


 
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 2008 är 80 kr för enskild och 150 kr för en familj 
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Några ord från redaktionen… 
 
Så var den sköna sommaren här. Den kom snabbt och 
verkar hålla i sig, det är lika bra att köpa sig en glass 
och sätta sig i solen och njuta.  
 
Vi får ju inte glömma bort att fira vår nationaldag den 
6 juni. Vi var flera i redaktionen som hade glömt bort 
varför det just är den 6 juni som är vår nationaldag. 
Det beror på att Gustav Vasa valdes till Sveriges kung 
just den dagen 1523. Den hette ju förut Svenska flaggans dag men sedan 1983 är det även vår 
nationaldag. Sen 2005 är den även helgdag så vi får lite ledigt för att kunna fira.  
 
Man kan ju fråga sig om det är som svensk man i första hand identifierar sig. För oss som bor på 
Vinön är identiteten som öbo stor, det är nog först i andra hand som man är svensk, det kan vara 
därför firandet kommer bli måttligt även i år. Vad är det då som gör att vi går runt och njuter på 
vår lilla holme? Kan det kanske vara utsikten över sjön när vi åker färja eller går en sväng på 
vandringsstigen. Det kanske är den där lilla pratstunden med grannen eller goda vännen. Det är 
dock så att vi måste slå vakt om saker som vi tar som självklara, som att spaden kan stå ute och 
inte försvinna, att saker kan få förbli hela fast de är utomhus. Det har varit lite småbus runt om 
på ön, det bästa sättet att förhindra att det fortsätter är att alla som rör sig runt om på ön, 
håller ögonen öppna och talar om när de har sett något som verkar ovanligt. Att prata med folk 
är ett bra sätt att hjälpa de som blivit utsatta. 
 
Ett nytt sätt att handla kan vi se på framsidan. Det är Björn Fransson från Parkhallen som kör ut 
varor till de vinöbor som beställer via Internet. Leverans ända hem på trappen, helt fantastiskt 
bra! Detta kan man läsa mer om längre fram i månadens Ö-blad. 
 
Nu drar sommarsäsongen igång på allvar och vi har en hektisk och härlig försommarmånad 
framför oss. Vi har också primörer som jordgubbar och potatis att se fram emot. 
 
Bilderna i denna månads Ö-blad är tagna av Eva Widlund och Åsa Ödman. 
 
OBS: Sommarturlistan startar den 6 juni har det meddelats från färjeledningen. Förseningen 
beror på tekniska problem. 
 
Ha en riktigt skön sommar alla våra läsare! 
önskar redaktionen 



 

 
 
 

Nu är det gott om sommarplantor! 
 
Det finns perenner, sommarplantor, 
tomatplantor, vattenkannor samt jord. 
 

Gammal Vinöpotatis finns, den färska potatisen 
och grönsaker kommer snart. 
 

Ons-, fre- och lördagar är jag på torget i Kumla,  
men är hemma igen sen eftermiddag. 
 
Lördagar efter kl 15.00 tar jag ledigt.  
I övrigt öppet för det mesta, även söndagar.  
 
Välkomna hit och titta om något passar! 
Mona Blixt   019-44 80 50, 070-370 59 50 
 

 
 

         Inbjudan till sommarplanering 9 juni 
 
Visst är det trevligt att det händer så mycket på vår ö. Och 
visst är det många människor som hjälps åt för att vi ska få 
våra trevliga arrangemang. Nu ska vi planera sommarens 
arbete och vi behöver alla som kan vara med på något hörn. 
Var med och planera tillsammans måndagen den 9 juni 19.30 
i bersån vid skolan. Har du inte möjlighet att komma men 
ändå vill vara med i sommar är det bra att kontakta någon i 
styrelsen. 

 
Yvonne 0739- 28 04 05, Mona 070- 370 59 50, Rosie 0736- 18 77 11, Eva 0768 – 56 46 92 
 

 
 
All ev. uppvaktning i samband med min födelsedag undanbedes vänligen. 
Bortrest!      
     Christer Blixt 

För dagsaktuell 
information eller 
önskemål ring! 

OBS: 
5 – 8 juni 
STÄNGT! 
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Handla mat och få den levererad till dörren i obruten kylkedja 
 
Handla24 kör ut till Vinön varje onsdagskväll. Man beställer via Internet senast tisdag 24.00.  
 

Om ni inte har tillgång till Internet, eller vill ha 
hjälp att beställa kan ni ringa till Åsa 448019, 
070-6348019. Vi har dessutom ett stort kylrum, 
så om ni behöver hjälp att ta emot varorna så 
kan de stå i kylrummet tills ni kommer ut till ön. 
Då ska en fullmakt lämnas till Handla24. Prata 
med Åsa om detta! 
 
