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 för 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.
Texten ovan är hämtad ut förra årets
majnummer av Ö-bladet. Tänk vad man
kan glömma, jag som trodde att våren
var ovanligt tidig i år.
Även i år har skogskarlarna varit
framme. Ni som inte har haft vägarna
förbi Östra skogen bör nog ta en sväng
dit. Jag garanterar att ni inte känner
igen er. Att det fanns så mycket skog på
Vinön trodde väl ingen. Nu är i alla fall
mycket borta. Mer lär tas till hösten
säger ryktet.
Ni som har passerat skolan de senaste dagarna kanske undrar vad det är för
bygge på gång. Jo det ska bli ett litet ”garage” för en hjälmarsnipa som ska
stå som en symbol för Vinön, lagom nära där den byggdes, dvs hos Allan
Eriksson, vår store båtbyggare.
Maj månad är en späckad månad full av olika möten – årsmöten, möten om
färjestugans eventuella flyttning, ett möte om e-handel, m.fl. möten. Sedan
affären lades ner har vi haft lite besvär med handling av mat men nu kanske
det löser sig med detta för den som vill vara med. Läs mer om det i Ö-bladet
och kom på informationsmötet den 13 maj.
Ha nu en skön stund med läsningen av ett innehållsrikt Ö-blad.
Bilderna i detta nummer är tagna av Eva Widlund, RoseMarie Olsson

Ö-bladet är utgiven och bekostad av Vinöns Kultur- och hembygdsförening.
Förutom utdelningen i brevlådorna kan man prenumerera på Ö-bladet som
vanlig post eller som e-post.
Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön
E-postadress: o-bladet@vinon.se Hemsida: www.vinon.se
Vill du bli medlem i föreningen? Medlemsavgiften för 2008 är 80 kr för enskild och
150 kr för en familj. Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på
föreningens konto.
VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, pg 46 94 70 - 9

Förberedande möte
inför mötet med Vägverket/ Färjerederiet angående
förflyttning av färjestugan och stationering av färjan till
Hampetorp.
tisdag 6 maj klockan 19.00 i Vinöns skola
Kom med dina synpunkter.

Alla är välkomna!

Möte med Vägverket/Färjerederiet
onsdag 14 maj klockan 10.30 i Missionshuset
angående förflyttning av färjestugan och stationering av färjan till
Hampetorp.
Kom och säg din åsikt.

Alla är välkomna!

Östra Vinöns vägsamfällighetsförening
har årsmöte onsdag 7 maj kl 19.00 i Vinöns skola
Sedvanliga årsmötesförhandlingar,
val enligt stadgarna samt övriga frågor.

Välkomna!
Styrelsen

Vårstädning av skolan och skolgården
lördag 24 maj klockan 13.30
Hembygdsföreningen bjuder på kaffe.

Alla är hjärtligt välkomna!

är en tradition med gamla anor. I hednisk tid ansågs gränsen mellan levande
och döda vara särskilt svag den här natten, och man hade en högtid för de
döda. 779 dog Valborg, en engelsk prinsessa som hjälpte till att kristna
tyskarna. Hon utsågs till helgon år 893 och det växte fram en kult där häxtro
och motverkandet av onda krafter var viktiga. Tyskarna började bränna bål för
att skrämma bort häxorna, men bålbränningen kom ursprungligen från keltisk
religion.
Vi firar på Stenören, utan häxor men med glada grannar och bekanta vi inte
sett på länge.

Lotterier, fikaförsäljning, chokladhjul samt brasa och sång är de yttre
förutsättningarna.

Välkomna!

VKHF

Stolar säljes
Det finns ett trettiotal blå
stoppade stolar som är till salu.
Man kan köpa några stycken om man
vill. Priset kan diskuteras.
Prata med Solveig Eriksson, Mona Blixt eller
Yvonne Karlsson
VKHF

Ett välbesökt årsmöte…
Den 12 april var det då åter dags
för årsmöte i Vinöns Kultur- och
Hembygdsförening.
Det var många frågor som togs
upp och behandlades och många
fick komma till tals i frågor som
rör föreningen och dess fortsatta
arbete. Några olika projekt
kommer att komma igång under
året. Projektet med bl.a.
högskolekursen i utomhuspedagogik har blivit godkänd. Två andra projekt
som rör en förädlingsstation och möjligheten att hyra sitt boende på Vinön är
i startgroparna och kommer förhoppningsvis att komma igång till hösten. Vi
hade fått in förslag och motioner och alla blev informerade om vad som har
hänt och kommer att hända, både stora och små saker.
Styrelsen med ordförande Mona
Blixt i spetsen som valdes för
2008 består av: RoseMarie Olsson
vice ordförande, Yvonne
Karlsson sekreterare, Solveig
Eriksson kassör, Therese Allard
vice sekreterare och ledamöter:,
Anna-Greta Olsson , Nils
Svensson, Eva Widlund. Nya
ledamöter som valdes in är Peter
Kumlin och Åke Olsson.
Till mötets ordförande valdes Bernt Forsberg och sekreterare Gunilla Bursell.
Själva mötet hölls i
Missionshuset och fikat
efteråt fick vi i skolan.
Mer detaljer om
årsmötet kan man läsa
i protokollet när det
kommer.
/ Rosie

