Några ord från redaktionen…….
Jaha, så har vi kommit in i februari.
Tiden går snabbt framåt, snart är det
vår. Redan känns det att dagarna har
blivit längre och ljusare. Dags att
börja tänka på växterna inför våren
och sommaren, att plantera om sina
krukväxter hör till så här års och även
att fundera på vilka fröer som ska sås
i mars, april och maj.
I februari har skolorna sportlov, låt oss hoppas på fint vinterväder för alla
lediga. Lite kallare väder så blir det både is och snö till dess. Det har varit
knalt med isen i år, man saknar möjligheterna att åka skridskor och spark
på Hjälmarens is, det hör liksom till årstiden. Dessutom blir det dåligt med
vinterfisket när det inte finns någon is, man har inte sett en gös på flera
månader och ärligt talat saknas det då något viktigt på matfronten. Det är
inte samma sak att äta lax eller torsk eller någon annan konstig fisk, det ska
vara gös från vår egen sjö. Den smakar bäst!
Bilden på framsidan visar ett av många träd som knäcktes av den hemska
stormen i början av januari. Undrar om det är någon som känner igen sig?
Stormen ställde till en hel del och det har blivit mycket jobb för alla som har
skog.
Fotografer denna månad är Oskar Widlund, Eva Widlund och Kristina
Laggar.
Material till nästa Ö-blad vill vi ha senast 24 februari.
Allt som ni vill dela med er av och som kan vara av
intresse för övriga Ö-bladsläsare.

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
Vill du bli medlem i föreningen?
Medlemsavgiften för 2005 är 80 kr för enskild och 150 kr för en familj
VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, pg 46 94 70 - 9

Tjejträffen februari och första gången i mars
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Pluskväll och ”kompismassage”
Pluskväll: Ta med något trevligt som du vill dela med dig av
t ex en god bok, bra recept eller berätta om något roligt som har
hänt.
Kompismassage: Vi gör lätt massage på varandra.
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OBS lördag! Då har vi tänkt att åka till Gustavsvik och vara i
relaxen, bada och koppla av, äta lite god mat och må allmänt gott.
Anmälan till Yvonne Karlsson tel 019-44 80 57 eller 073-928 04 05
senast 6/2 2005.
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Film i repris-”Kalenderflickorna”, en chans till att se den filmen.
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Ö-blad och urklippsalbum.
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Matlagning- var och en tar med sig några ingredienser så fixar vi
till mat av dessa.

Vinöns Brandvärn
Personal som hör till station 155, Vinöns Brandvärn år 2005:
Namn
Tel
Mobiltel
----------------------------------------------------------------------------------------Johan Nilsson
44 80 19
076-855 97 14
Ingemar Andersson
44 81 10
070-583 09 91
Ola Stenberg
44 80 23
070-697 42 19
Åke Olsson
44 81 02
070-311 22 86
Peter Mohlin
44 80 33
070-511 38 99
Åke Brynolfsson
44 80 91
073-981 49 21
Jose Verdugo
44 80 72
070-330 42 49
Bo Persson
44 80 03
070-791 35 53
Anders Ekblad
44 80 38
070-574 98 32
Lars Olsson
44 81 23
Ove Persson
44 80 03
070-325 81 67
Joakim Holmkvist
44 80 98
070-598 26 84

SKROTINSAMLING
Passa på och lämna järnskrot under vecka 10-11 ( 7/3-20/3 )
till Stena Gotthard AB, som ställer ut containrar vid:
• Vinöns Värdshus
• Vinöbagar´n
OBS! Containern får endast fyllas upp till kanten, för säkerheten vid transporten.
Det får vara vilket järnskrot som helst. Behöver inte vara helt rent järn. Det gör
inget om det finns lite trä, plast eller gummi på skrotet, men inga däck kvar på
fälg.
Hushållsskrot som tvätt-, diskmaskiner, kyl och frys kan du lämna kostnadsfritt
vid kommunens återvinningsstation.
OBS! Plåtfat, motorer, växellådor, måste vara ordentligt tömda och öppnade.
Farmartankar kan efter överenskommelse tas emot.
FARLIGT AVFALL får inte blandas med övrigt skrot!
Vi erbjuder dig vårt insamlingssystem Grön Gård för farligt avfall t ex batterier,
oljefilter, spillolja, lysrör. Med Grön Gård får du ett tryggt och säkert
omhändertagande av ditt farliga avfall. För mer information vänligen kontakta
oss på Stena.
Den skrot Du lämnar vid insamlingsplatserna går betalningen till Vinöns Kulturoch Hembygdsförening.
Ta tillfället i akt och städa i och runt husen och i hagarna.
För att veta vilken volym det rör sig om; anmäl till Sten vad du vill bli av med.
Vinöns Kultur-och Hembygdsförening
Styrelsen / Sten Karlsson

