


Några ord från redaktionen . . . 
 
 
Vi har just haft en strålande vacker helg, solsken och 
varmt väder. Det känns som om sommaren äntligen 
har kommit. Vi har kommit in i juli månad och 
semestrarna börjar komma igång. Jordgubbarna är 
mogna och potatisen är färdig att tas upp. Det är l
gott med ”riktig färskpotatis” kokt med dill, och till 
efterrätt sommarvarma jordgubbar.  

juvligt 

 
Midsommar har vi avverkat för i år och ”vi hade i 
alla fall tur med vädret”, eller hur? Titta på 
bilderna, inte ett paraply så långt ögat når.  
Det är skillnad mot förra året! 
 
Ö-bladet är något som många väntar på och uppskattar mycket. 
Det verkar som om det bara växer hela tiden. Det är trevligt att 
vår tidning är så omtyckt och vi tycker det är roligt att göra 
den. Tyvärr är det också så att det blir ganska dyrt för vår 
förening med material och kopiering. Kopieringsmaskinen 
kostar en hel del och det är en strykande åtgång på papper. 
Alltså tar vi gärna emot bidrag till Ö-bladet både när det gäller 
ekonomisk stöttning och när det gäller material t ex papper. 
Alla bidrag emottas med största tacksamhet! Om ni vill lämna 
ett ekonomiskt bidrag, sätt in pengar på plusgironr 46 94 70-9 
och skriv att det är till Ö-bladet. Material går bra att lämna i 
skolan, under sommaren är det öppet alla dagar och sedan går 
det bra på bibliotekstid söndagar 16.00 -17.00. 
 
Bilderna i detta Ö-blad är tagna av familjen Widlund. De har 
blivit våra experter på fotografering och är mycket duktiga på 
att redigera bilder. 
 
 

 
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 2005 är 80 kr för enskild och 150 kr för en familj 
 

VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING,  pg  46 94 70 - 9 



 
Sommarbyn  
 
börjar i Missionshuset 
måndag 4 juli kl  
10.15-11.45 
med aktiviteter för barn i alla åldrar. 
 
Välkomna! 
 

 

Sångkväll i Missionshuset 
 
med Håkan Isaksson 
torsdag 7 juli kl 19.00 
 
Servering 
 
Välkomna! 
 

 
Frukost i Missionshuset 
 
med hemlig gäst 
lördag 9 juli kl 9.00-11.00 
 
Välkomna! 
 
 
 

 

Gudstjänst i Missionshuset 
 
avslutning på sommarbyn 
söndag 10 juli kl 11.00 
 
Välkomna! 

 
 

Arrangör Missionsförsamlingen 
 

 
 

Hälsokväll med Aloe Vera! 
 

Välkommen till en informationskväll om Aloe Vera 9 juli kl 17.00 i 
”Örtbodens” trädgård. 

Aloe Vera håller kroppen i trim på både in-och utsida. 
Hur fungerar den? 

För vem? 
Det finns möjlighet att prova och köpa certifierade Aloe Vera-produkter 

baserade på färsk Aloe Vera. 
 

Vi bjuder på dricka och tilltugg. 
 

Anmälan  till 
Lena tel 44 80 09 eller Rosie tel 44 81 04 

 



EN GOD MÄNNISKA av NICK HORNBY 
 
Katie är en läkare i 40-årsåldern som är missnöjd med det mesta i sitt liv –  
sin make, sina barn och sina patienter. Hon är gift med David, som är kolumnist under 
signaturen ”Argast i Holloway”, och äktenskapet går på tomgång. När Katie inleder en affär 
med en annan man inser Katie att hon vill skiljas, men David vägrar. 
 
Katie stannar trots allt och David genomgår efter besök hos en helbrägdagörare en enorm 
förvandling. All ilska är som bortblåst och han ska nu bara göra gott. Dessa 
världsförbättrarplaner sätter deras relation på ännu hårdare prov. 
 
”Med svart och sprudlande humor skjuter Nick Hornby prick på vår tids 
värsta fördomar … Det är lika mycket en bok att prata om som att läsa.” 
Dagens Nyheter 
 
”För min del anser jag att det första trevande steget till ett angelägnare och roligare liv liv är 
att rusa till bokhandeln och inhandla ett exemplar av Nick Hornbys uppsluppna, omtumlande 
och medkännande roman”. Nerikes Allehanda 
 
”En både rolig och kolsvart skildring av moderna relationer, deras möjligheter och 
omöjligheter” Aftonbadet 
 
”Med En god människa visar Hornby än en gång att han är en mästare på att fånga vår 
samtid.” Barometern 
 
Ett tips till: 
Köp böcker billigast på  www.adlibris.se  
 
 

 
 
Vi var på Vinön, två gånger ….. 
 
När vi åkte till Vinön på mors-dag för 2 år sedan, tänkte vi avnjuta en god middag på 
Värdshuset och fika hos Bagar´n, som vi hört så mycket talas om, och njuta av den vackra 
naturen. Men ack vad vi bedrog oss….vi var ju för tidigt ute, ”stängt på alla skyltar”, så när vi 
hade åkt runt på ön, var det bara att åka tillbaka med färjan och köpa mat på pizzerian in 
Hampetorp. (Jättegod mat, men vi hade ju tänkt äta gös). – Ja, det var en mors-dag!! 
 
Det var ju tur att vi nappade på MHF:s erbjudande att följa med på en tur till Vinön nu i år, 
den 18 juni. För nu fick vi verkligen se vad Ni har att erbjuda.  
 