Hemleverans av livsmedel till Vinön – start den 7:e maj
Från den 7:e maj kommer det vara möjligt att beställa mat via vår näthandelstjänst handla24 och
få varorna hemkörda till er som bor på Vinön.
Leverans sker varje onsdag mellan 18:30-19:15. Leveransavgiften är 89kr/beställning. Då ingår
plock och leverans till er dörr. Beställning måste göras senast 24:00 dagen innan leverans.
Första fasen är en provperiod fram till den 27:e augusti. Därefter sker det en utvärdering och
formerna för en fortsättning ses över. Vi tar tacksamt emot idéer, synpunkter eller förslag.
Ni kan redan nu registrera er som kund på www.handla24.se skriv ”Vinön” som ort. Skicka också
ett mail till info@handla24.se med era uppgifter efter ni har registrerat er så kan vi enkelt hitta er
och lägga upp er med leverans till Vinön.
ICA Parken | City | Eko | handla24 har en medveten miljöprofil. Transporter sker med kylbil
som drivs av Biogas. ICA Parken | City var Nordens första Svanen märkta butiker och har också
ett brett sortiment med KRAV och ekologiska livsmedel. Butikerna säljer även det
kvalitetsklassade naturbetesköttet ett samarbete mellan WWF, Örebro kommun och
Länsstyrelsen.

Välkommen till handla24 vår butik på nätet
Benny Frengen
Handlare ICA Parken | City | Eko

Kontaktpersoner
Kristian på plats i en av våra Biogasdrivna kylbilar
Driftansvarig för handla24
Kristian Starck,
070-109 05 24
info@handla24.se
För boende på Vinön
Åsa Ödman
0706-348019
asa.odman@ipbolaget.com

Rapport från Skärgårdarnas Riksförbund (SRF)...
Första helgen i maj var det så dags för årets andra SRF möte.
Denna gång åkte vi till Aspö i Blekinge. Resan tog ca fem
timmar så det var en bra bit.
Aspö är en liten ö som man kommer till via bilfärja från
Karlskrona. Färjeturen tar ca 25 minuter och det är en otroligt vacker båttur. På Aspö
bor det idag omkring 500 bofasta och några hundra sommargäster. Till storlek är ön
ungefär lika stor som vår ö. Där finns bland annat en liten ICA affär, en cykeluthyrning
och kafé.
Vi bodde på Aspö Lotstorn, utnämnt till ett av Blekinges
karaktärsstarka vandrarhem. Lotstornet drivs av Sven- Erik
Löfgren och hustru sedan 1997. Varje rum i utkiken har utsikt
åt alla fyra väderstreck och på plan fem bor man så högt som
33 meter över havet. Tyvärr så fick gänget från Vinön inte bo i
tornet utan i en av de tre nybyggda stugorna på tomten. Det
var först till kvarn som gällde.
Helgens tema var att ta fram områden inom vilka SRF ska
arbeta de kommande åren. Målet var att bilda arbetsgrupper
och vi kan väl säga att styrelsen som representant för
skärgården ansåg att det fanns en hel del att arbeta med.
Det som binder oss samman är att det tycks finnas liknande
problematik på alla små öar och skärgårdar. Men under helgen
kom vi fram till att de områdena som var extra viktiga att enas
kring är; företagande, kommunikation, boende, strandskydd,
ungdomsfrågor m.fl.
Från Vinön kommer Therese och Rosie att ingå i en arbetsgrupp som arbetar med
företagsfrågor och boendefrågor. Dessutom kommer Therese att hjälpa till med
strandskyddsproblematiken, som är en brännhet fråga.
På Aspö finns ett antal före detta militära anläggningar. Den äldsta, Drottningskärs
Kastell, från 1600-talet var den plats där vi fick avnjuta våra måltider. Det var en otroligt
häftig miljö att vistas i och i det dova ljuset och den aningen kyliga miljön smakade
maten utsökt.
Lennart Andersson från Söderhamns Kust- och
Skärgårdsförening visade ett bildspel om olika
alternativa avloppsanläggningar i skärgården. Detta
bildspel kommer vi snart att ha tillgängligt här på
Vinön för dem som är intresserade. Förutom små
avloppsanläggningar finns även information om
rent vatten och kompostering. Hembygdsföreningen kommer även att visa bildspelet vid
något möte framöver.
Therese, Rosie och Eva

Studiebesök till Åloppe med Bondecirkeln
Den 10 april kom vi då iväg till
Åloppe Ekomat i Uppland. Det var
Inga Philipsson och Solveig
Pettersson som tog emot oss och
började visa oss runt i
byggnaden.
Som det är nu håller man på med
tre olika delar i produktionen.
Nöt- och lammkött som styckas
och körs ut till konsument i
köttlådor. Frukostmarmelad med
morot som bas och färdigmat
som skickas ut tull specialbutiker. Det är tre företag som håller till i huset, man
har sin butik öppen på söndagar alla varor som passerar är ekologiska.
Det hela började med att byalaget satte sig ner och funderade på vad man ville
med sin by. Man kom fram till att förädling av råvaror var något att satsa på.
Man har en ekonomisk förening men 13 personer som äger huset och de får
rabatt på varorna som passerar. Solveig som gör marmeladen betalar en
månadshyra. Köttet och färdigmaten köper föreningen in och säljer den sedan.
Man betalar sen löner till de som förädlar. En person har hand om ekonomin.
I inledningsskedet hade
man mycket kontakter
med SLU
(lantbruksuniversitetet) i
Uppsala som ofta kom på
studiebesök. Det var även
personer i den ekonomiska
föreningen som var med
och byggde. Man har
många olika kompetenser
så man kunde bygga huset
för ca en miljon och sen
kunde man söka tillbaka
30% på inköpt materiel
från länsstyrelsen. Man köpte in många inventarier begagnade och till dem fick
man inget bidrag. De räknar med att arbetsinsatsen som frivilliga lade ner var

