Några ord från redaktionen…
Så är den här igen - juni - den första sommarmånaden.
Den börjar med fint soligt väder som vi hoppas få behålla länge.
Ute växer det så det knakar. Kerstin och Ola Stenberg har redan
tagit upp och provsmakat sin första skörd av Vinöpotatis.
Som vanligt var förra månaden lika hektisk som vanligt bl a med
besökande grupper av olika slag. Det är roligt att kunna visa upp
vår fina ö för alla som kommer på besök. Nytt i år var att Bagar´n
hade öppet alla helger i maj till glädje för många. Från denna
månad har han öppet dagligen.
Ni som inte besökt Vinön på länge kommer
inte att känna igen er. Många, många träd i
östra skogen är borta. Timmertransporterna
har varit så många att det vid ett flertal
tillfällen gått en extra färja. Som avslutning
på skogsavverkningen kom Boda ut med
sitt mobila sågverk och sågade några
dagar.

I månadens Ö-blad finns många sommarinslag som information om midsommaraktiviteter, sommarturlistan och Värdshusets program, så nu gäller det att kasta sig
på telefonerna så man får några biljetter till sommarens stora begivenheter, när
annonsen väl kommer ut i andra lite större tidningar då kan det bli svårt att få tag på
biljetter… Håll ögonen öppna på anslagstavlorna där den senaste informationen ges.
Läsvärt är också Vinöminnen av Gunilla Blomé, Maria Anderssons sista del om
Missionsförsamlingens historia samt Therese Arvidssons artikel om sin flytt till Åland.
Therese är barnfödd Gustafsson och uppvuxen på Vinön.
Redaktionen vill till sist önska alla läsare en trevlig midsommar och kom gärna med
bidrag till julinumret som görs direkt efter midsommar.
Foton till månadens Ö-blad är tagna av Eva Widlund, Oskar Widlund och RoseMarie
Olsson. Till texten om Vinöminnen är det Rachel Goff som har gjort de fina
akvarellerna.

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 2007 är 80 kr för enskild och 150 kr för en familj
VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, pg 46 94 70 - 9

SNART är det dags igen!

MIDSOMMARFIRANDE PÅ VINÖN
På torsdag 21 juni klär vi stången med början kl 18.00.
På midsommarafton börjar festligheterna kl 15.30. Då reser
vi midsommarstången och dansen tar fart. Pilkastning,
chokladhjul, lotterier och fika blir det som vanligt.
På midsommardagen är det så dags för folkdansarna från
Vingåker och sedan slår vi upp portarna till sommarens
utställningar och hantverksförsäljning i skolan.
VÄLKOMNA hälsar arrangörerna!

FR O M 1 JUNI
ÖPPET DAGLIGEN 08-17
utom på midsommarafton då vi stänger
kl 14

KONFERENSER
i nygammal skolmiljö
Vi ordnar dagkonferenser för ca 25 pers,
för omkring 35 personer även fika och mat
på möten och privata tillställningar, t.ex.

NYBAKAT BRÖD
GLASS DRICKA
KAFFESERVERING I TRÄDGÅRDEN

födelsedagsfester, dop, begravningar.
Bokning och förfrågningar:

Beställningar mottages och utföres
alla dagar
tel 019 - 44 81 60

070 - 239 02 11

Sten o Mariann Karlsson
___________________________

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

tel 070 - 743 82 45

___________________________

Nu är det dags att sommarplantera
Det finns perenner, sommarplantor,
tomatplantor, vattenkannor samt jord.
Ons-, fre- och lördagar är jag på torget i Kumla
men är hemma igen sen eftermiddag.

Elisabeth Behr,
zon och massageterapeut,
kommer till Vinön
tisdagen 19 juni.
Boka tid på
tel 070 - 399 58 08
tel.tid 8.00 - 9.00

För dagsaktuell
information eller
önskemål ring
Välkomna hit och titta
om något passar!

Mona Blixt
019-44 80 50, 070-370 59 50

Denna månads trädgårdssida tänkte jag tillägna de små vännerna bina.
Det är nog många som inte ser eller gör någon skillnad mellan bin och
getingar men det är stor skillnad. Bin äter bara nektar och andra sötsaker,
getingar kan ge sig på kött och lite allt möjligt. Bin ser man nästan aldrig i
saftglas runt fikabordet de håller sig mest till blommor. Getingar bygger
bon av papper och tama bin bor i vax.
Bisamhället är väldigt finurligt uppdelat, drottningen är givetvis den som
får mest uppvaktning. De bin som vi ser ute i blommorna är arbetsbina
som är sterila honor, så samhället består till största delen av honor. Det
allra mest spännande tycker jag att hannarna, drönarna kommer från de
ägg som är obefruktade, de har i praktiken bara en förälder.
De bin som jag har är av rasen ligustica eller gula italienska, de är snälla
men lite ovilliga att jobba i dåligt väder, så när det är kallt ute eller det
regnar så sitter de i kupan och äter honung medan humlorna är ute och
pollinerar.
Att ha bin är en trevlig hobby som ger en helhetsupplevelse. Eftersom
farfar hade bin och stod med huvet i kuporna i stort sett hela somrarna så
luktade han sommartid lite rök, honung och propolis. (Propolis är binas
eget tätningsmedel och som är starkt antiseptiskt) När jag själv står och
tittar i kupan så känner jag de dofterna, hör surret och känner slöjan som
kittlar i ansiktet. Man lär sig med tiden att känna igen binas rektioner och
på så sätt blir det lättare att jobba med dem. Det är även kanske därför
som det kan vara svårt att lära ut biodling för det är mycket handlag och
känsla. Det gäller ju också att inte vara rädd för att ha ett moln av bin
som surrar runt sig eller krypande på armarna.
Jag är ju fortfarande en novis
som biodlare, det fick jag bevis
på förra sommaren då mina
samhällen svärmade och jag fick
ge mig ut och hämta hem två nya
samhällen, det var ju inte direkt
min plan att utöka antalet
samhällen när jag skulle bli
småbarnsförälder. I fjol fick jag
också reda på att mina samhällen
har fått varroa, som är ett litet
kvalster som lever i samhället och
på sikt tar död på det om man
inte bekämpar dem. Så jag visste ju inte om mina samhällen skulle
överleva vintern med kvalster och allt, det gjorde de och nu har jag sex
samhällen så om det är någon som är intresserad av bin så kan ni gärna
få adoptera ett samhälle eller två.
Det blev inte så mycket av konkreta trädgårdstips denna månad men jag
ville slå ett slag för bina för utan dem blir det färre körsbär av blommorna
på bilden.
Hälsningar från

Rosie på Vinön!

