Några ord från redaktionen …..
Så är den sköna sommaren här igen. Sedan några veckor har vår ö besökts av åtskilliga
bussar med glada turister. Det är lika roligt varje gång att få visa Vinön för dem. Snart är det
skolavslutning och det är först då som övriga turister kommer hit för egen maskin. Alla är lika
välkomna!
Vi har nu en månad framför oss med ett fullt
kalendarium. Till helgen har vi först nationaldagen.
Glöm inte att hissa flaggan! Sedan har vi även valet
till EU. Passa på att rösta i Vinöns skola. Tider finns i
kalendariet.
Att tiden går fort förstår man när man ser
Vinöbagarns annons. Han firar 10‐års jubileum och
bjuder på kaffe, bulle och kaka i sin trädgård (eller på
logen om det regnar).
Traditionellt midsommarfirande sker som vanligt vid
Vinöns skola. Innan dess har man möjlighet att inta
midsommarbuffé på Värdshuset som slår upp sina
portar på midsommarafton. Bröderna Wilhelmsson
driver även i år Värdshuset med hjälp av familjerna
och fin personal. Även i år har de lyckats med ett bra
sommarprogram med välkända artister. På
midsommardagen öppnar skolans utställningar och
hantverksförsäljning efter den traditionella
folkdansuppvisningen.
OBS! Den 13 juni får vi ny färjetidtabell. Läs den noggrant så du inte missar någon färja.
Alla gamla tidtabeller bör kastas.
Bilderna i detta nummer av Ö‐bladet är tagna av bl a Eva Widlund, RoseMarie Ohlsson,
Christina Johnsson m fl.
Ha en riktigt skön sommar alla våra läsare
önskar redaktionen

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 2009 är 80 kr för enskild och
150 kr för en familj. Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på
föreningens konto.
VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, pg 46 94 70 - 9

Kommunen har ju inte råd att hålla i
simskola i sommar heller, så därför
funderar jag på om vi kan gå ihop några
föräldrar och fixa simskola ändå. Det finns
en simlärare som kan ställa upp, och kan
få låna materiel. Eftersom vi har en lärare
så får vi räkna med 6-8 barn i varje grupp.

Det finns hopp om

SIMSKOLA
på Vinön i sommar

Om du är intresserad hör av dig till RoseMarie Olsson för mer information på 0736 18 77 11

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. Vi ska ha skolungdomar
som vanligt, men ibland behövs hjälp med öppning och stängning
eller korta insatser vid t.ex. lunchraster.
Ju fler vi är som jobbar desto lättare och roligare är det!
Även enstaka insatser är värdefulla.

Hantverkare!
Utställare!
Vill du vara med på
försäljningen i skolan
under sommaren?
Kontakta Yvonne Karlsson,
tel 0739 28 04 05

Kontakta gärna Yvonne Karlsson, 0739-28 04 05 eller
Eva Widlund, 0768-56 46 92
Vinöns Kultur- och hembygdsförening

VAL TILL Europaparlamentet
den 7 juni 2009
Rösta på Vinön på valdagen, i Vinöns skola
9.00 -11.00

15.00 - 17.00

Röstkort
Du måste ha ditt röstkort och en giltig id-handling med dig när du ska rösta på Vinön. Du kan
tillhöra vilket valdistrikt som helst i Sverige och ändå få rösta här på Vinön. Röstkorten har
kommit på posten. Om du ändå saknar röstkort på valdagen och ändå vill rösta på Vinön kan
du få hjälp att få ett nytt röstkort faxat direkt till vallokalen.
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Nu är det gott om sommarplantor!
Det finns perenner, sommarplantor, amplar, 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.

Välkomna hit och titta om något passar!

För dagsaktuell information
eller önskemål ring

Mona Blixt

019-44 80 50, 070-370 59 50

Vinöns handelsträdgård
har öppnat igen
Perenner, sommarblommor, passionsblommor, jord mm.
Plantor kommer in successivt.
Pelargonsuccén fortsätter med över 20 olika sorter.

Välkommen!
Kimmo Häkkinen

019- 44 80 40 eller 070 582 91 24

SAKNAR DU SKORSTENSSKYDD?
Ett skorstensskydd, 55 x 42 cm, finns att hämta hos
Ulf och Christina Johnsson
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MIDSOMMARFIRANDE PÅ VINÖN
Vad vore midsommarfirandet utan en fin
majstång, klädd med
blommor och blad?
Torsdagen den 19 juni klär vi
stången med början kl 18.00.
Kom med du också! Ta gärna
med björkris och blommor.
Det går åt mycket!
Äta gott i goda vänners sällskap, dansa och leka
kring midsommarstången, gammal som ung.
Det gör vi på midsommaraftonen så klart.
På midsommarafton börjar festligheterna på
skolgården mitt på ön kl 16.00!
Först ska den fina midsommarstången resas
till musik av våra spelemän. Sen tar dansen
fart under ledning av lekledaren Lina.
Pilkastning, chokladhjul, lotterier och fika blir
det som vanligt.