värt lika mycket.
För att göra
arbetet roligare
hade man många
fester och bra
stämning.
Man har ett
grovkök där man
skalar rotsaker,
från det rummet
går man in till
rummet där man
kokar marmeladen.
Det finns en avdelning där man styckar köttet med tillhörande kylrum. Man har
även ett kök där man tillreder färdigmaten. Man har haft kontakt med miljö- och
hälsa på kommunen från början men de ville ha färdiga lokaler att ta ställning till,
man har dessutom haft stor personalomsättning vilket försvårat arbetet.
Man hade lite draghjälp med marknadsföringen med att landshövdingen kom och
invigde huset och det skrevs en hel del artiklar. Man har också draghjälp av att
vara medlemmar i KRAV. Under några år hade man också öppen gård då man bjöd
in andra till en marknad. Man hoppade i hö och lät barnen klättra på traktorer
och byalaget hade hand om kaffeförsäljningen.
Vi fick många bra tips på praktiska detaljer och strukturer och vi som var med
var mycket nöjda med dagen och hade fått många svar på frågor som vi hade!
/Bondecirkeln genom Rosie!

Samarbetspartner till släpkärra sökes!
Vinöns Kultur- och Hembygdsförening har fått in ett förslag på att köpa in en
släpkärra som sen kan hyras ut till folk på ön. Det här är ett bra förslag så nu
undrar styrelsen om det finns någon som kan ha hand om kärran och sköta
uthyrning och besiktning. Om det funkar bra kan man ju även köpa in en
djurtransport och båtkärra på sikt.
Välkomna att höra av er till någon i styrelsen!
/Styrelsen genom Rosie

KONFERENSER
i nygammal skolmiljö

Vi har öppet
lördag-söndag-helgdagar i maj
kl 8-17
fr.o.m 1 juni öppet dagligen

Vi ordnar dagkonferenser för mindre
grupper upp till 25-30 personer, även
fika och mat på möten och privata
tillställningar, t.ex. födelsedagsfester,
dop, begravningar.

Beställningar mottages som vanligt
tel. 019 - 44 81 60
070 - 239 02 11
Sten o Mariann Karlsson
__________________________________

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 7 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

Stuga på Vinön

STUGA
ATT
HYRA

4 bäddar,
tillgång till toalett och dusch.
Lakan finns att hyra.
Stugan uthyres per dygn eller
veckovis.

Utrustad för
självhushåll,
6 bäddar
Uthyres per vecka
Under lågsäsong även för dygn eller
veckoslut

Ring Yvonne Karlsson
019-44 80 57 eller 073-928 04 05

Ring för info
070-314 59 71
070-547 85 24
019-44 81 16
Pris per vecka från 1500 kronor

Vinöns Kultur- och hembygdsförening

Hälsningar Ethel & Anna Pettersson

_________________________________

_________________________________

Intresserad?

Önskas hyra/köpa
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

Vi har ingenstans att bo när Värdshuset
öppnar i juni

Vi söker med
ljus och lykta
efter någon som
vill hyra ut eller
sälja sitt torp
eller stuga.

Hälsningar Johan Wilhelmsson
med familj.
070-7632156 eller 019-325216

Vinökraft
Ljud, skuggor och markutnyttjande
samt ekonomi var frågor som togs upp
när Vinökraft träffade närmare 20-tal
markägare i Vinöns skola en söndag i
mitten av april.
Representanter för Vinökrafts styrelse berättad
om de miljöfaktorer som avgör var det är möjligt
att placera vindkraftverk i förhållande till
bebyggelse. Normerna hos myndigheterna och
beslut i miljödomstolar styrs av dessa miljöfaktorer och har lett fram till att avståndet till
bebyggelse gärna bör vara ca 500 meter. På det
avståndet finns normalt en marginal till bullerriktvärden samt de effekter av skuggor som
brukar tillåtas. Konsekvenserna av detta blir att
det är ett ganska begränsat område som kan
lämpa sig för vindkraft på Vinön när man tar
nödvändig hänsyn till befintlig bebyggelse.
Ritas en cirkel med 500 meters radie runt varje
hus i nordost så får man ett timglasformat område
som är 500 meter långt och upp till ca 100 meter
brett dit inte cirklarna når fram – se kartan nedan.

Ö-bladet maj 2008

Intrångsersättning
Några olika modeller för intrångsersättning till
markägare presenterades på mötet. Ersättningen
är tänkt som en kompensation för att
möjligheterna minskar för att bygga bostadshus
eller ytterliggare ett vindkraftverk på marken. Intill
verket är påverkan störst och därför är det
förslaget något högre kompensation i närområdet.
Skogsbruket och jordbruket i området förväntas
inte påverkas av ett vindkraftverk.
I bibliotek i Vinöns skola finns boken ”Vindkraft på
Lantbruk” som Vinökraft har köpt in. Boken är
utgiven av LRF och är tänkt bland annat som en
vägledning för markägare när mark utnyttjas för
vindkraft. Boken går att låna för den som så
önskar.
Text och bild - Bernt Forsberg
--Vinökraft - gm Ulf Johnsson - Telefon 019-44 80 11

www.vinon.se ~ företag/vindkraft
E-post: vinokraft@allt1.se

Med hjälp av de
på kartan inritade
cirklarna kan två
delområden identifieras som ligger
minst 500 meter
från bebyggelse.
Ett område ligger
250 meter norr om
vägen till Stora
holmen och det
andra området 100
meter söder om
vägen. För båda
områdena gäller
att de ligger ca 150
till 200 meter från
strand.
På kartan är inte
gränsen för strandskyddet på 100
meter inritad.