öppnar den 15 juni för säsongen.
Cyklarna har kommit och kommer att hyras ut till sällskap, så om någon
vill hyra cyklar innan den 15:e så går det alldeles utmärkt.
Under försäsongen kommer jag att finnas i närheten av Örtboden,
så man kan ringa på mig så kommer jag.
Sortimentet kommer att vara ungefär som förra året:

Dam- barn- och tandemcyklar för uthyrning
Torkade örter, örtsalt och andra vinöprodukter
Skorpor med örter och annat gott i
Kort, magneter
Trädgårdsprylar man inte kan leva utan
Örtplantor
Lenas delikatessprodukter som t.ex rosenbladsgelé
Råd och dåd till din trädgård

Varmt välkomna!
önskar RoseMarie med familj och Lena Magnusson

Simskola på Vinön
vecka 28 och 29
Nybörjare, Fortsättning och Märkestagning
Kursavgiften: 150 kr/elev/vecka. Anmälan är bindande.
För anmälning och information kontakta:
Medborgarkontoret 019-21 58 88
osternarke@orebro.se

Stigar längs stranden
Många gånger har vi kollat den fina Vinökartan på öns hemsida. Särskilt lockande
är den streckade linjen som anger vandringsstigen med början i söder, vid Rosies
örtbod, löper längs öns västra sida för att leda vandraren fram till norra
badstranden. Visst har vi badat både där och vid Harset, men hur ser det ut i
dag vid gamla ångbåtsbryggan? Hålls de björkbevuxna hagarna öppna vid norra
udden där ”Samils-Annas” kor brukade gå i bete när jag var liten och
blåbärstuvorna dignade i juli? Är stenfoten efter ”Idas stuga” kvar bland enarna
där smultronen växte?
Vi måste bestämt ta reda på hur det står till nu för tiden och gå hela stigen när
vi kommer till Vinön nästa gång. Då skall vi ha med oss en picknick som räcker
både till oss och till jycken (kopplad). Kanske Rachel tar med akvarellblock, färg
och penslar. Hon frågade mig en dag: ”Tror du det finns bänkar utställda?”
Det har gått några år sedan vi satt i köket hos Rosies föräldrar, pratade, drack
kaffe och åt av den nygräddade banankakan. Sedan visade Rosies mamma
drivbänken med kryddväxterna som dottern, då i trädgårdsmästeriutbildning,
hade anlagt. (Vinön ligger som bekant i gynnsamma växtzon 2 omgiven av övriga
Mälardalens växtzon 3). Vi gick över backen, såg huset där familjen bott innan
man byggde sin moderna bostad. Vi hann hälsa på hos hönsen, titta nerför de
många branta stegen till den gamla potatiskällaren och sedan berättade Rosies
mamma om stugan nere vid vägen som en gång inrymt södra byns första affär.
Det är den stugan som nu rymmer örtboden och det är därifrån vi skall anträda
vandringsstigen.
Till dess… vi tänker på andra stigar längs vatten. Får vi berätta om Prins Bertils
stig? Den börjar vid Halmstads slott, följer saltsjön och slutar i Tylösand.
Stigen, som är 13 kilometer lång, är anpassad för ung och gammal, för hundar och
barnvagnar. Halmstads kommun lät anlägga den 1997, månaderna efter att Prins
Bertil, hertigen av Halland, hade gått bort 84 år gammal. Här var ett sätt att
hedra den folkkäre prinsen som hade sommarviste i Tylösand! Prins Bertils stig
invigdes av Prinsessan Lilian, prinsens maka, i mitten av maj året därpå. Stigen
har sedan dess blivit mycket uppskattad med sina rast- och utsiktsplatser där
den slingrar längs kust och genom parklandskap. Varje år ordnas här en löptävling
kallad ”Prinsens Minne”.
På 13 ställen längs stråket finns skyltar som berättar om allt från Aleskogen, en
av Sveriges fågelrikaste platser (massor av mat för fåglarna i form av insekter i
kärr och sumpskog), flera stenbrott, flyttfågelstråket vid Långenäs udde,
Tjuvahålan som en gång var landstigningsplats för smugglare. Men märkligast är
ändå att gå igenom den doftande, färgrika och skuggiga Rhododendronparken.