tel 019- 44 80 15
019- 44 81 60
070- 239 02 11

Månadens boktips!
Stolthet och fördom av Jane Austen
Stolthet och fördom är Jane Austens mest berömda roman, enligt mångas
mening hennes mästerverk. Titeln har hon valt med största omsorg – det är
egenskaper som i olika grad karakteriserar bokens två huvudpersoner och som
bidrar till att forma dess öden. Den fördomsfulla Elisabet Bennet och den stolte
mr Darcy – de två utkämpar en privat strid medan Elisabets mor, den energiska
mrs Bennet, försöker få sina döttrar lyckligt gifta.
Den kvicka och klarögda Jane Austen deltog ivrigt i de visiter, tebjudningar,
middagar och baler, välsmidda ränker och förtjusande intriger som skapade
spänning i 1700-talets engelska högreståndsmiljö. Det är en idyll som hon med
utsökt stilkonst, med road och roande iakttagelseförmåga målar upp i sina
böcker.
Blir du lite sugen på Jane Austens mästerverk finns den att låna på
Vinöns bibliotek, öppet söndagar mellan 16.00-17.00.
Välkomna!

Studiecirkeln – ”Vinön förr”
Drar igång igen lördagen den 19 februari, kl. 14.30.
Då planerar vi vårens program.
Gamla och nya deltagare är välkomna.
Vi ses i skolan!

Öppet hus i Vinöns skola
onsdagen den 16/2, kl. 14.15.
Lännäs församling, Svenska kyrkan
Hjärtligt välkomna!

Grattis Sune och Barbro till att ha varit gifta i 40 år
önskar
Styrelsen för Vinöns Kultur- och Hembygdsförening

Jag fortsätter att baka på
beställning till fredagar,
nu även semlor i sortimentet.
Du som vill ha semlor till fettisdagen den 8 februari kan
beställa till just den dagen.
tel 44 81 60 eller
070 - 239 02 11

Elisabeth Behr,
zon och massageterapeut,
kommer till Vinön
onsdagen 24 februari.
Boka tid på tel 070 - 399 58 08
tel.tid 8.00 - 9.00

hälsar gamla som nya kunder
välkomna!

Joakim Holmkvist
Macken 019 - 44 81 44
Tel hem 019 - 44 80 98
Mobil 070 - 598 26 84

Tjejgruppen planerar i mars
❖ en bowlingkväll i Vingåker
❖ en kväll med färganalys

Intresserad?
Hör av dig till Yvonne Karlsson
tel 44 80 57

Sågverk till Vinön
Under mars kommer ett mobilt sågverk att ställas upp på
Vinön, den som är intresserad av att få sågat kan höra av
sig till
Åke Olsson på tele 44 81 02.


Klädinsamling till Lettland pågår.
Jag tar med mig kläder om Du vill skänka.
Kontakta mig så tar jag med.
Helt och rent!
Lennart Eriksson Tel. 019-44 80 05


Vårblommande lökar, påskfjädrar
Potatis, rödbetor, kålrötter mm
Välkommen!
Mona Blixt
Tel. 019-44 80 50 eller 070-370 59 50


Fotvård i Vinöns skola
Måndag 28/2 kvällstider
Tisdag 1/3 hela dagen
Onsdag 2/3 förmiddagstider
Välkomna!
Viola Hjälmarö
Tel. 0150-91333

Nytt telefonnummer till Vinöfärjan är
08-54 44 15 84.
Det bör användas vid beställning av
färjetur. Om ingen svarar går samtalet
efter fyra signaler över till mobiltelefon.
Från nyår är Al Sundin ny färjeledschef.
Al har varit synlig på färjan sen -99 då han flyttade till Julita och började som
extrapersonal på färjan. Från år 2002 har han varit färjeledsskeppare. Som man
anar av dialekten har Al varit verksam i Stockholmstrakten. Han har drivit
bunkerbåtsverksamhet 1978-2001, på bunkerbåten servade han öbor, sjömackar
och finlandsfärjor med bunkeroljor. Nu bor Al i Österåker och trivs bra på leden
och tycker att det ska bli roligt att bli ledansvarig, som han tycker är en mer
passande beteckning. Han hoppas att vi tillsammans ska kunna lösa alla
transporter så bra som möjligt både till vardags och vid olika arrangemang.
Man får gärna titta in på kontoret när han är på plats, eller så kan man ringa
till det nya numret 08-54 44 15 84, om han inte är på plats i färjstugan så kan
personalen koppla vidare.

