


 
Ö-bladet är Vinöns lokala tidning, 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. Lämna adresserade och frankerade kuvert med dubbelt porto och märkta med de månader 
som du vill ha tidningen, så kan redaktionen lätt stoppa ner ett Ö-blad i färdiga kuvert. 
 

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 2011 är 80 kr för enskild och 150 kr för en familj.  
Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på föreningens konto. 
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NNååggrraa  oorrdd  ffrråånn  rreeddaakkttiioonneenn  ......  
 

Nationaldagen med flaggan i topp har det varit. Det är fint när 
man ser de blå‐gula flaggorna vaja i vinden. För vind har det 
minsann varit gott om den senaste tiden. I södra byn har vi även 
flaggat för en ny liten vinöbo. Andra dagen i juni kom hon, en 
liten fin tjej. Vi gratulerar självklart föräldrarna Rikard och 
Therese och alla andra som gläds med dem. 
 

 

Långledigt har det varit för många och riktig sommarkänsla har man känt på ön med mycket folk i 
rörelse. Det är trevligt när det blir folk i stugorna, men det innebär också att det blir många som reser 
med färjan. Förstärkningstrafiken med Vinösund vid de dagar när det har varit mest trafik har ändå 
underlättat. Vårstädning i stugorna innebär att det blir mycket sopor och tyvärr märker vårt duktiga 
arbetsgäng som städar och håller snyggt vid badet att många sommarstugeägare tror att det är OK att 
kasta sina sopor i soptunnorna vid badet och färjeläget. Redaktionen fick ett samtal om att vi måste 
informera om detta igen, att alla sommarstugor ska ha en egen soptunna. Se längre fram i Ö‐bladet! 
 
Denna månad dröjde det ett tag innan det blev ett färdigt Ö‐blad. Christina hade förarbetat det mesta 
men slutarbetet för att få med allt och sätta ihop det till en tidning var kvar. Eva ville njuta av att vara 
nybliven farmor och sen fanns det just inga fler arbetskrafter tillgängliga. Huruvida det blir några 
sommarnummer eller ej beror på om andra kan ta tag i det. Varken Christina eller Eva har möjlighet att 
jobba med Ö‐bladet under sommaren. Eva kan sätta ihop färdiga sidor och göra klart för tryckning men 
inte mer än så. Olika sommararrangemang kommer att annonseras på anslagstavlorna! 
 
OBS!  I majnumret fanns en enkät angående internetanvändningen på ön. Vi vill gärna att ni fyller i 
den och lämnar till Åsa Ödman snarast. Behöver du en ny enkät går det att ordna i skolan. 
 
Fotografer i detta nummer är Eva Widlund, Bernt Forsberg och Åsa Ödman 

 
Ha en riktigt grön skön sommar! 

önskar vi från redaktionen 



 

GGÖÖRR  EENN  IINNSSAATTSS  FFÖÖRR  
FFÖÖRREENNIINNGGEENN  II   SSOOMMMMAARR  
 
Några medlemmar lägger ner jobb på att få allt 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 och dessa behöver få 
lite information inför sitt arbete som ”turistambassadörer för 
Vinön”. 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. 

 

Kontakta gärna Yvonne Karlsson, tel 0739 28 04 05 eller Mona Blixt, tel 070 370 59 50 

 
En sammanställning av internetenkäten var utlovad till detta nummer av öbladet, men det får stå 

över till nästa gång, så får vi se om det kommer in fler svar. /Åsa 
 

 

Zumban gör uppehåll tills det lugnar sig 
med aktiviteter i skolan igen. 

 

 

BBOORRTTSSKKÄÄNNKKEESS  

 

Skåp i välbevarat skick bortskänkes!  
Kontakta Marianne Lundholm  

019 - 14 31 11  

 

Hantverkare! 

Utställare! 

Vill du vara med  

på försäljningen  

i missionshuset  

under sommaren? 

 
Kontakta Yvonne Karlsson,  

tel 0739 28 04 05 



INFORMATION från färjeledschefen 
juni 2011 
 
Vid varje färjeläge finns det nu en ny information uppsatt på anslagstavlorna där vi kommer 
att anslå trafikspecifik information rörande färjetrafiken. Rederiet har forskat vidare rörande 
den SMS tjänst som TLC har begagnat sig av för att sprida information rörande Holmöledens 
trafik men dessvärre har vi stött på en del bekymmer om vi vill införa den här på Vinöleden. 
Vi arbetar dock vidare för att försöka finna en lösning som kan fungera lokalt för er som 
passagerare. Förstärkningsfärjan går i trafik med följande datum i juni: 
 

2011‐06‐01 
2011‐06‐03 
2011‐06‐06 
2011‐06‐10 
2011‐06‐12 
2011‐06‐20 till 2011‐08‐14 
 
Jag vill även passa på att önska alla en trevlig sommar. 
 

Med vänlig hälsning! 
Mattias Bergsten 
 

 
 
 
 

Mattias Bergsten 
Ledchef 
 
mattias.bergsten@trafikverket.se 
Direkt: 08-544 417 57 
Mobil: 070-358 43 38 
 
Telefon: 0771-65 65 65 
www.trafikverketfarjerederiet.se 
 

 
   Rätt nummer är bra att ha 
 
 
   Till årsmötet tryckte vi upp några nya telefon‐ 
   listor som gick åt som smör i solen. 
 

 
Innan vi trycker upp en ny omgång vill vi påminna om att ni meddelar 
ändringar på telefonnummer, adresser och e‐post‐adresser om ni vill att folk 
ska kunna nå er. 
Det går bra att lämna ändringar till Yvonne på bibliotekstid. 



 
 

 
 
 

Snart .... 
är det dags igen! 
 
 
Under maj och juni är det öppet för gruppbokningar.  
 
ÖPPET dagligen för allmänheten från midsommar till mitten av augusti 
 
 
fredag 24 juni Midsommarbuffé 

lördag 25 juni Midsommardagen öppet 12.00-17.00 

onsdag 29 juni Roffe Wikström - blues www.roffewikstrom.nu 

lördag 2 juli The Winchester Widowmakers Country/Folkrock/PunK  

onsdag 6 juli Janne Schaffer www.janneschaffer.se 

lördag 9 juli Cover my Soul www.covermysoul.com 

onsdag 13 juli Eva Eastwood  www.evaeastwood.se 

lördag 16 juli Terry and the Conrods www.terryandtheconrods.com 

onsdag 20 juli Daniel Lemma www.daniel-lemma.com/ 

lördag 23 juli Magnus Carlson & Ebbot (från Weeping Willows-Soundtrack of our lives) 

onsdag 27 juli Lisa Miskovsky www.lisamiskovsky.com 

lördag  30 juli Jennifer Brown www.jenniferbrown.se 

onsdag 3 aug Jenny Wåhlander "Bland Skrattgropar & surpuppor"  

lördag 6 aug Double Inn - irländsk musik  www.doubleinn.com 

onsdag 10 aug Nicola Sarcevic  www.nikolasarcevic.com 

lördag 13 aug Play House (ett coverband som får dig att dansa) 

torsdag 18 aug Eldkvarn  www.eldkvarn.se    SLUTSÅLT!! 

