Några ord från redaktionen …
Skööööna maj välkommen …..
Det ska vi sjunga ikväll vid norra badet.
Varmt välkomna dit!
Våren är nu här på allvar, ja man kan nästan kalla
det försommar. Björkarna är gröna, fruktträden
börjar blomma, många har fått potatisen i jorden,
lammen hoppar ystert runt
i hagarna – ja, det är verkligen en underbar tid vi
har framför oss.
Det har skett en hel del på Vinön sedan vi gav ut
förra numret av Ö-bladet. I östra skogen känner
man knappt igen sig. Janne Eriksson har nästan
fått sjöutsikt. Många timmerlass har körts iland och
fler väntar på sin tur. Förutom att stora delar av
skogen är borta så lyser numera också flera av öns
lador och andra uthus vackert röda. Målargänget som
ses på bilden har rödfärgat åtta ladugårdar på Vinön
fram till idag.
Detta majnummer är mycket innehållsrikt bl a presenteras bröderna
Wilhelmsson som i sommar ska servera sina kulinariska läckerheter och
bjuda på en hel del underhållning på Värdshuset, Maria Andersson
fortsätter sin berättelse om missionsförsamlingen, Gunilla Blomés
Vinöminnen återkommer som vanligt, arbetsgruppen för vindkraft
lämnar mer information, en rapport från skärgårdskonferensen i
Stockholm mm mm.
Bilderna i detta nummer är tagna av Eva Widlund, Ulf & Christina
Johnsson, RoseMarie Olsson, Maj-Britt Wahlberg, Beje Forslund och
Johan Bohman.
Ö-bladet är utgiven och bekostad av Vinöns Kultur- och hembygdsförening.
Förutom utdelningen i brevlådorna kan man prenumerera på Ö-bladet som
vanlig post eller som e-post.
Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön
E-postadress: o-bladet@vinon.se
Hemsida: www.vinon.se
Vill du bli medlem i föreningen?
Medlemsavgiften för 2007 är 80 kr för enskild och 150 kr för en familj
VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, pg 46 94 70 - 9

”Det ska vara en MONA i år”
- ny ordförande efter 16 år
Vinöns Kultur- och hembygdsförening har haft årsmöte i början av april med ett
50-tal närvarande medlemmar.
Det blev ett långt trevligt möte där
många medlemmar var med i samtalen.
Efter sexton år som ordförande slutade
nu Sune Mohlin som ordförande och
lämnade över ordförandeklubban till
Mona Blixt som valdes enhälligt på
årsmötet. På framsidan av månadens
Ö-bladet ser vi en bild på de båda
ordföranden. Ytterligare en trotjänare
slutade i styrelsen, nämligen Sten
Karlsson alias Vinöbagarn. Både Sune
och Sten avtackades med blommor.
Ett varmt TACK för era insatser i föreningen under många år!
Verksamhetsberättelsen visade på en omfattande verksamhet under 2006. Mötet
konstaterade att föreningens verksamhet växer hela tiden och att arbetsbördan inte
kan ligga på styrelsen och några till som hittills. Fler aktiva medlemmar behövs, men
hur når vi de som vill och kan vara med? Genom Ö-bladet, annonsering på
anslagstavlorna kommer arbetskraft att efterfrågas under kommande år. Så hör av er
alla ni som kan vara med på något hörn och jobba för föreningen och därmed för en
levande ö.
Den nya styrelsen består således av:
Mona Blixt, ordf
RoseMarie Olsson, vice ordf (Bygdegårdarnas Riksförbund)
Yvonne Karlsson, sekr
Therese Allard, vice sekr (Hjälmaren Runt)
Solveig Eriksson, kassör
Eva Widlund (Skärgårdarnas Riksförbund)
Berthold Karlsson
Nils Svensson
Anna-Greta Olsson
Bo Persson
Åke Olsson, 1:e suppleant
Sune Mohlin, 2:e suppleant
Kerstin Stenberg, 3:e suppleant
Hembygdsföreningens adress: Vinöns Kultur- och hembygdsförening,
Vinöns skola, 715 93 VINÖN
Hembygdsföreningens telefon i skolan
019- 44 81 01
e-post till ö-kontoret:(hembygdsforeningen@vinon.se)

Skönt för vårtrötta fötter med lite fotvård
Inga-Lill Sevefjord, medicinsk fotterapeut,
kommer till Vinöns skola torsdag 3 maj.
Tidsbeställning: tel 019-13 66 04
eller mobil
070-557 48 03

Vårstädning vid Vinöns Skola
Lördag 19 maj är det vårstädning vid Vinöns Skola. Vi krattar
och rensar bort skräp på skolgården. Någonstans mitt i arbetet
bryter vi för en fikapaus och dricker kaffe tillsammans. Vi
börjar kl 13.30 och fortsätter tills vi tycker att det är färdigt.
Alla städsugna eller kaffesugna är hjärtligt välkomna att delta!
Vinöns Kultur- och Hembygdsförening
/ Yvonne Karlsson

Den 17 maj fyller jag 75 år.
Välkommen hem på kaffe efter klockan 14.00.
Inga presenter eller blommor
men gärna en gåva till ”Ria-Dorkas i Örebro” pg 92 62 61 - 9.
(Märk talongen gåva Lennart Eriksson)
Sparbössa finns på kaffebordet.
Lennart Eriksson

Stuga på Vinön
Utrustad för
självhushåll,
6 bäddar
Uthyres per vecka
Under lågsäsong även för dygn eller
veckoslut
Ring för info
070-314 59 71
070-547 85 24
019-44 81 16
Pris per vecka från 1500 kronor