TACK alla för den trevliga rundturen i balvagnen, tipspromenaden, titten i Er gamla skola, 
Örtboden mm. (Om vi lyssnat ordentligt på ”fröken” så skulle vi haft alla rätt på tipset – men 
det blev två vilda gissningar, som var fel) 
Gösen på Värdshuset var förträfflig, för att inte tala om vad gott kaffet smakade hos Bagar´n. 
 
Nu förstår vi varför alla är så lyriska, när de talar om Vinön. Det är vi också! 
 
Siw och Stig i Hälleforsnäs 

http://www.adlibris.se/


 
 
 
 

”Ö-kampen” 
 

Lekar och klurigheter för hela familjen! 
Kom och tävla! 

 

Söndag den 10 juli 
13 -16 vid Vinöns skola 

 
Alla är välkomna, gammal som ung! 

Se vidare affischering 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Loppmarknad och försäljning av lokala produkter 
 
 

Söndag 24 juli 
 

på skolgården kl 13 – 16 
 

Alla som vill får komma och sälja saker som de inte 
längre behöver. 

 
För att vi ska ha en aning om hur många som kommer  

vill vi att ni anmäler er i skolans konstutställning  
senast fredag 22 juli klockan 17. Bordsavgift 50:-. 

 
Arr: Vinöns kultur- och hembygdsförening 

 



Tvättmaskin och torktumlare 
 

I källaren i Vinöns skola finns en  tvättmaskin, en torktumlare och en 
mangel som får användas av alla som vill.  
 

Du bokar tid på anslagstavlan i skolan. 
Det går även bra att duscha i skolan, tid behöver inte bokas,  
kostnad 10 kr. 
 

Öppettider i konstutställningen under sommaren är: 
Måndag-fredag    11.00-17.00 
Lördag-söndag    11.00-18.00 
 

Efter den 14 augusti kan tvättid bokas under bibliotekstid söndagar  
16.00-17.00 eller enligt överenskommelse med Yvonne på tel 44 80 57. 
 

Full maskin rymmer 7 kg tvätt, en tvätt tar c:a 2 timmar. 
Tvättmedel medtages. 
Avgiften är 30 kr/maskin, som läggs i en liten burk i tvättstugan. 
Torktumling kostar för full tid 30 kr och om man använder tumlaren 
mindre än 90 min kostar det 20 kr. Som medlem i Vinöns Kultur- och 
Hembygdsförening har man rabatt 5 kr/maskin. 
 

Välkomna! 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

Konstutställning på Vinön 
 

Sommarens första utställare är Ingvar Bilock från Gällersta som  
bl a visar målningar från Tåkenön. 
 
Nästa utställare är Margareta Berg från Latorp. Hon målar naturmotiv i 
akvarell och olja. Vernissage söndag 10 juli kl 13.00. 
 
Sommarens sista vernissage äger rum söndag 24 juli kl 13.00. 
Utställare är Sven Toste från Sandudden-Järfälla. Han målar i  
olja och akvarell. 
 
============================================= 

 

Hjärtligt tack . . .  
 

till alla som hjälpte till vid vårt midsommarfirande med, bakning, 
klädning av midsommarstång, servering, lotterier, pilkastning och 

chokladhjul.  
Stort tack till spelemän och lekledare! 

 
Vinöns Kultur och hembygdsförening 



 

  Rescue Hjälmaren 
  
 
 

ÖPPET HUS PÅ RÄDDNINGSBÅTEN 
 
Lördagen den 9:e juli mellan 11.00 och 15.00 är det öppet hus på räddningsbåten. 
Vi uppmanar alla öbor och sommargäster att ta sig ner till båten någon gång 
under dagen. Där kommer vi visa vilken utrustning vi har, berätta om vår 
organisation, samt ge chans till provturer.  
 
Anledningen till detta är att många inte känner till så mycket om båten, emedan andra tror 
sig veta en hel del, men i själva verket kanske har fel uppfattning!?  
 
 

    Dag:  9 juli 
    Tid:   11-15 
    Plats:  Vid Macken eller Stenören, (ni hittar oss).  
 

 
Besättningsmän sökes! 
Vi önskar få med ett antal äldre, sjövana personer.  
Vi önskar även få med Dig som är sjukvårdskunnig! 
 
Stödpersoner sökes! 
Vi håller på att bilda en grupp med personer som skall hjälpa till med arbetet kring båten. 
Det kan vara allt från att hjälpa till med sponsorer till att göra affischer, eller måla och 
dona. Är du intresserad, tveka ej! Hör av dig! Det finns så mycket dold kompetens här 
bland stugorna så ni måste ge er till känna.  
 
Övrig information 
Vi möter allt mer positiv respons när vi är ute 
och hälsar på i hamnarna och båtklubbarna runt 
sjön! Folk är intresserade, glada att vi finns, och 
vill väldigt gärna hjälpa till.  
 
Vad det gäller båten så finns det inte längre 
några hot om att försvaret skall ta tillbaka den, 
tvärtom så har man i dagarna avslutat hårda 
förhandlingar där SSRS har tagit ytterligare 
båtar med sig hem.  
 
 
Med vänlig hälsning  
Besättningen 
 
När det är akut:  112 
Jourtelefon:  0705-87 80 78 
Skeppstelefon:  0705-81 80 63 
Rikard Widlund:  0768-56 46 94 



Tallåsens Bangolf 
 

Från midsommar öppet alla dagar 14.00 – 21.00 

 
Vi arrangerar även i år en 
tävling där de fem bästa 
spelarna i sommar får 
spela i en finaltävling 
lördag den 13/8 kl 17:30 
 

Kom och heja fram årets 
vinnare! Vi bjuder alla på 
finaltävlingen på kaffe! 
 