  
 
OBS! Alla fredagar är det pubafton.  
 
 
Programmet för sommaren 2011 håller på att uppdateras och kommer att presenteras undan för undan på 
hemsidan (www.vinon.se) 
 
Många spännande artister och massor med god mat blir det med lokala och närproducerade produkter.  
 
För bokningar ring 0722 50 50 80 eller 019 44 80 10   Se även info på Vinöns hemsida www.vinon.se 
 
 

VVaarrmmtt  VVäällkkoommnnaa  ttiillll  VViinnöönnss  VVäärrddsshhuuss!!  
 

önskar Bersa och Bröderna Wilhelmsson med familjer 



MIN RESA UTOMLANDS 1907 
DEL 2 

 
av  

 
Edith Johnson 

 
 
Jag tyckte inte att det var svårt att bli god vän med de svenska flickorna, fastän 
vi hade mycket svårt att förstå varandra i början. När jag mötte någon av 
flickorna på gatan gjorde de en lustig hälsning, de böjde fort på knäna utan att 
stanna. 
 
Sommarmånaderna gick fort. När vi kom tillbaka till Vinön var det höst. I oktober 
var det min namnsdag. När jag vaknade på morgonen var den lilla ytterdörren 
och hallen dekorerade med girlanger av gröna löv, och en stor bukett blommor 
hängde på dörren. På eftermiddagen hade jag kalas. Jag hade bjudit 23 vänner. 
Jag fick en namnsdagstårta, men det var inga ljus i den, i stället stod mitt namn 
ritat på den, likadant som Lilys kaka. 
 
Innan jag går vidare, måste jag berätta om de svenska hemmen. Ni skulle 
verkligen bli förvånade över storleken på rummen, de är så mycket större än 
våra. De är mycket enkelt möblerade. Golven skuras ofta och är täckta av 
mattor. De ha stora fönster som öppnas från mitten, som dörrar. Fast 
svenskarna är ett friskt folk, öppnar de aldrig sina fönster på vintern för att 
släppa in frisk luft. När det blir kallt sätter de in dubbla fönster, och runt fönstren 
klistras vita pappersremsor. 
En dag tittade jag på när min tant bakade bröd. Hon bakade platt rågbröd. Först 
tyckte jag inte om det, men det dröjde inte länge innan jag föredrog det framför 
det vita brödet. Till och med kungens familj äter dessa stora bruna kakor, som är 
en fot tvärs över och ser ut som tunna knapriga kakor. De har ett stort hål i 
mitten. Man sticker en lång stång genom hålet och hänger upp brödet i sitt hus i 
taket. Min tant hade inte bakat på flera månader. Hon kavlade degen mycket 
tunt, och sköt sedan brödspaden under dem och placerade dem i ugnen för att 
gräddas. Den här brödspaden var ett platt stycke trä med ett kort handtag. 
 
Efter baket kom tvättdagen. Fast mina kusiner har så fint och är mycket renliga 
människor, tvättar de sina kläder och sitt linne bara tre gånger om året, tidigt på 
våren, på hösten och nära jul. Sådana massor och massor med kläder lades i den 
stora baljan eller karet, tillräckligt för att klä hela byn. Det verkar otroligt men 
det är sant. Kläderna tvättades i tvättstugan, kokades i stora järngrytor utanför, 
sedan efter de var tvättade, lastades de på en låg vagn och kördes till stranden. 
En av mina farbröder körde och tvättgummorna och vi barn följde efter. Så snart 
vi kom till stranden tog tvätterskorna av sig strumpor och skor och fäste upp 
sina kjolar och vadade uti det klara vattnet. Sedan blev det ett plaskande och 
sköljande av kläder. Efter att kläderna var sköljda bars de från vattnet till en stor 
sten, där de blev klappade med en flat bräda av trä. Snart var de vita som snö. 
Sedan blev alla buskarna hängda med kläder. 
 
På grund av den kalla sommaren gick vi inte och badade så ofta, men varje dag 
var vi ute på sjön i båt och fiskade. Det blev litet kallare väder för varje dag, 
men jag vande mig vid det och jag tyckte inte det arktiska klimatet var så svårt 



att stå ut med som jag hade trott. Vinterdagarna var mycket korta, men det 
fanns alltid mycket att göra. Nu kunde jag språket mycket bra och började 
skolan. Det var ett ämne som jag avskydde, det var katekeser. Varje elev måste 
lära sig flera sidor varje dag och det var svårt. En sak som jag tyckte om var de 
fyra femton minutersrasterna, för vi har bara två om dagen hemma. 
 
Vinterdagarna var mycket korta. Solen gick 
ner omkring klockan tre på eftermiddagen, 
men man måste komma ihåg att i Sverige 
går den lata solen inte upp förrän efter 
klockan tio på morgonen. Skymningen 
räcker länge, så det är inte riktigt mörkt 
förrän flera timmar efter solen har gått ner. 
 
Ett par dagar före jul blev det ett stort ståhej 
över hela huset. Allt som gick att tvätta blev 
skinande rent. Och baket. Oh. Sådana bullar, 
så konstiga former, jag är säker på att man 
inte skulle kalla det bröd alls. Det fanns 
kakor som såg ut som gubbar, andra som 
grisar, getter och fåglar. Jag hade nästan 
inte tid att åka skridskor eller kälke så 
bråttom hade vi. Mamma åkte in till staden 
för att handla, men jag följde inte med. 
Varje år före jul får bönderna ha ett stånd på 
torget och sälja sina varor. En bonde hade 
bara leksaker, en annan hade fina spetsar 
och broderier, en annan hade kakor, bröd 
och karameller. 
 
Medan Mamma var borta pyntade min bror Ray och jag vår julgran. I Sverige får 
barnen lov att själva välja och pynta sitt eget träd. Det är hemskt roligt att åka 
släde till skogen, leta efter en gran och sedan ta med den hem. Det är inte svårt 
att hitta julgranar för de stora skogarna är fulla av fina barrträd. 
 