När man har registrerat sig på www.handla24.se 
kan man börja lägga varor i korgen. För att 
kunna slutföra beställningen måste Martin på 
Handla24 koppla oss till rätt leverans. Det kan ta 
upp till en dag vid första leveransen, så 
registrera er senast måndag första gången. 
Skicka efter registreringen ett mail till 
info@handla24.se med den registrerade e-
postadressen, att ni vill kopplas till Vinöturen 
och gärna er belägenhetsadress.  
 
 

Kristian Starck från Handla24 pratar internetmat med Christina Johnson. 
 
När man har registrerat sig kan man direkt börja lägga varor i korgen. Det man lagt dit vid ett 
tillfälle finns kvar nästa gång man besöker sidan, så man kan fylla på eftersom. När Martin gjort 
kopplingen till leveransområdet kan man slutföra genom att gå till kassan. Det är lättförståeligt 
och instruktivt hur man ska göra, men ring gärna om ni undrar över något. Vid kommande 
beställningar går man bara in på sidan, handlar o betalar. Det kan göras i ett svep, eller man kan 
fylla på varukorgen eftersom. Men när betalningen är gjord är beställningen skickad! 
  
 
Kom ihåg! 
Registrera adress med 715 93 Vinön. 
Maila info@handla24.se för koppling 
Prata med Åsa eller Johan om kylrum o fullmakt 
 
 
Och tänk på! 
De kör en provperiod. Om man är intresserad av detta, är det bra att komma igång innan det är 
för sent. Provperioden är till 27 augusti. 

 
 

Lördagen den 7/6 kl 14.00 tänkte jag ha ljusparty hemma hos mig. 
Alla som vill komma är välkomna, osa senast den 5/6. 

  
Ingegerd Erlandsson tel. 448105 
 

4



 

 

 
 

 
Under denna vinjett och i detta format 
kommer vi att införa annonser om vad som 
finns att hyra varje månad.  
 
Det bygger på aktiv medverkan från den 
som har något att hyra ut, det som lämnats 
in till Ö-bladets redaktion kommer med. Vi 
kommer inte att ringa runt för att kolla 
läget. 
 
Lämna gärna in materialet elektroniskt om 
möjlighet finns. Annonserna är som vanligt 
gratis.

 
STUGAN PÅ SKOLGÅRDEN 
4 bäddar,  
tillgång till toalett och 
dusch i skolan. 
Lakan finns att hyra. 
Stugan uthyres per 
dygn. 
 
Ring Yvonne Karlsson 
019-44 80 57 eller 073-928 04 05 
 

Vinöns Kultur- och hembygdsförening 

 
 

Gör en insats för föreningen i sommar! 

 
Några medlemmar lägger ner ett stort jobb på att få allt att fungera på sommaren. Kan du 
hjälpa till lite så underlättar det mycket! Det kan vara att hjälpa till inför eller vid olika 
arrangemang, eller ge lite stöttning i konstutställningen/försäljningen. Det är ju tänkt att vi ska 
ha skolungdomar som vanligt, men ibland behövs hjälp med öppning och stängning eller 
korta insatser vid tex lunchraster när någon jobbar ensam. 
 
Ju fler vi är som jobbar desto lättare och roligare är det! Även enstaka insatser är värdefulla. 
 
Kontakta gärna Yvonne Karlsson, tel 44 80 57 eller 073-928 04 05 
                                                                                          //Vinöns Kultur- och hembygdsförening 

 

 

Hantverkare! 
Vill du vara med på 

försäljningen i skolan 

under sommaren? 
 
Kontakta Yvonne Karlsson,  
tel 44 80 57 
 
 
 

 

Det blir tyvärr ingen 
 

SIMSKOLA 
 
på Vinön i sommar 
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har smygöppnat för att ta emot bussinvasionen 
 

Cyklarna har kommit och vi kommer att ha öppet dagligen mellan 10-17 
från den 16 juni 

 
Under försäsongen kommer jag att finnas i närheten av Örtboden,  

så man kan ringa på mig så kommer jag.  
 

 
Sortimentet är ungefär som förra året: 
 

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

 
Varmt välkomna! 

önskar RoseMarie med familj 
 

0736 18 77 11 
 

 
 

Mindre båtmotor köpes 
 

En mindre båtmotor med ungefär 4 hk köpes 
 

Hör av dig till Marianne Lundholm  
 

Tele: 019 14 31 11 eller 019 44 80 26 
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Klart med beredskap på färjan! 
 
