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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. 
 

VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, pg 46 94 70 - 9 

NNååggrraa  oorrdd  ffrråånn            
rreeddaakkttiioonneenn  ......  
 
”Sköna 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.” 
 
Texten ovan är hämtad ur Ö‐bladets majnummer 2007 så det är inte bara i år vi har haft tidiga vårar. 
Men i år trodde man inte att våren skulle komma så snabbt efter denna långa, kalla vinter men naturen 
gör som den vill och överraskar oss. 
 
Maj är ofta en hektisk månad för många. Potatisen ska sättas, frön ska i jorden och småplantor som 
dragits upp inomhus ska sättas om för att så småningom planteras ut på landen. För sommarstuge‐
ägarna ska husen ”öppnas upp” och göras klara för en förhoppningsvis fin och skön sommar.  Våra 
dagturister börjar också komma i maj. I år kommer det inte lika många bussar som senaste åren så de 
ska nog inte bli något större problem på färjan. Eva fortsätter med sina kurser varje vecka i maj,  sen blir 
det sommarlov. 
 
Tittar man vidare i kalendariet upptäcker man att det faktiskt inte finns en enda extra ”röd” dag och jag 
som hade för mig att maj består av många helger men både Kristi himmelsfärds dag och pingst 
kommer först i juni så då blir det många ”fria” dagar. Den som väntar på något gott ... 
 
OBS! Det finns med en enkät angående internetanvändningen på ön. Glöm inte att fylla i den och 
lämna till Åsa Ödman snarast. 
 
Fotografer i detta nummer är Eva Widlund, Christina Jonsson och Cecilia Lundholm 
 

Ha en riktigt grön skön vår! 
önskar vi från redaktionen 

2



GGÖÖRR  EENN  IINNSSAATTSS  FFÖÖRR  FFÖÖRREENNIINNGGEENN  II  SSOOMMMMAARR  
  
Några medlemmar lägger ner jobb på att få allt att fungera på 
sommaren. Kan du hjälpa till lite så underlättar det mycket! 
Det kan vara att hjälpa till inför eller vid olika arrangemang 
eller ge lite stöttning i konstutställningen/försäljningen. Vi ska 
ha skolungdomar som vanligt 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 
 

 
 

ÅRSMÖTE 
 
Samtliga fastighetsägare med mantal i  

Norra byn kallas härmed till sedvanlig 

årsmötesförhandling 

den 1 maj klockan 17 i Vinöns skola 
 
Välkomna! / Johan 
 

 
 

VVII  SSEESS  VVÄÄLL  PPÅÅ  HHOORRNNUUDDDDEENN  TTOORRSSDDAAGG  55  MMAAJJ  KKLLOOCCKKAANN  1199..0000??  
  

Nu är det dags för tjejgruppens avslutning. Efter en mycket trevlig ölprovning 
tillsammans med ”gubbarna” inbjuder vi nu alla till grillfest. Var och en tar med egen 
mat och dryck. 
 
Välkomna till en gemensam grillafton! 
 
(i händelse av regn är vi på scenen vid skolan) 
 
Tjejgruppen /Christina och Mona 

Hantverkare! 
Utställare! 
 
Vill du vara med  

på försäljningen  

i missionshuset  

under sommaren? 
 
Kontakta Yvonne Karlsson,  
tel 0739 28 04 05 
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FFÄÄRRSSKKAA  
VVIINNÖÖÄÄGGGG  

  
  

  
 

 
 
 
 
 

 
 

Peter och Carina 
 
 

Tel 019 - 44 80 33 
 

__________________________ 
 
 
 
 
 
Elisabeth Behr, 
 
zon och 

massageterapeut,  

 

kommer till Vinön  

onsdag 4 maj. 
 
Boka tid på  
 
tel  070 - 399 58 08 
 
tel.tid  8.00 - 9.00 

 

GGÖÖKKOOTTTTAA  
  

vviidd  nnoorrrraa  bbaaddeett  
ttoorrssddaagg  22  jjuunnii  kkll  0099..0000  

  
(Vid regn på scenen vid skolan) 

 
Naturpromenad, lekar m.m. 

 
Ta med fikakorg. 

Möjlighet till grillning. 
 

Alla varmt välkomna! 
 
Arrangör: 
Lännäs frikyrka, Hampetorp 

  

__________________________ 

 
 
 
 
 

 
påminner om att kaffetårtor och 

 
smörgåstårtor 

 
 kan beställas som tidigare 

 
Tel  070 - 239 02 11 

 
Sten 
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Sommarcafé i Vinöns gamla 
skola med trädgårdsservering  
 

 
 

Öppnar för säsongen söndag 29 maj, kl. 11.oo!   
Sen kommer jag ha öppet dagligen hela sommaren med 
möjlighet till att köpa kaffe/te, dricka, fikabröd, 
smörgåsar, godis och massor med glass! 
 