Föräldrarna tror inte på att berätta för barnen om tomten. Men Ray och jag 
trodde på tomten och skrev brev till honom. Mormor tyckte det var dumt och 
sade att det inte fanns någon tomte. När vi hade klätt granen, gick vi till affären 
för att se om det fanns någon post. Det fanns bara en affär som Norra Vinön 
kunde skryta med. Bara en liten skrubb till rum som tjänade som postkontor och 
affär. När man kom in i affären fanns det en stor kamin som drog 
uppmärksamheten till sig. När vi kom in i affären den kvällen, satt männen från 
byn runt kaminer och pratade och läste tidningen. För i denna lilla by så långt 
ifrån allt, där så litet händer, räknas även de mest vanliga saker som 
intressanta. För att komma fram till postdisken måste vi tränga oss fram mellan 
lådor, säckar och stolar. Vi fick ett paket från Pappa och några roliga tidningar. 
Pappa sänder alltid roliga tidningar till oss. Sedan skyndade vi oss hem för att 
titta i tidningarna och vänta på Mamma. 
 
Jag hade en mycket rolig jul. Den svenska julen är den gladaste högtiden på 
året. Festligheterna som börjar på julaftons morgon varar i tre veckor. Till och 
med fåglarna kommer man ihåg, för man sätter upp en kärve med säd på gården 
till varje hus. Jag tillbringade julaftonskvällen med min kusin. Tidigt på juldagens 
morgon gick vi till kyrkan. Det verkade mer natt än morgon. Det kunde inte ha 



varit mörkare vid midnatt men alla var på väg till kyrkan. I alla fönster vi gick 
förbi brann det ljus. Och gardinerna var fråndragna så man kunde se julgranen 
med sina tända ljus. Det var som en vacker tavla. När vi kom tillbaka från 
kyrkan hade inte solen gått upp än. På kvällen fanns en julgran för barnen i 
kyrkan. Hela eftermiddagen hade vi varit i kyrkan och smyckat den. Jag var först 
på programmet och sjöng en julsång på engelska. Alla hade pratat och skrattat, 
men när jag började sjunga blev det plötsligt tyst. Jag tror det var ovanligt för 
dem. Många kvinnor hade barn i Amerika och de började gråta. 
 
Festligheterna fortsatte i flera dagar. Alla hälsade på varandra. Vi åkte släde över 
sjön, åkte kälkbacke och använde våra skridskor. Vi hade julgranen kvar till 
"Knuts dag", den 13 januari, då vi plundrade granen. När man plundrar granen 
är alla barnen inbjudna för att hjälpa till att ta bort alla saker ur granen och 
dansa runt den. Sedan bär man ut granen. Nu är julen verkligen slut, och skolan 
börjar nästa dag efter tre veckors lov. 
 
Omkring en vecka efter jul blev det ett underbart norrsken på himlen. Blå, röda, 
gula, orangea, violetta och gröna blixtar flammade på himlen. Det påminde mig 
om den 4 juli, då vi har fyrverkeri, men detta var vackrare. När man ser detta 
norrsken är det ett förebud till storm. Nästa dag var mycket mörk och kort. 
Nordanvinden blåste och röt. Sedan snöade det. Snart var fönstren täckta av 
snö. I flera dagar snöade det och vi blev utestängda från världen. Vi gjorde det 
bästa av det. Mamma höll korta lektioner med oss, för hon tyckte att vi inte bara 
skulle leka. Mormor lärde mig att sticka. Mina stickor uppförde sig alltid dåligt 
och det tog lång tid innan jag kunde göra färdigt en strumpa. Den strumpan såg 
aldrig sin "make". På kvällarna samlades vi runt eldstaden och såg på flammorna 
som steg upp i skorstenen och hörde vinden tjuta. Mormor tog fram en sångbok 
och vi sjöng gamla sånger ur den. 
 
Äntligen sken solen igen. Vi tittade ut över en vit värld. Nere på vägen drog ett 
par oxar en stor triangel av trä och gjorde ren vägen. Efter kom en skock barn 
med sina kälkar och ropade högt av glädje. Oxarna blev nästan begravda i den 
djupa snön, men vid middagstid var vägen fin. Snart hördes bjällrorna igen och 
vi fick lov att åka skridskor på sjön. En morgon åkte vi långt upp på sjön, när vi 
blev trötta och gick upp på stranden och satte oss på en stor sten intill några 
buskar. Plötsligt blev det ett oväsen och vi vände oss om. Då såg vi ett rådjur. 
Det blev skrämt när det såg oss och försvann ini skogen. Nästa dag åkte vi 
tillbaka och fick syn på rådjuret igen. Det var ett vackert djur med stora horn. 
 
Så småningom blev de korta vinterdagarna längre, och det blev vår i luften. När 
snön smälte kom det små blommor fram i skogen. Första gången vi gick ut för 
att plocka blommor hittade jag bara 4 blommor. Men på några veckor blev det 
massor av blommor, och vi plockade stora buketter av blåsippor och vitsippor. 
Alldeles för snart kom tiden för oss att lämna Vinön. Det var så tråkigt att säga 
adjö till Mormor, mina farbröder och tanter, kusiner och vänner. Vi tog inte 
ångbåten, utan farbror rodde oss till en liten by. Där tog vi en buss, jag tror det 
var postbussen. Vägen gick nästan hela tiden genom en stor skog. När vi 
närmade oss slutet på resan travade hästarna fortare, de tycktes veta att vi 
nästan var framme. De drog oss över en bro och in i staden i ett huj, och 
tvärstannade plötsligt framför vårt hotell. Vi hade bara en liten stund att äta 
lunch innan vårt tåg skulle komma. Vi gick in i järnvägsrestaurangen. Mitti ett 
rum stod ett stort bord dukat med fisk, potatis, ett dussin olika ostar, pudding, 
mjölk, smör etc. Om inte Mamma hade varit med, hade jag satt mig vid ett av 
borden och väntat att en kypare skulle kommit fram och frågat vad jag önskade. 



I stället gick var och en fram till bordet och tog för sig. Man far ta allt vad man 
önskar, och man far två gånger om man vill. När vi hade ätit gick vi till en disk 
och betalade för vår lunch. Vårt tåg kom in, vi steg på. Vi skulle åka till Småland 
i södra Sverige, ofta kallat Sveriges "paradis". På kvällen kom vi till Helmstad. 
Eftersom det var sent på kvällen tillbringade vi natten där. Tidigt nästa morgon 
åkte vi till Sofieslätt. Vi passerade flera små röda hus, röda som de flesta 
svenska hus. Vi åkte förbi en stor papperskvarn. Inte långt från papperskvarnen 
finns flera tändsticksfabriker. Tändstickorna som görs här, skickas ut över hela 
världen. Vi hälsade på våra släktingar några dagar och åkte sedan till Göteborg, 
där vi låg över en natt. 
 