Vinökraft
Kallar alla medlemmar till

vårstämma
Den 18 maj kl. 10.30
i missionshuset
Dagordning
1 Stämmans öppnande enl. formalia.
2 Styrelsens information
- Ekonomi o verksamhetsberättelse
3 Styrelsens information om förutsättningarna för vindkraft på Vinön
4 Ersättning för nedlagd tid och
kostnader för föreningen
5 Beslut om fortsatt arbete för
vindkraft på Vinön
6 Styrelseval
7 Övriga frågor
8 Avslutning
Välkomna! /styrelsen

- Bli medlem i Vinökraft
Föreningen jobbar för att miljövänlig
vindkraft ska kunna produceras på Vinön
och att en del av avkastningen samtidigt
ska kunna användas för att främja öns
framtida utveckling.
Medlem i förening blir man genom
att betala in årsavgiften 100 kr på
föreningens bankgiro 5577-3592.
I meddelandefältet anger man samtidigt
sitt namn och e-postadress, och/eller
telefonnummer.
Medlemskapet är personligt. Medlemskap
i föreningen medför inga bindande krav
på ytterliggare ekonomiska insatser men
däremot så ska man framöver ges förtur
till att teckna andelar i ett ev. framtida
vindkraftverk - om man så vill.

Matbeställningar
från handla24

Informationsmöte
om handla24

Hjälp kommer att finnas på skolan den 6
maj från klockan 17, innan färjemötet.

Den 13 maj, när vi har hunnit göra en
beställning och kommit på en del frågor
kommer en eller ett par personer från
handla24 och träffar oss.

Det går också bra att ringa eller komma
förbi mig dessförinnan.
Åsa Ödman 44 80 19

Alla intresserade är välkomna till skolan
klockan 18.45

Observera att första utkörningen är
den 7 maj- redan nu kan man
registrera sig och beställa, eller
börja på en beställningslista som
man sedan slutför senast den 6 maj.

Myrornas krig och dagdrömmar
Här på Åland växer det Gullvivor i stora hav i skogarna om våren.
Jag som såg dem i flockar om två eller tre under min uppväxt är lätt
chockad av mängderna och trodde inte mina ögon första gången jag
såg ett dylikt hav. I vår favoritskog växer det allt möjligt under
försommaren, allt i stora mängder. Först kommer blåsipporna sedan
vitsipporna, svalört och nunneört sen gullvivor, liljekonvaljer, orkidéer och något
som liknar kråkvicker. Vi åker ofta dit till skogen och tar en söndagspromenad i
överflödet. Jag och min man kikar ivrigt efter orkidéer och ovanliga fåglar medan
banen gör sitt bästa för att slita de rara blommorna ur jorden och skrämma allt
fjäderfä all världens väg.
Obligatoriskt fika intas innan vi vänder tillbaks till bilen igen. Strax utanför udden
där vi har vårt favoritställe går finlandsfärjorna riktigt nära land och jag pekar och
säger åt barnen: ”Titta på den stora båten” och ler fånigt. Barnen konstaterar att de
ser båten och fortsätter sedan, helt ointresserade av båten, att mosa
myror. Vi föräldrar säger åt barnen att de ska vara snälla mot myrorna
och i nästa mening att de inte ska ta i myrorna för de bits nämligen.
Barnen ger oss en misstrogen blick och fortsätter åter sitt korståg mot
myrorna.
Nu när den första värmen kommer så blir min längtan till sommaren ännu starkare.
Jag kan riktigt känna hur det känns att ligga där på stranden och gräva ner tårna i
sanden. Jag tänker lite på de härliga somrarna på Vinön där vi som barn alltid hade
nära till bad och till abborrmete (läs mörtmete).
Efter en söndag i skogen sitter jag skönt i solen på altanen medan barnen vilar och
jag blundar en stund och vips så är jag tolv år igen och det är sommar på Vinön.
I min fantasi tar jag en kvällspromenad på min ö. Jag tittar upp mot
den ljusa sommarkvällshimlen där svalor fortfarande jagar efter
insekter, jag hör deras tunna sirliga kvitter och ovanför dem finns de
sommartunna molnen. Träden och häckarna är ljuvligt gröna och
asfalten är ljummen med fläckar av tjära. Om man kliver i dem, vilket
jag självklart gör, så får man svarta fläckar under fötterna som sitter kvar i veckor.
Men vad gör det jag behöver inte ha skor på mig igen förrän skolan börjar.
Klockan börjar närma sig tio och över åkrarna mot östra skogen ligger sommaren
tung av dofter och ljud. Rågen skimrar blågrön och någonstans där bland stråna
sticker ett par öron upp. Det är helt stilla och jag kan höra färjan som kommer mot
land ända hit till norra byn. Det förebådar att det snart kommer några bilar. Kommer
det någon jag känner? Jag ser från vägen att det lyser i Barbros kök och det verkar
vara fullt hus, jag undrar stilla om Anders är hemma eller är han kanske ute?
När jag går förbi domarringen tänker jag lite på historien om rövaren som ska spöka
där vid gravhögarna, där hans skatt ligger gömd. Var det på torsdagar när der är