Vinnaren får 2kg 
hjälmarkräftor! 
 

Banrekordet ligger för 
närvarande på 21 slag på  
tolv banor! 

 
 

 Välkomna in i klubbstugan ! 
 

 
Här du kan hyra klubbor och 
köpa glass, kalla drycker, 
lösviktsgodis, souvenirer m.m.  
 

Ibland finns det andra lokala 
produkter till försäljning. Se 
skyltningen vid vägen!  
 

Blir du fikasugen kan du fika  
på verandan. 

 
 

 
 

Kerstin och Ola      
019 - 44 80 23 

 



 
 
 
 
 
 
 

Sommarens öppettider är 10-17 alla dagar, 
 
 
Örtboden erbjuder: 
 

Cyklar för uthyrning: damcyklar, barncyklar, 
tandemcyklar, hjälmar och cykelkärror 
 
Torkade och färska örter. Mejram, timjan och 
oregano torkade. Isop, anisisop, temynta, mariatistel, lavendel, 
curryört, muskatellsalvia, timjan m. m. som plantor  
 
Även andra plantor för utplantering 
 
Glass styckvis eller i paket 
   
Godis i strut eller ask 
 
Souvenirer och kort, nu har en leverans med blomkort och 
trädgårdsprylar kommit 
  
Vinöprodukter allt efter säsong, potatisen dröjer än några dagar. 
Skorpsortimentet har utökats, timjanskorporna har fått sällskap av 
saffranskorpor, lavendelskorpor och teskorpor med anis och fänkål 
 
 
Till min hjälp i sommar har jag Mia Widlund, Ingrid Uppström och  
Lena Magnusson och naturligtvis familjen. 
 

Välkomna att titta in! 
 

Tele 0736 18 77 11 
 



 
Nu är sommaren här och nu borde trädgårdssysslorna bestå av att skörda 
och att gå och ansa blommorna lite. För min egen del är det inte riktigt 
så, jag har fortfarande urnor som ska planteras och sommarblommor som 
ska ut. Som odlare Vinön kan man trösta sig med att det troligen kommer 
bli en fin höst så att blommorna hinner glädja oss innan frosten och lugnet 
kommer.  
 
Fastän jag har tyckt att det har regnat 
stup i kvarten så ser växterna ut att 
vilja ha mer så då är det väl bara att 
vattna på. När man ändå vattnar kan 
man ju passa på att gödselvattna med  
t ex nässelvatten. Nässlor finns ju 
nästan hur mycket som helst så det gör 
inget att man tar några. Försök att inte 
få med fröna på nässlorna för så kan d
få en nässelodling i rabatten. Det luktar ju illa så man kan ju ställa hink
en bit bort. Som en bonus kan lukten skrämma bort rådjuren som annars 
nafsar i sig favoriterna i trädgården.  

u 
en 

 
Häggarna kommer att klara sig fint, även om det är svårt att tro just nu. 
Det är häggspinnmalen som har gett sig på våra häggar. Som tur är så 
gillar häggspinnmalen bara just hägg så det är inga andra träd som 
kommer att drabbas. När häggspinnmalen har ätit slut på alla häggar så 
är maten slut och då dör malen.  
 
Nu kan det vara dags att kartgallra bland den frukt som finns. På 
vindruvsklasarna kan man ta bort den nedre delen av klasen och få några 
lite större vindruvor istället för massor av små druvor med stora kärnor i. 
Nu kan man även börja att ansa på sina äppelträd för JAS har kommit. 
Jag kommer att få dåligt med frukt i år och då kan man ju passa på att 
klippa lite utan att ha dåligt samvete för att man klipper bort frukt. 
 
Jag är av den bestämda uppfattningen att trädgården ska vara ett ställe 
för avkoppling och återhämtning, när man går runt en sväng på kvällen 
ska man titta på det som blommar och är fint inte stirra sig blind på det 
ogräs som nästan alltid finns. Trädgården kan bli en belastning och då 
måste man välja vad man vill ha i sin trädgård, vad ska den användas till. 
Samlar man växter, vill man ha det fint runt sig när man grillar, vill man 
kunna äta solmogna tomater direkt från plantan, eller vad har man för 
ambition. Det sköna med trädgården är att det inte finns några regler man 
får faktiskt göra som man vill.  
Trädgården är en fortgående process som inte blir ”färdig” det finns alltid 
nya projekt på gång och andra delar läggs ner.   
 
Njut av din trädgård! 
 
Hälsningar Rosie! 



  Värdshuset har nu öppet  
   för 9:e sommaren…  

 
 Öppettider 2005 

 

 14 juni – 14 augusti,  
 tisdag – söndag   12.00 - 17.00 
 under juli även kvällsöppet  på fredagar till 22.00 

 
Värdshusets specialitet är gösfilé direkt från Hjälmaren. 

 
 

Program sommaren 2005 
 

Onsdag    29/6 Vi minns Totta Näslund tillsammans 
 

Lördag     2/7 One night stand  Covers, dans, allsång 
 

Onsdag     6/7 Mats Ronander 
 

Lördag    9/7 Eva Eastwood featuring Frank Snow, Jan Östlund 
 

Onsdag   13/7 Lasse Tennander 
 

Lördag   16/7 Fubbe mfl. 
 