Varmt välkomna att fira Mors dag med en fika! 
 
Veronika Persson 070-74 38 245 
 

 
 
 

 
En dag med tovning 

 
Lördag 11 juni eller söndag 12 juni (beroende på väder) kommer 
Ulla Lindberg (Daniels mamma) till Vinön och lär/hjälper oss 

att tova. Vi kommer att tvätta och karda nyklippt ull. 
Dessutom behöver vi köpa in lite material för tovning.  

Om du är intresserad måste du anmäla dig 
senast 15 maj 

till Mona Blixt, 019-448050 eller  
Christina Johnsson, 019-448011  

så att vi kan köpa in det material som behövs. 
 

Hjärtligt välkommen till en trevlig dag! 
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Denna berättelse kommer från Anders Århammar som var släkt med Edith Johnson  
 

MIN RESA UTOMLANDS 1907 
DEL 1 

 
av  

 
Edith Johnson 

 
Jag lämnade mitt hem i Bonham, Texas, 12 juni 1907, med mina föräldrar 
och min bror. Min far följde med oss till Denison, Texas. Sedan fortsatte 
Mamma och min bror och jag med tåg till St. Louis dit vi anlände tidigt 
nästa morgon. Vi väntade flera timmar på ett annat tåg som skulle föra 
oss till Chicago. När vi närmade oss den stora staden, passerade vi genom 
smutsiga förstäder, över vilka röken från många olika fabriker låg tät. När 
vi kom till Chicago åkte vi genast till ett hotell, där vi åt en måltid. Så gick 
vi och lade oss, för vi var mycket trötta efter resan. Efter en uppfriskande 
sömn vaknade vi och tog ett bad, fick frukost och startade vår 
sightseeing. Vi tog en taxi och åkte till Lincoln Park. Lincoln Park är en av 
Chicagos största parker intill sjön Michigan. Vi tittade på djurparker och 
statyer av bemärkta män och kvinnor. Jag noterade särskilt statyn av 
Hans Christian Andersen, han var en berömt skandinavisk författare och 
sagoberättare. Nära ingången var en stor staty av Abraham Lincoln. Vi 
tillbringade hela morgonen i parken, besökte växthusen, roade oss i 
gungorna och karusellen i lekparken. Vid middagstiden blev vi hungriga 
och åkte tillbaka till hotellet, och efter en härlig lunch gick vi och strövade 
genom några av de stora gatorna. Hur livligt det var, och oh, så mycket 
oväsen. Trottoarerna var svarta av folk som skyndade fram utan att ta 
hänsyn till någon annan än sig själv. Var och en hade bråttom och då vi 
förenade oss med folkmassan blev vi knuffade hit och dit. I 
affärskvarteren var det fullt med kärror, vagnar och automobiler. På 
många ställen var det nödvändigt att ha en polis som hjälpte oss över 
gatan. Det fanns poliser överallt, i gathörnen, på gatorna, på trottoarerna. 
Med blott en rörelse med handen stoppade de trafiken. Vi besökte många 
stora varuhus. Affärskvarteren i Chicago ligger vid Chicago floden som 
rinner genom staden. Efter ett par dagars vistelse i Chicago fortsatte vi 
resan till den största och vackraste staden i Amerika, New York. Tåget 
förde oss genom många intressanta platser. Vi passerade Princeton, där 
Washington besegrade britterna i närheten och där han skrev sitt 
avskedsbrev. När vi anlände till New York, tyckte vi det var svårt att 
föreställa oss hur stor staden var. Byggnaderna, tjugo, trettio till och med 
fyrtio våningar höga. Vid bodde nära det stora Singer huset, så högt det 
var! Vi stannade bara en dag här.  
 
Nästa morgon gick vi ombord på den stora ångbåten Carmania och 
började vår långa resa över den djupa och stormiga oceanen. Jag hade 
aldrig sett en så stor ångare förut. Det var en jättebåt, längre än ett 
kvarter och så bred att den kunde fylla en gata, från den ena sidan till den 
andra. Carmania hade många våningar fulla med passagerare och packad 
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med varor från New York till Liverpool. Det 
fanns hundratals små sovrum eller hytter, stora 
bekväma salonger med länsstolar, soffor och 
pianon. När vi kommit ombord på båten och 
kommit omkring en mil utanför hamnen, såg 
alla på den vackra statyn av Frihetsgudinnan. 
Statyn är mycket stor och så hög som ett 
kyrktorn. Vi fick ett begrepp om hur stor den 
var, när några sjömän berättade att 40 män 
hade stått inuti hennes huvud på samma gång. 
 