Det var under trettiotalets depression och
arbetslöshet som fullmäktige i Halmstad 1933
lät ordna ett arbetsläger i Tylösand för 30
ungdomar i åldern 16 till 25 år. Jobbet bestod i
att dränera ett sumpigt låglänt område och där
anlägga en park. Arbetet var klart på tre
månader och idag, drygt 70 år senare, vandrar
man igenom en skog av upp till fyra meter höga
rhododendronbuskar där näktergal, lövsångare
och den sällsynta gransångaren sjunger.
Kanske hade stadens fäder hämtat inspiration till Rhododendronparken från
”grannen”, det kungliga sommarslottet Sofiero norr om Helsingborg. Slottet
hade byggts 1865 och skänktes sedan av kung Oscar II och drottning Sofia år
1905 i bröllopsgåva till kronprins Gustaf Adolf och hans engelskfödda hustru
kronprinsessan Margareta. Hon förde med sig ett stort trädgårdskunnande
hemifrån och insåg att den djupa fuktiga ravinen nedanför slottet, där marken
var mullrik och kalkfattig, skulle lämpa sig utmärkt för rhododendronbuskar.
Redan 1910 kom den första sändningen plantor från England. Idag är
”Rhododendrondalen” med vita, rosa, djupröda och lila blommor som prunkar
genom hela växtperioden (växtzon 1) en av slottsträdgårdens främsta
attraktioner. Kung Gustaf VI Adolf testamenterade Sofiero till Helsingborgs
stad; slott och park är numera öppna för allmänheten.
Vi började vår vandring från Tylösandshållet. Efter hotellets frukost hade vi
stigit ner till de vita sanddynerna. Till höger låg den berömda badstranden och
till vänster gick vi mot Prins Bertils stig. Det var tidigt på morgonen, vi
passerade ett gäng ungdomar som snart skulle börja sina pass på hotellet och nu
gick igenom arbetsdagens program här ute i det fria. Gradvis kom vi in på stigen
som ibland gick runt, ibland gick rätt över slipade hällar. Vågor stänkte upp i den
friska havsvinden och vattnet glittrade i solen. Dagen blev allt varmare, det var i
juni månad, och det var med lättnad vi kom in i Rhododendronparkens svala
dunkel. Vederkvickelsen behövdes minsann, vi hade åtskilliga kilometer kvar att
tillryggalägga på Prins Bertils stig.
Prins Bertil, hertigen av Halland, kom att för alltid bli trakten trogen – alltifrån
barndomen och de lyckliga sommarlov han tillbringat på Sofiero med föräldrar
och fyra syskon. Prins Bertils stig är bara ett sätt att hålla hans minne levande.
Text: Rachel Goff och Gunilla Blomé
Akvarell: Rachel Goff

Fyrhjulingen – ett arbetsfordon eller en leksak?
Fyrhjulingar är bra om de används på rätt sätt av dem som får köra. Men
tyvärr förekommer det att alltför unga personer kommer farandes i alldeles för
hög fart. Åldersgränser är satta av en viss anledning och ska respekteras!
Sena kvällar och nätter far dessa fordon runt och stör nattsömnen för dem som
behöver sova för att kunna jobba dagen därpå. Det är dags att sätta stopp för
all buskörning innan en olycka sker.
Färjepersonalen/Roger Nord

Sommarby
9 – 15 juli 2007 i Missionshuset, Vinön
Sommarbyn startar måndag 10.15 – 11.45
Samling för barn i olika åldrar
•

Torsdag 19.00

Sångkväll Håkan Isacsson

•

Lördag 9.00 –11.00

Frukostsamling

•

Söndag 11.00

Gudstjänst Håkan Isacsson
därefter sommarbyns avslutning

Kontaktperson: Håkan Isacsson, tel. 019-45 30 68 el. 070-598 90 93

ANBUD
För fiske med bottengarn på Södra Vinöns Byalags vatten
vid inre Fåran
Anbud lämnas till Åke Olsson tel 44 81 01, 0703 11 22 86

Kvistad granved bortskänkes, får hämtas i skogen
Nils Svensson tel 44 80 28

Konstnärer och
hantverkare

Årets nyhet!
”Vinöhanddukar”
i olika färger och storlekar
finns till försäljning under sommaren bl a i skolan.
Jag kan även sy dit eget namn.
Under andra tider finns de
hemma hos mig.

Vill du ställa ut eller vara med
på försäljningen i skolan
under sommaren?

Kontakta Yvonne Karlsson,
tel 44 80 57
___________________________

STUGA
ATT
HYRA

4 bäddar,
tillgång till toalett och dusch.
Lakan finns att hyra.
Stugan uthyres per dygn.
Intresserad?
Ring Yvonne Karlsson
019-44 80 57 eller 073-928 04 05
Vinöns Kultur- och hembygdsförening

Där jag även har en del andra
handarbeten.
Välkommen på besök!
Christina Johnsson
tel 44 8 0 11 eller 0703 747 654

_________________________________

Arbetet inom föreningen har ökat markant
de senaste åren. På en förfrågan under
årsmötet verkade det som om det finns en
hel del frivilliga som kan tänka sig hjälpa
till med olika arbetsuppgifter, små som
stora. Till sommarens olika arrangemang
behövs frivilliga krafter som hjälper till att
t ex baka, sälja lotter, koka kaffe mm mm.
Kontakta gärna någon av
nedanstående personer.
Vinöns Kultur- och hembygdsförening

Mona Blixt

019-44 80 50,
070-370 59 50

Yvonne Karlsson

019-44 80 57
073-928 04 05

Eva Widlund

019-44 80 48
0768-56 46 92

Av
Maria Andersson

1977

Del 5 Åren 1977 –2006

År 1977 omvaldes styrelsen i sin helhet.
Till kökskommitté valdes Alva Nilsson, Margit Uppström, Maj Persson och Lisa Eriksson. Maj
Persson blev omvald till husmor.
Bröderna Öhman från Örebro, lovar att hålla tältmöten på sommaren.

1978
På årsmötet 1978, hålls parentation över Emelia Andersson.

1979
På årsmötet 1979 hålls en tyst minut till de hemgångnas minne. (Signe Andersson och Margit
Uppström.

1980
År 1980 är arbetsmöten i SMU-verksamheten i full gång och 10-talet juniorer med ledare är
med och hjälper till vid missionsauktionen som hålls i oktober.
Den 2:a söndagen i advent får vi besök av Lars Polbäck med sångare från Lännäs.
Vid julottan var juniorerna med och hjälpte till och Katarina Mohlin sjöng en solosång.

1981
År 1981 tas eluppvärmningen i bruk.