Måndag 26 maj 2008 undertecknades ett avtal mellan Vägverket Region Mälardalen och 
Landstinget i Örebro län gällande beredskap på Vinöfärjan. Kostnaderna för beredskapen 
delas mellan Landstinget och Vägverket. Avtalet skrevs under vid en presskonferens i 
Landstingets lokaler i Örebro och de som undertecknade var Lotten Herman från Vägverket i 
Eskilstuna och Marie-Louise Forsberg Fransson från Landstinget i Örebro län.  Från Vinön 
deltog Mona Blixt och Solveig Eriksson, båda från Vinöns Kultur- och Hembygdsförening.  
Pressen mötte upp, det var tidningar, radio och tv på plats. Alla blev bjudna på lunch, det var 
god mat och trevlig stämning. Radio Örebro sände direkt, det var intervjuer med berörda 
parter och Tvärsnytt spelade in intervjuer som sändes i deras program på kvällen.  
 
Mona Blixt, ordförande i Vinöns Kultur- och hembygdsförening, uttalade sitt gillande över  
att avtalet nu var klart så att vinöborna kan känna sig trygga i vetskap om att färjan alltid går 
när en nödsituation inträffar. Frågan har dryftats under en längre tid och landshövding Sören 
Gunnarsson som tidigare uppvaktats i ärendet, har varit pådrivande i frågan. Landshövdingen 
deltog i presskonferens och lunch, och var också nöjd med att allt löst sig på bästa sätt för 
vinöborna. 
 
Beredskapen innebär att man kan larma via 112 vid akuta fall på natten. 
 
Stort tack till alla som har stöttat oss och hjälpt till med denna fråga! 
 
                                                                                  Vinöns Kultur- och Hembygdsförening 
 

         
 

Arbetsgruppen Norra badet vädjar om hjälp! 
 
Arbetet med att snygga upp framskrider som synes. Bryggan är ju kanonfin! 
 
Nu har arbetsgruppen hört av sig med några önskemål. 
 
Finns det någon som har lust och möjlighet att sponsra bänkbord? 
 
Har du jord att skänka? Det behövs jord till planen norr om vändplanen, där det ska sås gräs. 
 
Och om någon har tvättbaljor av trä att skänka så blir det blomsterfägring med.  
 
Om ni kan hjälpa till med något av detta, hör av er till Margareta Fahlander tel 44 80 60.  

 

 
Inte en lika fin brygga som vår! 
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Studieresa till Blidö-Frötuna 
sista helgen i september 

 
En del av er minns säkert när vi gästades av 
öbor från Blidö-Frötuna skärgårdsförening. 
En trevlig kväll hade vi tillsammans. Det var i 
september 2005, tänk vad tiden går! 
Nu, tre år senare tänkte vi göra en resa till dem. 
 
Barbro Nordstedt från Söderöra skickar här ett 
välkomstbrev. Boka in helgen redan nu och 
anmäl ditt intresse till Eva Widlund. 

 
 

Vad gör ni på vintern? Blir det inte 
långtråkigt?! 
 
Ni vet hur det är, rätt vad det är så kommer den, frågan som alla öbor får. Förr eller 
senare. Den är väl inte illa menad, tyder kanske mest på att för frågeställaren så är 
detta med ö-liv lite obekant och kanske något av ett mysterium.  
 
Om nu öbor är så där fasligt speciellt funtade eller snarare är som folk är mest 
kanske kan man väl diskutera, vi har i alla fall väldigt mycket gemensamt, oavsett 
var i landet ön ligger. Och ovanstående fråga behöver sällan ställas öbor emellan!  
Vi vet ungefär hur det funkar.  
 
I vår lokala skärgårdsförening har vi gjort ett flertal resor till andra skärgårdar, resor 
för inspiration och erfarenhetsutbyte. Vi har pratat båttrafik med öbor på Föglö på 
Åland, diskuterat turism med folk i Östergötlands skärgård och snackat EU-projekt 
med Donsöbor. Var vi än har varit så har vi känt igen bekymmer och glädjeämnen 
hemifrån. Och vi har haft kul! Lärt oss hur man rensar kräftor med gaffel på Vinön, 
jämfört maskstorlek på torskgarn och skrovutformning på båtar och dansat på 
Brännö brygga. För hur mycket vackert det än funnits att se på alla de ställen vi har 
varit på så är det just möten med människorna på plats som varit det allra bästa!  
 
För några år sedan besökte några av oss er på Vinön. En jättetrevlig resa med ett 
fantastiskt mottagande! Nu vill vi väldigt gärna se er som våra gäster framåt höst-
kanten. Vi lovar att ta väl hand om er! Vi har lite idéer om vad vi vill att ni ska få se 
och göra när ni kommer, men har ni speciella intressen och önskemål så tipsa oss 
gärna! Tillsammans ska vi nog lyckas få ihop en intressant och trevlig helg.  
 
Läs om vår förening, våra hjärtefrågor och titta i vårt bildgalleri på www.bfsf.se. 
Hoppas vi ses! 
 