De första två dagarna tillbringade vi med att 
komma över vår sjösjuka, men sedan kunde vi 
njuta av vår resa över oceanen. Vi pratade med 
sjömännen, sprang i kapp över däck, lekte 
kurragömma och blindbock. Mesta tiden 
tillbringade vi i däckstolar och läste eller tittade 
på de blå vågorna. Livet på havet är mycket 
långsamt. 
 
En kväll omkring klockan tio, vi fick inte vara på däck efter klockan ½ 9, 
hörde vi mistlurarna tjuta. Vi blev nästan döva av ljudet medan vi ångade 
fram genom dimman. Det var kolmörkt och mistlurarna som tjöt i ett 
gjorde oss stela av skräck. Vid fick kasta ankar flera gånger på natten, då 
vi inte kunde se mer än några meter framför oss. Vilken lättnad det blev 
när det klarnade och vi kunde se. Kvällarna den 22 och 23 juni såg vi 
stora valar i närheten av båten. De blåste vatten som fontäner. Varje kväll 
såg vi den stora solen sjunka i havet. Det var de mest vackra 
solnedgångar jag sett och så egendomliga. Efter att solen började sjunka, 
verkade det som någon drog i den med ett snöre bakifrån, så fort gick 
det. 
 
En morgon när alla var på däck var det en ung man som begick självmord 
genom att hoppa överbord. Sjömännen sänkte kvickt livbåtarna och 
försökte rädda honom men det var för sent. Han sjönk under båten och 
kom aldrig upp. En annan saknades också i två dagar och vi trodde alla 
att han också hade hoppat över bord, men en kväll hittades han i 
linneförrådet. Jag tror han var tokig. 
 
Efter fem dagars resa gavs ett program i matsalen. Jag läste "Blinka lilla 
stjärna där". Nästa morgon steg vi upp tidigt och skyndade upp på däck 
och ansträngde våra ögon för att få en skymt av land. Jag såg bara en 
strimma, det var Irland. Sakta kom vi närmare. Kullarna var gröna, för 
det var vår. När vi tittade på den vackra sträckan av kullar, förstod vid 
varför den brukar kallas "Smaragdön". Närmare land kom måsarna och 
följde båten och dök efter matrester som kastades över bord. 
 
Vid tolvtiden, 4 timmar efter att vi siktat land, landade vi i Liverpool. Vi 
åkte tillsammans med vänner till ett hotell. Klockan två på eftermiddagen 
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tog vi ett tåg till Grimsby, och på kvällen befann vi oss ombord på en 
Nordsjöångare som skulle gå till Göteborg, Sverige. Efter en kort resa på 
två dagar hördes ropet "Land i sikte". Det var tidigt på lördag morgon. 
Alla skyndade upp på däck och förenade sig i sången "Du gamla du fria", 
den svenska nationalsången. När jag hörde sången tyckte jag att allt var 
så främmande, och för första gången fick jag hemlängtan, och skulle givit 
allt för att få vara hemma hos käre gamle Pappa. Äntligen i Sverige. Så 
långt hemifrån, mil efter mil. Ett främmande land, allting tycktes så nytt 
och konstigt för mig. Jag kunde inte tala språket och kunde inte förstå ett 
ord. 

 
En timme efter vi landat tog vi ett tåg till 
Örebro, där min morbror bor. När vi kom 
till Örebro var min morbror hemma, men 
min moster var på landet i deras 
sommarstuga. Vi tillbringade kvällen 
med morbror, och nästa dag, söndag, 
med moster. Morbror hade bott flera år i 
Amerika och kunde tala engelska, så jag 
tyckte om besöket hos honom. Nästa 
morgon gick vi ombord på en annan 
ångbåt. Mormor bor på en stor ö, Närkes 
Vinö, 17 mil från Stockholm. Vi kom 
fram vid skymningen på måndag kväll. 
Eftersom vattnet är grunt kunde båten 
inte gå ini hamnen utan små båtar 
hämtade oss i land. Innan vi landade 

mötte vi två kusiner till Mamma. Flickor som Mamma hade gått i skolan 
med. Naturligtvis hade de ändrat sig på arton år. Mamma kände inte igen 
dem, men de såg en amerikansk flagga som min bror viftade med, och 
förstod vilka vi var. När vi kommit i land gick vi en bit till mormors hus. Vi 
gick och lade oss tidigt, då vi var hemskt trötta efter vår långa resa. Jag 
sov med en tjock filt över mig. När vi åkte från Texas hade damerna lätta 
tunna kläder, det var så varmt. På båten hade herrarna överrockar, och 
tro mig eller inte, mina underkläder kändes väldigt sköna. 
Vi tillbringade en vecka här, sedan åkte vi norrut till Falun, inte långt från 
Midnattssolens land. 
 
