den mycket väl dyka upp ur tvättkorgen 
nästa dag, mattan som brukar befinna sig i köksregionen kan plötsligt ses i trädgården, 
slickepotten som jag vet att jag tog ur diskmaskinen och la i sin låda hittar jag under 
kudden när jag ska lägga mig och den förtvivlade nallen som det inte går att sova utan 
hittas till slut i badrumsskåpet. Men när mörkret flyr och dagen gryr och 
räddningstimmen för världen slår, då ska allt bli stilla och saker och ting kommer att 
ligga där de sist sågs till. Jag håller tummarna för att räddningstimman ska komma på 
juldagen men är rädd att jag får vänta femton år till tills mina små rara barn flyttar 
hemifrån och det vill jag ju inte vara med om än så jag lever med att hitta saker på 
oväntade ställen och försöker uppskatta oredan, jag kan ju i alla fall skylla den på 
någon annan än så länge. 
  
Nä, här är en julvisa som stämmer 
bättre hemma hos oss.  
 
Midnatt råder, tyst det är i husen, 
tyst i husen.  
Alla sova, släckta äro ljusen   
äro ljusen. 
 



Tipp, tapp, tipp, tapp, 
tippetippetipp, tapp, tipp, tipp, tapp. 

Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, 
upp ur vårarna, 
lyssna, speja, trippa fram på tåran,    
fram på tårna. 
 

Sälla folket låtit maten rara,     
maten rara,  
stå på bordet åt en tomteskara, 
tomteskara. 
 

Gröt och skinkga, lilla äppelbiten, 
äppelbiten. 
Tänk, så rart det smakar Nisse liten, 
Nisse liten. 
 

Sedan åter in i tysta vrårna,       
tysta vrårna. 
Tomteskarn tassar nätt på tårna, 
nätt på tårna. 
Tipp, tapp, tipp, tapp, 
tippe-tippe-tipp-tapp 
tipp, tipp, tapp. 

     
När mamma och pappa fortfarande sover sött på morgonen smyger små 
fötter upp och inventerar vad som glömts framme kvällen innan. Jag 
vaknar ganska ofta av tissel och mumsande från köket, sju popcorn, en 
halv macka och lite kokta makaroner smakar förträffligt när de kan 
avnjutas i hemlighet under köksbordet. 
 
Lördagen innan första advent firas på Åland ”Lilla jul”, då har man julbord och en 
liten julgran och några julklappar. Det är helt enkelt julafton i miniformat. Jag 
integreras långsamt i den Åländska kulturen och vägrar styvnackat att ta in en julgran 
och tjuvsmaka på skinka innan själva julafton. Hemma var det ett brott mot allt som är 
heligt att ta fram julpynt, ljusstakar och granar för tidigt, ”då blir det ju 
inte så speciellt” menade mamma. Det hade hon helt rätt i, julen var 
magisk när jag var liten och det var helt tack vare min mammas rigida 
julförberedelser med tonvikt på varje detalj. Hon saltade skinkan själv, 
bonade golv och arrangerade fruktfat. När vi vaknade upp på julafton 
slog en doft av gran, bonat golv och nygriljerad skinka mot oss och jag 
får fortfarande rysningar av välbehag vid minnet. Hur min rara mamma 
orkade med denna julrustning varje år övergår mitt förstånd men det är 
en av mina bästa skatter i minnet idag. Jag har själv lagt ribban vid ett 
planerat pepparkaksbak tillsammans med barnen innan jul men först efter att 
golvläggaren här var här och lagt in det nya golvet och hallen är slipad och målad. I år 



har även vår kära murare pusslat ihop vår nya kakelugn så att vi kan elda mysiga 
brasor i jul, det blir finemang. Min farmor sa en gång att hon ”tycker om att ha eld” 
och så tycks det vara för alla, det är något speciellt med att elda och få värme. Det 
tillfredställer något väldigt grundläggande och kanske primitivt behov hos oss 
människor, hur skönt är det inte att tända ett ljus bara? Många ljus och lagom många 
julförberedelser önskar jag mig den här julen och små glada barn som tjuter av glädje 
när det vittjar strumpan på julaftonsmorgonen. En riktigt god jul och mycket julfrid 
till er alla från mig! 
 