Onsdag   20/7 Roffe Wikström med band 
 

Lördag   23/7  Tomas ”Fille” Neiler, trubadur 
 

Onsdag  27/7 Lalla Hansson 
 

Lördag   30/7  One night stand  Covers, dans, allsång 
 

Onsdag    3/8  
 

Lördag    6/8  Cover Up 
 

Onsdag  10/8 Räkfrossa med Lasse Lindberg 
 

 
Alla dessa kvällar börjar ca  kl 19.00 

För bokning av biljett ring 019 – 44 80 10 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

Efter 14 augusti har Värdshuset öppet för bokningar av sällskap. 
 

Under hösten kommer vi på Värdshuset att arrangera fyra olika provningar. 
Förutom cognac, whisky och snaps kommer det även att hållas en liten kurs i drinkblandning.  

 
Vi fortsätter även med husmanskosten en gång i månaden. 

 



Recept 
 

MOROTSKAKA 
 
Originalrecept Mitt recept 
 
 
3 ägg 3 dl socker 2 ägg 1½ dl råsocker 
3 dl vetemjöl 1½ tsk bakpulver 2 dl vetemjöl 1 tsk bakpulver 
1½ tsk bikarbonat 1½ tsk vaniljsocker 1 tsk bikarbonat 1 tsk vaniljsocker 
1½ tsk kanel ¾ dl matolja 1 tsk kanel ½ dl matolja 
4½ dl fint rivna morötter 3 dl fint rivna morötter 
 
 
Topping:  Topping: 
225 gr philadelphiaost  100-125 gr philadelphiaost 
60 gr rumstempererat smör   
3 dl florsocker  2 msk florsocker 
2 tsk vaniljsocker  1 tsk vaniljsocker 
1½ dl riven kokos  ½ dl riven kokos 
 
 
Sätt ugnen på 175º.   Sätt ugnen på 175º. 
Vispa äggen och sockret till en porös smet. Vispa ägg och råsocker till en porös smet. 
Blanda mjöl, bakpulver, bikarbonat, vaniljsocker, Blanda mjöl, bakpulver, bikarbonat,  
kanel och vispa ner i smeten. vaniljsocker, kanel och vispa ner i smeten. 
Häll i matolja och morötter. Ha sedan i matoljan och morötterna. 
Bred ut smeten i en långpanna av mellanstorlek. Häll smeten i en rund form (tårtform) och 
Grädda 20-25 min.  grädda i 20-30 min. 
Blanda philadelphiaost, smör, florsocker och Blanda philadelphiaost, florsocker och 
vaniljsocker till en jämn smet. Stryk på toppingen när vaniljsocker till en jämn smet. Vänta till kakan 
kakan har svalnat.  Svalnat och stryk därefter på toppingen.
  
Garnera med kokos och skär i lagom bitar. Garnera med kokos. 
 
 
Mycket god kaka men i mitt tycke lite väl söt i originalreceptet. Därför har jag gjort en egen variant med 
mindre mängd socker och använder råsocker istället för strösocker. Råsocker passar utmärkt till mjuka 
kakor, är lätt att vispa upp pösigt tillsammans med äggen.  
Ibland blir det lite för mycket att göra i en långpanna och därför har jag minskat ner så att det passar till 
en vanlig tårtform. 
 
Solveig Eriksson 



 

STUGA ATT HYRA 
 
4 bäddar, tillgång till toalett och dusch. 
Lakan finns att hyra. 
Stugan uthyres per dygn eller veckovis. 
 

Intresserad? Ring Yvonne: 
019-44 80 57 eller 073-928 04 05 
 

Vinöns Kultur- och hembygdsförening 
 

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 

 
 

ÖPPET DAGLIGEN  08-17 
 

NYBAKAT BRÖD 
GLASS DRICKA 

KAFFESERVERING I TRÄDGÅRDEN 
 

Beställningar mottages och utföres alla dagar 
Tel  019 - 44 81 60       070 - 239 02 11 

 
                                                                               Sten o Mariann  

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 
 
 
 

Nu är sommarens växter här! 
 

Utplanteringsväxter, snittblommor, färska kryddor,  
bär, grönsaker kommer efter hand. 

 
Välkomna! 

 
Onsdag, fredag och lördag är jag på torget, men kommer väl hem framåt kvällarna. 

 
Mona Blixt 

 
019 – 44 80 50 

070 – 370 59 50 



INFORMATION FRÅN LANTBREVBÄRARNA 
 

Lantbrevbärarnas service innebär att du kan 
 

• köpa frimärken 
• få paket hem samma dag om du ringer före kl 8.00 på telefon 45 07 97 
• göra insättningar och uttag på eget konto på Plusgirot, Förenings-sparbanken, 

Nordea och Länsförsäkringar Bank utan avgift.  
• Lösa in postgiroavi 
• Lösa in bankgiroavi 
• betala räkningar kontant 

• vid uttag på mer än 2000:-, beställ i förväg 
 

Hälsningar lantbrevbärarna 
 
 
 

Till salu 
 
2 st tomma gasoltuber P 11 
passande till husvagn 
 
ring Tage 019-12 39 68  
 
 

 
Sommaröppet på biblioteket 

 
I år har biblioteket extra öppet i sommar varje söndag kl 16-17 

 
Välkomna vinöbor och sommarboende! 

 
Hälsar Yvonne 

 

 
 

Vinöns telefonlista 
 

Vi har tidigare informerat om vår lokala lista över 
telefonnummer och e-postadresser. Är det fler som vill vara 

med i vår lista så hör av er till redaktionen. Telefonlistan 
kommer att finnas till försäljning i skolan under sommaren. 

 



Hämta posten 
 

Det var främst abborre som gällde vid 
pimpelfisket på Åsen. 