Skolan hade börjat, och det var bara juli. I Sverige ha de inte skola på 
vintern, för det är så kallt. Jag gick till skolan en eftermiddag med min 
kusin. Hon ville att jag skulle vara med på en engelsk lektion. Det var 
mycket lustigt att höra eleverna försöka uttala orden riktigt, och jag hade 
svårt att förstå lärarinnan själv. Hon lärde engelska som de talade i 
Boston sade hon. 
När jag var i Falun, hade min kusin namnsdagskalas. I Sverige har alla 
dagar på året ett namn. Min födelsedag är i januari, men i almanackan är 
mitt namn Edith i oktober. Så jag hade både namnsdag och födelsedag då 
jag var i Sverige. Lilys namnsdagskalas var det första men inte det sista 
jag var på. Hennes Mamma bakade en stor kaka, men den hade inte ljus 
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på, jag hade aldrig sett en så stor kaka förut Tvärsöver kakan eller brödet 
var namnet Lily skrivet med smala längder av deg med korinter och 
kardermummakärnor. 
 
Medan vi var i Falun var vi flera dagar i min tants sommarstuga, vid en 
sjö. Det var kallt att bada, jag gick i en eftermiddag, och stelnade nästan. 
Men det fanns mycket annat att göra. Vid tyckte att det var roligt att 
plocka bär. Det finns i Sverige små röda bär som växer vilt, som heter 
lingon. När jag var i Sverige var min favoritsylt lingonsylt. Jag gick ofta uti 
skolgen med de andra barnen och plockade lingon och blåbär. Efter ett 
trevligt besök i Falun, åkte vi till Gävle tillsammans med min faster, som 
har en syster där. Vi tillbringade dagen i Gävle hos henne. Sent på kvällen 
gick vi ombord på en ångbåt för att åka till Stockholm, Sveriges 
huvudstad. Ångvisslan tjöt och båten lade ut. Vi vinkade med våra 
näsdukar till våra vänner tills vi inte kunde se dem mer. Vi fick en hytt 
med röda plyschsoffor, som man kunde fälla ner på natten till en säng. 
Nästa dag vid 12-tiden anlände vi till Stockholm. Vi besökte vänner där. Vi 
kom just i tid för lunch. Efter maten reste sig barnen, det var två pojkar, 
tog sina föräldrar i hand och sade: "Tack för maten". Så mycket tackande 
efter varje måltid, tyckte jag var mycket konstigt, men det är en gammal 
svensk sed. 
 
Stockholm är byggt på många öar, delvis på en halvö, skild från fastlandet 
av djupa vikar. Vatten, vatten överallt. Denna stad påminner mycket om 
bilder jag sett av holländska städer. I stället för att ta en taxi från en del 
av staden till en annan, tog vi en båt. Båtar i alla storlekar, målade i alla 
färger, röda, blå, gula etc. En dag gick vi till torget. Där var tre rader med 
stånd, där bönderna sålde frukt, grönsaker och fisk. 
 
En stor bro finns i centrum av Stockholm. Vi gick över den och hade en fin 
utsikt över staden. Framför oss såg vi det kungligt slottet, en stor 
rektangulär byggnad. Den svenska flaggan var inte hissad på slottet, 
vilket betydde att den kungliga familjen inte var hemma. Det finns många 
intressanta sevärdheter i Stockholm, som inte kan räknas upp. Vi 
passerade Nationalmuseum, en trevåningars byggnad av marmor och 
granit, med en entré i grön marmor. På ena sidan av museet finns en 
staty av "Brottarna". Det finns många breda gator, men i den gamla delen 
av staden är gatorna mycket smala. Därför har det blivit en vana att man 
går uppför gatan på den ena sidan, och nerför på den andra. Familjen vi 
besökte bodde i en stor våning i ett stenhus. Alla stadsmänniskor i 
Sverige bor i hyreshus. Enkla på utsidan, men bekväma inuti, och ej så 
olika våra amerikanska hus. 