/ Therese Arvidsson, Åland 
 
     
 

 

 

 

 

Här ger jag ett virkmönster på små söta hjärtan att hänga i granen för er som gillar att 
virka, övriga kan bläddra vidare här. Detta kommer jag att sysselsätta mig med på 
lediga stunder fram till jul (det kommer att bli två virkad hjärtan i vår gran!) 

HJÄRTAN Lägg upp 3 lm. 

Varv 1: 1 fm i 2:a lm från nålen, 1 fm i nästa lm, vänd. 
 

Varv 2: 1 lm, virka sedan 2 fm i var och en av de 2 fm. 
I fortsättningen vänds alla v med 1 lm. 
 

Varv 3: 4 fm. 
 

Varv 4: 2 fm i 1:a fm, 2 fm, 2 fm i sista fm. 
 

Varv 5: 6 fm. 
 

Varv 6: 2 fm i 1:a fm, 4 fm, 2 fm i sista fm. 
 

Varv 7: 8 fm. 
 

Varv 8: 2 fm i 1:a fm, 6 fm, 2 fm i sista fm. 
 
Fortsätt på detta sätt att öka 1 fm i var sida vartannat v till det finns 22 fm på v. Virka 
rakt i ytterligare 3 v. 
På nästa v börjar man virka var del för sig: 9 fm, minska 1 fm (= stick nålen i nästa 
fm, drag upp 1 m, stick nålen i nästa fm, 
drag upp 1 m, drag garnet genom de 3 m på nålen), vänd, 8 fm, minska 1 fm, vänd, 7 
fm, minska 1 fm, vänd, 6 fm, minska 1 fm, vänd, 
minska 1 fm, 3 fm, minska 1 fm, vänd, minska 1 fm, 1 fm, minska 1 fm, tag av garnet. 
Virka andra delen lika men spegelvänt, man börjar alltså med att minska 1 fm. 
Sätt i en upphängningstråd.  
 
Vill man sen så kan man sy ihop två hjärtan halvvägs upp nerifrån och få små 
söta korgar. 



 
För den som vill, vågar och kan 
 
som Lasse Kronér brukar säga, här kommer några recept typiska för Åland som kan vara värda att 
prova. Gravad sik är ett måste på ett Åländskt julbord och sill och rökt och gravad fisk i allmänhet 
är stort. I övrigt så är det finska och enligt vissa källor även Åländska julbordet väldig 
”låddominerat”, många olika sorters lådor ska det vara, kålrotslåda, morotslåda etc. Jag frågade 
förra julen en Åländsk bekant om de ville komma och äta lite julbord på annandagen och hon vred 
på sig och svarade ”mjaaa, jag tycker inte så mycket om julbord”. Jag kippade efter andan chockad 
och frågade om hon verkligen inte tycker om skinka, prinskorv, rökt lax och Janssons? Då svarade 
hon ”jahaaa, du menar svenskt julbord, ja det är något helt annat det, jo, tack det vill vi gärna ha”.   
 

Kålrotslåda  

    
Ca 1½ kg kålrötter 
4 dl grädde 
2 dl ströbröd 
1 dl sirap 
1 ägg 
1½ tsk ingefära 
½ tsk vitpeppar, ½ tsk muskot, 1 msk salt 
På ytan: ströbröd o smör 

Tvätta o skala kålroten. Skär i stora bitar o koka sakta i lättsaltat vatten under lock tills de är mjuka, 
ca 40 minuter. Häll av spadet o spara det. Mosa bitarna. 
Blanda ner ströbrödet som fått dra i grädden i moset o tillsätt sirap, lättvispat ägg o kryddor samt så 
mycket kokspad att massan blir lös. 
Häll i formar (gärna små folieformar), mönstra ytan med gaffel o strö ströbröd över. 
Tillsätt några smörklickar o grädda i 180 grader 1½ – 2timmar. 
Går bra att göra innan jul och frysa in, låt den sen tina i kylskåp o värm i ugnen. 

 

 

Gravad sik 
4 port. 

Det här receptet har jag hämtat från Ålands mästerkock Mikael Björklunds repertoar. 

Ingredienser 

 2 sidor sikfilé  
 2 msk socker 
 2 msk fint salt 
 0.5 msk enbär 
 0.5 msk rosépeppar 
 1 st citron 
några kvistar färsk timjan 



Gör så här 

1. Börja med att bena ut sikfilén med en tång. Lägg sedan fileérna i en form. Pudra socker och salt 
över siken, hälften på var sida av siken. 