Den 8 maj, 1908, gick vi ombord på Nordsjöångaren. Jag vinkade och vinkade 
med min näsduk tills jag inte kunde se land mer. Det var ett sorgset farväl. Om 
jag inte hade haft Pappa och mitt hem i soliga södern, skulle jag ha stannat här. 
Snart skyndade alla ner till sina hytter för att skriva kort. Vi måste skynda oss 
för lotsen skulle ta dem med i land. Jag skrev sju kort, men var så förvirrad att 
jag sände en del till folk som jag knappast kände och glömde mina käraste 
vänner. 
 
Tre dagar senare gick vi ombord på Carmania och började resan över Atlanten. 
Jag var inte sjösjuk men stackars Mamma fick hålla sig i hytten flera dagar. Det 
var inte mycket spännande på resan, bara solnedgången. Varje kväll måste man 
stanna upp med vad man gjorde för att se solen sjunka i havet. En dag landade 
en stor vit fågel i en mast. Oh, så folk pratade. Jag tittade på fågeln tills jag fick 
ont i nacken. När vi passerade ett skepp vände folk nästan ut och in på sig, som 
de stirrade. Ändå tyckte jag om det lugna livet ombord, man möter så många 
intressanta människor. Alldeles innan vi kom till New York började alla säga adjö 
till varandra. Det var en underlig känsla. Jag tyckte jag var god vän med alla 
ombord, men konstigt nog, just som land kom i sikte glömde man allt om dem. 
 
När vi fick syn på Frihetsgudinnan ropade alla högt och började sjung The Star 
Spangled Banner. Oh vad jag var lycklig. Hemma. Tillbaka till det största landet 
på jordklotet. Efter att ha rest i främmande länder kände vi vilken härlig plats 
Förenta Staterna var. Inget land går upp mot det. På kvällen gick vi på ett tåg. 
När vi kom fram stod Pappa på perrongen. 
Och så var resan slut. 
 
 

 
 

Ett stort och innerligt 
TACK 

 

för all uppvaktning på min 30årsdag 
 

Tack alla ni som ordnade med allt på såväl överraskningsfesten  
som på släktmiddagen. Och tack alla ni som kom och var med  

och firade min födelsedag. 
 

   Rikard  



 

 

En dag med tovning  
11 eller 12 juni 

 
Vi siktar in oss på lördagen den 11:e men om det är dåligt väder, dvs 
regn blir det den 12:e.  Start sker klockan 10.00 och sen håller vi på så 
länge vi tycker det är roligt.  
 
Har du följande material hemma tar du med det: bubbelplast, en 
gammal tvättbräda, plasthandskar, såpa, sax, stänkflaska, kardor. 
 

PS!  
Om du inte har anmält dig kom och se om det finns någon plats kvar. 

 
 

Är det något du undrar över ring 

Mona Blixt, 019-44 80 50 eller  
 Christina Johnsson, 019-44 80 11  

 
Hjärtligt välkommen till  

en trevlig dag! 
 

 
Loppisboden 
 
I juni öppnar Loppisboden! 
Alldeles intill Örtboden. Öppettiderna kommer att variera 
lite efter väder och mängd turister på ön!  

 

Så håll ögonen öppna och… 
 
Välkomna!   
 

/ Catrine                                  



 
 
 

 
 
 
   har dragit igång för att ta emot alla grupper 
 
   Cyklarna har kommit  
   (dock inte tandemcyklarna)            
 
 
 
 

 
Sortimentet kommer att vara ungefär som förra året: 
 
Dam- barncyklar, hjälmar, korgar för uthyrning 
Tandemcyklar kommer efter den 14 juni 
Torkade örter, örtsalt och andra vinöprodukter 
Skorpor med örter och annat gott i 
Godis, te, glass och dricka 
Kort, magneter, plåster, våtservetter 
Aloe Vera produkter 
Trädgårdsprylar man inte kan leva utan 
Örtplantor 
Lena Magnussons delikatessprodukter 
Keramik från Lena E Hagsten 
Råd och dåd till din trädgård 
Sortimentet varierar under säsongen allt efter tillgång och ork! 
 

öppet dagligen mellan 10-17 
 
 

Varmt välkomna! 
önskar RoseMarie med familj och sommarjobbande ungdomar 

 
 



 

      MMIIDDSSOOMMMMAARRFFIIRRAANNDDEE  PPÅÅ  VVIINNÖÖNN  22001111  
 
 
 
VVaadd  vvoorree  mmiiddssoommmmaarr--
ffiirraannddeett  uuttaann  eenn  ffiinn  
mmaajjssttåånngg,,  kklläädddd  mmeedd  
bblloommmmoorr  oocchh  bbllaadd??  
 
 
 
Utsmyckning av 
majstången 
 

Torsdagen den 23 juni träffas vi kl 18.00 på skolgården för att klä stången.  
Ta med blommor och björkris! Det går åt mycket. 
 

 

Midsommardansen 
 

På midsommarafton den 24 juni går festligheterna 
av stapeln kl 16.00, på skolgården mitt på Vinön.  
 
Vi reser stången till musik av spelmännen från 
Västeräng, Norra Vinön. Lina leder oss sedan i 
midsommardansen. 
 
På festplatsen finns som vanligt 
pilkastning, chokladhjul och lotterier.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Café V 
 

För dem som vill fika och köpa glass är Veronikas Café V öppet i skolan under hela 
midsommarfirandet.  
 
 
 
Midsommarbuffé på Värdshuset 
 

Två sittningar 11.30 och 14.00 serveras en midsommarbuffé.  
För bokning av bord ring: 019-44 80 10, 0722-50 50 80 
 

ÄÄttaa  ggootttt  ii  ggooddaa  vväännnneerrss  ssäällllsskkaapp,,  ddaannssaa  oocchh  lleekkaa  
kkrriinngg  mmiiddssoommmmaarrssttåånnggeenn,,  ggaammmmaall  ssoomm  uunngg..  
DDeett  ggöörr  vvii  ppåå  mmiiddssoommmmaarraaffttoonneenn  ssåå  kkllaarrtt..  



 
 
FFoollkkddaannss,,  kkoonnsstt  oocchh  kkuullttuurriinnssllaagg  ppåå    
mmiiddssoommmmaarrddaaggeenn  
 
På midsommardagen kl 15.00 är det så 
dags för folkdansarna från Vingåker och 
Kumla. Sedan slår vi upp portarna till 
sommarens utställningar och hantverks-
försäljning i missionshuset.  
 