 
 

Fortsättning i nästa Ö-blad 
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För att komma tillbaka till ett kärt ämne 
igen så vill jag uppmana er att odla dill. 
De senaste åren tycker jag att det har 
verkat funnits hur mycket kräftor som 
helst men  dill har det varit värre med.  
För att få alla sugna på att odla dill så har 
jag kopierat avsnittet om dill från mitt 
egna lilla ihopsnickrade örtkompendium. 
 

                                                          Dill  Anethum graveolens 
 
 
Sorter: Finns mängder av sorter, olika fröfirmor har sina favoriter, olika odlare har också sina 
favoriter. 
 
Förökning: Sådd av dill kan göras i omgångar från tidig vår fram till augusti om man så vill.   
 
Odling: Dillen är ettårig och blir mellan 20-60cm.  Dill vill ha mycket kvävehaltigt gödsel, för att 
den ska bli riktigt bra ska man övergöda den med den gödsel man har att tillgå, hönsgödsel, 
nässelvatten.  
 

Dill blir ibland offer för olika skadedjur, täckning med fiberduk kan hjälpa mot dillbladlus och 
ängsskinnbaggar. För att undvika svampsjukdomar ska man ha en växtföljd så att dillen inte är på 
samma ställe oftare än vart fjärde år. Om man har fått problem kan man få öka upp till en 8-årig 
växtföljd. Symptomen på svampsjukdomar är bl.a. missväxt. Svampsjukdomar förekommer mest 
på tyngre jordar. Det bästa är att ha så mycket dill att man får lite över själv. En frisk välväxande 
planta klarar sig bättre mot skadeangrepp. Om man låter dillen gå upp i blom och fröa av sig får 
man lätt dill lite här och där. Där den väljer att växa trivs den oftast bäst, om nu odlaren kan stå ut 
med lite oreda i odlingen.  
 
Medicinsk användning: Avkok på krossat frö stärker nagelbanden. Frö kan tuggas för bra 
andedräkt. 
 
Användning: Till färskpotatis, på potatismos, dillsås, fisk, blommorna används till gurk-
inläggning, stjälkarna används till kräftkokning. 
 
Skörd: Bladen kan frysas, men bör förpackas väl. Torkning rekommenderas också, tar väldigt lite 
plats och smakar mycket, bör förvaras mörkt för att inte tappa färg.  
 
 
Nu känner väl sig alla sugna på att odla dill eller hur? 
 
I det vackra vädret vi har haft så kan man ju nästan inte låta bli att stanna ute på kvällskvisten för 
att pyssla runt lite. Sen är det ju så att mycket pysslande för min egen del gåt ut på att ta bort 
leksaker och cyklar bakom bilen så man inte kör över dem när man kommer ut på morgonen och 
har bråttom till färjan. 
 
Det finns en tid och en plats för allt och nu är det tid för att njuta av våren som rusar förbi oss. 
 
 
Hälsningar från               Rosie på Vinön! 
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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 ej klart 

Onsdag 3 aug ej klart 

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

Onsdag 10 aug Nicola Sarcevic  www.nikolasarcevic.com 

Lördag 13 aug ej klart 

Torsdag 18 aug Eldkvarn  www.eldkvarn.se 

 

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. 
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INFORMATION från färjeledschefen 
maj 2011 
 
För det första vill jag tacka alla som har varit med och svarat på den NKI enkät som delades 
ut till alla hushåll på Vinön. Det ger en väldigt god idé om hur vi kan förbättra vår verksamhet 
och där vi kommer att börja är informationen till våra trafikanter. Trafikverket färjerederiet 
kommer att sätta upp nya informationstavlor vid färjelägena där vi kommer att kunna anslå 
information som berör färjedriften. Jag har även tagit med mig en idé från Holmön där vi har 
kopplat en sms tjänst till trafikledningscentralen. Vid större förseningar alternativt inställda 
turer går ett sms ut till de som har anmält sig till tjänsten vilket gör att informationen sprids 
effektivt. Detta är dessvärre inte klart men jag hoppas att vi kan ha en sms lösning inom en 
överskådlig framtid. 
 
Elektroniska informationstavlor kommer att finnas inom en femårsperiod och min 
förhoppning är att det inte skall behöva ta så lång tid då Vinöleden har ett stort behov av att 
kunna få ut information snabbt med tanke på ledens längd och restid. Dessa tavlor kommer 
att ange nästa avgång men besättningen skall även kunna lägga upp korta meddelanden på 
tavlorna för att informera trafikanterna vid färjelägena. 
 