fullmåne som han visar sig eller….det går en liten ilning av olust genom mig. Tänk
alla gånger som jag har cyklat så fort jag någonsin orkat förbi det här spökstället på
väg hem om kvällen.
I Torstens och Anna-Lisas ladugård råmar korna och det doftar kodynga, i deras
trädgård går det ungtjurar så jag byter till andra sidan av vägen för säkerhets skull.
Jag går förbi telefonkiosken och på fotbollsplanen vid skolan spelar Vinöns
fotbollsentusiaster en kvällsmatch och där var visst Anders. Jag stannar och pratar
en stund och lovar att följa med ner och bada efter matchen. Nu är det sent och jag
hör bimaskarna svärma högt ovanför mitt huvud. Jag sätter mig vid vägkanten för
att invänta att andra halvlek ska ta slut.
Det kom visst inga bilar med färjan. Men nu kommer pappa och Sune som har kört
färjan, det var sista turen. Pappa vinkar från bilen när de åker förbi och säger mig
med sin blick att jag ska komma hem i tid. Hemma väntar mamma på honom med
kvällskaffe och förmodligen också med en bulle eller två. De sover antagligen när
jag kommer hem senare. När fotbollen är slut så får jag
skjuts på någons pakethållare ner till stenbryggan. På
vägen lyckas vi övertala Anna-Karin att följa med,
antagligen så kommer hon att stanna på bryggan. Hon
badar inte så gärna men vi andra badar i solnedgången.
Vi diskuterar alla livligt vikten av att, när vi blir
vuxna, äga en John Deere traktor. Alla är vi eniga om
att det är av största vikt att någon gång få äga en John
Deere – traktor.
Plötsligt väcks jag ur mina dagdrömmar, ansiktet bränner av solens värme och jag
funderar lite på om man skulle kunna få in båda barnstolarna i en John Deere
traktor.
Med förhoppning om en varm och fin försommar önskar jag alla en skön valborg!
Therese Arvidsson

Södra Vinöns Byalag
har årsmöte torsdag 29 maj
kl 19.00 i Vinöns skola
Välkomna!
Styrelsen

Träd
När vi först hade vårt hus på Vinön gick ett stängsel strax bortom, åt öster, och
bortom det låg hagen med tallar, enbuskar och tjärblomster. Där gick bondens kor i
bete. Hagen var långsträckt och på andra sidan en stenmur vidtog en mager åkerlapp. På
ett sluttande stenblock intill muren hade bonden lämnat kvar en sorts långa spetsiga
metall”fingrar”. Det måste ha varit utslitna delar till något redskap, men det var inte till
plogen, inte till harven men till ett hästdraget skörderedskap, trodde vi. I alla fall, där
vid hällen växte ett stort oxelträd.
Kring huset hade vi redan uppvuxna tallar, björkar och rönn. Men min pappa David var
mäkta stolt över att ha en oxel i närheten. Det var kanske därför han ville ha med den
delen av åkern, där oxeln stod, när han erbjöds köpa hagen bakom vårt hus. När vi var
små berättade han gång på gång att oxeln växer bara i Sverige och ingen annanstans i
hela världen. Oxeln är en av de ca 45 vilda trädsorter som finns i landet.
När Rachel besökte oss på ön första gången ville jag förstås visa trädet och hon sade:
”Oh, ja, och kommer du ihåg när jag visade dig min mors favoritlönn ute på fältet som
min far köpte till bakom vårt hus i Ottawa, Kanada.”
” Ja, men, vi har lönn i Sverige också”, invände jag.
”Men inte som i Kanada. Där är bladen så stora att de täcker ansiktet!”

”Nå, men oxeln är speciell för Sverige även om den inte är ett ädelträ som ek eller ask”.
Den växer upp till norra Gästrikland och kan bli 15 meter hög. Den tycker om
kulturmark, gärna kalkrika backar och lövängar. De parflikiga mörkgröna bladen är
gråludna på undersidan. På våren blommar trädet med gulvita blomknippen som mot
hösten blir till orangegula bär. Fåglarna äter dem med förtjusning.
Det var då, och senare så småningom, bodde vi på en skogtomt i Vallentuna kommun
halvvägs mellan Stockholm och Uppsala. Kommunen är gammal kulturbygd med skog och
gårdar som har anor från forntiden. Åtta medeltidskyrkor finns inom kommungränsen
och säkert hundratals runstenar. På själva skogstomten finns ett timmerhus från 1700talet samt två nyare hus byggda i gammal stil. Framför varje hus står sommartid Allan
Erikssons berömda trädgårdsmöbler i ek. Virket till möbler och båtar, berättar Allan,
brukade han välja ut på Segersjö gods marker. Fernissan på våra möbler har vi låtit
flagna, stolar och bord har i stället behandlats med så kallad Roslagsmahogny. Det är en
blandning av lika delar terpentin, rå linolja och trätjära och den stryks på uppvärmd.
Sådan ytbehandling tycker vi passar våra faluröda hus. Allans två eksnipor, som vi har,
behandlas också vår och höst med Roslagsmahogny – så nu är det dags igen! Tjäran skall
helst vara stubbtjära. Vad är då stubbtjära? Jo, den utvinns ur gamla kådrika stubbar
från gamla skogar. Häromkring är den guld värd.
På den här skogstomten finns flera små ekar - lika små nu som då – kanske är det
ekorren som varit i farten och tappat ekollon här och där på backen. Ekorrarna jagar
varann i spiral uppför tomtens höga tallar, ringduvorna kuttrar och skatorna är alltid på
utkik efter kattens matskål. Annars finns här gran, björk, lönn, asp och rönn, samt
planterade äppelträd och plommonträd. De är gamla, gamla, blommar vackert, men ger
knappt någon frukt. Det tog tid innan vi upptäckte att här också fanns en oxel: den står
gömd bakom en yvig gran som står bakom en björk och intill en lönn.
Det tog också tid innan vi upptäckte brunnen, en stensatt torparbrunn med brunnslock
och stören med krok ämnad att dra upp vattenhinken. Brunnen var omgiven av fyra döda
björkar – i olika stadier av att släppa sina grenar, en efter en, dunsande rakt ner,
hjälpta av blåsten.
Vi hade en björk intill pumpen på Vinön. Där brukade vi luta våra cyklar.
Barndomssomrarna på ön gav mig mina första känslor för naturen och en erfarenhet jag
tycks falla tillbaka på i olika skiften. En minnesbild jag ofta återkommer till är denna:
från vårt högt belägna hus på Vinöns sandås ser jag mot hängbjörkarna någon planterat
längs bygatan. I försommarkvällen susar de i brisen. Genom björkarna över åkrarna ser
man ner mot hagen där Samuels-Annas kor lunkar hem till mjölkningen.
Hagarna hade sina träd, skogen hade sina och våtmarkerna sina. Ett vanligt träd är
klibbalen som helst växer i fuktig jord längs stränderna - jag tänker särskilt på
Espholmen, åt väster, där det var så stenigt och djävligt när man försökte komma i land.
Där växte klibbalen tätt med sina små kottar.