 

VÄLKOMNA  
hälsar arrangörerna 
/samordnare Carina Helmersson 
 
 

 
 
TEATER på Vinön blir det i augusti – Se affischer på anslagstavlor! 

 
            Sju sorters mördare 
 

Familjeföreställning 
i äkta miljö vid Vinöns skola 

 
Föreställningar i augusti: 4/8 kl 19, 5/8 kl 19, 
6/8 kl 14 och 19, 7/8 kl 14 och 19, 11/8 kl 19, 
12/8 kl 19, 13/8 kl 14 och 19 

 
Om och kring föreställningen 

Sju sorters mördare utspelar sig på 50‐talet och historien börjar med en skolavslutning där lärarinnan till allas 

förvåning faller ihop. Det visar sig dessvärre att hon är död och att hennes hädanfärd inte skett på ett naturligt 

sätt. Men varför verkar ordningsmakten så ointresserad av allt annat än brysselkex och servitrisen på 

konditoriet? Och varför dyker det upp mystiska personer? 
 

Barnen bestämmer sig för att ta saken i egna händer och reda ut det här… 
 

Manus och regi: Elin Eriksson 
Medverkande: Maj Adolfsson, Lena Anderson, Sofie Dahlén, Helena Erlandsson, Agnes Gran, Olivia Gran, Alfred Grönkvist, 

Ebba Hammarström‐Löfgren, Ulla Hannu, Anette Jakobsson, Charlie Lindblad, Ingegerd Oberg, Arvid Nilsson, Thea Nilsson, 

Gunilla Pettersson, Dag Stranneby 

 
info: www.amatorteatersamverkan.se, 070-310 26 73 
 
Biljetter kan köpas på Café V på Vinön och i Biljettbutiken i Örebro 



 
 
 
 
 
Till alla FÄRJETRAFIKANTER 
 
 

Färjegruppen behöver Era 
 

HÄNDELSE- OCH INCIDENTRAPPORTER 
 

över 
 

bra och dåliga händelser 
 
Den sammanställning av de trafikantrapporter som skrevs under 2010 av ett antal färjetrafikanter var 
av stor betydelse vid kontakter med Trafikverket/beställare. Tidigare saknades skrivna uppgifter om 
händelser och incidenter. Vi behöver trafikuppgifter ur ett trafikantperskpektiv! 
 

Därför behöver vi fortsätta insamlandet av trafikhändelser.  
 

Rapporten bör förutom händelsen, innehålla uppgifter om datum och tid. 
 

Färjegruppen behöver Era  

SYNPUNKTER 
 

Har vi den bästa möjliga färjetrafiken? 
 
 
De synpunkter som Ni har som trafikant på trafikens utformning (turlistor,gods, öppethållanden etc) 
ger färjegruppen material till kommande möten med Trafikverk/beställare. 
 
Lämna ditt material i skolans brevlåda eller sänd det till: komtillvinon@allt2.se 
 
För färjegruppen 
 

Ulf Johnsson/Peter Kumlin 
 

 
 

  

FFÄÄRRSSKKAA  VVIINNÖÖÄÄGGGG  
 
 

Peter och Carina 
 
 

Tel 019 - 44 80 33 

 

 
 
påminner om att kaffetårtor och smörgåstårtor 

 kan beställas som tidigare 

 
 

Tel  070 - 239 02 11 
 

Sten 



 
 

Nu är det gott om sommarplantor! 
 
 
Det finns sommarplantor, amplar, tomatplantor samt jord. 
Den färska potatisen och grönsaker kommer snart. 
 
Fredagar är jag på torget i Kumla men är hemma igen sen eftermiddag. Lördag 
eftermiddag är det stängt. 
 
 
Välkomna hit och titta om något passar! 
 
 

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

 
 

 
 
 

Elisabeth Behr, 
 
zon och massageterapeut, kommer till Vinön   
 

onsdag 15 juni 
 
Boka tid på tel 070 - 399 58 08, telefontid  8.00 - 9.00 
 

 
 
KONFERENSER i nygammal 
skolmiljö 
 
Vi ordnar dagkonferenser för mindre grupper upp till 
25 personer, även fika och mat på möten och 
privata tillställningar t.ex. födelsedagsfester, dop, begravningar 
 

Bokning och förfrågningar:   tel 019 - 44 80 57 

Yvonne Karlsson   073 - 928 04 05 
Veronika Persson  070 - 743 82 45   
 
e-post: info@vinokonferenser.se Hemsida: www.vinokonferenser.se 

 
För dagsaktuell information 
eller önskemål ring 



Solen ger oss energi 
 
Hembygdsföreningens satsning på solel har 
nu kommit så långt att det finns ett tecknat 
avtal om leverans av utrustning. Leveransen 
blir uppdelad. Den första leveransen av 
utrustning sker i juni och slutleveransen i 
början av augusti. Men det förberedande 
arbetet kommer att påbörjas redan nu i juni. 
 

Det första som kommer att hända är att taket på 
scenen kommer att göras lite större. Takfoten på 
södra taket ska förlängas en dryg meter så att 
alla modulerna får plats. Därefter kommer tegel-
pannorna på södra sidan att försiktigt plockas ner 
för att kunna användas på något annat tak. 
Scentaket kommer att få en ny kraftig takpapp 
som står emot väder och vind innan en utrustning 
för montering av modulerna sätts upp. Tomas 
Neiler har fått i uppdrag av hembygdsföreningen 
att ansvara för anpassningen av scentaket.  
Ytterliggare ett arbete som behöver göras är att 
lägga ner en datakabel mellan scenen och skolan. 
Samtidigt så kommer det att grävas för elkabel till 
en av bodarna på skolgården. 

Hur mycket elström kan man få från solen? 
Anläggningen för solel på scentaket kommer att 
bestå av 28 moduler, de ska täcka en takyta på 
45 kvadratmeter. Varje modul är på 260 watt, 
totalt blir det drygt 7,2 kilowatt installerad effekt. 
Under ett år så kommer anläggningen att kunna 
producera mellan 6000 och 7000 kilowattimmar 
elström.  

 
Scentaket har en ideal lutning på 45 grader mot söder 

 

Mest el blir det förstås på sommarhalvåret men 
även en mulen dag i november kommer att ge lite 
ström. Många dagar på sommaren så kommer 
mer el att produceras än vad som går åt. Den 
elströmmen kommer att matas ut på elnätet och 
säljas till ett elbolag. Omkring 70 öre per kilowatt 
går det att få betalt idag för leverans av el . 
När man nu i dagarna läser om Tysklands beslut 
att avveckla kärnkraften så kan man emellertid 
undra vad som händer med elpriset framöver. 
Kanske kan vi få bra betalt för Vinö-el som vi 
säljer till Tyskland i framtiden. 
Mer om solel kommer i nästa nummer av Ö-bladet. 
 