Det som händer nu i maj är att vi kommer att ta Sedna ur trafik för vårrustning inför 
sommaren. Det betyder att Vinösund kommer att trafikera leden vilket innebär att vi får 
något mer begränsad lastkapacitet. När detta sker är svårt att säga då mycket hänger på vår 
leverantör av livräddningsutrustning där besiktning skall utföras och de entreprenörer som 
utför större maskinarbeten som gör att färjan måste ligga stilla under en längre tid har 
möjlighet att komma ner till Hampetorp. Vi beräknar att arbeten med Sedna kommer att 
pågå under en veckas tid. 
 
Under sommaren har vi fått en beställning från vår beställare att hålla med en förstärknings‐
färja i de fall ordinarie färja inte kan lasta de fordon som finns att transportera. Färjan 
kommer inte att ha en egen turlista utan kommer att avgå vid behov under dagtid då 
rusningen är som störst. Tiden är förlagd så att i de fall det finns ett behov kommer det även 
att avgå en färja under matuppehållet på kvällen. 
 
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 
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BBOORRTTSSKKÄÄNNKKEESS  
  

 
Skåp i välbevarat skick bortskänkes!  

Kontakta Marianne Lundholm  
019 - 14 31 11  

 
 
 

 

ÖÖNNSSKKAASS  KKÖÖPPAA  
 

Beg diskmaskin i bra skick önskas köpa 
 

Marianne Lundholm, 019 ‐ 143111 
 

 
 

 
 
 

Med buss till Vinön från Vingåker! 
 

 

Sedan stationen i Vingåker åter öppnade 2003 för resande är vi många som 

uppskattar att resa med tåg från Stockholm. Man slipper dels åka via Katrineholm, 

samt över Örebro som är en omväg. Eftersom Länstrafiken också kör bussar från 

Vingåker mot Örebro, via Hampetorp, går det utmärkt att ta sig hela vägen till 

Vinön. Omvänt är det också ett utmärkt resalternativ för de öbor som åker till 

Stockholm över en dag eller två.  

 

Vi som hellre reser kollektivt för att slippa köer, skona miljön och uppskattar detta 

ypperliga färdsätt skulle indragning av bussturer Vingåker-Örebro vara väldigt trist.  

 
 

Cecilia Lundholm & Mårten Wallberg, Johanna Sandahl & Markus Larsson samt  

Lina Sandahl & Johan Sandahl. 
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VVåårreenn  äärr  hhäärr  
Nu finns.… 

penséer, penséamplar, perenner, pelargoner, olika kryddväxter   
samt jord i säck. 

 
Flera plantor kommer in vartefter. 

 
För dagsaktuell information eller önskemål ring 

 
019-44 80 50, 070-370 59 50 

Varmt välkomna 
 

Mona Blixt 
 

 
 

Ved efter skogsavverkning finns att 
hämta hos familjen Blixt 

 
Ring för mer info 019-44 80 50 

 
 

 
 
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 
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Solen ger oss energi 
 
Alla som hade förmånen att fira en underbar 
påsk på Vinön kan säkert håll med om att den 
strålande vårsolen gav oss mycket energi till 
kropp och själ. Den spirande vårgrönskan har 
också visat att tillförseln av energi kan göra att 
soljusets fotoner omsätts till en imponerande 
växtkraft när knoppar brister och löven 
spricker ut. Att vi på Vinön är gynnade av lite 
mer sol än på fastlandet är något som vi alla 
kan dra fördelar av.  
 
Solen är en energikälla som ger oss en ren 
energi. Med hjälp av modern teknik så kan solen 
användas för att värme våra bostäder, t.ex. via 
trädens ved i en panna eller mer direkt med hjälp 
av en solvärmeanläggning. 
Ytterliggare ett sätt att ta vara på solenergin är att 
låta solljuset skapa elström. Med hjälp av solceller 
av kisel så kan fotonerna i solljuset skapa en 
elektrisk ström som kan lagras i batterier eller 
matas ut direkt på elnätet. 
För drygt ett år sedan så ansökte Vinöns kultur- 
och hembygdsföreningen om bidrag för att 
installera en anläggning för produktion av egen el 
med hjälp av solceller. I början av mars så fick 
--- 

 
föreningen ett positivt besked från Länsstyrelsen. 
Styrelsen har beslutat om att sätta upp solceller 
på södra taket till utomhusscenen som finns på 
skolgården. Föreningen räknar med att upp till 
20 % av elströmmen som används i det gamla 
skolhuset ska var lokalt producerad ”Vinö-el”. 
Lokala hantverkare kommer att anlitas för att 
förbereda scentaket och montera anläggningen 
för solel. Upphandlingen blir troligen klar i början 
av maj och efter att utrustningen levererats så 
kommer monteringsarbetet att påbörjas. 
I kommande nummer av Ö-bladet så kommer mer 
information om hur arbetet fortskrider med solel 
på Vinön.  
Text: Bernt Forsberg