I ett kök på norra ön hade tolvslaget från Stadshustornet i Stockholm  just 
hörts på radion. Batteriradio förstås, för det här var 1950, strax innan elen kom 
till Vinön. Anna Malmsten började göra sig i ordning. Torkade händerna efter 
disken, slätade till håret och  kastade en blick på  Gusten som vilade på 
kökssoffan efter maten; det hade varit gott med egna nypotatisen  och abborre 
som Gusten  tagit upp på ”Åsen” samma morgon. Från sovrumsfönstret ovanpå 
hade han redan tidigt sett måsflockarna över fiskebanken mellan Vinön och 
Valen. Måsarna vittnade om när fisken gick till och att det var dags att ro ut 
med snipan till pimpelfisket. Från stranden brukade man se snipor ligga där ute 
tätt, tätt, timme efter timme  med bara de översta bordens språng synliga över 
vattenlinjen.  Gusten hade kommit tillbaka med vidjekorgen full av silver-

grönglänsande  - men hårdfjällad -  
abborre. Han, smålänningen, var duktig 
både på fiske och som snickare, det yrke 
han haft under sin tid i Amerika där han 
träffat Anna. Som så många andra svenska 
flickor vid den tiden tjänade hon i hushåll i 
staten Illinois.  Hon hade släkt kvar där 
borta.  Själv hade hon kommit tillbaka till 
barndomsön i Hjälmaren med make och där 
byggt det röda tvåvåningshuset de nu 
bodde i.  
 

Hon är nöjd när hon lämnar köket. En svag lukt av  stekt fisk, rödsprit och 
fotogen hängde kvar under taket. Den kom från Primusköket ovanpå den kalla 
vedspisen; så behändigt att slippa elda nu på sommaren och bara pumpa igång 
Primusen; först koka potatis på lågan och sedan steka fisken. Det var Edvards 
Svea på andra sidan bygatan som köpt den första hos Karl-Gerhard i norra 
affärn, sen hade flera av fruarna tagit efter. 
 
 Nu skulle Anna själv till affärn. Kanske hade Amerikabrevet kommit. I hallen 
utanför köket passerar hon det långsmala gruppfotografiet där de tre systrarna 
är med efter landstigningen på Amerikas jord, Ellis Island utanför New York.  En 
humla surrar mot verandafönstret, ytterdörren slår igen och ljudet blandas med 
de svirrande svalornas pip i den ljumma eftermiddagen. Anna går mellan 
blomsterrabatterna  mot de två rönnarna vid vägen. I smidesgrinden har lilla 
Gunilla uppenbarat sig  med en peng i handen. ”Du skall väl ha blommor till mamma 
som får främmande, förstår jag. Hämta Gusten inne i huset så  ordnar han lite 
ringblommor och prästkragar i buketten”, säger Anna.  



 
Väl ute tar hon åt höger uppför bygatan. Den löper längs öns sandås från 
färjläget i söder till hamnen i norr.  En klocka pinglar, Anna tittar över axeln och 
nickar. Det är  sommargästfrun Astrid Grefberg som kommer cyklade förbi. 
Grefbergs bodde i den gamla lärarbostaden som fiskhandlaren Samuel Larsson 
köpt, tagit ner och låtit sätta upp  för uthyrning i talldungen vid norra stranden. 
Husets syrénhäck finns kvar på skoltomten än idag.  
 
Det är inte så långt till affärn.  En trätrappa leder upp från grusplanen till den 
öppna dörren.  Folk samlas. Där är också Annas syster Lydia. Syskonen väntar  
Amerikabrev.  Man småpratar tills Karl-Gerhard kommer tillbaka från 
middagsfärjan. Handlarn själv närmar sig med hängslen, randig skjorta, fluga i 
halsen och vit vegamössa på hjässan. Han pustar och trampar sin cykel med 
cykelkärran bakefter lastad med beställda varor  - samt  med postväskan. 
Inne i affärn sprider sig en hemtrevlig doft, där står Rut  bakom disken och 
vevar runt kaffekvarnens  röda hjul. Hon är dotter till Karl-Gerhard och Frida 
och gifte sig senare med Ragnar Bernsveden.  

Här ses Rut och Karl-Gerhard i norra affärn, när NA gjorde 
sommarreportage på 1950-talet. 

Ett kvarts kilo av det 
nyinkomna så kallade 
Minaskaffet  har 
beställts av Lydia och Rut 
vrider om kvarnens knapp 
från snusmalet, som 
stadsfruarna brukar vilja 
ha, till kokmalet. 
Kristidens ransonerings-
kort har nyligen tagits 
bort och att kunna köpa 
kaffe så mycket man vill 
är då en välsignelse. Rut 
väger också upp tre hekto 
bitsocker och håller ett 
öga på Lasse Grefberg 

som gräver runt i kolakorgen efter favoriterna Dixi, Rival och Mjölkchoko. Det 
är en välfylld korg på disken och den står under stället med omslagspapper i 
rullar av tre storlekar. Lasses händer är fulla av klösmärken efter leken med 
familjens kattunge Fantomen. Han kikar ner i skyltfönstret där Rut just ordnat 
nytt;  kollar in ett par grå textilskor med prislappen 3 kr/styck som han undrar 
över och Rut smilar för sig själv med näsan över notan hon just räknar samman. I 
isskåpet bakom henne förvaras färskvaror som fläsk, korv och ost. Små droppar 
av smältvatten hörs  ploppa ner i hinken under skåpet.  



Anna Malmsten sitter på bänken till höger om dörren och vilar benen. På hyllan 
ovanför hennes huvud  trängs en trave kraglösa flanellskjortor med bomullstyget 
som Anna tänker köpa av till ett nytt förkläde.  
 