Börja midsommarfirandet med en Midsommarbuffé på Värdshuset
Mellan kl. 11.30-16.00 på midsommarafton serverar vi en midsommarbuffé.
För bokning av bord ring: 019-44 80 10, 070-763 21 56 eller 070-763 21 56, 070-525 29 47
Välkomna till Värdshuset!

Folkdans och konst, kulturinslag på
olika sätt blir det på midsommardagen
På midsommardagen kl 15.00 är det så dags
för folkdansarna från Vingåker och sedan slår
vi upp portarna till sommarens utställningar
och hantverksförsäljning i skolan.

VÄLKOMNA
hälsar arrangörerna!
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Fotvård

Funderar du på att bygga ut?
Bygga nytt, eller varför inte
en altan?
Jag utför snickeriarbeten!

Inga-Lill Sevefjord,
medicinsk fotterapeut ,
kommer till Vinön
onsdag 10 juni
Tidsbeställning:

Tomas mek svets & snickeri

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

Tomas Neiler på Nygård
0708-164963

___________________________

___________________________

TILL SALU
Hund- och kattmat,
kattsand, tuggben mm.

Är någon intresserad av att köpa
en röd manchestersoffa Ektorp 3
sits klädsel, Leaby röd från IKEA?

Susanne och Ray Reinholdsson
Tel 44 54 34 eller
070 – 45 60 316

Nypris 4695:- (kanske är 2500:ett rimligt pris)
Den är 2 år gammal och bara
använd på sommaren.
Ring Kumlins 448046
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Snart ....
är det dags igen!
Under maj och juni förekommer det en del gruppbokningar på Värdshuset, så det
kommer att röra sig folk i och kring Värdshuset. Öppet dagligen för allmänheten
blir det från midsommar. På midsommarafton blir det en midsommarbuffé och sen
börjar sommarens program lördagen den 27 juni med irländsk musik.
fredag

19 juni Midsommarbuffé

lördag

27 juni Double Inn - irländsk musik www.doubleinn.com

onsdag

1 juli Roffe Wikström- blues www.roffewikstrom.nu

lördag

4 juli Mobacka bluesband

onsdag

8 juli Eldkvarn www.eldkvarn.se

lördag

11 juli Cover Up

onsdag

15 juli Cajsa Stina Åkerström www.cajsastina.com

lördag

18 juli Mahtias Lilja and the dead flower (Country Americana)

onsdag

22 juli Magnus Lindberg www.magnuslindberg.net

lördag

25 juli Bie Blues Band www.biebluesband.com

onsdag

29 juli Staffan Hellstrand www.staffanhellstrand.se

lördag

1 aug Double Inn - irländsk musik www.doubleinn.com

onsdag

5 aug Eva Eastwood www.evaeastwood.com

lördag

8 aug Välgörenhetsfest för Sjöräddningssällskapet SSRS med liveband

onsdag

12 aug Dag Vag www.dagvag.se

lördag

15 aug Säsongsavslutning med Toolbox (covers)

Många spännande artister och massor med god mat blir det alltså, mycket lokala
och närproducerade produkter. För bokningar ring 070-763 21 56, 070-525 29 47
Se även info på Vinöns hemsida www.vinon.se
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.
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har öppnat för att ta emot bussinvasionen
Cyklarna har kommit och vi kommer att ha öppet dagligen mellan 10-17
från mitten av juni
Under försäsongen kommer jag att finnas i närheten av Örtboden, så
man kan ringa på mig (0736 18 77 11) 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
Godis, glass och dricka
Kort, magneter
Trädgårdsprylar man inte kan leva utan
Örtplantor
Lenas delikatessprodukter
Råd och dåd till din trädgård
Nyhet för i år är trevliga block med fina motiv på