Styrelsemöte
i Södra byalaget

lördag 5 maj klockan 18.00 på
Värdshuset
Jonas Andersson

Anna Pettersson

___________________________

STUGA
ATT
HYRA

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

_________________________________

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

Mona Blixt

019-44 80 50,
070-370 59 50

Yvonne Karlsson

019-44 80 57
073-928 04 05

Eva Widlund

019-44 80 48
0768-56 46 92

Hallå trädgårdsvänner! Under maj är det lätt att vara intresserad av
trädgården. Allting är på gång och ogräset växer inte så snabbt, det finns
fortfarande plats för visioner över vad man ska åstadkomma under
sommaren. Aktuellt nu är ju en första klippningen av gräsmattan,
rekommendationen är att inte ta den för kort första klippningen för att det
kan skada gräset. Det är också många som gödslar sin gräsmatta så här
års när man tror att det ska regna dagen efter. Om man har en
”mulitklipp-gräsklippare” så ska ju gräset man klipper av vara näringen
som räcker till gräsmattan, så då ska det inte behövas någon tillförsel av
näring. Min personliga åsikt är att om man måste gödsla gräsmattan så
ska man åtminstone använda ett miljömärkt gödselmedel, för det är
onödigt att tära på jordens resurser bara för att få en fin gräsmatta.
Om det nu finns någon som har mossa i sin gräsmatta, så vill jag trösta
dem med att mossan växer bäst på hösten när det plusgrader och fuktigt,
och det var ju i stort sett hela senare delen av hösten. Jag tycker mossa
är helt ok i gräsmattan det är skönt att trampa på och ser grönt ut. Om
man inte vill ha mossa i gräsmatta ska man gödsla, granulerad
hönsgödsel är bra. Om man vill få bort mossan helt ska man köpa
järnsulfat och blanda ut i vatten. 30 liter räcker till 300 kvadratmeter,
mossan svartnar och kan krattas bort. Sen toppdressar man med sand
och sår en grässort som passar för det läge där mossan tidigare var,
oftast är ju mossan värst i skuggan så man väljer en grässort som passar
för skugga. Det brukar stå på kartongen vilka blandningar som passar var.
Alla butiker är inte så välsorterade
så man kanske får leta lite.
Gräsfröer i blandningen gror olika
snabbt så man ska inte bli besviken
om det ser glest ut i början för det
brukar ta sig allt eftersom. Sen
gäller det att vattna och gödsla så
inte mossan kommer tillbaka. Ni
förstår kanske varför jag tycker
mossa är ok, det blir mindre jobb
då dessutom trivs den ju, leva och
låta leva är mitt motto.
Det är ju härligt på våren att gå runt och se vad som har klarat vintern
och vad som har dött. Om något har dött kan man ju se det som en
möjlighet att få plantera något nytt och få göra en ny bekantskap med
någon växt. Det är också kul att se vad som har självsått sig om det inte
är i för stor skala, för då måste man ju rensa. Ogräs blir lätt växter som är
på fel plats. Vissa bekantskaper önskar man att man hållit efter lite mer i
blomningen.
Njut av maj det är en härlig trädgårdsmånad!
Hälsningar från Rosie

på Vinön!

Vad innehöll linbanekorgarna när det begav sig?
Mellan åren 1941 och 1997 kunde den som var ute på sjön mellan Valen och Vinön
titta österut och se hur korgarna makligt rörde sig på linbanan över
Hjälmaresund, vinter som sommar.
Där jag satt i snipan på Åsen en gång och förstrött ryckte i pimpellinan utan
hopp om att få napp, kisade jag ut över vattnet, dagdrömde om att får åka i en
av korgarna, men mumlade för mig själv att korgarna över det här avståndet
mest såg ut som fingerborgar och stolparna som upprätta tändstickor. Det var
en het solig dag, luften dallrade och spelade oss ett spratt; stolparna tycktes
sväva fritt ovan vattenytan liksom hela strandlinjen längs Hjälmaren.
I själva verket är stolparna över just Hjälmaren som högst, 45 meter, byggda
för att ge fri segelhöjd på 26 meter. Annars löper linbanan cirka tio meter över
marken från Forsby kalkstenbrott till Köping där cementen framställs.
Kalkstenbrottet ligger på näset mellan sjöarna Hjälmaren och Öljaren nära
Julita gård och Köping är beläget vid Mälarens nordvästra ände. Att frakta
kalken sjövägen via Hjälmare kanal ansågs alltför omständigt.
Kalklinbanan Forsby-Köping är den sista fullt fungerande anläggningen av sitt
slag i Sverige. Linbanedriften lades ner sommaren 1997 till förmån för
lastbilstransporter. Då började länsstyrelserna i Sörmland och Västmanland,
hembygdförbund och museer samt de fem inblandade kommunerna att diskutera
samarbete för hur ett sådant industrihistoriskt minne skulle kunna bevaras.
Mycket har hänt men den stora och ännu olösta frågan gäller långsiktigt
ekonomiskt ansvar när den nuvarande ägaren, finska företaget Nordkalk,
överlåter linbanan till en stiftelse bestående av de fem kommunerna Köping,
Kungsör, Eskilstuna, Katrineholm och Vingåker. Ett annat initiativ är att
stödföreningen Kalklinbanans Vänner bildades 2002 med syfte att vidmakthålla
och skapa intresse för anläggningen.
Har du lagt märke till, nu i
månadsskiftet april - maj,
att de annars stillastående
korgarna längs linbanan rört
sig? Inte alls som förr, utan
ryckigt och med långa intervaller. Det är vänföreningen
som gör sin årliga översyn
av anläggningen, stolpe för
stolpe, korg för korg.
Allt skall vara i ordning
inför arrangemanget Kalklinbanans Vecka som i år
infaller i början av september.

Sextio konstnärer från de fem kommunerna har inbjudits att delta i vad som
skall bli en mobil konstutställning på fem stationer längs banans 42 kilometer.
Just nu arbetar man med utställningens utformning. Tanken är att öka intresset
för banan och dess historia.
Det var krigsåren 1939-40 som Skånska
Cementaktiebolaget lät bygga linbanan vilken
togs i bruk 1941.
Man bedömde att en
linbana, konstruerad av inhemska material,
järn till bygget och el till driften, var vida
överlägsen andra transportsätt som tåg, bil,
båt för att frakta den fina kristallina
urbergskalken från dagbrottet i Forsby till
cementtillverkningen i Köping. Banan byggdes
på två år av 300 man: 235 stolpar gjorda av
armerad betong, 750 korgar och 12
spännstationer för att bära linorna, två i
varje riktning. Banans korgar, upphängda på
hjul, är konstruerade för att frakta
grovkrossad kalksten, 100 ton per timme över
de fyra milen, 1 200 kilo per korg, ”Skånska” hade redan kalkbrott och fabriker i
Sydsverige och på Gotland men med 1930-talets ökande bostadsbyggande ville
man satsa på cementtillverkning även i Mälardalen. Det skulle medföra kortare
och billigare transporter till byggplatserna samt undvika riskabla sjötransporter
i händelse av krig eller avspärrning. Det blev alltså en cementfabrik i Köping som
hade en ny djuphamn vid Mälaren, goda lerlager för cementtillverkningen samt
kort sträcka till kalkfyndigheten i Forsby.
Trettiotalets byggrusch följdes av den stora efterkrigsexpansionen för industri
och byggande. Åren 1965 – 1974 fraktade linbanan kalksten dygnet runt med en
toppnotering 1967 på 644 000 ton. Det var de åren hela stadsdelar, t ex Tensta
och Rinkeby utanför Stockholm, byggdes upp inom ramen för det så kallade
”Miljonprogrammet”. I dag är produktionen nere i 100 000 ton per år och sköts
av entreprenörer utan fast anställda vid Forsby. Kalken används numera främst
till papperstillverkning och vid kalkning av försurade sjöar.
Min barndomsdröm då, att i en linbanekorg färdas fram ovan mörka skogar, gula
åkrar, gröna ängar och Hjälmarens blå vatten? Den kan bli verklighet!
Vänföreningen hämtar inspiration och vägledning till ”kulturarvsturism” genom
att i vår arrangera en studieresa till Norsjö i Västerbotten där en linbana av
samma typ som Kalklinbanan, efter Bolidens nedläggning, bedriver turisttrafik på
en del av sträckan. Fast jag vet inte om jag fortfarande törs gå upp i en
linbanekorg.
Text: Gunilla Blomé