Rachel talar gärna om utfärden till Tjugholmen hon upplevt. Min pappa David tog alla i
snipan och satte kurs österut längs Vinöns alklädda stränder. Trots att Tjugholmen
nästa bara består av hällar så räcker jorden i mitten till för aldungar. Rachel tyckte det
var märkvärdigt hur varje liten skreva var beväxt med fetknopp och andra örter, med
lavar och gräs. Holmen var samtidigt karg och frodig.
Långt tidigare var det vi barn låtsades djungel i skogsbeståndet vid norra stranden.
Roligare än någonting annat var att leka kurragömma och springa mellan raderna av
planterade tallar. Hade de månne satts dit för att hålla sanden på plats? Eller var dessa
blivande pelarsalar ämnade att bjuda skugga åt korna? Förbi tallarna och uppför slänten
vidtog åter hagmarken med björk och enebuskar. Dit gick gärna föräldrarna för att
plocka blåbär när den tiden kom. Jag hade alltid min lilla näverkorg med mig. Men aldrig
att de tog oss med in i Vinöns storskogar där det växte månghundraåriga träd.
Vår skogstomt i Vallentuna var i början översållad av vitsippor om våren. En dag lite
längre fram på sommaren gick Rachel bakom vedboden och mötte ett hav av rallar-ros
som sträckte sig mot solen. Solen stod högt på himlen och det kändes som om
blommorna rusade mot henne! På vedbodknuten låg utedasset. Stigen dit doldes närapå
av vajande hundkex.
I bersån av bondsyrén fann jag till min förtjusning bestånd av tjärblommor och då gick
mina tankar åter till Vinön.
Text: Gunilla Blomé och Rachel Goff
Teckningar: Rachel Goff

Så här på våren kan det väl vara lämpligt att dyka titta lite närmare på en
av primörerna nämligen rabarbern.
Rabarber som grönsak har en relativt kort historia här i Sverige, det var
först på 1800-talet när sockret blev billigare som den blev populär.
Som apoteksvara är dock historien längre. Den användes framför allt som
magmedicin ända fram till vår tid. I svag lösning har rabarberrot en
sammandragande effekt på slemhinnorna och i starkare koncentration är
den ett kraftfullt laxermedel. Det förklarar varför rabarbern i årtusenden
varit en åtråvärd apoteksvara hos kineser, araber, greker och romare
liksom även i västerlandet. Att laxermedel var så efterfrågat i äldre tider
kan för oss verka förvånade. Alla som läst äldre läkeböcker förstår
emellertid vilken fundamental betydelse purgerande alltså rensande hade
vid snart sagt alla åkommor. Orsaken till att rabarberrot var eftertraktad
och betingade höga priser var alltså
att purgerande utgjorde de vanligaste
ordinationerna.
Den vilda arten av rabarber som det
nu var frågan om heter flikrabarber
(Rheum palmatum palm=handflata,
handflikig) Den hör hemma i
Centralasiens bergstrakter. På 1700talet kallades den laxerrabarber eller
äkta rabarber. För farmaceutiskt bruk
grävde man upp de tjocka tunga
rötterna från gamla plantor. De
skalades, rensades och torkades
innan köpmännen tog hand om partierna för export. Flikrabarbern har mer
flikiga blad än matrabarbern, och dess blommor är röda.
En annan vild rabarberart från Svarta havsområdet Rheum raponticum,
den användes också farmaceutiskt men hade inte alls samma verkan. Den
kallades hos oss på 1700-talet för matrabarber och var nära släkt med
våra rabarbersorter.
Själva ordet rabarber har kommit in via tyskan men är latin och
sammansatt av två grekiska ord rheon för rot och barbarum för
främmande eller barbar. Under första världskriget uppmanades
människor i England att äta rabarberblad som spenat. Uppmaningen fick
snabbt dras tillbaka då flera människor hade dött av för höga halter av
oxalsyra som kan orsaka hjärtstillestånd.
Halten av oxalat varierar mycket mellan sorterna, man har funnit särskilt
låga halter i sorterna Elmbliz från Tyskland och Sutton från England.
Dessa sorter odlas nu fram för försäljning.
På Julita har man en genbank för rabarber och i Sörmland brukar det vara
en rabarberfestival på sina ställen nu så här på vårkanten. Så det är bara
att börja frossa i rabarber, när de har växt till sig lite!
Ha det så bra i vårsolen önskar

Rosie på Vinön!