Varmt välkomna!
önskar RoseMarie med familj och sommarjobbande ungdomar

MBB Mark Bygg Betong finns på plats på Vinön
Behöver du bygga om, bygga till, renovera eller få en fin altan?
Kontakta Jocke Århammar på tele 070 3427277
Det finns många skojiga förslag på slogans till den här annonsen för mer info ring Linderot
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Slipp bekymmer med färjeköer, stress o trånga kylväskor!
Vi är ett gäng som handlar regelbundet från Handla24. Nu har vi gjort det drygt ett år,
och vi tycker att det funkar bra.
Vi har samlat på oss en del tips under tiden, som några här delar med sig av:
Christina J: När man plockat ihop sin varukorg och går till kassan, kommer hela beställningen upp
för att man ska kunna läsa igenom den. Gör det! Kolla både mängd och varor.
Åsa Ö: Använd inte ”godtar ersättningsvara”
urskiljningslöst. Vissa saker vill man kanske inte ha
något annat märke av. Då tar man bort bocken för den
Estanzia Rättvm/Kr
aktuella varan. I samband med att du kollar
beställningen enligt ovan finns en meddelanderad för
500 g Zoega
varje vara där du kan ange om du vill ha någon
specifik vara vid bytet. När vi handlar gör vi flera val
som vi kanske inte tänker på, nu ska någon annan
Jmf pris
46,90 kr
förstå vad vi vill. Om jag har beställt Zoegas
93,80 Kr/Kg
ekologiska kaffe och det inte finns, vill jag då ha ett
Godtar ersättningsvara
annat ekologiskt kaffe eller ett annat Zoegakaffe?
Antal: st
Städa kylskåpet medan du tittar igenom vad som ska
beställas. Då är det maximalt tomt, och sedan är det så jättetrevligt med ett fullt kylskåp och bara
fräscha matvaror!
Yvonne K: Glöm inte sista steget ”slutför beställning”! Det är först då du egentligen beställer. Titta
gärna under hjälp (finns på röda plattan, längst upp på sidan), där finns ”hur du beställer”. Kolla
även igenom kvittot, för säkerhets skull (men det gör man väl alltid?)
Som sagt var, vi tycker att det fungerar bra.
Hur gör man då?
1. Registrera dig på sidan www.handla24.se/orebro .
Därefter kan du börja fylla på varukorgen direkt.
2. Skicka ett mail till info@handla24.se om att du
vill bli kopplad till vinöleveranserna.
När detta är gjort (borde ta max en dag) kan du
slutföra beställningen o betala.
3. De varor du vill beställa varje vecka kan du börja
med att lägga i varukorgen, därefter kan du spara
den för att slippa slå in samma varor varje gång.
Då hämtar du bara din sparade korg.
4. Vill du ha hjälp? Ring Åsa eller någon annan som
beställer ofta. Vi hjälper gärna till!
5. Skicka beställningen senast 24.00 tisdag kväll. Första gången måste du alltså starta senast måndag
för att hinna bli registrerad så att du kan slutföra beställningen i tid.
6. Vänta tills det blir onsdag, någon gång mellan 17.35 och 19 kommer en glad chaufför hem till dig
och bär upp varorna på trappan (Han är jämt glad, även när man förstår att han är stressad till färjan!
Vi är inne på chaufför nr två och de är alltid trevliga).
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Att gå på tur
Det var tisdag den 12 april -09. Klockan var
03.50 och jag hade just satt mig på toaletten
när det ringde på porttelefonen. Grabbarna var
redan här. Vi hade ju sagt 04.00. Grabbarna,
det var Bengt -75, hans systerson Gunnar 65
och Raimo 66, - min följeslagare sedan 20 år
tillbaka. Vi skulle gå på tur, som norrmännen
säger. För Gunnar var detta första gången han
skulle åka skidor på kalfjället.
Efter förra årets besvärliga start med
krånglande ryggsäckar, besvärligt före med
blötsnö och underfrysning var årets upplägg - lite annorlunda. Vi ville inte sova i vindskydd första natten
igen.
Färden gick snabbt norrut. Vi hade bra kontroll på plåtpoliserna – fartkamerorna. Efter fika i Sveg var vi
vid Torkilstöten i Ljunghdalen vid 12-tiden. Färden gick över Flatruet – Sveriges högst belägna väg 974
m över havet. Den starka solen hade gjort vägen mjuk med 15 cm djupa spår i leran.
Vädret var perfekt med sol och vindstilla. Det var tö-klister som gällde även uppe på fjället. Klockan hade
hunnit bli 13.00 när vi tog liften upp till trädgränsen. De sista 35 höjdmeterna fick vi ”gå” på skidorna.
Det var nu 12 km kvar till Helags fjällstation, med en beräknad åktid 2 tim 30 min.
Klockan 15.15 var vi framme. Det fanns platser kvar på solbänken framför receptionen. Jag gick in och
meddelade att vi anlänt. Det var Ulla som tog emot. Hon var på Helags även -87, när jag första gången
var där. Däremellan har hon varit 14 år på Blåhammaren. Vi installerade oss på vårt rum nr 6 i huset
Sunnan, samt hann med en bastu innan det blev middag kl. 18.00. Efter en lång dag somnade vi redan vid
22-tiden.
På onsdagen tog vi oss de 22 km till Sylarnas fjällstation. Vi lämnade Sveriges sydligaste glaciär och
högsta topp (1 797 m) söder om polcirkeln, vid 09.30. Vi valde en egen väg till Mieskentjakkes
vindskydd, som ligger mitt på sträckan. Vi var de första som dit denna dag. Strax efter kom flera, som
ville ha plats. När vi närmade oss Sylmassivet, så var det en molntapp som skymde toppen. Det var svårt
att se in i den mäktiga Tempeldalen. Bastu och därefter lagade vi en egen trerätters middag på medhavda
råvaror. Solen sken in på oss fast klockan var 20.30.
På torsdagen gick färden vidare till Norge och Storerikvollen. Efter en fikarast i Fiskåhöjdens vindskydd,
så bar det av nedåt i 4 km. Fallhöjden är ca 350 m. Solen hade värmt upp snön, så att den inte bar överallt.
Mina snälla kamrater hjälpte mig loss när jag efter min första vurpa fastnade långt nere i snön med armar
och stavar. Vi hade tänkt åka över Esandesjön (Norges fiskrikaste) men avråddes av mötande skidåkare.
Vi såg slasket, när vi kom närmare.
Storerikvollen hade endast 15 gäster denna natt. Två av dem kom från Skottland. 1718 – 1719 vid nyår
passerade här Karl XII´s mannar under ledning av Armfelt, på sitt återtåg till Sverige. Det var då ca 3 600
man frös ihjäl på fjället.
På fredagen tog vi oss tillbaka till Sverige och Blåhammaren. Nu snöade det och blåste lite. Efter
omvallning gav vi oss iväg. Medvinden gjorde att det gick fort till gränsen, som här utgörs av ån Enan.