2. Krossa enbär och rosépeppar i en mortel och sikta det över siken. Riv skalet på en citron och strö 
över fisken. Ta några kvistar timjan och lägg i formen, strö sedan på mer socker och salt. Lägg ihop 
fileérna. 

3. Låt fisken stå i kylen i ett dygn. 

 

 

Ålandspannkaka 
Ålandspannkakan är maffig och påminner om den gotländska saffranspannkakan. Den serveras med 
vispad grädde och sviskonkräm och är som sagt mättande men god. Det finns också en variant där 
man gör den med mannagryn men här är den med risgryn. 

Du behöver: 

• 6 ägg 

• 1 dl socker 

• 2 dl vetemjöl 

• 5 dl risgrynsgröt (halvkokas, helst dagen före, låt svälla under natten) 

• 3 tsk kardemumma 

• ca 1 liter mjölk 

• 2 tsk salt 

Gör så här 

Ägg och socker blandas och vispas en aning. Tillsätt därefter risgrynsgröt, vetemjöl, kardemumma 
och salt. Tillsätt slutligen mjölken och blanda ihop smeten. 

Den färdiga smeten hälls i långpanna och gräddas i 220 grader, ca 25 minuter. Pannkakan ska bli 
gyllenbrun och stadig. 

Ålandspannkaka serveras traditionsenligt med sviskonkräm och grädde (alternativt hallonsylt eller 
motsvarande). 

 

 

 

 

 



Frostiga bär med Tjinuskisås 
Tjinuskisås är stort här på Åland iaf, antagligen i hela finland och är smaskens till i princip allt i 
dessertväg men här gillas det bäst med kalla och helst sura bär. 
 
Ingredienser 
Frysta bär, t.ex hallon, blåbär, lingon 

1,5 dl vispgrädde 

3 msk råsocker 

½ dl sirap 

1 msk smör 

Häll ingredienserna till såsen, utom smöret, i en liten kastrull och koka såsen livligt utan lock 8-10 
minuter. Såsen ska vara simmig. Rör i smöret. Ställ den åt sidan. 

Häll över i en såskopp, låt svalna. 
Lägg upp frysta bär i portionsskålar, låt tina en stund, skall vara lite frostiga. Häll över såsen och 
servera. 

 
 
 
 
 
 
FINSK RÖDBETSSALLAD: ROSOLLI 

3 inlagda rödbetor 
3 kokta morötter 
2 kokta potatisar 
2 inlagda gurkor 
1 äpple 
1 lök 
Salt, vitpeppar 
Sås: 
1-2 dl vispgrädde 
Salt, socker, ättika o rödbetsspad 
Till garnering: 2 hårdkokta ägg 

Koka morot o potatis. Tärna alla ingredienser. Hacka löken. Vispa grädden, krydda och ha i lite rött 
spad för färgens skull. Blanda allt strax före serveringen och ha till sill o andra kryddfiskar. 
 



RRaayyssaannss  DDeeppåå  nnuu  ppåå  VViinnöönn  
  
 
 

 HUNDMAT         KATTMAT 
                      Helt kemikaliefritt 
CCEENNAATTUURRIIOO                        MMIICCAA  
        BBRRIITT      
 
 

Vi har även kattsand, hundgodis, olika tuggben, leksaker 
laxolja schampo och balsam. 

Det finns div julklappspriser på julklappar till hund och katt 
 

Bara att ringa eller komma bort för pris info. 
 

019-445434, Susanne 070-4560316, Ray 070-6594864 
 

Jag badar, fönar, klipper klor på katter och hundar. 
Ring för prisuppgift Susanne. 

 
 

 
 

Vill ge Maggan Fahlander dagens kram för att hon ställer upp i vått och torrt. 
 

Susanne 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
påminner om att kaffetårtor och smörgåstårtor 

 kan beställas som tidigare 
 

Sten tel  070 - 239 02 11 
 



 
 

  
Om ni vill ha en krans eller ett hjärta att hänga på 

dörren eller en julbock i granris utanför. Tveka inte - kom till mig så ni har 
fint när julen står och knackar på dörren. Här finns det många olika 

dekorationer på kransarna.  
Julblommor av olika slag t ex amaryllis och hyacinter finns nu i december. 

Julgrupper tillverkas efterhand och efter önskemål. 
 

Vid julmarknaden 12/12 finns jag vid skolan. 
 