Text och bild: Bernt Forsberg
 

Energiteknik med hög kvalité från Direct Energy 
Vi är leverantör av utrustning till anläggningen för solel som har beställts av Vinöns kultur‐ 
och hembygdsförening.  

Vi  levererar  också  nyckelfärdiga  system  med  solceller  och/eller  småskalig  vindkraft. 
Dessutom genomför vi kvalificerade utredningar på energiområdet. 

Vi använder de bästa produkterna på marknaden och har ett eget installationsteam, vilket 
borgar för mycket hög kvalité på de anläggningar vi bygger.

 

www.directenergy.se 
Lyckselevägen 134 
162 67 Vällingby 
08‐400 267 50



Ölivet som ett paradisiskt fängelse 
är rubriken på en essä i Svenska Dagbladet den 22 maj. 
 
 
Det är Aron Aspenström som skriver om öliv utifrån olika böcker och filmer som skildrar detta.   
Vi vet ju all att det är lite speciellt att bo på en ö, och detta beskrivs intressant i artikeln tycker jag.  
Ön är ett centrum med tydligt avstånd till världen bortom. Gränserna på land kan ritas om, men 
kustlinjen består.  
 
Aspenströms betraktelse handlar om dubbelheten hos öar – isolationen ger både möjligheter och 
begränsningar. 
 
Själv ser jag färjan och sjön som en port mellan två världar. Det är inte när jag reser mig från 
frukostbordet för att gå ut till bilen på morgonen som jag tycker att dagen börjar, utan när vi har 
passerat Kalvön så sträcker jag på mig, tar ett djupt andetag och tänker‐ Ja då är det en ny dag. När 
jag sedan kommer hem så lämnar jag jobbet bakom mig när färjan lägger ut. Lägg märke till att allt 
detta händer på Hampetorpssidan! Sjön hör till ön. 
 
Aspenströms understreckare är mycket läsvärd, och finns på www.svd.se/understrecket, men 
framför allt blir det intressant när man sätter det han skriver i förhållande till sina egna erfarenheter 
av livet på en ö. Plötsligt förstår jag varför det är så spännande att bo här. 
 
Några av böcker han skriver om ska jag läsa‐ Atlanten (Enquist,  Petri, Röed) och framför allt Atlas of 
remote islands. Fifty islands I have never set foot on end never will (Schalansky). Schalansky fantiserar 
om resor till perifera svårtillgängliga öar utifrån fantasieggande kartmaterial. 
 

 
/Åsa Ödman 
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Vattenståndsmätningar i Hjälmaren

För att skapa jordbruksmark till en alltmer
växande befolkning sänktes Hjälmarens vat-
tenyta åren 1878-1888, och en regleringsdamm
anlades vid Hyndevad. Detta innebar att
18 000 ha ny åkermark blev odlingsbar. Sjöns
medelvattennivå sänktes ca 1.3 m och högvat-
tenytan ca 1.8 m. Eftersom regleringsgränser-
na ofta över- respektive underskreds ändrades
vattendomen 1988. Enligt de nuvarande reg-
lerna får under vissa förutsättningar vatten-
ståndet vara utanför de bestämda gränserna.
Om regleringsdammen är helt öppen och ni-
vån vid den nedströms liggande Rosenholms-
dammen är avsänkt till 21.10 m får sjöns däm-
ningsgräns, som är 22.10 m, därför överskri-
das. Sänkningsgränsen 21.62 m får underskri-
das under långvariga torrperioder för att det
lägsta tillåtna flödet i Eskilstunaån (3.0 m3/s)
och Hjälmare kanal (0.1 m3/s) ska kunna hål-
las. Sänkningsgränsen får dessutom under-
skridas vid tillfällen då vårfloden kan väntas

Uppgifter om Hjälmaren (höjdangivelser i höjdsystem RH1900,
koordinater i Rikets nät)

Karaktäristiska data (1922-2000)
Lägsta vattenstånd h ö h [m] 21.15
Medelvattenstånd h ö h [m] 21.85
Högsta vattenstånd h ö h [m] 22.48
Lägsta vattenföring [m3/s] 1.8
Årsmedelvattenföring [m3/s] 24
Högsta vattenföring [m3/s] 118

Dämningsgräns h ö h [m] 22.10
Får överskridas under vissa
förutsättningar (se ovan)

Sänkningsgräns h ö h [m] 21.62
Får underskridas under vissa
förutsättningar (se ovan)

Hjälmaren är till ytan Sveriges fjärde största sjö. Den omges av slättlandskap och har flacka
stränder. Medeldjupet är bara lite drygt 6 m, vilket är grunt med tanke på sjöns storlek. Via
Eskilstunaån rinner sjön ut i Mälaren.

Hjälmarens avrinningsområde
Area [km2] 3976.5
Sjöareal inkl Hjälmaren [%] 16
Skogsareal [%] 48
Nederbörd [mm/år] 650
Avdunstning [mm/år] 450
Avrinning [mm/år] 200

Sjön Hjälmaren
Utloppskoordinat 657240 152792
Medelarea [km2] 483
Volym [km3] 3.00
Största djup [m] 20
Medeldjup [m] 6.2
Max bredd [km] 18
Max längd [km] 58

Hjälmaren

Hjälmarens vattenståndsmätningar

bli så stor att det är risk för högre nivåer än
22.10 m. Vid sådana tillfällen får vattenstån-
det dock sänkas till som lägst 21.50 m.

Vid Notholmen har vattenståndet i sjön upp-
mätts på en fast pegelskala sedan 1815, med
endast några års avbrott i slutet av 1830- och
mitten av 1840-talet. 1975 ersattes skalan med
ett pegelhus där kontinuerlig registrering görs.

Björn Norell

Hjälmare kanal
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Pegeln vid Notholmen, Hjälmaren

Registrerande pegel



SOPTUNNORNA vid norra badet och färjeläget är till för 
badgäster och campare, tillfälliga besökare på ön!  

 

De är INTE till för det tjugotal sommargäster som inte 
skaffar egen soptunna. 

 

Sommartömning kostar ca 800 kr 
                                                           

                                                                           Ray 

 
 

 
SKAFFA EN EGEN SOPTUNNA! 