Ett par länkar om solel: 
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/ 
http://www.solelprogrammet.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. 
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Studieresa till Mellanfjärden 
i Hälsingland 10‐11 april 
 

 

Temat för skärgårdsmöte 4 inom Skärgårds Leader var: 

TTiillllvvaarraattaa  sskkäärrggåårrddeennss  nnaattuurr‐‐  oocchh  kkuullttuurrvväärrddeenn,,  aatttt  vvaarraa  sskkäärrggåårrddsseennttrreepprreennöörr    

Från Vinön och Gränslandet åkte RoseMarie Hellén, Catrine Neiler, Eva Widlund och Karina Veinhede.  
Eva vill, som informatör i SRF, berätta att för dem som vill läsa mer om Skärgårds Leaders skärgårdsmöten 
kan man gå in på SRF:s hemsida och leta på Skärgårds Leader. Det finns även flera artiklar i tidningen  
”Vi skärgårdsbor” som finns i skolan. Men här följer en rapport av Rosie och Catrine om några entusiastiska 
och duktiga entreprenörer i ett litet kustsamhälle i Hälsingland.  

 

Vi startade med första färjan på söndagsmorgonen och efter att vi hade hämtat upp Karina 
Veinhede i Läppe åkte vi bil länge, länge tills vi var framme i Mellanfjärden som är ett litet 
fiskeläge mellan Hudiksvall och Sundsvall. Det bor ca 130 personer i Mellanfjärden och de är 
verkligen aktiva, men det fick vi veta mer om under måndagen.  

Den förste vi fick lyssna på när vi kom var Per‐Olof Remmare från Tillväxtverket. Ja det är så 
att det finns ett statligt verk som heter Tillväxtverket men man undrar lite om de har haft 
växtvärk när de hittade på namnet. Per‐Olov pratade om Kulturella och Kreativa näringar och 
om ung innovationskraft. Vi fick lära oss att inom de Kulturella och Kreativa näringarna ligger 
även turism och upplevelsebaserat lärande och det är ju vår vardag mer än konst, foto och film 
etc. som vi visserligen ser och hör men kanske inte jobbar med eller delar plats i färjekön med. 
Inom Kulturella och Kreativa näringar (KKN) ingår: arkitektur, form och design, film/foto, 
konst, litteratur, marknads‐kommunikation, media, mode, musik, måltid och gastronomi, 
scenkonst, turism/ besöksnäring, upplevelsebaserat lärande och kulturarv. 

Efter Per‐Olof var det dags för en workshop om entreprenörskap i skärgården och frågor kring 
det. Workshopen gick till så att vi satt och fikade och diskuterade frågor av typen: ”Hur ser det 
ut vad det gäller unga (18‐30) i våra skärgårdar i dag? Är vissa skärgårdsområden ”mer 
ungdomstäta” än andra? Hur livnär sig unga i skärgårdarna i dag? Är det några branscher som 
dominerar? Om ja‐ vilka? Hur betydelsefullt är KKN för unga i skärgårdarna? Hur vanligt är t ex 
distansarbete bland unga?  
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Ja man kan ju säga att frågorna var rätt 
omfattande så det gällde att vara effektiva. De 
flesta grupperna var väldigt duktiga på att 
svara och i genomgången fick vi det ännu en 
gång bekräftat att det finns liknande 
möjligheter och bekymmer runt om i vår 
skärgård. Per‐Olof tog med sig de synpunkter 
som togs upp tillbaka till Tillväxtverket. 

Efter en liten paus var det dags för en trevlig 
och god middag med många glada skratt runt 
bordet. 

Några bevingade ord man kan ta med sig från 
den här sammankomsten är: 

”ingen blir gammal här” kan tolkas hur som 
helst men efter att ha ätit god mat som lagats 
av en kvinna i 80‐årsåldern så förstår man vad de menar. 

”det är ingen missämja mellan de små orterna – kommunen har en jämn 
fördelning – ingen får någonting” 

I diskussionen om föreningsliv så påtalades det att ”alla ska göra det 
man kan, efter sin förmåga”   

                                                               Nedtecknat av Rosie 

 

Andra dagen i Mellanfjärden 

Vaknade stilla av solen som lyste rakt i ansiktet. Gick motvilligt upp ur en jätteskön hotellsäng. 
Efter en god frukost startade schemat klockan 8.45 

Eva och Tommy Eriksson berättade om deras verksamhet som började som en ideell förening 
och som nu är ett företag. Ett härligt par som lyste av liv och entusiasm. 