Barbro Nordstedt  
Blidö-Frötuna skärgårdsförening 
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VVIINNÖÖNNSS  HHAANNDDEELLSSTTRRÄÄDDGGÅÅRRDD    
  
smygöppnar detta år med ett begränsat 
sortiment vid Olles gård. 
Öppet när skylten står vid 
vägkanten vid infarten till 
fastigheten. 
  
Vinöns handelsträdgård 
Kimmo Häkkinen 
tel 019-448040 
mob 070-5829124 
 
 Välkomna! 
 
 

 
 
Elisabeth Behr, 
 
zon- och massageterapeut 
kommer till Vinön den 4 juni 
 
Boka tid på 
tel.  070-399 58 08, teltid 08-09 
 
 
                                      

 
FR O M  1 JUNI 

 
ÖPPET DAGLIGEN  08-17 

utom på midsommarafton då vi stänger 
kl 14 

 
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  
 
 

Fisk säljes 
 
När fiskskylten hänger vid 
gula korset finns fisk. 
Beställningar kan göras. 
From juli finns även 
kräftor. 
 
Johan Nilsson, Åsa och Lisbet 
 
0768-559714 
 

Fotvård 
 
Inga-Lill Sevefjord, 
medicinsk fotterapeut, 
  
kommer till Vinöns skola 
torsdagen den 12 juni.  
 
Tidsbeställning:  
 

tel 019-13 66 04 
eller mobil  070-557 48 03 
 
 

Tallåsens Bangolf 
 

öppnar för säsongen på 
midsommardagen 

 
Titta efter öppet skylten vid vägen! 

 
Vi har glass, kalla drycker och godis 

mm.  
 

Välkomna! 
 

För information och  
öppettider ring  

 
 

 Kerstin och Ola Stenberg 
019-44 80 23 
0706-52 04 25 

                     0706-97 42 19 
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Ny säsong på Värdshuset 
 

 
Äntligen är det dags! 
 
Nu är vi tillbaka för ännu en härlig sommar på 
värdshuset med många spännande artister och  
massor med god mat! I år satsar vi på lokala och 
närproducerade produkter.  
 

Vi ser fram emot att träffa er alla öbor och 
sommargäster igen. Vi ses på Värdshuset! 
 
Varmt Välkomna till Vinöns Värdshus! 
önskar Bröderna Wilhelmsson med familjer. 
 
 

Midsommarbuffé 
Vi slår upp portarna på Midsommarafton.  
Mellan kl. 11.30-16.00 serveras en midsommarbuffé.  

 
För bokning av bord och biljetter ring: 019-44 80 10 
eller 070-763 21 56. 
 
Sommarens program börjar sedan onsdagen 25 juni 
med Plura & Carla från Eldkvarn och på lördagen den 
28 juni är det irländsk musik med den populära 
gruppen Double Inn som även kommer i augusti.  

 
Programmet i övrigt kommer att anslås och finns även på Vinöns hemsida  
www.vinon.se - Värdshuset! 
 
Onsdagar endast förbokade biljetter. Säsongsavslutning den 16 augusti. 

 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
  
 

Boende sökes!! 
 
Vi söker boende från lördag v.29 tom. söndag v.33. 
Vi har löst boendet ett par veckor, men behöver snarast  
hitta något för de sista fyra veckorna.  
 
Janne Wilhelmsson på Vinöns Värdshus  
 

070-525 29 47 el. 0731-51 99 95 
 

 Janne och Johan Wilhelmsson 
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SNART är det dags igen!  
 

MIDSOMMARFIRANDE PÅ VINÖN 
 

Torsdagen den 19 juni klär vi stången med början kl 18.00. 
På midsommarafton börjar festligheterna kl 15.30, i år med ett 
extra inslag. Sedan 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! 
 

På midsommarafton inleds firandet med att vi  
inviger vårt nya båthus. 
 

Vi hoppas att Allan förrättar invigningen. 



Skogen 
 
Vi skrev om träd i förra numret av Ö-bladet. Mycket har sagts och skrivits av 
många människor om träd och skogen. Vi har fått tag i en ny bok som tittar på 
träd och skog i allmänhet – framför allt i Sverige – och från alla möjliga 
utgångspunkter.  Om dessa får vi läsa i Kerstin Ekmans bok ”Herrarna i skogen”, 
utgiven på Albert Bonniers förlag i mars 2007. 
 
Vi har botaniserat i boken. Den är uppsatt på ett sådant sätt att man kan dyka  
in i de sju huvudkapitlen var för sig och sedan ta till sig boken i helhet. Kapitlen 
kallar hon ”essäer”, dvs. studier. Boken omspänner svensk natur, kultur och 
tradition och man kan väl ta tid på sig. Det är myter, dikter, citat ur 
litteraturen, presentationer av författare och forskare som ägnat sig åt skog 
och natur, faktasamlingar kring djur och växtlighet, folkliv och traditioner, 
ekonomi och näringsliv.  
 