 
 
Överfulla soptunnor på allmän plats är ingen trevlig 
syn. Det har också medfört att ansvariga har plockat 
bort sina soptunnor på många ställen. Det finns t.ex.  

   inga kvar vid färjelägena, varken på Vinösidan eller 
   Hampetorpssidan. Vi hoppas få ha kvar några soptunnor 
   vid norra badet, avsedda för badgäster.  
 
Stugägare ska ha egen soptunna. Det finns olika 
abonnemang för alla husägare att välja mellan. På 
kommunens hemsida www.orebro.se kan man läsa mer 
om avfall och återvinning eller så kan man ringa 
Kundtjänst för information och vägledning.  
 
Avfallstaxa fritidshus (Örebro kommun) 
Med fritidshus menas hus som används för 
fritidsändamål och som inte är permanentbostad. Fast 
avgift är 368 kr per år. Rörlig avgift beror på kärlets 
storlek och hämtning. För beställning av soptunna eller 
frågor kring abonnemang kan man ringa Örebro kommun 
på 019 ‐ 21 21 00 

Hämtning jämna veckor börjar v 20 och avslutas v 40.  
Hämtning ojämna veckor börjar v 19 och avslutas v 39. 



 

Sommarcafé i Vinöns gamla 
skola med trädgårdsservering  
 

 
 
 

Öppet dagligen hela sommaren 
med möjlighet till att köpa 
kaffe/te, dricka, fikabröd, 
smörgåsar, godis och massor  
med glass! 
 

Varmt välkomna! 
 

Veronika Persson 070-74 38 245 
 
 
 
 

I sommar arrangerar  
Vinöns Kultur- och Hembygdsförening 

 
9 juli - Barnens dag med aktiviteter för  
             hela familjen 
 

23 juli - Loppis på skolgården 
 

30 juli - Melodikryss med T-draget 
 

 
Se vidare affischering för mer info 



ÖRTDOFTANDE KASSLERLÅDA 
4 port Ugn 200° 
500 g kassler 
½-1 dl pesto 
2 tomater 
2 mozzarellaostar à 125 g 
Gör så här 
Skär kasslern i ½ cm tjocka skivor. Bred 
pesto på skivorna. Skär tomater och 
mozzarella i skivor. Varva kassler, 
mozzarella och tomater i en ugnsfast form. 
Tillaga i ugnen 15-20 min. Servera med pasta 
eller kokt potatis. 
 
SPÄNNANDE KASSLERGRYTA 
4 port 
400 g benfri kassler 
½ röd paprika 
½ grön paprika 
1 burk ananas i juice (225 g) 
1 bit purjolök, ca 5 cm 
2 msk smör eller margarin 
2 tsk curry 
3 - 4 msk tomatketchup 
½ burk krossade tomater 
2 dl crème fraiche 
1 - 2 pressade vitlöksklyftor 
1 krm paprikapulver 
½ krm peppar 
1 - 2 msk rostad flagad mandel 
Gör så här 
Skär kasslern och paprikan i strimlor. Skär 
ananasen i bitar och skiva purjolöken. Smält 
fettet i en gryta och fräs curryn ca 1 min. 
Tillsätt kassler, paprika och purjolök. Fräs 
alltsammans ca 5 min. Rör om då och då. Rör 
ner ketchup, krossade tomater och crème 
fraiche. Låt grytan koka på svag värme ca 10 
min. Blanda ner ananas. Krydda med vitlök, 
paprikapulver och peppar. Smaka av och 
krydda ev mer. Hetta upp grytan, strö över 
mandel och servera. 
Serveringstips: Kokt ris, sprödvärmd 
baguette och strimlad grönsallad med 
pressad citron. 
 
KASSLERGRATÄNG MED BEARNAISESÅS 
4 port Ugn 225°  
4 port kokt ris 
400 g kassler 
450 g fryst bladspenat, alt färsk smörfräst 
smör 

1 pressad vitlöksklyfta 
salt, peppar 
4-5 dl färdig bearnaisesås 
Gör så här 
Bred ut riset i en smord gratängform. Skär 
kasslern i rätt tunna skivor. Tina spenaten, 
fräs den hastigt i smör tillsammans med 
vitlöken. Krydda med salt och peppar. Varva 
kasslerskivor med spenat ovanpå riset och 
ringla över hälften av såsen. Gratinera ca 20 
min på andra falsen. Servera med sallad och 
resterande sås. 
 
KASSLERSALLAD MED PASTA 
Pastasalladen blir extra matig med bitar av 
kassler och blue cheesedressing. 
4 port 
200 g pastaskruvar, fullkorn  
150 g ruccolasallad  
300 g kassler  
50 g sockerärtor, delade  
1 röd paprika, i bitar  
4 salladslökar, skivade  
150 g champinjoner, i kvartar, stekta  
Blue cheesedressing 
100 g grönmögelost  
1 ½ dl mjölk  
salt, svartpeppar  
Gör så här 
Koka pastan i rikligt med lättsaltat vatten. 
Spola av den i kallt vatten och låt den rinna 
av. Skölj ruccolan i ett durkslag och låt den 
rinna av. Skär kasslern i centimetertjocka, 
avlånga bitar. Blanda med sockerärtor, 
paprika, salladslök och champinjoner. Vänd 
ner pasta och ruccolan. Lägg upp i en 
salladsskål. Mixa samman grönmögelosten i 
mjölken med en stavmixer. Smaka av med 
salt och svartpeppar. Servera dressingen till 
salladen.  
Tips! Vill du ha en krämigare 
salladsdressing? Ta crème fraiche i stället 
för mjölk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kassler är ju bra sommarmat och lätt att variera. 
Tillagad i gryta, ugn eller som sallad har ingen 
betydelse. Allt är lika enkelt och dessutom lätt att göra 
till många.  Dessutom bidrar jag med några nya recept 
med rabarber som just nu växer så det knakar i landet. 
Prova gärna också att göra rabarbermarmeladen som 
passar alldeles utmärkt på ostbrickan och är särskilt 
god till t ex brieost. 

Smaklig måltid önskar Christina J 



SMÄLTRABARBER 
4 port 
6-8 späda rabarberstjälkar  
4-6 msk rårörsocker  
4 dl vaniljyoghurt, 2%  
5 dl jordgubbar 
Gör så här: 
Skär rabarbern i centimetertjocka skivor 
och lägg dem tillsammans med socker i en 
kastrull. Låt rabarbern puttra på svag värme 
tills den mjuknar, 8-10 minuter. Låt svalna. 
Skiva jordgubbarna och varva dem med 
rabarber och vaniljyoghurt. 
 