GGoodd  JJuull allesammans önskar Mona Blixt 
 

019-44 80 50 eller 070-370 59 50 
 

 
 
 
JJuulloottttaa  ii  LLäännnnääss  kkyyrrkkaa  2255//1122  kklloocckkaann  77..0000  
 
 
Extra färja går från Vinön klockan 6.15 
 
 
enligt överenskommelse mellan Mikael Schmidt och  
Karl-Erik Hermansson 
 
 

 
 
 
 
                                                KONFERENSER i nygammal skolmiljö 
 

Vi ordnar dagkonferenser för mindre grupper upp till 25 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 
 
e-post: info@vinokonferenser.se Hemsida: www.vinokonferenser.se 



 
Förnybar energi - Möjligheter och svårigheter 

 
Skärgårdarnas Riksförbund och Skärgårds Leader  

Skärgårdsmöte energi  26 – 27 november 
 

 
Den 26‐27 november samlades intresserade från Luleå skärgård i norr till Bohusläns skärgård i väst 
till föreläsningar i Stockholm. Arrangerat av Skärgårds Leader, (Skärgårdsmöte 3). 

 

Energikällor och fördelningen mellan dessa ‐ Catharina Erlich, KTH   
 

Under det första passet behandlades de olika energislagens betydelse i den totala 
energiproduktionen.  Det framkom med tydlighet att all produktion är resultat av 
historiska politiska beslut.  Det gäller både inriktning (typ av produktion) och olika 
ekonomiska styrmedel (skatter och bidrag).  
 

I den totala energiproduktionen fordras det att någon form av reglerkraft måste 
finnas.  För Sveriges del är det vattenkraften som har den rollen. Det innebär att vid 
all utbyggnad av ny intermittent elproduktion t ex vindkraft måste reglerkraft finnas 

då konsumtionen inte varierar lika mycket som produktionen. Det innebär också att produktion som 
är svårreglerad som t ex kärnkraft måste/bör producera hela tiden. 
 

Då el är en omvandlad produkt från olja, vatten, torv, vind, våg etc  med ca 30% omvandlingsförluster  
kommer mycket forskning och arbete att läggas på förbättrad produktion.  
 

Under de senaste årtiondena har slutanvändningen av el endast ökat marginellt vilket är ett resultat 
av den ständigt pågående produktutveckling och energieffektiviseringen och därmed större nytta av 
den el som finns tillgänglig, t ex värmepumpar som ger mer värme än den el de förbrukar. Spillvärme 
från industri används som fjärrvärme. 
 

Etablering och förankringsprocesser av vindkraft ‐ Stellan Lundberg, ÅF 
 

Två stora vindkraftsprojektsetableringar och förankringsprocesser, 
Markbygden (Piteå) och Holmön presenterades. 
  

Markbygden vindkraftspark kommer att ha ca 1100 vindkraftverk med en 
totalhöjd av ca 200m och rotordiameter mellan 82 och 126 meter. 100‐
150 km väg måste dessutom byggas. För att uppnå acceptans för 
projektet har många grupper bildats för att få fram så många synpunkter 
från ortsbefolkningen som möjligt. Flyttning och ändring av verken sker 
löpande. Ersättningen till markägare är ca 1% av årsproduktionen och 
0,2% till bygden som bygdepeng. 
 

Holmön vindpark kommer att få mellan 30‐35 vindkraftsverk beroende på 
möjliga placeringar.  Här kommer man t ex att bygga en tillfällig hamn i 
stället för att förändra den nuvarande. Ersättningen är här ca 3% till 
markägarna. Man beräknar att ca 4 arbetstillfällen skapas under ordinarie 
framtida drift. 
 

Utveckling och goda exempel ‐ Landsbygdsnätverkets 
Tematiska arbetsgrupp Energi ‐ Information av Karina Veinhede,  
På Vinön känd som verksamhetsledare för Gränslandet. 

Hänsynskarta för Holmön inför en planerad 
vindkraftsetablering på ön. 



Efter skärgårdsmötet fredag ‐ lördag åkte några hem, några kom till och några var kvar och så 
fortsatte man med nya möten på Långholmen, en av Stockholms alla öar. Nu var det SRF:s höstmöte 
med styrelsemöte som följde under lördagen och söndagen. 
 