Akvareller: Rachel Goff

Svenska kyrkan
har öppet hus i Vinöns skola
onsdagen den 9 maj klockan 14.15
Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Konstnärer och hantverkare
vill du ställa ut eller vara med på försäljningen i skolan
under sommaren 2007?
Kontakta Yvonne Karlsson, tel 44 80 57

i olika färger och storlekar

Handdukarna finns till försäljning under sommaren bl a i skolan.
Under andra tider finns de hemma hos mig.
Det finns även en del annat smått och gott.
Välkommen på besök!
Christina Johnsson, tel 44 80 11 eller 0703 747 654

UTOMBORDSMOTOR TILL SALU
4 takts Yamaha, 25 hK, lång rigg.
Så gott som ny.
För ytterligare information ring
Nils Svensson
019-44 80 28

Skärgårdskonferens på Teaterskeppet i Stockholm
Onsdagen den 18 april samlades ett 90-tal skärgårdsbor,
myndighetspersoner och beslutsfattare från hela landet
på Teaterskeppet vid Skeppsbron i Stockholm.
Det är första gången som skärgårdsborna själva bjuder in till ett
nationellt möte om skärgårdarnas viktigaste frågor. Under de
senaste fyra åren har flera hundra skärgårdsbor engagerats i ett
arbete kring våra viktigaste frågor kring boende, arbete och
service. Det har varit seminarier på olika öar runt om i landet.
Här på Vinön har vi t.ex. haft ett möte om skärgårdsjordbruk.
Nu var det dags att sammanfatta och reflektera över framtiden.
Det var ett soligt Stockholm som bjöd in gästerna till
Teaterskeppet vid Skeppsbron, nedanför slottet. Under en
timmes mingel kunde man dels smaka på snittar med olika
skärgårdsprodukter och dels plocka på sig av allt informationsmaterial som fanns att tillgå. Och naturligtvis prata skärgårdsfrågor, delge varandra sina erfarenheter och prata framtid.
Efter lunchen var det dags för själva konferensen som inleddes av
ordförande Kjell Björkqvist. Därefter presenterade förbundssekreterare Bengt Almkvist våra tio olika teman till ett bildspel
bestående av bilder från olika delar av Sveriges skärgårdar.
En panel intog sedan scenen, bestående av Inger Normark,
Glesbygdsverket, Anneli Wirtén, Mål 2 öarna, Kjell Björkqvist,
SRF:s ordförande och Sune Fogelström, SIKO:s ordförande.
Samtalet leddes av Torbjörn Wiléen, som bjöd in till ett positivt
samtal med förslag på hur framtiden i skärgården kan se ut. Det
var många som ville komma till tals så tiden gick alldeles för fort.
Några av de frågor som kom upp var ungdomars engagemang för
sina öar, vikten av social samvaro på olika sätt, nyinflyttade öbors
situation samt det krångliga regelsystem som många gånger
hindrar utvecklingen av skärgårdsföretag.
Eftermiddagen avslutades över en kopp kaffe med ett
konstaterande att det var en mycket lyckad konferens. Bland
deltagarna på konferensen kunde man se representanter för
skärgårdarna från Luelå i norr till Bohuslän i väst. Insjöarna
Vättern, Mälaren och Hjälmaren hade också öbor på plats.

Bengt Almkvist

Kjell Björkqvist

Till Skärgårdskonferensen i Stockholm hade man tryckt upp en konferensupplaga av de rapporter som
skrivits kring våra tio viktigaste frågor för skärgården. En del rapporter har blivit ganska omfattande
medan andra är en kortfattad sammanfattning. En rapport som fick skrivas om precis innan konferensen
är den om beskattning av boendet efter regeringens förslag om att ta bort fastighetsskatten.
I Vinöns skola kommer det att finnas en omgång av denna konferensupplaga. Alla tio
rapporterna ligger i en vit mapp. Under en period framöver kommer vi tacksamt ta emot
synpunkter på dessa rapporter så vi kan korrigera ev fel innan slutprodukten går till Tryckeriet.
De tio oika teman som det nu finns rapporter om är:
- Transporter
- Demokrati

Boende
- Ny teknik

- Beskattning av boende
- Skärgårdsfiske
- Skärgårdsbönder

- Skärgårdsbarnens skolor
- Företagsamma skärgården
- Tursim och allemansrätt

Skärgårdarnas Riksförbund (SRF)
SRF representerar den bofasta befolkningen
och består av kust- och ö-föreningar från
Koster i väster till Luleå i norr samt i de stora
insjöarna. SRF bildades 1982. Varje förening
organiserar inom sig i en rad lokala föreningar
som arbetar med sina intressen, med
transporter, service och skolfrågor. Genom
SRF kan befolkningen i skärgården göra sig
hörda på riksnivå. De har aktivt deltagit i
framtagandet av Glesbygds-verkets nationella
handlingsprogram för Sveriges Kust och
Skärgårdar. SRF ägnar regionalpolitiken och
EU speciell uppmärksamhet och arbetar för en
levande skärgård – året om!
Text: Eva Widlund
Fotografer: Johan Bohman från tidningen Skärgården, Beje Forslund, Runmarö och Eva Widlund

Äldst och yngst på Vinön
Allan Eriksson, 94 år, född 23 oktober
1912, fick på annandag påsk besök av
Karl-Erik Hellén, 4 månader, född
16 november 2006. Karl-Erik är son till
RoseMarie Olsson och Martin Hellén.