RABARBER I VIN MED MYNTA 
Ta vara på sommarens rabarber och laga en 
efterrätt med rabarber kokad med vanilj 
och mynta. 
4 port 
400 g rabarber 
1½ dl vitt, torrt vin, t ex chablis 
1 vaniljstång 
1½ dl strösocker 
1 msk hackad färsk 
mynta  
Servera till 
Vispad grädde blandad 
med matlagningsyoghurt 
Gör så här 
Skär rabarbern i bitar. Lägg den i en kastrull 
och häll på vinet. Dela vaniljstången och 
skrapa ur fröna. Tillsätt vaniljfrön, socker 
och mynta. Låt rabarbern koka tills den är 
knappt mjuk, ca 5 min. Servera rabarbern 
lite ljummen med en klick grädde. 
Tips 
Istället för att koka rabarbern i den sötade 
vinlagen kan man ta 2 dl sött, vitt vin och 
smaksätta med enbart mynta. 
 
TIRAMISU MED RABARBERSMAK 
 
Denna dessert är en annorlunda variant av 
tiramisu. Kaffe och rabarbersaft ger smak 
åt de spröda, italienska kex som varvas med 
Kesella rabarber i denna ljuvliga tiramisu.  
 
4-6 port  
8 savoiardi, italienska kex 
¾ dl starkt kallt kaffe 
1 msk rabarbersaft, konc 
1 ägg 

½ dl strösocker 
1 dl vispgrädde 
250 g Kesella kvarg rabarber 
1 msk kakao  
Gör så här  
Täck botten i en form med kexen. Blanda 
kaffe och saft och skeda det över kexen. 
Vispa ägg och socker pösigt. Vispa grädden 
till ett fast skum. Blanda äggsmet, grädde 
och kvarg och bred över kexen. Låt stå i kyl 
2-3 tim. Sikta över kakao vid servering. 
 
VANILJGRATINERAD RABARBER 
 
En proffsig dessert som du snabbt 
förbereder och serverar nygratinerad.  
4 port Ugn 225° 
8 dl rabarber i bitar, ca 400 g 
1/2 dl farinsocker 
1 tsk malen kanel 
250 g Kesella kvarg vanilj 
1/2 dl flagad mandel 
1/2 msk farinsocker  
Gör så här  
Sätt ugnen på 225°. Blanda rabarber, kanel 
och socker i 4 små, ugnssäkra formar. 
Grädda rabarbern i mitten av ugnen ca 15 
min. Ta ut formarna. Hit kan man förbereda. 
Fördela kvarg över rabarbern. Strö över 
socker och mandel. Höj ugnstemperaturen 
till 250 grader. Gratinera i övre delen av 
ugnen ca 5 min tills det börjar få färg. 
Servera med t ex biscotti. 
 
RABARBERMARMELAD TILL 
OSTBRICKAN 
500 g rabarber 
2 msk rödvin 
2½ dl syltsocker 
1 vaniljstång (1-2 tsk vaniljsocker) 
2 lagerblad 
Gör så här 
Skala rabarbern om den är grov. Skiva den 
tunt och lägg bitarna i en rostfri kastrull. 
Dela vaniljstången på mitten och skrapa ur 
fröna. Tillsätt detta samt rödvin, syltsocker 
och lagerblad. Koka upp och låt sjuda ca 10 
min. Fyll upp marmeladen i väl rengjorda 
burkar och sätt på lock. 
PS. Om du använder vaniljsocker tillsätt det 
när marmeladen har sjudit klart. 



SSSTTTUUUGGGOOORRR   AAATTTTTT   HHHYYYRRRAAA   
 

 
 

STUGA UTHYRES 
 

4 bäddar,  

tillgång till toalett och dusch 

Lakan finns att hyra. 

Stugan uthyres per dygn eller veckovis. 
 

Ring Yvonne Karlsson 

019-44 80 57 eller 073-928 04 05 

 

Vinöns Kultur- och hembygdsförening 
 

 
 

STUGA UTHYRES 
 

per dygn eller vecka  

6 bäddar 

 

Ring för info 

Sten Karlsson  

019 – 448015 eller 070-239 02 11 

 
 

 
 

STUGA UTHYRES 
 

Utrustad för självhushåll 

6 bäddar 

 

Veckovis, under lågsäsong  

även dygn eller veckoslut. 

 

Ring för info 

Anna Pettersson 

070-314 59 71, 070 547 85 24 eller 019 44 81 16 
 



 

 
vecka 22 1 onsdag 

 

 Café V  håller öppet alla dagar  

 2 torsdag 9.00 
10.00 

Gökotta vid norra badet     
Gudstjänst i Missionshuset - Mikael Schmidt Kaffe           Kristi himmelsfärds dag

 3 fredag   

 4 lördag  

 5 söndag 16 -17 Biblioteket öppet 
vecka 23 
 

 
6 

måndag 
Sveriges 
nationaldag 

 Sophämtning

 7 tisdag 18.00 Brandövning                                                                          Beställ mat!  

 8 onsdag  

 9 torsdag  

 10 fredag   

 11 lördag  Kurs i tovning – lördag eller söndag beroende på väder 
 

 12 söndag 16 -17 Biblioteket öppet                                                                                 Pingstdagen

vecka 24 13 måndag   

 14 tisdag  Beställ mat! 

 15 onsdag  Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan - TIDSBESTÄLLNING   

 16 torsdag  

 17 fredag   

 18 lördag   

 19 söndag 16 -17 Biblioteket öppet 

vecka 25 20 måndag  Sophämtning

   21 tisdag  Beställ mat! 

 22 onsdag  

 23 torsdag 18.00 
 

Vi klär midsommarstången på skolgården.  
Ta med blommor! 

 24 fredag 
 

midsommarafton 

12 -16 

16.00 

Midsommarbuffé på Värdshuset 
 

Traditionellt midsommarfirande på skolgården                                      

 25 lördag 
 

midsommardagen 

 

15.00 
 
 

 

Folkdansare från Vingåker och Kumla - uppvisning på skolgården                          
Sommarens utställningar öppnar i Missionshuset  
Värdshuset håller öppet alla dagar 

 
 26 söndag 

 

10.00 
16 -17 

 

Gudstjänst i bersån. Per Mathisen Kyrkkaffe     
Biblioteket öppet                      

vecka 26 27 måndag  Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

 28 tisdag  Beställ mat! 

 29 onsdag  Värdshuset: Roffe Wikström - blues 

 30 torsdag   

 
Juli 1 fredag  Värdshuset: Pubafton 

 
 2 lördag  Värdshuset: The Winchester Widowmakers Country/Folkrock/Punk 

 3 söndag 16 -17 Biblioteket öppet 

vecka 27 4 måndag   

     

 

juni  2011 

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