1982
På årsmötet 1982 hålls en tyst minut över Elsa Winbergs minne.

1983
1983 Diskuteras möjligheterna att få regelbunden hjälp med ungdomsverksamhet och
Gudstjänster av Lars Pohlbäck från Lännäs, det framgår dock inte i vilken omfattning detta
blev genomförbart.

1984
Fredagen den 13 januari 1984, fick Vinöns Missionsförsamling besök av den mycket kända
sångaren Artur Eriksson. Missionshuset var fyllt till brädden med folk, både vinöbor och
fastlänningar.

1985
På årsmötet 1985 hålls en tyst minut till Hilma Widlunds minne.

1986
1986 ungefär som föregående år. Vid den här tiden dock kanske inte just detta år tas
ungdomsarbetet över av Svenska kyrkan Detta arbete pågår några år framöver.

1987
På årsmötet 1987 hålls en tyst minut till minne av Frans Olsson.
Detta år ges tidningen Vinö-SMU-lan ut endast till jul och påsk.

1988
År 1988 begär Maria Andersson inträde i församlingen.

1989-1990
1989 och 1990 pågår verksamhet ungefär som tidigare år.

1991
1991 diskuteras ett eventuellt bildande av ”Vinöns Frikyrka”
(Samgående av Missions och Baptistförsamlingarna)
Det är också första året som pastor Palm och Lännässångarna besöker Missionsförsamlingen,
på skördefesten.

1992
På årsmötet 1992 finns förslag på att gå med i Lännäs Frikyrka. Dock tas ett enhälligt beslut att
fortsätta med verksamheten ännu ett år på Vinön.
Detta år fanns det endast 5 elever i söndagsskolan, alla rymdes i söndagsskollärarens Amazon, vid till och hemresor från Missionshuset.

1993
1993 ungefär som tidigare år.
Den 24 juli 1994 hölls ett mycket välbesökt friluftsmöte utanför Missionshuset.
Håkan Isacsson predikade och sjöng. Söndagsskolbarnen hade tillverkat en tillfällig talarstol
(”Arken”).

1995
År 1995 ordnas målning av bänkarna, det är ALU-arbetare som gör jobbet, de fernissar golvet
också. Rappning av ytterväggarna planeras.

1996
År 1996 är det så dags för ett jubileum igen och till detta ska naturligtvis bönhuset putsas och
fejas både in och utvändigt. Ekstöms byggfirma rappar väggarna utvändigt och byter takrännor.
Anders Ekblad målar fönsterbågar och dörrar samt korset på södra gaveln.
Lännäs Vävmaterial sydde gardiner och Vretstorps Golvservice ordnade mattor och klädsel till
bänkarna.
Den 20 oktober återinvigs missionshuset med firande av att Missionshuset funnits i 110år och
församlingen i 120 år.
Högtidstalare var distriktsföreståndare Bernt Göthelid. Övriga medverkande och som
framförde hälsningar var Görgen Palm och Lännässångarna. Håkan Isacsson hade ordnat en
bildskärm över församlingens 120-åriga historia. Vidare framförde kyrkoherde Ronny Eriksson
en hälsning från Lännäs församling och tillsammans med Anders Söderling överlämnade de ett
par ljusstakar.

Lennart Eriksson framförde en hälsning från baptistförsamlingen och blåbandsföreningen. Det
överlämnades även blommor från Vinöns Kultur och Hembygdsförening. Efter högtiden
serverades kaffe och smörgåstårta samt även vanligt kaffebröd.
I adventstid det året arrangerades och genomfördes en julkonsert. Merit Hemmingsson, Anneli
Boman och Lännäs Kyrkokör stod för programmet.
Arrangörer var Folkrörelserådet Hela Sverige skall leva i samarbete med Vinöns Kultur och
Hembygdsförening samt Vinöns Missionsförsamling.(Upplät lokal).

1997
År 1997 startades en ny typ av sommarby. Den pågick under två sommarveckor och samlade
mellan 10-15 barn samt många vuxna. Det var aktiviteter för olika åldrar. Håkan och AnnaLena Isacsson höll i trådarna och det året hade vi också besök av Torsten Åhman (han med
elgitarr) och hans fru Kristina Gunnardo. De medverkade under sommarbyn på en mycket
välbesökt sångkväll.
Sommarbyn hölls sedan en vecka varje sommar 1997-2006.
De huvudsakliga aktiviteterna under 1990-talet, förutom sommarbyn har varit simskola (två
somrar) söndagsskola, skördefester och julottor.

2006
2006 är det så dags för jubileum igen. Detta år är det även funderingar på att upplösa Vinöns
Missionsförsamling i brist på medlemmar. Kontakter tas med Vinöns Kultur och
Hembygdsförening mfl. Om ev. övertagande av Missionshuset. Jonas Andersson åtager sig att
lägga plåt på bönhustaket.
Församlingens 130-åriga verksamhet avslutas annandag jul 2006 med en kombinerad
jubileums och avslutningsfest. Distriktsföreståndare Roland Brage var inbjuden att predika.
Övriga inbjudna var Lännäs Frikyrka, Asker/Lännäs kyrkliga samfällighet,
Missionsförsamlingarna i Kilsmo och St.Mellösa, Sjöräddningssällskapet på Vinön samt
Vinöns Kultur och Hembygdsförening.
Tal hölls förutom av församlingsföreståndaren även av Mikael Schmidt, Olle Juhlin, Ulla-Britt
Juhlin, Håkan Isacsson, Jörgen Palm och Lennart Eriksson.
Ett jubileumsoffer upptogs till Lännäs Frikyrkas Ungdomsverksamhet.
Efter mötet bjöds på kaffe och smörgåstårta.
Vinöns Missionsförsamling upphörde efter denna Gudstjänst och de kvarvarande
medlemmarna övergick till medlemskap i Lännäs Frikyrka.
Missionshuset skänktes till Lännäs Frikyrka. Meningen är att Missionshuset ska skänkas vidare
till Vinöns Kultur och Hembygdsförening så att det även i fortsättningen kan användas till
Gudstjänster och gemenskap.