Vindsröjning i skolan pågår.
Diverse gamla grejer och böcker finns för avhämtning.

Är du intresserad?
Kom till skolan på bibliotekstid den 20 eller 27 februari och
se vad du kan göra för fynd.

”Vindsröjarna”

Lycka till Lennart och Rut!
Insänt av RoseMarie

På trädgårdssidan denna månad tänkte jag ta upp trädbeskärning, eller
kanske snarare att man inte ska beskära sina fruktträd så här års.
Anledningen till att man traditionellt har beskurit träd så här års är att de
som sysslar med fruktodling i lite större skala inte har tid att beskära
under JAS (juli, augusti och september). Träden som är i fruktproduktion
räknar man ju med att byta ut oftare än man gör i en villaträdgård, därför
kan man behandla dem sämre.
Varför ska vi inte ge oss på att såga och klippa nu då? Om vi klipper så
här års så kommer trädet att reagera med att vilja nybilda grenar som
substitut för de man tar bort. Om man klipper eller sågar under JAS så
kommer inte trädet att reagera lika mycket, trädet har fullt upp med att få
frukten klar och att börja invintringen. Om vi klipper nu finns all energi i
roten, om vi klipper under JAS så finns energin i grenarna och tas bort, då
finns det mindre energi kvar till nybildning av grenar. Så här på vintern
ligger trädet i dvala och kan inte heller börja valla över de ”sår” som blir
där man skär, alltså är det fritt fram för svampangrepp. Det är tyvärr
ingen idé att lägga på vax som plåster, det fördröjer bara övervallningen.
Jag tycker att ni kan hoppa över det där med trädbeskärning så länge och
vänta till JAS, läs en god bok istället, kanske om trädbeskärning av Klaus
Vollbrecht. Det man kan sträcka sig till är att gå ut och titta på träden och
se var de behöver ansas.
Om stormen har knäckt grenar på träd man vill ha kvar så ska man se till
att såga av dem alldeles ovanför grenkragen, det är där som tillväxten är
som bäst. Grenkragen är den lilla upphöjning som finns mellan grenen och
stammen den kan vara olika mycket tydlig på olika sorters träd.
Om bark har skavts bort så är det bättre att inte skära rent runt ”såret”
trädet läker bättre om man inte skär rent. Givetvis ska man ta bort bark
som hänger eller är som en flik.
Vad är då hamling av träd? Jo, förr i världen
när det inte var så gott om vinterfoder till
djuren så tog man löv och kvistar, som
torkades till foder. Detta gjordes vartannat
eller med flera års mellanrum och då blev
grenändarna på träden som knutor eller lite
klotformade. Hamlade träd blir äldre än träd
som inte hamlas. Numera finns det i
allmänhet ganska bra med foder åt djuren,
och hamling tar mycket tid så det är just inga
som börjar hamla på unga träd. De gamla
Bilden är ritad av Nils Forshed

träd som har hamlats de fortsätter man hamla
på av tradition, precis som man slår vissa ängsmarker av tradition. Det är
ju även så att vissa växter och djur är beroende av hamling eller
slåtterängar och att det därför är bra att hamla och slå ängar.
Varma trädgårdshälsningar från Rosie på Vinön

Förslag på två enkla lunchrätter

Franska rårakor
Beräkna per portion:
1 stor potatis
1 medelstor gul lök
1 ägg
½ - 1 kryddmått salt
smör, margarin eller olja till stekning
Skala och riv potatis och lök grovt, gärna i matberedare. Blanda det rivna
med uppvispat ägg och salt. Lägg i smeten i klickar och bred ut dem. Stek
rårakorna gulbruna och frasiga på båda sidor. Servera dem nystekta med
en råkostsallad eller blandad sallad samt eventuellt lingonsylt.
Variation
Byt ut hälften av potatisen mot lika mängd riven morot. Blanda ev i
hackad persilja för en färgglad måltid.

Salamirösti

2 portioner

4 medelstora potatisar
1 vitlöksklyfta
ca 5 cm purjolök
6 skivor salami eller annan rökt korv
2 krm salt
½ krm svartpeppar
ett par droppar tabasco
smör, margarin eller olja till stekning
Sås
4 msk gräddfil eller lätt crème fraiche
½ tsk riven pepparrot
salt, peppar
Skala och riv potatisen grovt. Skala och finhacka vitlöken. Skär purjon i
tunna skivor. Strimla korven. Blanda alltsammans med salt, peppar och
tabasco. Hetta upp lite fett i en stekpanna och skeda i potatisblandningen.
Platta ut den till en kaka. Stek på medelstark värme tills undersidan fårr
fin färg, ca 8 min. Lossa kakan med en stekspade och stjälp upp den på
en stor tallrik. Lägg ev i lite mer fett i pannan och låt potatiskakan glida
ner i pannan. Stek andra sidan tills potatisen är färdig, ca 8 min.
Smaksätt gräddfil eller crème fraiche med pepparrot, lite salt och peppar.
Servera med en blandad sallad eller råkostsallad.
Smaklig måltid önskar Christina Johnsson