Den gick öppen och det var bara att ta skidorna och gå på den svajiga hängbron. De sista 4 km blev
jobbiga. Leden svängde och vinden kom snett mot oss, samtidigt som den tilltog liksom snöandet.
Väl framme så halkade jag omkull på en isfläck. Jag tog då av mig skidorna innan jag reste mig upp.
Detta skulle jag ej ha gjort. Vinden tog tag i dem och de försvann nedåt mot Storulvån. Av med den 20 kg
tunga ryggsäcken och ut och leta. Efter ca 300 m hittade jag den vänstra skidan. Den högra var borta. Åter
till fjällstationen. De kunde inte hjälpa till, eller hade några tips. Jag lånade Bengts skidor, samt följde
Raimo med ut för att leta. Jag tog sikte åt det håll jag sett en av skidorna försvinna. Efter ca 350 m stod en
skida. Det var inte min. Den visade sig tillhöra en dam som förlorat det två dagar tidigare på liknande sätt.
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Efter ytterligare ca 100 m i samma riktning fick Raimo se något på en renblåst fläck. Det var min skida.
SKÖNT.
Bastubadet bjöd denna dag inte på den fina utsikt över Storlien, som man har vid vackert väder. Klockan
18.00 vankades Blåhammarens berömda middag. Ja, den tog tre timmar att avnjuta.
Lördagen åkte vi till Gåsens fjällstuga 3,5 mil bort. Det är långt med tung ryggsäck på fjället.
Väderprognosen hade verkat bra. Vi planerade ca 2 mils åkning utanför lederna. Vi kom iväg strax före
09.00. Vi tyckte oss kunna skönja solen bakom molnen. Efter 45 minuters åkning kom solen fram och vi
hade en svag vind i ryggen. Perfekt. Vi passerade vindskydden Enkälen och Spåjme på vägen mot Gåsåns
vindskydd. Vi anslöt till leden från Sylarna vid passagen över ån Handölan. Besvikelse – 1 dm vatten
rann över isen. Vi visste att det finns/fanns en hängbro 800 m nedströms. Vi åkte längs med ån nedströms.
Efter ca 400 m brantade sluttningen och vattnet försvann ned genom snö och is. Stavarna fick utgöra
ispik. Det verkade hålla för skidorna och vi kom över. Passagen över Gåsån gick bra, den var tillfrusen. I
vindskyddet kokade vi kaffe och soppa på våra stormkök. Ny valla inför ”bara” 5 km uppför. Efter 1 km
kom vi ifatt två herrar, som gick och bar på skidorna. De gillade inte läget och verkade allmänt sura. Egen
väg på orörd (slät) skarsnö gav bra fäste för skidorna. Ett senare sällskap hade följt våra spår och tyckt det
var bra.
På Gåsen kom en dam ca 55 fram till mig. Hon tyckte jag verkade bekant. Jag???. Efter lite snack kom vi
fram till att vi varit på Helags samtidigt två år tidigare. Här saknas bekvämligheter såsom el, vatten och
slask. Det var trångt i självhushållet. En sen middag före sänggåendet.
På söndagen hade Raimo gröten klar redan kl. 07.00. Vi åkte de första 15 km utanför leder på väg mot
bilen. Med lätt vind i ryggen bar det av utför mot Hulkedurre, som ligger söder om 1626 m höga
Härjångsstötens sida. Efter Hulkedurre kom vi ut på Ljungsjöarna. Här börjar Ljungan och Indalsälven.
Vi siktade in oss på en renvaktarstuga för att få lite lä vid rast i den tilltagande vinden. Väl framme
upptäckte vi en scooter. Vågade vi störa. Då slogs en dörr upp –”kom in och värm er grabbar”. Sådana är
lapparna/samerna. Där blev vi sittande i en timme, medan frun kokade kaffe och bjöd på vad huset hade
hemma. Paret i stugan var i 65 årsåldern. De hade lagt av med rennäringen och överlåtit detta på barnen.
Nu var de bara ute på en ”dålig” fisketur. Bodde annars hela somrarna i stugan. Inget träd på flera km.
Gränsen mellan Jämtland Härjedalen gick genom ”gammelstugan”. Utanför fanns både järv och fjällräv,
som båda är mycket skygga. Under tiden tilltog vinden. Mannen pekade ut bästa riktningen för vår
fortsatta färd. Inga riktigt fasta hållpunkter fanns att hålla sig till. Vinden och snöröken tilltog.
Solkonturerna var enda hållpunkten, eftersom sidosikten var mindre än 100 m. Vi skulle åka i drygt en
tim innan leden mellan Helags – Ljunghdalen skulle fånga upp oss. På höger sida visste jag att det fanns
höjder och till vänster sluttade det ned mot Kesusjön. Vinden var nu närmare 20 m/sek, när ett skrik
hördes. Det var Raimo´s toppluva som blåst av. Raimo kom ifatt mössan och kunde hugga staven i den.
När jag tittade på mina kamrater så såg jag att det var som ett ispansar på deras högra sidor, där vind och
snö låg på. Så plötsligt efter 1,5 tim så dök en stolpe upp. Det var elledningen till Helags. Bara något 100tal meter kvar till leden. Men var på den hade vi hamnat. Titta, sa Gunnar, är det inte ett vägskäl där.
Jovisst det var vårt vägskäl tillbaka till bilen. Turligt och perfekt. Ny färdriktning och vinden i ryggen.
Hastigheten bara ökade och ökade. Det var näst intill omöjligt att stanna på den ojämna skaren. (Jfr.
vatten på is och storm) Det fanns även stenar och snöfria fläckar. De sista åtta km gick fort. Det yngre par
vi mötte hade jag svårt att förstå. 20 m/sek i motvind är inte det lättaste. Framme vid liften så skulle vi
ned för den isiga backen. Mina kamrater var framför mig och när jag såg dem falla en efter en så tog jag
av mig skidorna och gick ned i ett nykört scooterspår. Mina kamrater gjorde då lika dant.
Väl inne i bilen var frågan om vägen över Flatruet var öppen, eller skulle vi behöva köra runt Åsarna.
Vi hade tur. Vägen var öppen, men det drev en hel del snö.
Precis som i förhandsplaneringen kom vi fram till Valles Fjällhotell i Bruksvallarna klockan 16.00.
Det blev bastu och en simtur i bassängen. Senare härlig middag på renfilé. Innan sänggåendet satt vi och
talade med hotellets ägare i ca 20 minuter. Han berättade om hotellens sammangående och samarbete med
utveckling av turistnäringen inom kommunen. Efter en riklig frukost bar det av hemåt. Skidorna väntar
och jag längtar efter att ännu en gång få gå på tur.
Bengt-Olof Nordh
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Karl-Erik och morfars traktorsida
Redaktionen gjorde ett litet besök på
Odensbackens marknad och hittade där det
utlovade vi hade gett oss ut i regnet för att se.
Hjelmarebygdens Veterantraktorförening hade
kört dit sina klenoder för allmän uppvisning. Vi var
helt lyckliga alla tre när vi fick se dessa fantastiska
maskiner. Karl-Erik var till och med uppe och
provsatt flera av dem.