Foto: Maj-Britt Wahlberg

KONFERENSER
i nygammal skolmiljö

Vi har öppet
lördag-söndag-helgdagar i maj
kl 8 -17
fr.o.m. 4 juni öppet dagligen
Beställningar mottages som vanligt
tel 019 - 44 81 60
070 - 239 02 11
Sten o Mariann Karlsson
___________________________

Vi ordnar dagkonferenser för ca 25 pers,
för omkring 35 personer även fika och mat
på möten och privata tillställningar, t.ex.
födelsedagsfester, dop, begravningar.
Bokning och förfrågningar:
Yvonne Karlsson tel 019 - 44 80 57,
073 - 928 04 05
Veronika Persson

tel 070 - 743 82 45

__________________________________

Nu är våren i full gång!

Elisabeth Behr,
zon och massageterapeut,
kommer till Vinön
onsdagen 9 maj.
Boka tid på
tel 070 - 399 58 08
tel.tid 8.00 - 9.00

Nu finns penséer och penséamplar och lite
perenner, jord i säckar och vinöpotatis.
Pelargoner och sommarblommor kommer in
samtidigt med vårvärmen.
För dagsaktuell information eller
önskemål ring
019-44 80 50 eller 070-370 59 50

Välkomna!
Mona Blixt

Vindkraft på Vinön
Mest positiva synpunkter har kommit på
de idéer som presenterats om vindkraft
på Vinön. Arbetet går därför vidare med
kontakter med myndigheter. Markägarna
på nordöstra Vinön har även nyligen fått
skriftlig information om vad som har
framkommit samt hur arbetet är tänkt att
ske framöver. Närmast så behöver
arbetsgruppen för vindkraft utvidgas och
en förening bildas.
Arbetet med att sammanställa information
och samla in synpunkter om vindkraft på
Vinön har pågått under våren. Många har
kommit och lyssnat på Ulf Johnsson som
vid tre tillfällen har berättat om vindkraft och
vilka förutsättningar som kan finnas för ett
eller flera vindkraftverk på nordöstra delen
av Vinön.

Utvecklingen på ön gynnas
Skälen till att undersöka möjligheterna till
vindkraft på Vinön är fler men bland de
viktigast kan nämnas följande:
•
•
•

Miljövänlig el produceras
Goda vindförhållanden
Utvecklingen på ön gynnas

Att det stämmer att el från vindkraft är miljövänlig och att det blåser mycket på Vinön är
det nog få som skulle tvivla på, men hur kan
vindkraften gynna utveckling på Vinön?
Att placera ett eller flera vindkraftverk på
Vinön betyder inte per automatik att det
gynnar utvecklingen på ön i stort. I händelse
av att en enskild markägare skulle placera ett
vindkraftverk på nordöstra delen av ön skulle
troligen fördelarna begränsas till att körvägen
ut till området rustades upp.
För att det ska vara intressant med Vindkraft
på Vinön är det viktigt att ön som helhet kan
få del av intäkterna. Under informationsmötena samt genom andra kontakter så har
frågan om nyttan av vindkraft på ön
diskuterats.

Ett 40 meter högt kraftverk på 225 kW

Det som har framkommit och finns med i den
vidare planeringen är bl.a. följande:
•

Ägandet av vindkraften ska ske genom
många personer med stor anknytning till ön –
t.ex. genom en ekonomisk förening.

•

Eftersom vindförhållandena är bättre än på
fastlandet bör en del av avkastningen kunna
användas för olika åtgärder som kommer alla
som vistas på Vinön till del. Det vill säga att
även om man inte är delägare i vindkraften
på ön eller kommer som besökare till ön ska
man kunna dra nytta av att det finns vindkraft
på Vinön.

Tanken är att ett eller flera vindkraftverk inte totalt
sett ska vara något negativt för boende, markägare eller besökande på Vinön. Särskilt viktigt
kan det vara att skapa bättre förutsättningar för
friluftsliv på Vinön med hjälp av en del av
intäkterna från vindkraften - för att kompensera för
de effekter som ett eller flera vindkraftverk kan
medföra. Förhoppningen är att bra förslag på olika
åtgärder ska kunna komma fram allt eftersom.
Åtgärderna kan ha till syfte att stärka Vinön som
ett attraktivt besöksmål - som i sin tur även kan
gynna näringslivet på ön och förutsättningarna att
bevara ön som en levande skärgårdsö.

Kontakter och informationsmöten
Ingen har varit direkt negativ, utan de flesta
har varit positiva till vindkraft på Vinön vid de
informationsmöten och de många kontakter
som har tagits med boende, fritidsboende
och markägare. Kultur- och hembygdsföreningen har även vid sitt årsmöte uttalat
sitt stöd för det fortsatta arbetet att undersöka förutsättningarna för vindkraft på Vinön.
Utöver alla möten och samtal på Vinön så
har flera kontakter tagits med myndigheter
och olika aktörer. Sammantaget har det blivit
en stor mängd material från olika källor som
har samlats in och sammanställts.

Vad händer framöver?
Under de närmast veckorna så kommer
ytterliggare kontakter att tas med kommunen
och andra myndigheter. Mer uppgifter
kommer att tillföras det befintliga underlaget
för att bättre kunna bedöma ekonomi och
tekniska förutsättningar. Vad som
framkommer allt eftersom kommer att
presenteras på olika sätt, bl.a. via information
i Ö-bladet.
Framöver kommer det att behöva bildas en
vindkraftsförening som driver arbetet framåt.
För att projektet ska kunna lyckas så kan det
krävs mer av gemensamma krafter under en
period. Visar de ekonomiska kalkylerna att
det är möjligt att driva projektet vidare samt

att ett tillstånd ges för vindkraft på ön så behöver
ganska många gå in som delägare i det eller de
verk som då kommer att uppföras. Förhoppningen
är att dessa delägare till helt övervägande del ska
vara personer med stor anknytning till Vinön så att
förankringen av ägandet blir mycket stark knutet
till ön. Intresseanmälan för delägarskap och
medlemskap i vindkraftsföreningen kommer att
finnas i ett tidigt skede.
Du kommer alltid att vara välkommen att ta
kontakt för att ställa frågor om Du så önskar eller
att aktivt stödja det arbete som pågår.
Hör i sådant av dig till:
Arbetsgruppen för Vindkraft på Vinön
gm Ulf Johnsson
Telefon 019-44 80 11
E-post: ulf.johnsson@broadway.se