”I den här boken färdas man inte från punkt till punkt i en rak linje. Stigarna 
slingrar. Ibland förlorar de sig. Det oväntade dyker upp och det fula och farliga 
som man frestas göra en omväg kring måste man ändå till slut igenom. Den som 
ofta går i skogen känner igen sig”, skriver Kerstin Ekman. Hon har funderat och 
samlat material till boken i många år, sedan 1970-talet. 
 

Vi har läst avsnitten som handlar om skogsbrukets historia och utveckling.  
En gång var världen skog, från Atlanten till bergskedjan Karpaterna, och den 
genomträngdes endast av stora fiskrika floder. Det var ett väglöst land och här i 
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Norden färdades man helst över vinterns isar. Skogen ansågs inte ha något stort 
ekonomiskt värde i sig – inte förrän länderna ute i Europa började efterfråga 
sågat timmer. Det var mot mitten av 1800-talet och kronoskog hade i 
Norrlandslänen redan börjat överföras till bönderna så att, som man menade, 
bönderna skulle få en bättre bas för jordbruket. Sågverk byggdes vid älvarnas 
mynningar. Fyrahundraåriga jätteträd fälldes eftersom stora dimensioner var 
eftertraktade. Skogsbolag bildades och man köpte avverkningsrätter från 
bönderna. Allt började gå så fort; skog fälldes, stockar drogs fram till sjöar och 
älvar, flottningsleder byggdes, timret gick på rullbanor genom ångsågen, blev till 
byggvirke, lastades på skutor för export. Det var främst England som köpte 
svenskt sågvirke. Mellan 1850 och 1880 gick det mesta av exporten dit. 
 
Männen i bygderna fick jobb som huggare. Arbetet började sent på hösten och 
pågick vintern igenom när snö och is hade bärighet för framkörningen av timret 
på släde. Det var yxan som gällde. En duktig karl kunde fälla 15 träd på en dag, 
med stammen kvistad och barkad. Bågsågen kapade upp trädet i uppgjorda 
längder. Bågen slöjdade huggaren själv liksom yxskaftet. Mot 1800-talet slut 
infördes den två meter långa tvåmanssvansen vid fällning.  På 1910-talet kom 
enmanssvansen och barkspaden.  
 
Huggarna bodde ofta i kojor långt från hembyn.  Hästarna var viktiga kamrater i 
arbetet och sköttes väl. De bodde ofta i kojans ena ände där de också tjänade 
som värmekälla för kojans övriga invånare. De långa vinterkvällarna gick med 
underhållsarbete av seldon, slöjdande av yxskaft och sågbågar, torkning av 
kläder samt matlagning. Hem kom man endast över helgerna när man också 
provianterade: kaffe, socker, mjöl, saltfläsk och potatis. 
 
Efter andra världskriget kom maskinerna. Först ut var motorsågen, Bebo hette 
den. Före tankning vägde Bebo 18 kilo och den betraktades som ett tekniskt 
underverk: hade fallförgasare, manuell koppling och rivtandad kedja. Med Bebo 
kunde en stark skogsarbetare ensam ta ner 40 träd på en dag. Avverknings-
takten blev allt högre när sågarna förbättrades. Vid slutet av 1960-talet 
upphörde flottningen på älvarna och timmerbilarna övertog transporter till 
sågverk och pappersbruk. Nätet av skogsbilvägar i förut orörd mark blev större 
och alltmer finförgrenat. 
 
Kerstin Ekman har sedan uppväxten i Katrineholm bott på flera platser i Sverige 
och alltid sökt sig till skogen. På en hemsida med adress www.hotagensminne.se 
har hon samlat berättelser från samtal hon fört med flera äldre män om deras 
arbetsliv i skogen. Deras erfarenheter återges i boken liksom erfarenheter av 
kända författare genom tiderna, bland andra Harry Martinson, Elsa Beskow, 
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Selma Lagerlöf, Astrid Lindgren, Carl von Linné, Olaus Magnus, Sara Lidman. Var 
och en skriver med sin tidsram som utgångspunkt. 
Inom vår tidsram kan vi se resultat av teknikens utveckling inom skogsbruket. 
Avverkningsmaskinerna är effektiva och täcker in större arealer än någonsin 
tidigare. Skogsarbetaren har blivit maskinförare och rör spakar och knappar 
från sin hytt. En man och en maskin kan nu fälla sexhundra träd per skift. 
Stormar och skogsbränder kan också ta stora arealer och har alltid gjort så, 
men nu för tiden kan människan själv styra avverkningen och vad som sedan 
planteras in. 