Skärgårdarnas Riksförbund SRF
Skolseminarium på Möja i Stockholms skärgård
Lördagen den 13 november hölls
ett seminarium om skärgårdsbarnens skolor. I den fina matsalen på Möja skola samlades folk
från Sveriges olika skärgårdar
och insjöar. Flera myndigheter var
inbjudna till detta seminarium,
som var en del i SRF:s EU-projekt
”Skärgård för framtiden”.
Fungerande skolgång för barnen på öarna är mycket viktigt. Hur har man löst
skolskjutsfrågorna på olika håll i Sverige? Hur långa skoldagar ska barnen
behöva ha? Det behövs en inventering och beskrivning av hur det ser ut
runtom i Sverige. SRF planerar en enkät för att få ett faktaunderlag till en
kommande Vitbok om Skärgårdens skolor.
Förbundet vill också medverka till att skapa ett nätverk för att stödja
personalen vid skärgårdens skolor, få ett forum där man kan utbyta
erfarenheter och gemensamt kunna utveckla skärgårdsskolornas metodik och
profil. Tänk om det hade funnits ett sådant nätverk för tio-femton år sedan, då
Vinöns skola fortfarande fungerade som en låg- och mellanstadieskola.
(Evas kommentar)

Många värdefulla tankar kom fram under seminariet och goda exempel från
olika delar av vår skärgård presenterades. Bra datakommunikation underlättar
samverkan mellan skolorna. Se skärgårdsskolorna som en tillgång, skjutsa
barn åt ”fel” håll, ut till öarna, samt profilering var ytterligare några av alla
tankar som framfördes denna lördag då skärgårdens skolor var i centrum.
Pia Enochsson, tidigare generaldirektör
för Glesbygdsverket finns numera som
GD för Myndigheten för Skolutveckling.
Pia berättade om studier som gjorts,
där man tydligt ser att barn från små
skolor klarar sig mycket bra i sitt
skolarbete och får goda resultat.
En Vitbok om skolfrågor välkomnas av
kommunalrådet Lars Bryntesson i
Värmdö
kommun.
Vitboken
om
boendet
har
varit
värdefull
för
kommuner och den har även fått
politisk effekt.
Pia Enochsson och Lars Bryntesson

februari 2005
v. 5
1 tisdag

18.30

Simresa till Vingåker. Samling vid färjan 17.40
Brandövning

19.00

Sophämtning
Tjejträff ”Pluskväll”

10 -12
13 -15

Kurs om digitalkameran

2 onsdag
3 torsdag

Beställ bröd!

4 fredag
5 lördag
6 söndag
v. 6

16 - 17

Biblioteket öppet

7 måndag

Hämtning av farligt avfall

8 tisdag

Simresa till Vingåker

Fettisdagen

9 onsdag

Askonsdagen

10 torsdag

Beställ bröd!

11 fredag
12 lördag
13 söndag
v. 7

Tjejresa till relaxen på Gustavsvik
16 - 17

Biblioteket öppet

 Alla hjärtans dag

14 måndag
15 tisdag
16 onsdag

Simresa till Vingåker
14.15

Svenska Kyrkan har Öppet Hus i skolan

19.00

Sophämtning
Tjejträff - filmkväll

19 lördag

14.30

Vinön förr - studiecirkel

20 söndag

16 – 17
19.00

Biblioteket öppet
Styrelsemöte Hembygdsföreningen

17 torsdag

Beställ bröd!

18 fredag

v. 8

21 måndag
22 tisdag

Simresa till Vingåker

23 onsdag

SPORT
LOV

19.00

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan
Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!
Tjejträff

15.00

♫ Sång på gång♫ Vi sjunger i Vinöns skola

10.30

Gudstjänst i Missionshuset, Lennart Lundström
Svenska kyrkan, kyrkkaffe

16 -17

Biblioteket öppet

24 torsdag

TIDSBESTÄLLNING

Beställ bröd!

25 fredag
26 lördag
27 söndag
v. 9

Fotvård – Viola Hjälmarö i skolan

TIDSBESTÄLLNING

1 tisdag

Fotvård – Viola Hjälmarö i skolan

TIDSBESTÄLLNING

2 onsdag

Fotvård – Viola Hjälmarö i skolan

TIDSBESTÄLLNING

28 måndag

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