Arbetsgruppens kontakter och inhämtad information om vindkraft
Sammanfattning december 2006 - april 2007
December – januari
Under perioden insamlades vinduppgifter baserat på SMHI vinddata samt den under januari avslutade
vindkarteringen över Sverige. De vinduppgifter som då kom fram visade att det skulle vara helt möjligt
att få lönsam vindkraftsproduktion till Vinön. Kontakter togs med lokal vindkraftsförening och en
markägare för att höra deras åsikter om vindkraft lokaliserat till Vinön gav ytterligare argument till lokal
vindkraft.
I Ö-bladets februarinumret (upplaga: tryckta + e-post 170 ex) skrevs första uppgiften om vindkraftens
lokala möjligheter.
Februari
Under februari fortsatte insamlandet av vind- och miljöinformation.
Naturreservat finns enligt Länsstyrelsens kartor endast vid Grundholmarna och Inre Fåran. Riksintresset
”Rörligt friluftsliv” täcker hela Hjälmaren inklusive öar.
Riksintresset ”Naturvård” finns på och vid Tåkenön och Valön med angränsande vatten samt grusåsen
som passerar Grundholmarna – Vinön – Fåran.
Riksintresset ”Natura 2000” finns på Tåkenön med angränsande vatten samt Inre Fåran.
Det enda riksintresset som skulle påverkas på Vinön är ”Rörligt friluftsliv”.
Fornlämning finns norr om en tänkt lokalisering (avstånd ca 60 m) på Stora Holmen.
Preliminära ljudberäkningar (Boverkets kalkyl) för 4 olika platser visade att decibeltalen understiger 40
dB(a). Vilket understiger rekommendationerna för boendemiljö men överstiger något
rekommendationerna för rörligt friluftsliv.
Kontakt togs med E.ON för möjligheter att ansluta verk på Vinön.
Kontakt med vindkraftsverksleverantör för transportberäkning, vägstandard samt ekonomiska
beräkningar togs.
Kontakt med vägbyggare för kostnadsramar för väganslutningar.
Kontakter togs med ett antal öbor och sommarboende för att höra deras synpunkter om vindkraft på
Vinön och alla var i stort positivt inställda till projektet.
I Ö-bladets marsnummer kom inbjudan till vindkraftsmöte den 15 mars i Vinöns skola.
Mars
Sammanställning av material till informationsmöten fortsätter.
Kontakt med Näringsdepartementet angående anslutning av vindkraft.
I Ö-bladets aprilnummer kom inbjudan till vindkraftsmöten i skolan den 3 och 8 april.
Energimyndighetens informationsfolder ”Framtidens vingslag” och inbjudan till vindkraftsmöten delades
ut i 120 brevlådor på ön.
April
Vid informationsmöten under april framkom synpunkter som behöver beaktas vid det kommande arbetet
med att få vindkraft till Vinön. Inga av dessa behöver försvåra vindkraftsprojektet.
Vid Vinöns Kultur och Hembygdsförenings årsmöte uttalade årsmötet ett starkt stöd till
vindkraftsprojektet samt att styrelsen fick fullmakt att stödja vindprojektet ekonomiskt.
Kontakt med konsultföretag för kompletterande vind och kostnadskalkyler.

Lite fakta om vindkraft
Ett modernt vindkraftverk fångar in ca en
tredjedel av kraften i vindarna som träffar rotorn.
Kraften förs via en växellåda till en generator
som producerar elektricitet. Vindtillgången är
nästan oändlig, den kostar inget och skapar inga
föroreningar. Vinden skapas av hög- och
lågtryck som bildas på grund av energin i
solstrålarna som når jorden.
Vinden varierar ständigt - ibland är det stiltje,
ibland blåser det storm. Därför kan man inte
förlita sig enbart på vindkraft för elproduktion
Däremot fungerar vindkraften ypperligt
tillsammans med vattenkraft som vi har gott om
i Sverige. När det blåser mycket minskar man
uttaget från vattenkraften och sparar på
vattenmagasinen. Eftersom det blåser mest
under vinterhalvåret producerar vindkraften
också mest el under den tid då efterfrågan är
som störst.
På mindre än ett halvår har ett normalt vindkraftverk producerat mer energi än vad som gick åt
till dess egen tillverkning. Ett vindkraftverk på
1 megawatt - dvs något större än verken vid
Lännäs kyrka - kan varje år producera ca 2 500
MWh, vilket motsvarar behovet av hushållsel i
500 villor. Om ett sådant kraftverk ersätter
kolproducerad el motsvarar detta:
• Minskade svaveldioxidutsläpp med ca 3
ton/år
• Minskade kvävedioxidutsläpp med ca 2,5
ton/år
• Minskad brytning av nära 1 000 ton kol/år

• Minskade koldioxidutsläpp med ca 2 500
ton/år, dvs. ungefär lika mycket koldioxid som
1000 personbilar släpper ut under ett år.
Hur man uppfattar vindkraften i landskapet är
helt och hållet subjektivt – d v s en smaksak.
Många tycker att vindkraftverk är vackra, medan
andra tycker att de är fula. Flera undersökningar
visar att flertalet människor är positivt inställda
till vindkraft eftersom man vet att det är ett
miljövänligt sätt att producera el. Får man
dessutom direkt nytta av ett lokalt vindkraftverk
så är det få som är negativa.
• Vindkraften, liksom all annan infrastruktur för
teknisk försörjning, kräver ett visst tillfälligt
intrång i naturen - jämför med kraftledningar,
mobiltelemaster etc
• Intrånget kan minimeras genom att
vindkraften koncentreras till så få platser som
möjligt med goda vindförhållanden
• Vindkraftverk, ska efter noggrann prövning av
tillståndsgivande myndigheter, placeras med
stor respekt för natur, kultur samt friluftslivets
och bygdens intressen
Vid projektering av vindkraft ser man alltid till
att ljudnivån vid de närmast intilliggande
bostäderna ligger under gränsvärdet 40 dBA.
Som regel innebär detta ett avstånd på minst 400
meter. Oftast hörs ingenting på det avståndet
men under vissa väderleksförhållanden hörs ett
svagt svischande ljud från rotorbladen. Likaså tar
man alltid hänsyn till de långa växlande skuggor
som rotorbladen kastar vid lågt stående sol.

Det kom ett brev till redaktionen!