 
 
Vi frågade båtbyggaren Allan Eriksson, som nu är 95 år gammal, om han någon 
gång arbetat i skogen på Vinön. Han kom ihåg att redan när han först kom till ön 
1924 var skogarna gamla. Och när han i ungdomen arbetade som dräng hos en 
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bonde gick man i skogen mest för att samla brandved. Annars har han inte 
jobbat i skogen, minns han. När jag, Gunilla, var barn, kommer jag ihåg att 
skogarna man cyklade förbi på öns småvägar kändes mörka, risiga och 
svårgenomträngliga.  När Allan och hans son Tage nyligen körde runt på 
småvägarna berättar Allan att de hade de belagts med grus för att tåla 
timmerbilarna. Timret låg i travar redo för borttransport så snart nya färjan 
kommit tillbaka från tillsynen på varvet uppe i Stockholms skärgård. Det som var 
kvar av skogen var stenar, stubbar och några unga ekar. Också riset hade 
transporterats bort, det skulle tas omhand av en anläggning i Eskilstuna. Då 
tänkte jag, Gunilla, att marken blir snart helt bar. Men det är lag på att marken 
skall planteras efter avverkningen. Allan trodde nog att det blir gran.  En 
planterad granskog, en monokultur, är inte som en naturlig skog med olika 
trädslag i alla åldrar. Det blir ett helt annat liv med annan flora och fauna, sade 
jag till Rachel. 
 
Författaren och politikern Rolf Edberg citeras i Kerstin Ekmans bok: 
”Min vemodiga gissning är att vägen tillbaka till en skog som helt växer på 
naturens villkor kan bli lång. En spannmålsåker mognar till skörd på ett år, en 
skogsåker på bortemot seklet”.  
Så här slutar Kerstin Ekman sin bok ”Herrarna i skogen”:  
”Vi har levt på den/skogen/. Vi har haft vårt välstånd av den och vi har lämnat 
fragment kvar av skogsriket som vi ska vara mycket rädda om för de är det enda 
som återstår”.  
Sitt förord slutar hon så här:  
”Min glädje finns i skogen. Det behövs inga fynd av ömtåliga berömdheter som 
nornan eller guckuskon för att den ska blomma upp. Det räcker med ekorrungar 
som leker i en tall. De är i sin värld och de vet inte av att den har något slut”. 
 
Text: Gunilla Blomé och Rachel Goff 
Bilder: Rachel Goff 
 
 
 
 
 
Ps från Åsa- det är inte längre lag på omedelbar återplantering, däremot finns 
en lag på återbeskogning, med en del undantag. Skillnaden innebär att om det 
naturligt etableras tillräckligt mycket träd av rätt sort behöver man inte 
plantera. Och då är det ju främst löv som kommer i första steget. Men vill man 
ha gran får man ju plantera, åtminstone om det avverkade området inte klassats 
som ädellövskog, då måste det vara ädellöv även i fortsättningen.   
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Potatis är en stor del av mitt liv, den äts i stort sett 
varje dag. Det diskuteras vilken sort som ska vara till 
vilka maträtter och hur den ska tillredas. Jag skulle 
dock inte vilja titulera mig som potatisodlare. Det är 
inte för att det kanske i vissa kretsar inte anses så  
fint att viga sin tid åt potatis utan för att jag trots att 
jag varit delaktig i odlingen i många år inte kan se 
någon riktig struktur i när potatisen blir bra eller dålig. 
Det finns för många faktorer som spelar in. Potatis är 
en gröda som man aldrig blir klok på. När det gäller 
vattning tycker jag att man kan ha på konstbevatt-
ningen i flera dagar utan att det varken gör till eller 
ifrån, men ett litet sommarregn gör susen. 
 
Det är därför det är extra glädjande att det i år är potatisens år. FN har valt att 
ge en extra skjuts åt potatisen eftersom det är ett så allsidigt livsmedel, jag läste 
i en artikel att forskarstudenter hade fått prova på att bara äta potatis under ett 
helt år för att se om det gick, rent näringsmässigt. Det visade sig att den person 
som provade mådde bra under hela året, men hur kul kan det ha varit. 
 
Det finns en uppsjö av potatissorter att prova på. Förädlarna har satsat på att 
försöka få fram en potatis som växter så snabbt som möjligt och en annan 
potatis som ska klara sig relativt bra mot bladmögel. Det man har tappat på 
vägen är bl. a kokegenskaper. Tidiga sorter har ibland blivit väldigt hårdkokta.  
 
Bland yrkesodlarna är Rocket, Early Puritan och Maria favoriter bland de färska 
sorterna. När det kommer till höstpotatisen är det Asterix, Matilda och King 
Edvard som fortfarande är favoriter trots att Asterix och King Edvard inte är 
speciellt motståndskraftiga mot bladmögel.  Matilda däremot har en rätt så bra 
motståndskraft. Andra sorter som har relativt bra motståndskraft är Satina, 
Ofelia och Ovatio. Appell är den sort som har den bästa resistensen på 
marknaden. För de som odlar flera sorter på samma ställe, bör man vara 
uppmärksam på att sorter som har dålig resistens och därmed uppförökar 
bladmöglet drar med sig de sorter som har bättre resistens. 
 