De hade en väldigt
fin BM 350 Boxer
där vi även fick se
det karaktäristiska
Boxermärket.
Vi såg två Gållar, en
Lantz Bulldog, en
GMW, en Dere, en
David Brown en
Munktellare, ja man
kan säga att vår dag
var fulländad innan
lunchen. Vi
kommer att gå
igenom historia
och detaljer om
traktorerna
under
kommande
när man startade
regnet då fick
och lukt.

traktorsidor. Höjdpunkten kom
traktorerna för att köra ett varv i
man helhetsupplevelsen ljud

Tack till Hjelmarebygdens
Veterantraktorförening för den här
upplevelsen!
Väl mött bakom ratten under
försommaren!
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Tallåsens Bangolf
Vinön

Elisabeth Behr

öppnar för säsongen på
midsommardagen

Zon- och

Titta efter öppet-skylten vid vägen!

massageterapeut

Vi har glass, kalla drycker och godis mm.
kommer till Vinön

Välkomna!

onsdag 24 juni
För information och öppettider ring

Boka tid på

Kerstin och Ola Stenberg

tel 070 - 399 58 08
tel.tid 8.00 - 9.00

019-44 80 23

Nästa gång onsdag 26 augusti

0706-97 42 19

0706-52 04 25

__________________________

___________________________

FR O M 1 JUNI
ÖPPET DAGLIGEN 08-17

KONFERENSER
i nygammal skolmiljö

utom på midsommarafton då vi stänger kl 13.

Välkommen på 10-årsjubileum

Vi ordnar dagkonferenser för mindre grupper

torsdagen den 18 juni kl 15 – 17

upp till 25-30 personer, även fika och mat på

Bagar´n bjuder på kaffe, bulle och kaka.

möten och privata tillställningar, t.ex.
födelsedagsfester, dop, begravningar.