Ny säsong med nya värdar på Värdshuset
Hej Ö-bladets läsare!
Vi tänkte göra en kort presentation av oss och
av sommarens program för Vinöns värdshus.
”Vi” är två bröder som heter Janne och Johan
Wilhelmsson och vi har mångårig vana inom
restaurangbranschen.
Janne är en av killarna som byggde och startade restaurang Drängen i
Örebro år 1994, där han arbetade till 2001 då han började på Virginska
skolan som restauranglärare för döva och hörselskadade elever. Janne har
befunnit sig där sedan dess.
Johan köpte in sig i Drängen 1999 och driver det än idag tillsammans med
några delägare. Bröderna har även meriter ifrån Grand Hotell i Falkenberg,
Gamleport i Göteborg, Slottskällaren och Royal Arms i Örebro samt
Valentino i Stockholm.
Nu har vi fått möjlighet att driva värdshuset på Vinön i sommar och ser fram
emot det med stor glädje, vi hoppas att vi kan bidra till att hålla Vinön
levande. Ni kommer också att stöta på våra familjer då Jannes fru Kicki
kommer att arbeta en hel del på värdshuset. Johans fru Veronica arbetar så
mycket hon hinner eftersom hon driver Salong Huvudsaken i Örebro.
Det finns också en hel drös med barn som kommer att synas (och
förmodligen höras). Janne har fyra barn i åldrarna 6, 8, 14 och 17år. Johan
har två barn som är 5 och 7 år.
Vi ser fram emot en fantastisk sommar och hoppas att vi ses!

Varmt Välkomna till Vinöns Värdshus
önskar Bröderna Wilhelmsson.

Vi slår upp portarna på Midsommarafton.
Mellan kl. 12.00-16.00 serveras en midsommarbuffé.
Öppettider:
sönd-månd-tisd
onsd
torsd-fred
lörd

12-17
12-17 och 19-24
12-24
12-17 och 19-24

Säsongsavslutning den 11 augusti
För bokning av bord och biljetter ring: 019-44 80 10 eller 070-763 21 56.
Onsdagar, samt fredag den 10 augusti endast förbokade biljetter.
Se även Vinöns hemsida www.vinon.se Värdshuset!

Sommaren 2007

fredag

22 juni Midsommarbuffé

lördag

23 juni Öppet 12.00 - 24.00

onsdag

27 juni Plura & Carla

fredag

29 juni Pubafton

lördag

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

onsdag

4 juli

Anders F Rönnblom

fredag

6 juli

Pubafton

lördag

7 juli

Whiskey And Dynamite

onsdag

11 juil

Linda Gail Lewis

fredag

13 juli

Pubafton

lördag

14 juli

Mattias Lilja med company (Country/Americana)

onsdag

18 juli

Eva Eastwood

fredag

20 juli

Pubafton

lördag

21 juli

Systrarna K

onsdag

25 juli

Roffe Wikström

fredag

27 juli

Pubafton

lördag

28 juli

Öppet 12.00 - 24.00

onsdag

1 aug Jack Vreeswijk

fredag

3 aug Pubafton

lördag

4 aug Double Inn (Irländsk musik)

onsdag

8 aug Mats Ronander

fredag

10 aug Micke Rickfors

lördag

11 aug Säsongsavslutning 12.00-24.00

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

Av
Maria Andersson

Del 4 Åren 1947 – 1976
1947
I januari 1947 begärde Rut Svensson inträde i församlingen, vilket beviljades.

1948
På årsmötet den 4 januari 1948 sjöngs sång 358 varefter Lisa Eriksson och Maj Persson intogs
i församlingen.
Under året beslutas även att köpa tegel och reparera taket på Missionshuset. Det var Erik
Karlsson som tillfrågades att utföra arbetet. Målare Ekblad fick kalkstryka väggarna.
Maj Persson och Lisa Eriksson valdes till revisorer i slutet av 1948.

1949
År 1949 beslutas att den jordbrukarkurs som är planerad att hållas på Vinön inte får hållas i
Missionshuset.
På församlingsmöte den 24 maj sjöngs sång 495, varefter Sivan Nilsson beviljades inträde i
församlingen, därefter ledde Axel Pettersson och Frans Olsson i bön.

1950
Den 23 juli 1950 beslutar församlingen att indraga elektriskt ljus i missionshuset. För att klara
kostnaderna togs ett lån.

1951
År 1951 fattas beslut om att fernissa golvet och att inköpa en flanellograf och sångböcker till
söndagsskolan.
Avlidne medlemmen Olaus Eriksson skänker 500 kr till församlingen med en önskan att
församlingen ser till att det finns en blomma på hans grav.
Det beslutas att fira söndagsskolans 100-årsjubileum med ett större möte under hösten.

1952
I februari 1952 intogs Bertil Uppström i församlingen.
Frälsningsarmén ska hålla ungdomsläger vid Missionshuset.
På församlingsmöte beslutas att hålla en ljusfest söndagen 16 oktober kl. 19.00
Evangelister detta år var Maj Hellström och Margareta Johansson (Nilsson)
Det fanns planer på att fira Matilda Nilssons hundraårsdag i Missionshuset, men det framgår
inte av protokollen om det var genomförbart.

1953
På våren 1953 hålls minnesgudstjänst efter mångårige medlemmen Johannes Andersson.

Inga Andersson beviljas inträde i församlingen på betyg från Hällefors församling.
I juni bildas Matilda Nilssons 100-årsfond. Denna fond var avsedd till Söndagsskolverksamheten.(Denna fond förvaltas nu av Lännäs Frikyrkas Ungdom)
I november 1953 begär Börje Nilsson inträde i församlingen vilket beviljades och han intogs i
församlingen 20 december detta år.

1954
I maj månad 1954 invigs den nya sångboken. På sommaren detta år hålls ett juniorläger vid
Missionshuset. Detta läger hölls en gång till under 50-talet men de flesta åren under 50-talet
ordnade baptistförsamlingen läger vid ”Erkers Karls”
Ur församlingsmöte i sept. 1954 läser vi: ”Syföreningen skall besöka Kilsmo, samt anordna
invigning av sångböckerna och vid detta tillfälle kalla ”Halleluja-Olle” (Olle Bäckne).”
I december meddelar föreståndaren att Axel Pettersson lämnat en gåva å 500 kr i samband
med sin 80-årsdag.

1955
På årsmötet 1955 meddelas att Rudolf Sjögren skänkt ved till Missionshuset.
Bertil Uppström och Maj Persson skänkte julgransbelysning.
Den 30 januari beslutas att skaffa en oljeeldningskamin.
I februari samma år upplöstes ungdomsföreningen, men juniorföreningen finns kvar (senare
SMU).

1956
Till kökskommitté 1956 valdes Ingrid Andersson, Elsa Winberg, Alva Nilsson och Inga
Andersson. I december beslutas att prata med baptistförsamlingen om ändring av
söndagsskolan.