Nog talat om problemen. Potatis är en fantastisk gröda som de allra flesta har en 
relation till. De allra flesta tycker om, eller till och med älskar att smaka den där 
första färskpotatisen med smör eller en god sillbit. Eller så tycker man om den 
gamla potatisen som man kan använda till allt.   
 
Njut av din potatis hur du än vill ha den. 
 
En trädgårdsnyhet på Vinön är den nya handelsträdgården som har öppnat,  
något som måste kollas in! 
 
Hälsningar från Rosie på Vinön  
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 UTOMHUSPEDAGOGIK FÖR ALLA 
 

Välkommen till projektmöte  
måndagen 16 juni kl 19.00 vid skolan 
 
Hej alla som vill vara med i det nya projektet. Vi vänder 
oss till alla som har varit med tidigare i olika tema-
vandringar samt även till dem som nu vill hänga på.  
Är du bara lite nyfiken och intresserad är du också 
hjärtligt välkommen. 

 
Först kom Temavandringarna i 
barngrupp….  
 
Nu vill vi utöka konceptet så flera 
målgrupper får kunskap genom 
olika upplevelser. Hur kan vi jobba 
kring detta?  
 

Det ska vi prata om på måndag 
kväll den 16 juni. 
 
 

”Det man lär med kroppen  
 fastnar i knoppen” 
 
 

-------------------------------------------------- 
 

Meddelande från Vinöns Kultur- och 
Hembygdsförening 
 

Samarbetspartner till släpkärra sökes! 
 

Förening har fått in ett förslag på att köpa in en släpkärra som sen kan hyras ut till folk  
på ön. Det här är ett bra förslag så nu undrar styrelsen om det finns någon som kan ha 
hand om kärran och sköta uthyrning och besiktning. Om det funkar bra kan man ju även 
köpa in en djurtransport och båtkärra på sikt.  
 

Välkomna att höra av er till någon i styrelsen! 
     
Ännu finns det några blå stolar till salu 
100 kr/st !  Först till kvarn… 
Kontakta Solveig Eriksson, Mona Blixt eller Yvonne Karlsson i 
hembygdsföreningen! 

 
Några tankar så här på vårkvisten 
 
Kom låt oss mötas 
i den vårgröna lunden,  
kom låt oss samsas 
i syrenbersån. 
 
Våren den kom 
med värme och sol,  
lika överraskande 
ja, precis som i fjol. 
 
Hör hur det kvittrar 
och sjunger i snåren.  
Det är så grannt och rart,  
att man nästan tar till  
glädjetåren. 
 
Måsarna skriar,  
och sjunger sin sång,  
högt över böljande  
vatten och tång 
 
Det är vi, det är dem 
och så du och jag, 
som låter oss behagas, 
av vårens prakt, 
varje dag. 
 
Trevlig, skön & avkopplande  
vår & sommar önskar jag er ALLA! 
 
Inga-Lill Eliasson, Vinön 

VÄLKOMNA!
Hör gärna av dig till mig! 
 

Eva Widlund  0768- 56 46 92 
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ISHAVSTÅRTA 
ca 10 port 
Botten 
8 skivor kavring (200 g) 
75 g margarin 
Fyllning 
5 gelatinblad 
250 g rökt lax eller räkor 
1 liten gul lök 
4 dl vispgrädde 
2 dl lättmajonnäs 
400 g kesella 
½ dl klippt dill 
salt, peppar 
200 g ishavsrom 
Garnering 
dill, citron 
Gör så här 
Finhacka kavringen eller finfördela den i 
matberedare. Smält margarinet och blanda 
ner det i brödsmulorna. Lägg blandningen i 
en form med löstagbar kant (ca 24 cm) och 
platta till den med handen till en botten. Låt 
den stå kallt medan du gör resten. Blötlägg 
gelatinbladen minst 10 min. Skär lax eller 
räkorna i små bitar. Skala och finhacka 
löken. Vispa grädden i en stor skål och rör i 
majonnäs, kesella, dill lax/räkor och lök. 
Smaksätt med salt och peppar. Krama ur 
vattnet ur gelatinbla den, smält på svag 
värme och rör ner i blandningen. Häll 
fyllningen i formen och ställ den kallt, 3-4 
timmar, tills den stelnat. Ta bort kanten på 
formen och bred över ishavsrommen. 
Dekorera med dillvippor och citronskivor. 
 