VARJE DAG HAR VI
NYBAKAT BRÖD
GLASS, DRICKA
KAFFESERVERING I
TRÄDGÅRDEN

Bokning och förfrågningar:
Yvonne Karlsson

tel 019 - 44 80 57
073 - 928 04 05

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

Veronika Persson tel 070 - 743 82 45

Sten o Mariann
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Gamla möbler, skåp, stolar etc
Ring Marianne Lundholm
019 – 44 80 26

De flesta av oss behöver ju bränsle!
Liksom många andra speditörer har oljebolagen börjat bli
aviga mot att köra ut till Vinön. Det lutar åt att några få
bolag mot leveranstillägg kan tänka sig att leverera till
oss och det är en situation som i ett slag skulle försämra
förutsättningarna för företagande på Vinön.
Regina på Boda-Arken har tillsammans med Q-star ett
förslag om att köra ut med vissa intervall mot att vi samordnar våra beställningar.
Inget är klart ännu men det skulle kunna fungera som en stående order att alltid fylla
upp mot löfte att tanken aldrig får bli tom, dvs den gamla tidens automatkundsavtal.
Att initiativet kommer från leverantörens sida ger två fördelar: inget pristillägg och
leveranssäkerhet.
Ett alternativ är en telefonlista så att Regina eller Q-star kan ringa och kolla om det är
fler som ska ha när en beställning är lagd. I alla fall måste det vara enklare att den
som tar emot beställningen samordnar än att vi gör det.
Hur som helst behöver vi visa intresse för att komma vidare med detta. Den som tror
på idén ringer och språkar med Regina på Boda på tel 019 - 45 51 11.
Att det finns flera oljebolag är bekant. Jag har ingen åsikt om det ena eller andra,
bara dom kör ut. I sammanhanget kan det väl vara värt att fundera på en inköpsförening för bensin. Jag tror miljökraven är något lindrigare för en sådan än en mack.
Hälsar Johan Nilsson

Knappdragspel till högstbjudande
Johan Nilsson
019 – 44 80 19 eller 0768-559714
14

Trädgårdssidan i juni tillägnas maskrosen denna
omtyckta och hatade växt. Personligen tycker
jag det är ett fint ogräs, de gula solarna piggar
upp i gräsmattan. Under min tid som kaninägare
var jag på ständig jakt efter dessa omtyckta
blad och blommor och eftersom jag plockade
alla maskrosor jag såg blev de faktiskt färre så kom inte och säg att man
inte kan bli av med maskrosor för en tid i alla fall.
Nu har jag ju bin och maskrosor är en jättebra
dragväxt för bina så tack till alla som låter solarna
vara. I den virtuella floran berättar man:
Användning. Maskrosor kan användas som sallad,
både de unga bladen och blomkorgarna är ätbara,
de har en lätt besk smak men är näringsrika och
vitaminrika. Den kraftiga pålroten har använts som
kaffesurrogat. Blommorna kan stekas i smör med
gott resultat.
Etymologi. Namnet Taraxacum kommer av
arabiskans Tarakh shaqun, ett medeltida namn på
en bitter korgblommig ört. Det svenska namnet
maskros är tämligen modernt och användes
första gången år 1802 i Svensk botanik,
namnet syftar på de små svarta insekter,
tripsar (Thysanoptera) som alltid brukar
finnas i blommorna. Under 1600-talet
kallades den bland annat lejontand, och Linné
angav i Flora Svecica 1755 fyra olika
provinsialnamn, kopiss (Västergötland),
skallnacke (Östergötland), monkhuvud
(Dalsland) och smörblomster (Österbotten i
nuvarande Finland).
Släktet har omkring 60 artgrupper med ett par tusen småarter, mest i
Norra halvklotets tempererade områden. I Sverige förekommer tolv
artgrupper (sektioner) med omkring 1000 småarter.
Om man inte vill hjälpa till med att mata bina på just sin tomt så kan man
systematiskt ta bort alla maskrosor man ser helst med hela roten och på
några år så har man fått ner antalet. Att få bort dem helt är svårt
eftersom de är riktiga överlevare.
Medverkande på bilderna är Karl-Erik med moster Eva-Marie
Ha det så bra i försommar önskar Rosie
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Ny tidtabell
Vägverket Region Mälardalen har beslutat om en ny tidtabell för Vinöleden
fr.o.m. lördagen den 13 juni. De största förändringarna jämfört med nuvarande
tidtabell är att sista turen till Vinön tas bort måndag till torsdag, samt att
sommarfärjan inte kör efter en fast tidtabell, utan när alla inte får plats på
ordinarie avgången med Sedna så ska Vinösund starta för att lasta och avgå med
kvarvarande passagerare så snart som möjligt.
Vägverket Region Mälardalen som är beställare av färjetrafiken på Vinöleden har tillsammans
med Vägverkets Färjerederi som är trafikoperatör på leden tittat på möjligheter till
kostnadsbesparingar. Det som studerats är t.ex. drift- och servicekostnader, färjevaktstugans
placering och turlistans utformning.
Frågorna har också diskuterats tillsammans med Vinöns färjegrupp som består av
representanter för de boende på Vinön. Den fråga som engagerat mest har varit turlistans
utformning. Olika förslag har studerats, och vid senaste mötet enades vi om att fastställa en
turlista som gäller fr.o.m. 13 juni och tills vidare.
Genom en omstationering av färjan från Vinön till Hampetorp ser Färjerederiet möjligheter
till effektivare service och underhåll, samt fördelar vid rekrytering av personal.
Färjerederiet har därför köpt en fastighet i Hampetorp dit man flyttar verksamheten i samband
med att den nya turlistan börjar gälla.
Diskussionerna med färjegruppen kommer att fortsätta efter sommaren då vi utvärderar
sommartrafiken och tittar på framtida utformning av turlistan.