1957
Församlingens 80-årshögtid planeras i februari 1957. Festen flyttas fram till juni månad.
Vinöns Baptistförsamling samt grannförsamlingarna i Lännäs och St. Mellösa inbjuds. Man
bjuder även in sångare från St. Mellösa och förutvarande predikanter. Det ordnas med mat för
tillresande festdeltagare.
Missionshuset har under våren renoverats och återinvigs i samband med 80-årshögtiden. En
jubileumsinsamling görs.

1958
År 1958 skrapas och rappas Missionshuset utvändigt och det sätts upp ett kors på södra
gaveln.

Alva Nilsson var söndagskollärare och syföreningsföreståndare, hon var också en av de första
kvinnliga styrelse-ledamöterna. Lisa Eriksson var med 1955. 1959 var Maj Persson ordinarie
ledamot samt Alva Nilsson och Margaretha Nilsson suppleanter.
På 50-talet tar sig kvinnorna in i församlingens styrelse men karlarna tar aldrig plats i
kökskommittén, hur hänger det ihop????

1960
Axel Pettersson avlider på våren 1960, det hålls en minnesgudstjänst och görs en
minnesinsamling i samband med den.
Den 19 juli håller SMU en Gudstjänst vid en båt vid färjeläget. Även ålderdomshemmet
besöks detta år.
Juniorledare vid den här tiden i början på 60-talet var Edvin Hermansson, Maj Persson samt
Margareta och Börje Nilsson.
Det är på 60-talet som de berömda SMU-aktiviteterna i Nilssons kök äger rum.
Nu på 60-talet inleds samarbetet med Baptistförsamlingen med söndagsskola och
Gudstjänster varannan söndag.

1962
1962 är första året som det står i protokollet att kalla Olle Bäckne att tala och sjunga första
Advent. Detta uppdrag skötte han sedan åt församlingen i många år framåt ända tills han blev
för orkeslös att komma. (Han dog 1976)
Vem av oss minns inte den fina adventskänslan och förväntan som han byggde upp i
Gudstjänsten? Och de roliga tefaten som han spelade på, finns det någon som har lyckats
spela som han på dessa? Jag har inte fått den rätta adventskänslan sedan Bäckne slutade.
Hjalmar Widlund fanns med som styrelseledamot under många år och var även föreståndare
för söndagsskolan under 40 och 50-talet. Det är ändå att leda i bön som var hans huvudsakliga
uppgift i församlingen. Det är åtskilliga protokoll där det står att ”Hjalmar Widlund avslutade
med bön”.

1963
År 1963 såg styrelsen ut så här: Edvin Hermansson, Bertil Uppström, Josef Nilsson, Börje
Nilsson, Alva Nilsson, Sven Andersson, Hjalmar Widlund och Lisa Eriksson (suppleant).
Detta år beslutades om tältmöten på sommaren, dessa hölls vissa år ända in på 70-talet. Det
var Bernhard Andersson som fraktade tältet till Vinön. I stort sett alla ”gubbar” som fanns var
med och satte upp tältet. Vi barn sprang bara i vägen, men det var så spännande, eller hur?
De som höll i tältmötena under 60-talet var Bröderna Öhman som även höll barnmöten.
Något eller några år medverkade Torsten Åhman och Kurt Sandström. De spelade elgitarr,
något som var mycket nymodigt för Vinön i alla fall. Torsten Åhman bodde hos Paul och
Alice Larsson och Kurt Sandström bodde hos Börje och Margareta Nilsson. Kurt Sandström
fick ibland hjälpa Naemi Olsson att passa Börje och Margaretas barn. Och vid ett tillfälle då
Börje var sjuk fick de även hjälpa till att köra in hö med häst och vagn. De höll inte ut i en
sväng och därför stjälpte lasset!

1967
Vid Pingst 1967 firas församlingens 90-åriga verksamhet. Baptistförsamlingen, samt
församlingarna i Lännäs och St. Mellösa inbjuds. Per Sundin och Seth Linderyd kallas som
talare. Alla medlemmar som har fyllt 80 år ska få blommor vid jubileet. Dessa var: Hjalmar
Widlund och Josef Nilsson som båda var födda 1885. Det finns kort i Missionshuset från
några av dessa jubileumshögtider.

1970
På årsmötet i januari 1970 hålls en tyst minut för att hedra hemgångne föreståndaren och
ordföranden Edvin Hermansson.

1971
I januari 1971 valdes följande styrelse: Bertil Uppström (ordf. och kassör) Börje Nilsson
(v.ordf. och sekr.), Lisa Eriksson (v.sekr), Alva Nilsson, Margareta Nilsson, Margit Uppström
(suppleant) Denna styrelse omvaldes sedan helt eller delvis i många år framöver.

1975
På årsmötet 1975 hålls en tyst minut för de hemgångna medlemmarna Hjalmar Widlund och
Valfrid Andersson.
Det beslutas på årsmötet 1975 att ha tältmötesserie samt sommarby i SMF-rådets regi med
Rolf Gabrielsson som ledare och Hans Gunnarsson som talare. Detta arrangemang var mycket
roligt och välbesökt av oss ungdomar. Det kom även ungdomar från andra orter och till och
med från andra länder. På kvällarna var vi med lägerdeltagarna och fikade efter tältmötena
och på dagarna var vi med och spelade volleyboll.

1976
1976 är det så dags för 100-årsfesten! För att berätta om den har jag valt att ta citat ur Nerikes
Allehanda, som gjorde ett reportage före och ett efter festen. ”Vinöns Missionsförsamling
firar på Pingstdagen en 100-årig verksamhet. I högtiden medverkar distriktsföreståndare
Birger Dahlkvist med fru från Eskilstuna, pastor Seth Linderyd, Örebro och en sånggrupp från
St. Mellösa Missionsförsamling. Dessutom blir det historik, servering och insamling av
jubileumsoffer. För att bereda intresserade från fastlandet möjligheter att delta i jubileet har en
extra färja insatts från Hampetorp.” Vidare citerar jag ur Nerikes Allehanda: ”Med högtidstal,
sång, musik och tillbakablickar firades Vinöns Missionsförsamling på Pingstdagen den 100åriga verksamheten. Gamla trofasta veteraner plockades fram i rampljuset och hyllades med
blommor. Hyllningen kom också församlingen till del från förbunds och distriktsmissionen,
grannförsamlingar och enskilda personer. Det var inte enbart vinöbor som mötte upp till
högtiden i det lövade och blomstersmyckade missionshuset. Bland de 100-talet besökarna
märktes också många trosfränder från fastlandet.” Bland gratulanterna märktes Paul Larsson
som framförde gratulationer från Vinöns Baptistförsamling, Olle Juhlin framförde en hälsning
från Lännäs Missionsförsamling, Lennart Eriksson representerade Vinöns Blåbandsförening.
Alva Sjögren förmedlade några glimtar från sin tid i Vinöns Kristna Ungdomsförening.
Brevhälsningar kom från Rut Sjögren och kyrkoherdeparet Knut och Margareta von Schoultz.
De veteraner som plockades fram och blev blomsterhyllade var Hilma Widlund, Emelia
Andersson och Alva Nilsson. Vid det här jubileumstillfället var det bara Hilma som orkade
närvara. Just detta jubileumsår hade Emelia varit medlem i 63 år, Hilma i 56 år och Alva i 49
år. Hilma och Emelia var systrar och jag minns en händelse med dessa båda
församlingsveteraner som grep mitt hjärta mycket djupt. Det var annandag jul 1975, och vi
hade tagit med farmor Emelia till bönhuset, och då träffar hon Hilma på trappan och de börjar
gråta och funderar över om det inte är sista gången de ses i bönhuset. Det var sista gången,
sedan orkade inte Emelia följa med fler gånger.
Forts. följer i nästa nummer