Skärgårdarnas Riksförbund ‐ styrelsemöte 27‐28 november 
 

Vad händer runt om i vår skärgård? 
Det är intressant och lärorikt att få höra vad som händer på andra ställen i den svenska skärgården 
och därför hade man denna gång tidigarelagt denna rapporteringspunkt vid detta möte. Det var 
också uppdelat i två delar. Föreningsrapporter ‐ Kort om vad som händer i föreningarna samt 
Föreningsrapporter ‐ Pågående arbete kring förnyelsebar energi. 
 

Hur ser det politiska landskapet ut efter valet?  
Efter föreningsrapporterna följde en översyn av hur det ser ut efter valet och vilken inverkan 
förändringarna har fått. Vilka politiker finns det nu som behöver få information om hur det är att leva 
i den svenska skärgården. 
 

Under SRF:s styrelsemöte diskuterades och informerades det om: 
Förbundets ekonomi, budget och verksamhetsplan för 2011 diskuterades. Som för alla föreningar är 
ekonomin av väsentlig betydelse för de aktiviteter man orkar med att genomföra. Efter genomgång 
och klarlägganden så godkändes dessa. 
 

Genomgång av projektet ”Green Islands” vilket är ett projekt vars mål är att hav och skärgårdar skall 
utvecklas med teknik, kunskap och miljöhänsyn. SRF är initiativtagare och har även stått för en 
förstudie. Det beslutades att SRF skall delta som finansiär under tre år och kommer att sitta med i 
styrgruppen. 
 

Beslut togs om samarbete med web‐portalen Skärgårdsbryggan (http://skargardsbryggan.com) där all 
information om skärgårdsfrågor skall kunna läsas eller länkas till. 
 

Information om Fiskeriverkets förslag till fiskeriföreskrifter då EU‐s nya kontrollförordning för fiske 
får stor inverkan på vilka som får fiska och sälja fisk. Dessa föreskrifter gäller även för insjöfiske! 
 

Beslut togs också om att fortsätta att stötta SURF, Skärgårdens Ungas Riksförening, i deras viktiga 
utvecklingsarbete. Från Vinön deltog två SURF:are, Veronika Persson och Roger Blixt. 
 

Sammanfattning 
De frågor som SRF arbetar med är av vital betydelse för att skärgårdsbefolkningen skall finnas kvar i 
framtiden och möjliggöra utveckling av ö‐livet. Vid de informella kontakter som sker utbyts information 
som visar att flera öar har samma typ av problem varför ett utökat samarbete mellan öar måste till.  
Många frågor är av den karaktär att regel‐ och lagändringar behövs.  
 

Mycket intressant läsning kring skärgårdsfrågor finns i tidningen Vi skärgårdsbor som görs av  
Eva Widlund som också var med i Stockholm dessa dagar som anställd av förbundet. Tidningen finns att 
läsa i skolan på Vinön och även på SRF:s hemsida, www.skargardarnasriksforbund.se 
 

Ulf och Christina Johnsson  



Vintern förr 
 
När färjan inte gick kunde det bli häst och släde eller bil. Olika sätt att ta sig över sjön kan vi 
se på dessa två fotografier, tagna av Berthold Hedin. 

 
Vintern 1959  Ninni Hedin fick skjuts på släden av Harry Persson med hästen Dockan. 

 
När denna bild är tagen vet vi tyvärr inte, men en stilig bil är det. 

Vi tar tacksamt emot flera bilder från förr, gärna med uppgifter om när det är taget och 
namn på de personer som är med på bilden.   
                      Eva Widlund 
 



Från färjefrågor till teater 
på medlemsmöte 13 november 
 
 
Höstens möte kolliderade med andra begivenheter på ön och inte ens vinöborna kan 
klona sig. Det blev alltså inget stormöte men väl ett trevligt informationsmöte som 
öppnades av vår ordförande Mona Blixt.   
 
 
Mona började med vår huvudfråga, färjan, och i det här fallet om jouren på färjan. Hon berättade 
att hon har pratat med Marie‐Louise Forsberg Fransson, landstingsråd och ordförande i lands‐
tingsstyrelsen, om jouren på färjan. Avtalet om jouren går ut nu vid årsskiftet och Marie‐Louise 
Forsberg Fransson lovade att titta på det. Hon tycker att det är rimligt att avtalet förnyas men inga 
beslut är tagna.  
 