Trevlig sommar!
Fredrik Brokvist
Biträdande enhetschef drift & underhåll
Vägverket Region Mälardalen
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Konsten att åka färja smidigt
• Var i tid! Det låter så lätt, och är ändå så svårt. Femminutersregeln är ju borttagen sedan
flera år, men inget hindrar att man kommer ner några minuter i förväg. Det ger en bättre
överblick för dem som lastar, och allt går smidigare. Om man ska utnyttja förturen måste
man också vara nere innan ordinarie kön börjar köra fram. Lastningen påbörjas i Hampetorp
så fort färjan är tömd, och till vissa turer måste man alltså vara nere cirka 10 min innan
avgång. På Vinön går lastningen till på samma vis, om det inte är längre uppehåll mellan
turerna. Då fälls bommen och öppnas strax innan avgång igen.
• Sitt kvar i bilen tills färjan lämnar kaj. Ibland kan det se ut som att det inte är så många
resenärer, men så kommer det en bunt strax innan färjan ska gå. Då tar det lång tid om
färjepersonalen måste gå in i hytten och hämta folk innan packning kan påbörjas. Det är inte
så många minuter det rör sig om, och mycket irritation och småförseningar undviks.
• Gångtrafikanter bör gå längs kanten på av- o påfart. Det är en trafikerad väg, även om
det är på landet! Om första bilen får köra av först så går det smidigare att komma av till fots.
• När man kör av färjan brukar den raka kön (den som är närmast hytten) köra av först,
förutom att första bilen i den andra kön brukar köra av som nummer två, åtminstone om den
står framme vid lämmen. Avlastningen har alltså inget att göra med i vilken ordning bilarna
körde ombord. Men som vanligt gäller att titta och smyga med gas och koppling.
•

Som i alla trafiksituationer där hårda och mjuka trafikanter blandas krävs extra hänsyn.
/Åsa Ödman enl uppdrag från möte m Vinöbor

STUGA ATT HYRA
4 bäddar,
tillgång till toalett och dusch.
Lakan finns att hyra.
Stugan uthyres per dygn eller veckovis.
Intresserad?
Ring Yvonne Karlsson
019-44 80 57 eller 073-928 04 05
Vinöns Kultur- och hembygdsförening
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LAX MED RIS- OCH BÖNSALLAD OCH
SAMBALKRYDDAD FRAICHEDRESSING
4 port
300 g lax
½ buljongtärning
½ citron
1 avokado
3 dl kokta svarta bönor
2 dl kokt ris
2 dl frysta majskorn
2 tomater
½ röd lök
salt, chilipulver
Sås
1 dl lätt crème fraiche
1 tsk sambal oelek
salt
Gör så här
Koka bönorna enligt anvisningarna. Koka riset
eller använd rester. Skär laxen i kuber och
pressa över lite citronsaft. Spar en klyfta som
du pressar över salladen. Skär tomaten i bitar
och finhacka löken. Blanda det kokta riset med
tomat, majs och lök. Krydda med salt och
chilipeppar och pressa över citron. Sjud laxen i
buljongen några minuter. Lägg laxen på riset
och servera med en klick sambal crème fraiche.

SALAMI- OCH MOZZARELLASALLAD
En lättlagad sallad med lågt GI. Perfekt som
lunchsallad eller förrätt.
4 port
200 g salami
3 - 4 mozzarellaostar
2 tomater
2 dl oliver
1 gul paprika
1 röd lök
1 ask rucola
200 g haricots verts
Dressing
3 msk olivolja
2 msk vitvinsvinäger
1 kruka hackad färsk basilika
salt, peppar
Gör så här
Skär salamin och mozzarellan i bitar. Kärna ur
tomaten och skär i bitar. Skär paprikan i bitar
och skiva rödlöken tunt. Blanda allt tillsammans
med haricots verts och rucola. Blanda ihop
dressingen och häll över salladen.
HALLOUMI MED BULGURSALLAD OCH
SOLTORKADE TOMATER
4 port
1 paket halloumi
½ msk olja
2 dl bulgur
1 tärning grönsaksbuljong
10 soltorkade tomater samt 3 msk av lagen
3 dl kokta kikärter
1 dl hackad bladpersilja
1 kruka basilika
½ pressad vitlöksklyfta
½ msk vinäger
peppar
Gör så här
Koka bulgur med buljongtärning enligt
anvisningar på förpackningen. Skär tomaterna i
små bitar och hacka persiljan. Skär basilikan i
mindre bitar. Låt bulgur svalna och tillsätt
kokta kikärter. Blanda ner resten av
ingredienserna i en stor skål. Stek halloumi i
några droppar olivolja. Använd gärna fettspray.