”Guds vilja fanns i byggandet
I skapandet, i växandet, i glädjen, i läkedomen.
han inbjöd varje människa till medarbetarskap och ansvar
för all växt, allt liv här på vår jord.”
”Det brann en eld av tro hopp och kärlek hos alla dem som här gick före oss
som röjde väg och byggde hus med EVANGELIUM.”
Citaten är hämtade ur boken ”Bilder från Bönuset”
Av Arne H Lindgren, Olle Widestrand, Marian Väpnargård

SLUT

Vinöbagarns glasskiosk
Vinöbagar´n ska ha en kiosk vid
Norra Badet i sommar. Behöver
därför någon eller några som
sköter försäljningen.
Intresserad?? Tala med Bagarn.

Vinöbagarns loge
Bagarn har inrett och ställt i
ordning logen. Behöver Du
plats och utrymme för någon
fest eller sammankomst kan
Du för en moderat summa
hyra in Dig. Plats för ca 50
personer.

Hämtning av grovsopor har upphört
Däremot kan grovsopor lämnas in i på återvinningscentralen i Odensbacken.

Öppettider: onsdagar 12 - 19, första lördagen 9 - 15

Hämtning av farligt avfall och mindre el- och
elektronikavfall utan kostnad
Boka hämtning senast en vecka i förväg på telefon 019-21 21 00.
Nästa hämtning vecka 27

Vindkraft på Vinön
Arbetet med att undersöka förutsättningarna för vindkraft på Vinön har forsatt
under senaste månaden. Att det blåser
bra på Vinön är vi många som är övertygade om. Nu finns också en utredning
som visar hur mycket och hur många
kilowattimmar elström som kan utvinnas
med ett vindkraftverk på Vinön. En bygglovsansökan/förhandsbesked har även
lämnats in för ett större område på
nordöstra delen av ön.
Under senaste månaden så har kontakter
tagits med handläggare av bygglovsfrågor i
Östernärke. En ansökan om förhandsbesked har lämnats in som innefattar nordöstra delen av Vinön. Några specifika fastigheter har inte pekats ut i den ansökan.
Ansökan omfattar uppförande av 1 till 4
vindkraftverk med en tornhöjd på upp till
100 meter. Om en vindkraftsförening kan
bildas på Vinön så kommer föreningen att
stå som sökande av bygglovet.
I slutet av april ordnade områdesnämnden i
Östernärke ett möte för diskussion av vindkraftfrågor. Förutom politiker och tjänstemän var även E.ON kraftnät inbjuden samt
ett antal övriga intressent som planerar för
vindkraft i Östernärke. Från Vinön var Ulf
Johnsson inbjuden. Möte handlade i huvudsak om förutsättningarna att nätansluta fler
vindkraftverk. Ett vindkraftverk av den
storlek som finns vid Lännäs kyrka utnyttjar
nära nog hela elnätets kapacitet när det
blåser mycket. Om flera vindkraftverk ska
uppföras på samma plats så kan det krävas
flera kilometer av en extra kraftiga kabel
grävs ner.
Vinön får sin elström via sjökabeln som i
sin tur ansluter till ett nät på fastlandsidan.
Nätet på fastlandet leder vidare till en
transformatorstation vid Vallby intill Stora
Mellösa. Enligt E.ON-kraftnät så förbrukar
alla abonnenter på Vinön omkring 1000
megawattimmar per år, dvs en miljon
kilowattimmar.

Ett vindkraftverk på 1 megawatt (MW), det vill säga
lite större än ett av de vid Lännäs kyrka, skulle
producera dubbelt så mycket elström som alla
abonnenter på Vinön förbrukar under ett år. Elnätet
på Vinön kan utan särskilda förstärkningar klara ett
vindkraftverk med en toppeffekt på 0,8 till 1 MW.
Om nätet förstärks så kanske ett verk på upp till
2 MW kan anslutas. Flera vindkraftverk skulle kräva
en extra kabel som anslöts direkt till transformatorstationen i Vallby.
En översiktlig beräkning av hur mycket elström som
skulle kunna produceras av ett av ett vindkraftverk
på nordöstra Vinön har gjorts av en anlitad expert.
Undersökningen visar att vindförhållandena är i vart
fall 20 % bättre än på fastlandet. Framöver så
kommer mer av resultatet från undersökningen att
presenteras.
En särskild hemsida för Vindkraftprojektet är tänkt
att läggas upp så småningom. Från hemsidan
www.vinon.se så kommer det att finnas en länk.
För det forsatta arbetet kommer det att behöva
bildas en förening med en styrelse som jobbar
vidare projektet. Flera goda krafter är välkomna ta
kontak och särskilt du som har specialkunskaper
att bidra med.
Arbetsgruppen för Vindkraft på Vinön
gm Ulf Johnsson
Telefon 019-44 80 11
E-post: ulf.johnsson@broadway.se

KÖPES
Äldre damcykel önskas köpa.
Anki Stenström
019–36 48 46 070–252 68 75

Säljes diverse byggmaterial
Alfaboard, 6 skivor
Gullfiber, isolering
Cellplast Markisol
2 furusängar, junior, 80X200 cm

Allt finns på Vinön!
Claes och Marika Waldenborg på Björkfallet
Tel. 070 540 69 65, 019 23 21 01, 019 44 80 79