Det här är min ”räddning” när vi får
oväntade gäster. Alla ingredienser kan man
ha hemma.
FESTLIG RISRÄTT
8 port
Ugn 200-225°
ca 1 ¼ l kokt ris (4 dl okokt)
2 buljongtärningar eller 1 tsk curry
¾ - 1 kg räkor med skal
ca 500 g champinjoner, färska, frysta eller
på burk
smör eller margarin
400-500 g vit eller grön sparris, på burk
eller djupfryst
1 ½ dl vispgrädde
1 ½ dl majonnäs
3 ägg
ca 1 ½ dl riven ost
Gör så här
Koka riset enl anvisning på paketet. Tillsätt
också buljongtärning eller curry. Skala
räkorna. Borsta färsk svamp och skölj om
det behövs. Skiva hel svamp. Häll av spadet
från burksvampen. Fräs svampen i lite fett
för att få fram mesta möjliga smak. Häll av
spadet på burksparris eller koka den frysta
enl anvisning på paketet. Skär sparrisen i
bitar. Bred ut riset på ett ugnssäkert fat.
Fördela räkor, svamp och sparris ovanpå
riset. (Sparrisen kan bytas ut mot
motsvarande mängd lättkokt purjolök i
bitar.) Skilj på äggens gulor och vitor. Vispa
vitorna till hårt skum. Vispa grädden. Rör
först ner gulorna och majonnäsen i den, vänd
sist försiktigt ner äggviteskummet. Bred
såsen över alltsammans på fatet. Strö över
osten. Sätt in fatet i övre delen av ugnen i
225°. Grädda tills rätten fått fin färg, 10-15
min.
TIPS! Rätten kan förberedas fram till
gratineringen, såsen ska vara nygjord. Om
riset är kallt, sätt in fatet i mitten av ugnen
och grädda ca 25 min i 200°.
OBS! Om du vill göra till 4 personer halvera
receptet men tag 1 dl grädde, 1 dl majonnäs,
2 ägg och ca 1 dl ost till såsen.

Lax på lite spännande sätt med gremolata,
dvs citron, persilja och vitlök som serveras
med saffransris. Med kallt vitt vin blir det
en riktigt festmåltid.
ITALIENSK LAXFILÉ
4 port
500 g laxfilé eller 4 portionsbitar, helst med
skinnet kvar
salt, peppar
1 msk smör eller margarin
Gremolata
Rivet skal av 1 citron
2 msk hackad persilja
2 vitlöksklyftor, finhackade
Saffransris
3 dl basmatiris
½ pkt saffran
2 stjälkar blekselleri
Sås
200 g krossade tomater
1 dl grönsaksbuljong
1 vitlöksklyfta
salt, peppar
Gör så här
Skär laxfilén i bitar, låt skinnet vara kvar.
Krydda med salt och peppar. Bryn laxen
först med köttsidan mot stekpannan, vänd
och stek med skinnsidan ner. Eller stek med
skinnsidan ner i ugnspanna i ugn (175° i 1520 min).
Gremolata: Blanda citronskalet, persiljan
och
vitlöken.
Strö gremolatan
över
laxbitarna. Skär sedan sellerin i cm-stora
bitar. Koka riset enl anvisn på förpackningen
med saffranet och sellerin i vattnet.
Sås
Koka upp krossade tomater och buljong och
pressa i vitlöken. Smaka av med salt och
peppar. Späd ev med lite vatten.

Smaklig måltid!
Christina Johnsson

maj 2007
v. 18
1 tisdag
Första maj

8 - 17

Vinöbagarn har öppet alla helger under maj

Se annons!

2 onsdag
3 torsdag

Fotvård - Inga-Lill Sevefjord i skolan

TIDSBESTÄLLNING

4 fredag
5 lördag

v. 19

18.00

5p-kurs i Utomhuspedagogik, Vår- tema, lörd-månd vid skolan
Styrelsemöte Södra byalaget på Värdshuset

6 söndag

5p-kurs i Utomhuspedagogik, Vår- tema
16 – 17 Biblioteket har öppet

7 måndag

5p-kurs i Utomhuspedagogik, Vår- tema

8 tisdag
9 onsdag

14.15

Elisabeth Behr i skolan - Zonterapi och massage - TIDSBESTÄLLNING
Öppet hus i skolan, Svenska kyrkan

10 torsdag

Beställ gärna bröd!

11 fredag
12 lördag
13 söndag
v. 20

Sophämtning

14.30
16 - 17

Studiecirkeln “Vinön Förr” har våravslutning
Biblioteket har öppet

14 måndag
15 tisdag
16 onsdag
17 torsdag
Kr.h.dag

10.30

Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt. Kyrkkaffe

13.30

Vårstädning av skola och skolgård

Beställ gärna bröd!

18 fredag
19 lördag
20 söndag
v. 21

16 – 17 Biblioteket har öppet

21 måndag
22 tisdag
23 onsdag
24 torsdag

Beställ gärna bröd!

25 fredag
26 lördag

Sophämtning Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

Pingstafton

27
v. 22

söndag
Pingstdagen
Mors dag

16 - 17

Biblioteket har stängt

28 måndag
29 tisdag
30 onsdag
31 torsdag

Beställ gärna bröd!

1 fredag
2 lördag
3 söndag
Vad händer nästa månad på Vinön? Meddela redaktionen, så kommer det med i kalendariet