Vid ett möte med Trafikverket lovade de att titta på skyltningen och markeringen om förtur på 
färjan, både på Vinön och i Hampetorp. De informerade om att inget gods får ställas på färjan och 
skickas över, inte heller obemannade fordon får skickas med. 

 
 

Höstmötet brukar även vara ett slags avstämningsmöte om hur året har varit och hur de olika 
arbetsgrupperna har lyckats med verksamheten.  Här kommer ett utdrag av denna rapportering. 

 
 

• Arbetsgruppen om boende på Vinön läggs ner. Det är bättre att satsa på befintliga byggnader  
t.ex. skolhuset och övriga byggnader. 

 

• Studiecirkeln ”Vinön förr” jobbar vidare med inventering av husen på Vinön.  
 

• Peter Kumlin har föreslagit att göra fiskemuseum i östra boden på skolgården. Arbetet är på 
gång. 

 

• Eva Widlund informerade om Ö‐bladet. Redaktionen kommer inte att påminna och fråga om 
bidrag till varje nummer. Vill man ha med något i Ö‐bladet får man själv se till att material 
kommer in i god tid.  

 

• Det kommer mycket post till skolan så därför finns numera en särskild pärm för olika 
information bl.a. från Bygdegårdarnas Riksförbund. Eva erbjuder också att återuppta en info‐
maillista där man lätt kan vidarebefordra den info som kommer som e‐post och som kan 
intressera öborna. Vill du vara med på denna lista mailar du till hembygdsföreningens adress, 
hembygdsforeningen@vinon.se 

 

• Åsa Ödman informerade om att Länsstyrelsen i Örebro har startat ett projekt i Östernärke 
med ”Samverkarna i Östernärke” som samarbetspartner. Åsa Lindin, Länsstyrelsen och Bengt 
Bronner, kontaktperson för Samverkarna, har inventerat vilka behov företagen har, framtida 
arbetskraftsbehov, lokalbehov, om de kan ta emot praktikanter mm. En enkät är utskickad till 
företagare i Östernärke, men de saknar gensvar från företagare på Vinön. 

 

• Mona informerade att hembygdsföreningen har blivit kontaktad av Elin Eriksson, teater‐
pedagog på Nya Teatern. Hon har skrivit en pjäs som hon vill sätta upp på scenen vid skolan 
på Vinön. Det är tänkt att pjäsen ska spelas av amatörer från olika teaterföreningar i länet. 
Hembygdsföreningen har tackat ja och pjäsen ska spelas 4‐7 augusti och 11‐14 augusti är det 
tänkt. 

 
Yvonne och Eva 



   
Julhälsningar 

2010 

 
Vi önskar alla våra äggkunder 

en riktigt  
 

GGoodd  JJuull  oocchh  eetttt  GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr!!  
 

 
 

Peter, Carina och 
flickorna 

 

 

GGoodd  JJuull  oocchh  GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr  
  

  
  

öönnsskkaass  vvåårraa  ttrreevvlliiggaa  ggrraannnnaarr    
SSuunnee  oocchh  BBaarrbbrroo  MMoohhlliinn  

  
MMaarriikkaa  WWaallddeennbboorrgg  oo  CCllaaeess  NNyyqqvviisstt  

 
 
 

En riktigt God Jul och  
ett Gott Nytt År 

 

tillönskas alla på Vinön  
 

av familjerna Löfsäter 
 
 

 

Vi önskar alla på Vinön och på Färjan 
en riktig  

God Jul och Gott Nytt År! 
 

Hoppas ni alla får en skön julhelg vilket vi också 
tänker ha på Vinön! 

 
hälsar 

Aina, Christer och Ärke 
 

 
GGoodd  JJuull  oocchh  GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr!!  

 
 
 
 
 
 

önskar Stig och Berit Lindegren 
 

 
 

GGoodd  JJuull  oocchh  GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr  
  

ttiillll  aallllaa  CCiirrkkeellddeellttaaggaarree,,  
vväännnneerr  oocchh  bbeekkaannttaa  

  
öönnsskkaarr    

EEvvaa  oocchh  BBeennggtt  SSvveennssssoonn  
 

  
GGoodd  JJuull  oocchh  GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr  

  
öönnsskkaass  ssllääkktt  oocchh  vväännnneerr  

  
GGrreettaa  VViinneessttrraanndd  

  

 

 

  