TILL SALU
Hjälmarsnipa i mycket gott skick. (dock icke den på
bilden) Har varit i sjön varje år. Båten har luftkyld

pålitlig Sachsmotor under aktertoften. Roder i
metall. Säljes med ett årpar samt bockar för
uppdragning på land. Jag har också ett fint kapell i
beige markisväv avpassat för snipan samt flera årpar då vi använt båten i
allmogerodder. Vi har också förberett snipan för rigg: Allan (som byggde båten åt
Karl-Gerhard Olsson? – och som gjort samtliga årpar) har tillverkat mastfot,
mastbräda och roder i ek.
Säljes till högstbjudande.
Gunilla Blomé

Tel 08-511 747 98

Tallåsens Bangolf
Vinön
öppnar för säsongen på midsommardagen
kl. 14.00
Titta efter öppet skylten vid vägen!
Vi har glass, kalla drycker och godis mm.
Välkomna!
För information och
öppettider ring
019-44 80 23
070-697 42 19
070-652 04 25
Kerstin och Ola Stenberg

Hallå!
I sommar kan du få varor ut till Vinön från
Hällabrottets Livs!
Ring 019-57 26 04
Beställ senast kl 18.00 mån. – lör.
så får du varorna samma kväll.
Hämtas vid Tallåsens bangolf!
Detta gäller f o m 25/6
För mer information ring
Tina Jurvakainen 0704-17 60 34

TACK alla ni som hörsammade
inbjudan till VÅR-STÄDNINGEN vid
skolan. Det städades och fixades
både ute och inne. Tänk vad allt går
mycket lättare och blir så mycket
roligare när man är flera som hjälps
åt. Efter några timmars jobb
avslutades städningen med gott fika
tillsammans.
VKHF, styrelsen/Eva

ÅLAND en ö-värld
i Östersjön

Det kom ett brev till redaktionen från Therese.
Vilken Therese undrar ni?
Jo, Birgit och Karl-Gunnars Therese.

I september förra året flyttade jag, min man Johan, och våra döttrar Jorunn 2 år och Freja 1
år till Mariehamn på Åland. Johan hade fått ett IT-jobb där. Vi tog vårt pick och pack och
flyttade ut till Åland på vinst och förlust. Ingen av oss hade egentligen varit där förut. (Fast
mamma vill hävda att vi varit på väg dit en gång på en båtsemester, men jag tror att det
inträffade minst tio år innan jag blev född.) Hur som helst var det första gången vi var på
Åland och för min del hade jag ganska höga förväntningar på hur vackert och skönt det
skulle vara att bo här. Dessutom så talar de ju svenska så jag förutsåg inga hinder för att vi
skulle trivas som fiskar i vattnet. Men ärligt talat så blev det lite av en kulturkrock. Vi kom
som sagt i september och turistsäsongen var över. Det mesta i service och butiksväg
stängde ner och folk flyttade hem från sommarstugorna ute i skärgården till stan och
fastlandet igen. Det var som om ön drog på sig lusekoftan och började förbereda sig för
vinterdvalan. Vi flyttade från Göteborg där man får känslan av att allt är öppet jämt och allt
finns att få inom tio minuters bilväg, till Mariehamn där de butiker som finns har öppet till
fyra-fem på eftermiddagen och vill man ha något som inte finns här (det mesta) får man
åka till Stockholm, vilket är en dagstripp. I matbutiken får man finna sig i att utbudet är
begränsat och att bananerna i bästa fall är slut bara för denna vecka. Vi muttrade och kände
oss som om vi flyttat till Ryssland på femtiotalet. Inga bananer, hemma i Sverige var
bananerna minsann aldrig slut.
Vid den första kontakten med lokalbefolkningen så insåg vi genast att språket skiljer sig åt
fast vi alla pratar svenska. Åländskan ljuder vackert som en blandning av någon sydlig
norrländska, gotländska och finlandssvenska. Diftongerna som vi känner igen från
gotländskan är tydlig hos de äkta ålänningarna. Men sen kommer grammatiken, de böjer
ord på för oss oväntade sätt och använder ord som kanske skulle anses som ålderdomliga
hemma. Den värsta chocken var nog att de säger ”inga” istället för ”inte”. “Har du inga
handlat idag?” Mina svenska öron värkte nästan, jag kunde inte koncentrera mig på vad
personen sa utan hakade upp mig vid ”inga”. Ofta stod jag där och såg förvirrad ut när det
uppenbarligen krävdes ett svar från min sida. Men Ålänningarna verkar vara vana, de talar
långsamt och repeterar vant, svenskar kan ju ha lite svårt att hänga med. Samma sak hände
sen när jag öppnade munnen för att säga något. Ålänningen över lag fick något
skräckslaget i blicken och stammade fram ett ”va?” efter några sekunder. Jag hade pratat
för fort.
Jag berättade stolt att jag också kommer från en ö och att min pappa är fiskare.
- Jaha, vilken ö då ? undrar ålänningen nyfiket
- Vinön i Hjälmaren, svarade jag. Men inga tecken till igenkänning kom. Jag hade plötsligt
blivit ursprungslös, Hjälmaren fanns inte här. Jag sörjde detta lite, men så