KALASBAKELSE MED RÄKAN I TOPP 
4 port 
12 skivor formfranska 
Pepparrotskräm 
150 g krämig färskost 
1 msk riven pepparrot 
Ärtkräm 
100 g gröna ärter 
50 g krämig färskost 
Garnering 
8 skivor kallrökt lax 
4-12 räkor 
citron 
dill 

Gör så här 
Tryck ut 12 rundlar 5-7 cm. 
Fyllningar 
Blanda samman ingredienserna till 
fyllningarna var för sig. Bred 8 rundlar med 
pepparrotskrämen och 4 med ärtkrämen. 
Lägg samman 2 rundlar med pepparrotskräm 
och 1 med ärtkräm till varje bakelse. Bred 
resterande kräm runt kanten. Vira 
laxskivorna runt bakelsen och dekorera med 
räkor, citronklyftor och dillkvist. 
 
PRINSESSANS FAVORIT 
4 port 
 
4 skivor fullkornsbröd 
smör eller margarin 
150 g keso 
½ dl hackad grön gurka 
½ dl hackad gul lök 
salt, peppar, sellerisalt/örtsalt 
100 g rensade räkor 
4 salladsblad, citronklyftor, dillkvistar 
Gör så här 
Bred smör på brödet. Blanda keso med gurka 
och lök. Smaksätt. Lägg salladsblad och 
kesoblandningen på brödet. Garnera med 
citronklyftor och dillkvistar. 
 

Sommaren är ju en tid man gärna vill göra lite 
enklare mat. Varför inte en smörgås eller 
smörgåstårta? Här kommer några enkla recept 
på smörgåsar och smörgåstårta samt några 
som är lite mer arbete med. 
 

Lycka till och smaklig måltid! 
Christina Johnsson 

 

Glad 
midsommar! 
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SOMMARTURLISTA   6 juni – 17 aug 2008 

från Vinön 
Helgfri måndag-fredag Helgfri lördag Sön- och helgdag 
          

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

från Hampetorp 
Helgfri måndag-fredag Helgfri lördag Sön- och helgdag 
          

tim min   tim min   tim min 
06 05  07 10  07 45 1)  
07 00  08 45  08 45  
08 00  09 50  09 50  
09 40  10 15   40  10 05  
10 05  11 05  11 10   45 
11 20   45  12 20   45  12 00   35 
12 15   40  13 25   50  13 30  
13 25   50  15 05   30   55  14 00   30 
14 55  16 20   45 15 00   30 
15 20   50  17 10   35  16 00   30 
16 20   50  18 00   25  17 00   30 
17 15   45  19 35  18 00   25 
18 10   35  20 30  19 35  
19 40  22 05  20 25  

20 30  23 45 1)  21 15  
21 35     22 05   55 1) 
22 25 1)        
23 45 endast fredag       

 



 
 

1 söndag 
10.30 
16 -17 

Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt  Kaffe 
Biblioteket öppet                                                                                

vecka 23 2 måndag  Fr.o.m. 1 juni har Vinöbagar’n öppet dagligen 08-17 
 3 tisdag 18.30 Brandövning  

 4 onsdag  Elisabeth Behr i skolan - Zonterapi och massage - TIDSBESTÄLLNING 
 5 torsdag   
 6 fredag 

nationaldagen 
 

 
TV4 ”Sommarpärlan” besöker Vinön                                           Sveriges nationaldag 
 

 7 lördag  
 8 söndag  16 -17 Biblioteket öppet                                                                                 

vecka 24 9 måndag 19.30 Sommarplanering - alla välkomna!  
 10 tisdag   

 11 onsdag   
 12 torsdag  Inga-Lill Sevefjord i skolan - Fotvård - TIDSBESTÄLLNING 

 13 fredag   

 14 lördag  
 15 söndag 16 -17 Biblioteket öppet                                                                                

vecka 25 16 måndag 19.30 Projektmöte kring Utomhuspedagogiken - alla välkomna! 
 17 tisdag   

 18 onsdag   

 19 torsdag 18.00 Vi klär midsommarstången. Ta med blommor!    
 20 fredag 

midsommarafton 
 

15.30 
Midsommarbuffé på Värdshuset 
Midsommarfirande på skolgården    Se anslag! 
 

 21 lördag 
midsommardagen 

 
 

15.00 Folkdans på skolgården 
Sommarens utställningar öppnar i skolan, Vernissage  Se anslag! 
 

 22 söndag 
15.00 
16 -17 

Gudstjänst, Ronny Ericsson, kaffe 
Biblioteket öppet 

vecka 26 23 måndag   
 24 tisdag   

 25 onsdag  Plura & Carla från Eldkvarn på Värdshuset      
 26 torsdag  Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

 27 fredag   

 28 lördag  Double Inn - irländsk musik på Värdshuset 
 29 söndag 16 -17 Biblioteket öppet 

 vecka 27 30 måndag   
JULI 1 tisdag 18.30 Brandövning 

 2 onsdag  Anders F Rönnblom på Värdshuset 
 3 torsdag   
 4 fredag   
 5 lördag   

Juni 2008 

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