Nu är Karl-Gerhard tillbaka och lämpar snabbt in varorna på lagret innan han 
skyndar in med postväskan. Han, likt tomten på julafton, tar fram brev och 
hoprullade tidningar, läser adresser och delar ut till de närvarande. 
Övrig post lägger han för avhämtning i pappkartongen på disken. 
Några vykort som kommit fel delar ödet att ligga kvar i lådan under 
sommaren och bli allt mer tummade. 
Karl-Gerhard vänder på ett långsmalt kuvert med blåvitröd kantbård, 
frimärket är grönt: ” Det är från er syster i Amerika”, säger han och lämnar 
över brevet till Lydia och Anna. ”Hon skall ju komma och hälsa på, hörde jag”. 
 
En stund senare sitter de två i Lydias kök. De öppnar brevet först när kaffet är 
kokt  och avklarnat. Jo, systern meddelar ankomsten med båten till Göteborg 
och den vidare färden med tåg till Örebro där hon skall bli mött. Hon har yngsta 
flickan Diana med sig,  tänk så roligt, barn i huset här i sommar! De skall bo i 
Lydias hus. Ett köp hon kunde göra efter sina Amerikaår. 
 
Så går sommaren och öns barn är snart bekanta med ”Dáj-Anna” i sina 
volangprydda pastellfärgade klänningar.  Några ord på engelska hinner man lära. 
Bästisar bland lekkamraterna blir Eivor och Margareta. Eivor är dotter till Arvid 
Jonsson på ön och Margareta  är bröderna Robert och Henry James  lillasyster.  
Karl-Gerhard i affärn då, har han alls ledigt under den bråda sommaren? Ja 
säkert får han en stund någon söndagseftermiddag att ge sig ut till Åsen i sin 
nya snipa. Och den fina snipan som sonen Bengt sedan övertog, vad hände med 
den? Ja, en tid fanns den hos Åke i Hampetorp. Numera är den min och vi är ute 
och rycker strömming när den går till i Stockholms innerskärgård. 
 
 
 
Text: Gunilla Blomé 
Teckning: Rachel Goff 
Foto: Nerikes Allehanda 
 
 
 



Åka färja och buss till och från Örebro? Kan det fungera? 
 

Eller varför inte åt andra hållet? Till och från Vingåker och Katrineholm. 
 

Här kommer en sammanställning för att hjälpa dig att hitta de rätta förbindelserna. Vi har letat 
på de färjeturer som kan passa ihop med en buss. Alla färjeturer finns alltså inte med här. 

Fet stil innebär de bästa förbindelserna. 

 

Resa från Vinön till Örebro 
gäller  t.o.m. 28 aug -05 

 
 

             Färjan till Hampetorp 
  

 

          tar 20 min 
 

 
Buss till Örebro 

 
  

VARDAGAR 
 

Färja  Buss 

från Vinön till Hampetorp 
väntetid i 

Hampetorp 
Bussen avgår 
från Vingåker från Hampetorp till Örebro 

      

05.40 06.00 5 min  06.05 S   6.00 V 07.12 
06.30 06.50 7 min 06.30 06.57 08.06 
07.30 07.50 8 min  07.58 09.08 
09.40 10.00 5 min 09.25 10.05 11.08 
11.45 12.05 2 min -------- 12.07 13.10 
13.50 14.10 38 min 14.25 14.48 15.58 

14.55 15.15 5 min --------- 15.20  efter 14 aug ! 16.26 

15.50 16.10 23 min 16.10 16.33 17.41 

17.15 17.35 10 min 17.10 17.45 18.48 
18.10 18.30 33 min 18.40 19.03 20.08 

19.15 19.35 12 min --------- 19.47 20.50 
20.05 20.25 50 min --------- 21.15 22.16 

      
 

LÖRDAGAR 
 

Färja  Buss 

från Vinön till Hampetorp 
väntetid i 

Hampetorp 
(från 

Vingåker) från Hampetorp till Örebro 

      

06.45 07.05 10 min -------- 07.15 08.18 
08.20 08.40 5 min -------- 08.45 09.48 
09.50 10.10 10 min -------- 10.20 11.23 
12.20 13.40 5 min -------- 12.45 13.48 
15.05 15.25 10 min -------- 15.35 16.38 

      

      
 

SÖNDAGAR 
 

Färja  Buss 

från Vinön till Hampetorp 
väntetid i 

Hampetorp 
(från 

Vingåker) från Hampetorp till Örebro 

      

08.20 08.40 10 min -------- 08.50 09.53 
12.10 12.30 10 min -------- 12.40 13.43 
17.00 17.20 10 min -------- 17.40 18.43 

      



  

Resa från Örebro till Vinön 
gäller till 15 aug -05 

 
 

                   Buss 
 

 
              Färja 

  

 
                Buss 

 

     

Vardagar     

från Örebro 
till färjeläget 
Hampetorp 

Färja till Vinön Väntetid på färjan (till Vingåker) 

     

     

08.33 09.30 09.40 10 min 10.15 

10.33 11.38 11.45 7 min --------- 

12.33 13.35 13.50 15 min 14.00 

14.33 15.30 15.50 20 min 16.00 

15.03 16.17 16.20  3 min --------- 

16.13 17.15 
  

17.15 
 

0 min 
 

18.15 

17.03 18.07 18.10 3 min 18.32 

18.18 19.22 19.40 18 min ---------- 

20.13 21.10 21.35 25 min -------- 

     

     

Lördagar     

från Örebro 
till färjeläget 
Hampetorp 

Färja till Vinön Väntetid på färjan (till Vingåker) 

     

07.33 08.25 08.45 20 min --------- 

09.18 10.10 10.15 5 min --------- 

11.43 12.40 12.45 5 min --------- 

14.23 15.25 15.30 5 min --------- 

22.28 23.25 23.45* 20 min  

  *OBS: Färjan ska 
beställas   

     

Söndagar     

från Örebro 
till färjeläget 
Hampetorp 

Färja till Vinön Väntetid på färjan (till Vingåker) 

     

07.33 08.25 08.45 20 min --------- 

11.33 12.30 12.35 5 min --------- 

16.33 17.35 18.00 25 min --------- 

20.03 21.00 21.15 15 min --------- 

     

Bussen 
går via 
Segersjö. 
Ofta får 
man vänta 
till färjan 
17.45.