UTOMHUSPEDAGOGIK – för alla
Ni har säkert sett dem, alla grupper som
kommer på olika temavandringar för att
lära och uppleva. När våren kommer blir
det allt fler grupper som längtar ut, men
att lära in ute kan man faktiskt göra hela
året om. Det gäller bara att ta vara på vad
varje årstid har att erbjuda.

Att byta till ett uteklassrum ger många olika sinnesintryck och en känsla av lugn och ro.

Alla åldrar i nytt projekt
Temavandringar med barngrupper i olika åldrar har vi jobbat med och nu vill
vi utöka till fler åldrar. En del i det nya projektet som nu är igång är att testa
nya vägar. Tillsammans ska vi utveckla dessa tankar.

Upptaktsmöte
Jag kommer att bjuda in till ett upptaktsmöte för alla som vill vara med i det
nya projektet. Jag vänder mig till alla som har varit med tidigare i olika temavandringar samt även till dem som nu vill hänga på. Är du bara lite nyfiken och
intresserad är du hjärtligt välkommen också. Det är mycket som händer de
närmaste veckorna så jag vet inte när detta möte kan bli av. Men håll utkik på
anslagstavlorna efter en inbjudan eller kontakta mig att du vill vara med så
ringer jag när det blir dags.

Kursupptakt
En ny kurs är igång, en kurs i utomhuspedagogik i samarbete med Linköpings
Universitet. Det är en grupp pedagoger som återkommer till ön under ett års
tid. Alla årstider ska vara med i kursen. Till helgen är det dags för tema våren.
Utomhuspedagogik är inte bara
att använda sig av utemiljön.
Det handlar mycket om hur man
gör detta och att man också
tänker efter varför. Aktuell
forskning kring dessa frågor får
kursdeltagarna självklart ta del
av, liksom nya bra böcker om
utomhuspedagogik varav en del
ingår i kurslitteraturen.
På återhörande!
Klassfoto måste vi naturligtvis ha. Många klasser och grupper har
fotograferats på skoltrappen. Här är 2008-års utomhuspedagoger samlade.

Eva Widlund

Några tips för ryggen – del 2
I Hemmets Veckotidning nr 30/2007 fanns en artikel om ryggbesvär.
Med tillstånd från tidningen får vi citera delar av artikeln.
Sök vård om du:
• Är över 55 eller under 18 och aldrig tidigare haft ont i ryggen.
• Har ryggsmärtor som inte har blivit bättre eller gått över efter en vecka.
• Har smärta som blir värre och värre.
• Får problem med blås- och tarmtömning.
• Får stickningar, domningar, reflexbortfall eller känner dig svag och yr.
• Får feber.
• Får akut ont efter en olycka.
• Har konstant nattlig värk.
• Samtidigt minskar i vikt.
Läkare, sjukgymnaster och övriga yrkesgrupper har olika kompetenser. Sjukgymnast eller
naprapat kan vara bra i det akuta skedet, en läkare kan skriva remiss till röntgen och göra
andra typer av undersökningar. De flesta besvär i rörelseapparaten syns dock inte på en
vanlig röntgen då det ofta är mjukdelar som krånglar. Dessa syns tex i datortomografi.

Olika behandlingar för olika besvär
Vid ryggsmärtor som beror på annat än diskbråck och äkta ischias kan:
¾ manuell behandling hos sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor ofta förkorta
läkningsprocessen och göra att smärtan snabbare går över.
¾ akupunktur lösgöra spända muskler och verka smärtlindrande, vilket påskyndar
processen.
¾ massage verka avslappnande, denna fungerar dock bäst i kombination med annan
behandling.
Beror din ryggsmärta på spända muskler, som exempelvis falsk ischias och musarm, kan
även stretching vara bra. Be din sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor om ett
stretchingprogram som passas just dig och dina besvär.

Den som inte tror att de
har tid med fysisk aktivitet
måste förr eller senare
avsätta tid för sjukdom.
Edward Stanley

Den här månaden skriver jag ner några
recept på muffins som går bra att stoppa
ner i matsäckskorgen när du åker ut på
sjön eller går ut i skog och mark. I juli
kommer fler recept på muffins som passar
bra när du får oväntade kaffegäster.
Smaklig måltid med förhoppning om en
skön stund ute i vårvärmen.
Christina Johnsson
MEDELHAVSMUFFINS
12 st
Ugn knappt 200º
5 dl vetemjöl special
1 msk bakpulver
2 msk hackad basilika
½ tsk salt
1 dl riven parmesanost
1 ägg
3 msk olivolja
2 ½ dl mjölk
1 dl hackade, soltorkade tomater i olja, 75 g
1 dl svarta oliver med kärna, urkärnade och
hackade (100 g)
Gör så här
Blanda mjöl, bakpulver, basilika, salt och
parmesan i en skål. I en annan skål vispas
ägget lätt. Tillsätt olivolja och mjölk. Häll
över blandningen i mjölskålen och rör om.
Tillsätt hackade tomater och oliver. Fördela
i väl smord muffinsplåt. Grädda 20 – 25 min
mitt i ugnen.
MUFFINSSMET TILL MATMUFFINS
2 1/2 dl vetemjöl
2 1/2 dl majsgryn (polenta)
1 msk socker
2 tsk bakpulver
1/2 tsk kajennpeppar
1/2 tsk torkad hackad vitlök
2 tsk torkad timjan eller rosmarin
1/2 tsk salt
50 g rumstempererat smör eller margarin
1 ägg
2 dl gräddfil
1/2 dl vatten
Gör så här
Blanda mjöl, majsgryn, socker, bakpulver,
kajennpeppar, vitlök, timjan, salt och
matfett i en bunke eller matberedare.
Tillsätt ägg, gräddfil och vatten och
arbeta snabbt ihop till en smet.