plötsligt, den trevlige kioskägaren visar sig vara från "en liten ort norr om Örebro”.
Lindesberg visade det sig. Jag lyste upp och berättade att jag också är från Örebrotrakten,
Vinön mer exakt. Mannen tänkte efter och sa:
- Vinön ja, där har jag varit på Totta för några somrar sen.
- Jaha där ser man, då har du antagligen köpt öl av mig eller kanske ätit en stekt gösfilé
som jag har lagat, svarade jag. Vi skrattade lite åt det hela och jag gick nöjd hem igen med
tidningen under armen.
Häromdagen utbrast en bekant findlandsålänning;
- Men Hjälmaren, är det den som ligger vid Örebro?
- Ja just det, svarade jag glatt, äntligen någon som känner till mina hemmatrakter.
- Jo just, det är ju därifrån han Hjaaaalmaaar kommer, sa den bekanta med knackig
närkedialekt som lät helt galen i mina öron.
- Ja just, det är därifrån Hjalmar kommer, sa jag. Tack Peter Flack för att du satte Örebro
på kartan.
Nu när sommaren närmar sig så svämmar Mariehamn ibland helt plötsligt över av bekanta
röster. Jag funderade första gången det hände på vad det var, var det någon jag kände
kanske. Snart kom jag på att det är svenskar som kommer med någon finlandsfärja som
surrar runt på stan för att köpa sig en souvenir. De typiska båtsvenskarna är en trupp damer
i sextioårsåldern, lätt fnittriga och vansinnigt snyggt uppklädda, efter dem kommer deras
respektive gubbar lommande och man riktigt ser hur osköna de där nya tröjorna är som
fruarna tvingat på dem inför resan. Jag mins själv hur pappa såg ut när mina föräldrar
skulle på kalas när jag var liten, han stod där i hallen och såg lite stel ut som om skjortan
kunde skada honom om han rörde sig för fort, precis så ser dessa gubbar ut.
Jag njuter av det hemmavana ljudet av svenska röster när det dyker upp och kryssar med
barnvagnen mellan alla turister. Med jämna mellanrum utbrister någon av turisterna när de
ser barnen i vagnen;
- Åååhh va söta, är det tvillingpojkar? Jag ler och säger att det inte är tvillingar och att det
faktiskt är tjejer. Då vet man att det är en ”utlänning” man stött på för detta med att prata
med främlingar är inget som gemene ålänning sysslar med. Min ålandsbördiga vän brukar
säga på skoj att man ska ha känt varandra i fem generationer för att kunna umgås på Åland.
Det är naturligtvis en grov överdrift men ett korn av sanning ligger det nog i det. Vi som är
svenskar är ju lite allmänt beskyllda för att vara reserverade men här känner vi oss som
sydeuropeér, pratsamma och oblyga.
Sommaren är på väg och Åland börjar visa sig från sin bästa sida igen. Kiosker och små
butiker öppnar och man börjar verkligen känna av att havet är så nära. Jag och familjen har
hittat en och annan favoritutflyktsplats och vi har börjat tänka i euro istället för kronor.
Ibland ser jag en välbekant sjöräddningsbåt eller tidtabell till en skärgårdsfärja och jag tittar
numera intresserat när någon åker förbi i bil, kanske är det någon jag känner. Johan och jag
vänjer oss sakteliga vid att köpa bananer när de finns och att handla när det är öppet i
affärerna. För egentligen behöver vi inte nödvändigtvis handla just precis när vi känner för
det utan kan ge oss till tåls tills affären behagar ha öppet. Åland börjar kännas
hemtrevligare och det vete tusan om jag inga har fått lite åländsk dialekt.
Therese Arvidsson, f.d. Gustafsson

Sommaren 2007
fredag

22 juni Midsommarbuffé

lördag

23 juni Öppet 12.00 - 24.00

onsdag

27 juni Plura & Carla, från Eldvarn

fredag

29 juni Pubafton

lördag

30 juni F.T.P (Fubbe, Tjaback, Pelle)

onsdag

4 juli

Anders F Rönnblom - svenskt, ”rockpoet”

fredag

6 juli

Pubafton

lördag

7 juli

Whiskey And Dynamite - country

onsdag

11 juil

Linda Gail Lewis - rock´n roll (USA)

fredag

13 juli

Pubafton

lördag

14 juli

Mattias Lilja med company - Country/Americana

onsdag

18 juli

Eva Eastwood - rockabilly

fredag

20 juli

Pubafton

lördag

21 juli

Systrarna K - show, underhållning

onsdag

25 juli

Stefan Andersson - sing and songwriter

fredag

27 juli

Pubafton

lördag

28 juli

String Pickers Ano - 60-70 tals covers

onsdag

1 aug Jack Vreeswijk - rock, trubadur

fredag

3 aug Pubafton

lördag

4 aug Double Inn - Irländsk musik

onsdag

8 aug Mats Ronander - pop, rock

fredag

10 aug Micke Rickfors - svensk rock

lördag

11 aug Säsongsavslutning med Moose Milkers Blues

För bokning av bord och biljetter ring: 019-44 80 10 eller 070-763 21 56
Onsdagar, samt fredagen den 10 augusti, endast förbokade biljetter.
Uppdaterad 2007-06-01

Månadens recept blir en hel festmåltid av enkla ingredienser.
LITEN AVOKADOSOPPA I GLAS
4 port som förrätt
5 dl grönsaksbuljong, 1 tärning
3 avokador
2 msk pressad citron
1 dl naturell yoghurt
1 knivsudd sambal oelek
salt, peppar
4 selleristjälkar
Gör så här
Koka upp buljongen och låt den svalan. Mixa
avokadoköttet
med
citron.
Tillsätt
yoghurten och späd med avsvalnad buljong
till lagom konsistens. Krydda med sambal
oelek och smaka av med salt och peppar. Häll
upp i små glas eller kaffekoppar och ställ i
kylen minst någon timme. Vid serveringen
sticks den yttersta biten (med bladen) på
stjälksellerin ner i glasen.
KYCKLING MED GORGONZOLASÅS
4 port
Ugn 200°
1 kg kycklinglår eller 4 kycklingfileér
2 msk olivolja
salt, peppar
1 schalottenlök
2½ dl matlagningsgrädde
150 g gorgonzola
1 dl hackad rucola eller persilja
300 g pasta, gärna fjärilar (farfalle)
Krutonger
3-4 skivor vitt bröd
1 msk olivolja
1 vitlöksklyfta
Gör så här
Tina och bena ur kycklinglåret. (Kycklinglår
ger
mer
smak
till
rätten.)
Bryn
kycklingfiléerna i 1 msk olivolja och krydda
med salt och peppar. Lägg över i ugnsfast
form och låt steka klart i ugnen ca 20 min,
kontrollera med sticka att kycklingen är
klar. Skala och finhacka löken, låt den bli
glansig i resterande olivolja. Tillsätt
matlagningsgrädden och koka upp. Rör i
gorgonzolan skuren i småbitar och låt den
smälta ner. Rör ner hackad rucolasallad eller
persilja. Koka pastan enl anvisn på paketet.
Krutonger
Skär brödet i tärningar och bryn det i
stekpannan med olja och pressad vitlök.