GGoodd  JJuull  oocchh  GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr  
  

öönnsskkaass  ssllääkktt  oocchh  vväännnneerr  
  

BBaarrbbrroo  oocchh  SSuunnee  MMoohhlliinn  
 



 
GGoodd  JJuull  oocchh  GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr  

 
ttiillllöönnsskkaass  

aallllaa  vviinnööbboorr    
oocchh    

lläässaarree  aavv  ÖÖ--bbllaaddeett  
  
  

UUllff  oocchh  CChhrriissttiinnaa  JJoohhnnssssoonn 
 
 

 
 

GGoodd  JJuull  oocchh  GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr  
  

öönnsskkaass  TThheerreessee  AArrvviiddssssoonn  
  

TTaacckk  fföörr  aallllaa  ttrreevvlliiggaa,,  
uunnddeerrhhåållllaannddee  oocchh  rrooaannddee  

bbeerräätttteellsseerr  ii  ÖÖ--bbllaaddeett..  
  
  

MMaarriikkaa  WWaallddeennbboorrgg  oo  CCllaaeess  NNyyqqvviisstt  
 

 
GGoodd  JJuull  oocchh  GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr  

  
öönnsskkaass  ssllääkktt  oocchh  vväännnneerr  

  
  

MMaauudd  oocchh  MMaarrkkuuss  LLaarrssssoonn  

 

  
GGoodd  JJuull  oocchh  GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr  

  
                                                    öönnsskkaass  aallllaa  

  
                                  22  oocchh  44--bbeennttaa  vväännnneerr  

  
SSuussaannnnee  oocchh  RRaayy  

RReeiinnhhoollddssssoonn  
 

 
En God Jul och  

ett Gott Nytt År 
 

  önskar vi er alla  
 

  Mariann och Sten 
 

 
 

 
 
 

SSRS Hjälmaren  
 

önskar alla 
 

God Jul och Gott Nytt År 
 
  

 
 
 
Jag vill å Linköpings Universitets vägnar och Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik (NCU)  
 

särskilt tacka Eva Widlund och hennes medarbetare för ett mycket uppskattat arbete med 
 

de till Vinön utlokaliserade Universitetskurserna och lärarlyftet i Utomhuspedagogik.  
 

Vi ser fram emot fortsatt samarbete  
 

under 2011. 

 
Anders Szczepanski 
Enhetschef NCU 
Linköpings Universitet 
  

 



 

vecka 48 1 onsdag  Avslutning kurs UPB 

 2 torsdag 19.00 Tjejträff – julpyssel 

 3 fredag   

 4 lördag  

 5 söndag 16 -17 Biblioteket öppet                                                                                     2: advent

vecka 49 6 måndag  Sophämtning

 7 tisdag 18.30 Brandövning                                                                          Beställ mat! 

 8 onsdag 13.00 
19.00 

Öppet hus i Missionshuset – grötlunch  
Tjejträff – avslutning med vinprovning. OBS! Anmälan till Christina J (448011) senast 5 december 

 9 torsdag   

 
 

10 fredag  Nobeldagen

 11 lördag 14.30 Cirkeln ”Vinön förr” - avslutning 

 12 söndag 
13.30 
-17 
16 -17 

Julmarknad i Vinöns skola 
 
Biblioteket öppet                                                                                     3: advent

vecka 50 13 måndag  Luciadagen

 14 tisdag  Beställ mat! 

 15 onsdag  

 16 torsdag   

 17 fredag   

 18 lördag  

 19 söndag 16 -17 Biblioteket öppet                                                                                     4: advent 

vecka 51 20 måndag  Sophämtning

 21 tisdag  Beställ mat! 

 22 onsdag  Vintersolståndet

 
 

23 torsdag  H M Drottningens födelsedag  

 24 fredag  Julafton

 
 25 lördag 7.00 Julotta i Lännäs kyrka    Extra färja från Vinön 6.15!                                 Juldagen 

 26 söndag  Annandag jul

vecka 52 27 måndag   

 28 tisdag  
 Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!                Värnlösa barns dag           Beställ mat!   

 29 onsdag   

 30 torsdag  

 31 fredag  Nyårsafton

Januari  
 

 
1 lördag  Nyårsdagen

 2 söndag 10.00 
16 -17 

Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt  Kaffe 
Biblioteket öppet 

vecka 1 3 måndag  Sophämtning

  
  

 

                 GOTT NYTT ÅR  2011!    
 

 

december  2010 

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