Nu har jag plockat fram några GI sallader inför
sommarens varma dagar. Alla recepten är
enkla att dubbla eller halvera beroende på
antalet matgäster.
Smaklig måltid och ha en skön juni månad.
Christina J

MATILDAS
KYCKLINGSALLAD
MED
AVOKADO,
MOZZARELLA
OCH
ÖRTDRESSING
4 port
400 g blandad sallad, t ex isbergssallad, rucola,
rosésallad och roman
2 avokados
Örtdressing
2 tomater
2msk balsamvinäger
1 ask cocktailtomater
4 msk olivolja
½ grillad kyckling
½ tsk örtsalt
2 paket mozzarella
2 tsk färska ört½ kruka basilika
kryddor
Gör så här
Riv eller skär salladen i bitar och lägg på ett
fat. Skala och kärna ur avokadon och dela den i
klyftor. Lägg klyftorna på salladen. Skiva
tomaterna och dela cocktailtomaterna och lägg
dem ovanpå. Bena ur kycklingen, finfördela
köttet och lägg det på salladen. Skiva
mozzarellan och lägg på den. Plocka blad av
basilikan och toppa salladen med dem. Blanda
alla ingredienser till dressingen och droppa över
salladen.
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BUSS- OCH FÄRJETIDER 2009
Från och med 13 juni 2009

från Vinön
Helgfri måndag-fredag
tim min

5
6
7
9
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
00

40
30
30
40
20
15
25
55
50
50
45
15
05
10
00
20
10

Buss till Örebro

Helgfri lördag
tim min

Sön- och helgdag

Buss till Örebro

tim min

Buss till Örebro

6.03

6
8
9
10
12
13
15
15
16
17
19
20
21
23
00

6.55
7.58
10.10

11.50
14.48
15.20 v
16.33

19.47
1

21.15

1
1
1,2 fredag

45
20
50
40
20
25
05
55
45
35
10
05
40
20
10

7.15

1

8.45
10.20
12.40
15.35

1,A
1
1
1
1

7
8
9
11
12
13
15
17
18
19
20
21
22
23

20
20
40
20
10
50
30
10
00
40
35
35
25
15

1

8.50

12.40

17.40

1
1
1
1

1,2 fredag

från Hampetorp
Helgfri måndag-fredag

Helgfri lördag

Sön- och helgdag

tim min

tim min

tim min

5
6
7
8
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23

15
05
00
05
05
45
40
50
20
20
15
10
40
30
35
55
45

Buss från Örebro

7.55
9.30
11.27
13.33
15.04 v
15.30

16.12

17.10v.17.15k
18.07
1

19.20

1
1

21.15

1,2 fredag

6
7
8
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
22
23

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

Buss från Örebro
1

8.25
10.10
12.40
15.25

1
1,A
1
1
1

6
7
8
10
11
12
14
15
17
18
20
21
22
22

55
45
45
05
45
35
15
55
35
25
05
00
00
50

Buss från Örebro
1

8.25

12.30

17.35
1
1

21.00

1
1

23.25

1,2 fredag

Färjan inväntar bussen och
tvärtom i max 5 min.

Mobiltelefon till färjan
070-649 24 13

1 = Kallelsetur året om
2 = Endast fredagar

Julafton och nyårsafton trafikeras
leden som helgfri lördag.

Telefon till färjstugan
0771 65 65 65

A = Inställd tur på julafton
V = Körs inte 14/6 - 15/8 2009
K = Körs inte 16/8 2009-9/6 2010

13/6 t o m 16/8 körs extrafärja vid behov

juni 2009
vecka 23

vecka 24

1

måndag

2

tisdag

3

onsdag

4

torsdag

5

fredag

6

lördag

7

söndag

8

måndag

9

tisdag

Fr.o.m. idag har Vinöbagar’n öppet dagligen 08-17

Sophämtning
Beställ mat!

18.30 Brandövning

Sveriges nationaldag

9 -11 EU val – röstlokal i Vinöns skola
15 -17
16 -17 Biblioteket öppet

Fullmåne

Beställ mat!

10 onsdag

Fotvård – Inga-Lill Sevefjord i skolan - TIDSBESTÄLLNING

11 torsdag
12 fredag
13 lördag
14 söndag
vecka 25

Ny färjetidtabell börjar gälla
16 -17 Biblioteket öppet

15 måndag

Sophämtning
Beställ mat!

16 tisdag
17 onsdag
18 torsdag
19 fredag
20 lördag
21 söndag
vecka 26

Vi klär midsommarstången på skolgården.
Ta med blommor!
12-16 Midsommarbuffé på Värdshuset
Midsommarafton
Traditionellt midsommarfirande på
16.00 skolgården
Vingåkers folkdanslag på skolgården
Midsommardagen
15.00
Sommarens utställningar öppnar i skolan
10.30 Gudstjänst i bersån, Vinöns skola Mikael Schmidt Kyrkkaffe
Sommarsolståndet
16 -17 Biblioteket öppet
18.00

22 måndag
Beställ mat!

23 tisdag
24 onsdag

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan

25 torsdag

- TIDSBESTÄLLNING
Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

26 fredag
27 lördag
28 söndag
vecka 27

Värdshuset: Double Inn – irländsk musik
16 -17 Biblioteket öppet

29 måndag

Sophämtning
Beställ mat!

30 tisdag
Juli

1

onsdag

2

torsdag

3

fredag

4

lördag

Värdshuset: Roffe Wikström - blues

Värdshuset: Mobacka bluesband

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