Vid servering
Häll upp pastan på ett uppläggningsfat (med
lite kant), lägg på kycklingen och häll över
såsen. Servera krutongerna till samt en
blandad sallad.
OBS! Gillar du sås? Utöka då gärna
såsreceptet 1½-2 gånger – den går
garanterat åt.
RABARBERSTRUDEL MED
CITRONYOGHURTRKÄM
Allra bäst blir det om rabarbern är riktigt
späd, men den ska hur som helst skäras i
tunna skivor. Det här är en enkel strudel –
alla är inte det – som blir himlagod! Använd
gärna receptet även på hösten men då i
stället med äpplen, päron eller plommon.
Lättvispad grädde är också gott till.
Cirka 6 portioner
Ugn 200°
1 rulle färdigkavlad kyld smördeg (275g)
1 uppvispat ägg
ca 7 dl finskuren rabarber
ca 250 g mandelmassa
rivet skal av 1 citron
2 tsk stött kardemumma
Till garnering
florsocker
Citronyoghurtkräm
3 dl grekisk eller turkisk yoghurt
ca 1/2 dl florsocker
rivet skal av 1/2 citron
1–2 msk saft av citron
Gör så här
Sätt ugnen på 200°. Riv mandelmassan grovt.
Lägg smördegen utrullad på en plåt med
bakplåtspapper.
Pensla
kanterna
med
uppvispat ägg. Fördela rabarbern i ett jämnt
lager på smördegen, lämna cirka en 5 cm
bred kant på ena långsidan. Fördela
mandelmassan,
citronskalet
och
kardemumman på rabarbern. Rulla försiktigt
ihop strudeln på längden. Avsluta med den
tomma biten på långsidan, nyp ihop försiktigt
så att fyllningen inte rinner ut. Lägg skarven
nedåt och nyp även ihop ändarna ordentligt.
Grädda strudeln i nedre delen av ugnen cirka
25 minuter eller tills den har fått fin färg.
Låt den svalna något. Blanda under tiden
ihop ingredienserna till yoghurtkrämen.
Servera strudeln ”nypudrad” med rikligt med
florsocker och yoghurtkräm eller lättvispad
grädde.

Smaklig måltid önskar Christina Johnsson
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2007

från Vinön

Helgfri
måndag-fredag

Helgfri lördag

Sön- och helgdag

tim

min

tim

min

tim

min

05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

40
30
30
00
05
20
15
25
55
20
20
15
10
15
05
10
00
20

06
08
09
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
23

45
20
20
15
05
20
25
05
20
10
00
10
05
40
20

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

20
20
25
20
20
10
30
00
00
00
00
00
10
00
40
30

40
45
40
50
50
50
45

50
40
45
50
30
45
35

55

40
35
25
30
30
30
30
50

endast fredag

från Hampetorp
Helgfri
måndag-fredag

Helgfri lördag

Sön- och helgdag

tim

min

tim

min

tim

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

05
00
00
40
05
20 45
15 40
25 50
55
20 50
20 50
15 45
10 35
40
30
35
25 1)
45 endast fredag

07
08
09
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
22
23

10
45
50
15
05
20
25
05
20
10
00
35
30
05
45

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

40
45
50
30
45
35
25

1)

55

min

45 1)
45
50
05
10 45
00 35
30
00 30
00 30
00 30
00 30
00 25
35
25
15
05 55 1)

Juni 2007
v. 22

1 fredag

Fr.o.m. idag har Vinöbagar’n öppet dagligen 08-17. Ny sommartidtabell börjar gälla.

2 lördag
3 söndag
v. 23

16 – 17 Biblioteket öppet

4 måndag
5 tisdag
onsdag
6 Sveriges

18.30

Brandövning

nationaldag

7 torsdag
8 fredag

Sophämtning

9 lördag
10 söndag
v. 24

16 – 17 Biblioteket öppet

11 måndag
12 tisdag
13 onsdag
14 torsdag
15 fredag
16 lördag

v. 25

17 söndag

16 – 17 Biblioteket öppet

18 måndag
19 tisdag

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan

TIDSBESTÄLLNING

20 onsdag
21 torsdag

18.00

Vi klär midsommarstången. Ta med blommor!

fredag
22 Midsommarafton

12-16
15.30

Midsommarbuffé på Värdshuset
Traditionellt midsommarfirande på skolgården. Se affischering! Sophämtning

lördag
23 Midsommardagen

15.00

Vingåkers Folkdanslag på skolgården
Sommarens utställningar öppnar i skolan. Vernissage. Se affischering!

24 söndag
v. 26
25 måndag

Sommarsolståndet

10.30 Gudstjänst i bersån, Vinöns skola. Mikael Schmidt. Kyrkkaffe.
16 – 17 Biblioteket öppet
Ring och boka hämtning av farligt avfall, el och elektronik.

Lämna in bidrag till nästa Ö-blad

26 tisdag
27 onsdag

Plura & Carla från Eldkvarn på Värdshuset

28 torsdag

v. 27

29 fredag

Pubafton på Värdshuset

30 lördag

F.T.P. (Fubbe, Tjaback, Pelle) på Värdshuset

1 söndag

16 – 17 Biblioteket öppet

2 måndag
3 tisdag
Vad händer nästa månad på Vinön? Kom ihåg att meddela redaktionen,
så det kommer med i juli månads kalendarium.