 



 
 
 

SISTA LÖRDAGEN I AUGUSTI   27/8  2005 
 

Sommaren börjar med valborgsmäss och slutar med lyskväll. 
 

  

SJÄTTE ÅRET 
 

Vinöns Kultur- och Hembygdsförening uppmanar alla vinöbor att tända 
marschaller och placera ut runt Vinöns stränder. Norra badstranden har 
kantats av marschaller, men även på andra ställen runt ön och på olika stenar 
ute i sjön har man placerat flera ”lysen” tidigare. Lyskvällen började på Vinön 
för sex år sedan, men har nu spridit sig till många ställen runt Hjälmaren.  
  

Tips: Om du sätter två marschaller på en sten syns det längre.  
 

 

 
 

 
 
 

 
på din födelsedag 

 
önskar 

Yvonne med familj 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vi ordnar konferenser för max 35 pers, men även fika på möten och 
andra sammankomster. 
Bokning och förfrågningar:  Yvonne tel: 019-44 80 57, 073-928 04 05 
                                               Sten      tel: 070-239 02 11 
 
 

 



                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lyckat midsommarfirande på Vinön 
 

 
Det traditionella midsommarfirandet 
på Vinön drog, som vanligt, mycket 
folk. Vi hade ju turen att vädergudarna 
var på bra humör vilket gjorde sitt till 
att folk letade sig ut till Vinön. På 
midsommaraftonen samlades det mer 
än 500 personer för att vara med när 
midsommarstången restes.  
Tre spelemän med Jan-Gunnar 

 år var det ovanligt många som var med 

Helmersson i spetsen spelade upp och 
hans syster Carina Helmersson ledde 
lekarna runt midsommarstången.  
 

I
och dansade runt stången, men många 
trivdes lika bra med att titta på. Efter 
dansens slut såldes det kaffe med bröd 
och glass. Lotterierna tog snabbt slut 
och många glada vinnare gick därifrån 
med fina vinster. Som vanligt snurrade 
chokladhjulet flitigt och bakom scenen 
kastades pil. Det är roligt att återse 
gamla vänner och många pratstunder 
blir det i vimlet. 



 
På midsommardagen var Vingåkers folkdanslag här och dansade. Med sig hade de 
ett danskt folkdanslag, vilket var ett vänortsbesök från Danmark. 
Vingåkersdansarna var mycket uppskattade av de 100- talet åskådare som var 
samlade och av deras danser var särskilt Vingåkersdansen, Vinövalsen och deras 
avslutningsnummer med ålefeskarns vals mycket uppskattade. 
 

Efter dansen marscherade dansarna 
till skolhustrappan där de ställde upp 
sig på två led varefter portarna slogs 
upp till konstutställningen och 
hantverksförsäljningen. Sommarens 
första konstnär är Ingvar Bilock från 
Gällersta. Motiven på hans tavlor är 
hämtade från vår grannö Tockenön 
här i Hjälmaren. Det var inte bara i 
konsten som Tockenön var med denna 
dag. Viola Hjälmarö från Tockenön 
ses här till höger i denna dans.  

Även denna dag såldes det mycket kaffe och glass. 
 

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 
 
Sommarens hantverkare som säljer sina alster i skolan är bl.a. 
 
Anita Malmkvist – textilier  Gunilla Olsson – textilier 
Christina Johnsson – textilier  Solveig Nordh – tygägg, kassar 
Anna Hagsten Nilsson – dockor  Anna-Lisa Widén – dukar 
Eva Svensson – målade kvastar  Anne Daftler – keramik 
Therese Hydén – stickade mössor Ebba Landén – textilier 
Pysselboden – rullhållare katter  Lena E Hagsten - keramik 



 
 
 
 
Den 7 augusti blir det levande musik och korsord på samma gång när 

Björn Hagel kommer och spelar medan ni löser de kluriga musikfrågorna 
i en musiklek för hela familjen.  

 
Precis som på radion på lördagar förutom att musiken är på plats,  

det är söndag och Anders Elderman inte är med.  
Vinnaren behöver inte vänta en vecka på sitt pris utan får det på plats. 

 
Varmt välkomna kl13.00  
söndagen den 7 augusti! 

 
Arrangör: Vinöns Kultur- och Hembygdsförening   

 

 
 
 Styrelsemöte på Vinön 
  
Vid Våg 21:s styrelsmöte på 
Vinön den 15 juni berättade 
RoseMarie om hur det har 
gått med de olika delarna i 
projektet på Vinön och Eva 
redogjorde för sitt projekt 
”Temavandringar på Vinön”. 
 

 
 

 

Anmäl intresse för bredband! 
 