FRANSKA MATMUFFINS
4 port
Ugn 200°
1 sats muffinssmet (se
ovan)
200 g riven ost
1 burk (55 g) sardellfiléer
1 gul lök
1 burk (290 g) grillad
paprika
1-2 dl svarta oliver
1 ask (250 g) körsbärstomater
2 msk olivolja
ev färsk timjan
Gör så här
Fyll stora pappersformar till hälften med
muffinssmet.
Strö
över
lite
ost.
Dela sardellerna, skala löken och strimla
löken och paprikan. Tryck ner 2 oliver och
2 tomater i varje form ordentligt.
Lägg på sardeller samt generöst med
paprika och lök. Ringla över lite olivolja.
Strö över resterande ost och lägg
eventuellt på en timjankvist. Formarna ska
vara välfyllda, gärna upp till kanten.
Grädda mitt i ugnen ca 25 minuter. Ta ut
och låt svalna. Garnera gärna med färsk
timjan.
MATMUFFINS MED BACON & GETOST
12 st
Ugn 200°
200 g getost
1 gul lök
1-2 askar (à 250 g) körsbärstomater
2 askar (á 140 g) tärnad bacon
2 msk olivolja
ev färsk rosmarin
Gör så här
Fyll muffinsformar till hälften med
muffinssmet. Smula över lite getost. Skala
och strimla löken. Tryck ner 2 tomater i
varje form ordentligt. Lägg på lök och
generöst
med
bacon.
Smula
över
resterande getost. Ringla över lite olivolja
och lägg eventuellt på en rosmarinkvist.
Formarna ska vara välfyllda, gärna upp till
muffinsformens kant. Grädda mitt i ugnen
ca 25 minuter. Ta ut och låt svalna.
Garnera gärna med färsk rosmarin.

LUNCHMUFFINS
10 stora eller 16 små
Ugn 175°
2 morötter
1 purjolök
5 dl vetemjöl
3 ½ dl grahamsmjöl
3 tsk bakpulver
1 tsk salt
ca 2 msk färsk eller 1 tsk torkad timjan
3 ägg
2 ½ dl vatten
1 ½ dl filmjölk
1 dl olivolja
Fyllning:
1 ägg
2 dl kesella
1 dl färskriven parmesan
Gör så här
Sätt på ugnen. Skala och riv morötterna
grovt och skär purjolöken i tunna ringar, tag
även med det gröna. Blanda alla torra
ingredienser inklusive grönsakerna (spara
lite purjo till garnering) och timjan. Vispa
äggen ordentligt och vispa sedan ner vatten,
filmjölk och olivolja. Gör en fördjupning i de
torra
ingredienserna
och
rör
ner
äggblandningen.
Fördela
smeten
i
muffinsformar. Fyll nästan upp till kanten.
Gör sedan fyllningen genom att vispa ägget
och blanda i kesellan och osten. Gör en
fördjupning i varje muffins med en sked och
fördela fyllningen. Det gör inget om
fyllningen rinner över på ytan. Garnera med
purjolöksringar. Grädda i ca 30 min.
LÖK- OCH OSTMUFFINS
6-12 st beroende på formens storlek
Ugn 200º
4 dl vetemjöl
2 dl havregryn
2 tsk bakpulver
1 tsk salt
½ tsk grovmalen svartpeppar
2 ägg
125-150 g färskost med lök- eller örtsmak
2 dl mjölk
1 dl raps- eller olivolja
Vi behöver lära oss att
4-6 msk hackad gräslök
tycka om våra misstag
riven ost
och defekter. Om jag
inte hade mina
defekter hade det inte
varit jag

Gör så här
Blanda alla torra ingredienser. Vispa äggen
pösigt i en annan skål. Rör sedan ner ost,
mjölk och gräslök i äggsmeten. Rör
försiktigt ner mjölblandningen i äggsmeten.
Skeda upp smeten i muffinsformar. Strö på
riven ost. Grädda mitt i ugnen ca 20 min.

Räkmuffins i picknickkorgen tillsammans
med en sallad är god och glad utflyktsmat.
Krydda smeten med djärvt välbehag.
HETA RÄKMUFFINS
6-10 st
Ugn 200°
6 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
1 tsk salt
1-2 tsk red hot chilipeppar
1 tsk kajennpeppar
½ pkt frusen hackad dill eller ½ knippa färsk
2 ägg
1 burk Kesella
2 dl mjölk
1 dl raps- eller olivolja
ca 200 g skalade räkor
Gör så här
Blanda alla torra ingredienser i en skål..
Vispa äggen pösigt i en annan skål. Rör sedan
ner Kesella, mjölk, olja och räkor i
äggsmeten. Rör försiktigt ihop äggsmeten
med mjölblandningen. Skeda upp smeten i
muffinsformar. Grädda ca 20 min.

Några goda muffinsråd
 Använd stora muffinsformar när du
bakar matmuffins.
 Smeten är ganska fast och skedas
upp i formarna med två matskedar.
 Fyll formarna ända upp till kanten av
formen om smeten är fast. Ju
fastare och mer kompakt smet desto
mer kan du fylla formarna. Muffins
med grövre och tyngre mjöl eller
med mycket frukt, grönsaker och
ost reser sig inte så mycket.
 Muffins trivs bäst att gräddas mitt i
ugnen. Jumbomuffins trivs dock bäst
i nedre delen av ugnen.
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Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

Mors dag

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