En del har fått information i postlådan om bredband via ADSL, ett orange papper. 
Några har även fått ett brev om bredband via fiber, dvs möjlighet att ansluta 
direkt till kabeln. Oavsett vilken typ av bredband Ni är intresserade av, är det nu 
viktigt att anmäla sitt intresse. Det kan Ni göra på tel. 020-23 95 00, där Ni även 
kan få svar på era frågor.  
Information kan även fås på internet, www.stadsnat.se. 
 

http://www.stadsnat.se/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Simskola på Vinön 
 
 
 
 
 

Simskola för nybörjare, 
fortsättning och märkestagning 

 

Vecka 28 och 29 
 

Kursavgift: 150:-/elev 
betalas till simläraren 

vid upprop 
 

För anmälan och information 
kontakta:  

Medborgarkontoret 
019-21 58 88 

 
 

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 

Den 5 juni 2005 fick 
Tomas och Catrine 
en dotter och Felix 

en lillasyster. 

 
Övernattningsrum och stugor efterlyses! 
 
Sista helgen i augusti kommer SRF ha ett seminarium på Vinön om jordbruk på 
öar. I samband med detta kommer vi att behöva många sängplatser. Några har 
redan anmält sig. Men vi behöver fler, så alla som kan bidra med en säng meddela 
detta till Eva som har hand om listan. Även sista helgen i september kommer vi att 
behöva sovplatser, då vi får besök från Blidö-Frötuna skärgårdsförening.  
Mejla gärna till Eva.Widlund@vinon.se

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 
 
EFTERLYSES 
 
Har ni en sängbotten som är 110 cm bred  
och som ni kan tänka er att sälja till oss? 
 
Rikard och Therese 
019 – 44 80 22 

mailto:Eva.Widlund@vinon.se


SOMMARTURLISTA
från Vinön

Helgfri 
måndag-fredag 

Helgfri lördag Sön- och helgdag 
          

tim min   tim min   tim min 
05 40   05 40   07 20 
06 30   06 45   08 20 
07 30   08 20   09 25   40 
09 00   40  09 20   50  10 20 
10 05   10 15   40  11 20   35 
11 20   45  11 05   12 10   25 
12 15   40  12 20   45  13 30 
13 25   50  13 25   50  14 00   30 
14 55   15 05   30   55 15 00   30 
15 20   50  16 20   45  16 00   30 
16 20   50  17 10   35  17 00   30 
17 15   45  18 00   18 00 
18 10   19 10   19 10 
19 15   20 00   20 00   50 
20 05   21 40   21 40 
21 10   23 20   22 30 
22 00         

 
från Hampetorp

Helgfri 
måndag-fredag 

Helgfri lördag Sön- och helgdag 
          

tim min   tim min   tim min 
06 05  06 05 1)  07 45 1)  
07 00  07 10  08 45  
08 00  08 45  09 50  
09 40  09 50  10 05  
10 05  10 15   40  11 10   45 
11 20   45  11 05  12 00   35 
12 15   40  12 20   45  13 30  
13 25   50  13 25   50  14 00   30 
14 55  15 05   30   55 15 00   30 
15 20   50  16 20   45  16 00   30 
16 20   50  17 10   35  17 00   30 
17 15   45  18 00   25  18 00   25 
18 10   35  19 35  19 35  
19 40  20 25  20 25  

20 30  22 05  21 15  
21 35  23 45 1)  22 05   55 1)

22 25 1)        
 

2005 



 
 

v. 26 

1 fredag   

2 lördag 
  

19.00 På Värdshuset - Covers, dans, allsång 

3 söndag 
 
 

 
 

16 - 17 Biblioteket har sommaröppet 

4 måndag  Missionshuset – Sommarby vecka 27   Se annons! 

5 tisdag 18.30 

v. 27 
 

Brandövning 

6 onsdag 
  

19.00 På Värdshuset -  Mats Ronander 
7 torsdag  

 

Sophämtning 

8 fredag   

lördag 

 

11 – 15 
 

17.00 

v. 28 

v. 29 

v. 30 

9 
 

19.00 

 

ÖPPET HUS på Räddningsbåten 
 

Information om Aloe Vera i Örtboden 
 

På Värdshuset - Eva Eastwood  

söndag 

 

13.00 
 

13 – 16 10 
 

16 – 17 

 

Vernissage i skolan – Margareta Berg 
 

Ö-kampen – tävlingar för alla åldrar    Se annons! 
 

Biblioteket har sommaröppet 

11 måndag  SIMSKOLA vid norra badet v. 28 och v. 29   Se annons! 

12 tisdag   
 

19.00 13 onsdag På Värdshuset – Lasse Tennander  

14 torsdag  Kronprinsessan Victorias födelsedag 

15 fredag   

På Värdshuset -  Fubbe m.fl. 16 lördag 19.00 

17 
  

söndag 16 - 17 Biblioteket öppet 

  

18 måndag   

19 tisdag  

20 onsdag 19.00 På Värdshuset - Roffe Wikström   
 

21 torsdag Sophämtning 
 
 

  

22 fredag   

På Värdshuset – Tomas (Fille) Neiler   23 lördag 19.00 

söndag 

 

13.00 
 

13 – 16 24 
 

16 – 17 

 

Vernissage i skolan – Sven Toste 
 

LOPPIS – på skolgården    Se annons! 
 

Biblioteket har sommaröppet 

25 måndag  Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!  

26 tisdag   

 

27 onsdag 19.00 På Värdshuset - Lalla Hansson 
 

28 torsdag  
 

29 fredag   

30 
 

lördag 19.00 På Värdshuset - Covers, dans, allsång 

31 
  

söndag 16 - 17 Biblioteket öppet 

 

juli  2005 

 

Vad händer nästa månad på Vinön? Kom ihåg att meddela redaktionen,  
så kommer det med i augustinumrets kalendarium. 
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