Företaget består i dag av flera olika verksamheter. I botten har dom en fabrik som tillverkar 
fiskeredskap, den rullar på året runt. Under högsäsong och vid olika tillfällen öppnar hotellet 
med sina tio rum, hotellet erbjuder även massagebad. 

Restaurangen ligger alldeles intill hotellet 
precis vid vattnet. Båtarna förtöjer lyxigt intill 
uteserveringen. Inne på restaurangen finns det 
ett rum på övervåningen och ett på neder‐
våningen tillsammans blir det plats för 200 
sittande gäster. På nedervåningen finns det 
även ett konferensrum och kök. Under åren så 
har också en teater växt fram, jättecharmig 

När restaurang Sjömärket i Mellanfjärden öppnade 1983 började 
Dagmar Högdahl sin anställning som kökschef.  Trots sina 86 år är 
hon fortfarande kvar och ansvarar för bl.a. frukostserveringen.  
Här ser vi henne tillsammans med Eva Eriksson och Helena Brusell.  
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inne i ett gammalt hamnmagasin. Man har  monterat in stolar som har stått i en gammal 
biograf, till och med en stor balkong längst bak. Man har inte byggt om magasinet mer än 
nödvändigt så den gamla byggnaden har kvar sin charm och själ! I en av de stora bjälkarna högt 
uppe i nocken hänger en liten vinsch som används om något  ska hissas upp under 
föreställningen. Teatern har fått ett rykte bland skådespelarna i Stockholm och det händer till 
och med att dom blir  uppringda av någon teater för att dom undrar över kommande säsong. 
Eva sa att det är kärleken till hembygden som driver, och att samarbete är nyckelordet för att 
lyckas med någonting!  

 Dom var överens om att om man funderar på att dra 
igång ett projekt så ska man inte ta reda på för 
mycket innan, för då försvinner glöden. Och att man 
ska prata gott om varandra det ger bygden ett gott 
rykte och det tjänar alla på! 

 

Därefter pratade deras dotter Helena Brusell om sitt projekt. Hon har återvänt till 
Mellanfjärden efter att bl.a. ha utbildat sig inom teater. Hon arbetar med hotellet och 
restaurangen och håller på att starta upp något som hon har döpt till trolska skogen. Man kan 
läsa om det på www.trolskaskogen.se . Det är en bit skog som har byggts upp i olika stationer. 
Där man kan möta älvor, tomtar, näcken, troll, häxor och en sovande drake. Allt genomförs 
tillsammans med skådespelare. Familjer får gå in gruppvis och möta sagans spännande 
äventyr. 

Samarbete är även här av stor vikt. Dom har bl.a. kurs i ansiktsmålning, där den kunskapen 
senare används till teatern, dom har pysseldagar för barn, när dom sitter och pysslar, 
sminkade, så är dom tomtenissar för andra som går förbi på sitt äventyr. Alla moment används 
till sitt yttersta. Denna entusiasm var helt fantastisk att se. Jag önskar dom all lycka i sitt 
fortsatta arbete.  

Måndagen avslutades med att Leif Rydman från ALMI – Gävleborg kom och informerade om 
deras arbete. ALMI erbjuder inga bidrag förutom till förstudie. Leif berättade om vägen från idé 
till lönsamt företag. Om Innovationslån, mikrolån, företagslån, Riskkapital, Exportlån. Om 
innovation och produktutveckling, Nyföretagande, Mentor – en ideell kraft, Rådgivning till 
befintliga företag och ägarskifte. Allt finns att läsa om på deras 
hemsida www.ALMI.se  

Efter en god lunch på hotellet tog vi farväl av Eva, Tommy och 
Helena och alla dom andra deltagarna. Sedan styrde vi bilen, full 
av trötta, fnittrande tjejer, söderut, tillbaka till vårvärmen. (Om 
man inte ska säga sommarvärmen, den dagen hade det tydligen 
varit 20 grader varmt på Vinön)        
                                                                          Nedtecknat av Catrine 

Hopsatt av Eva 

Läs mer på  SRF hemsida: www.skargardarnasriksforbund.se 
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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 
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MAT FRÅN GRILLEN 
 
Fira Valborg och bjud på mat från grillen. Vi 
låter det smaka sommar redan nu och har 
fyllt på med nya smaskiga grillrecept. 
Bra råvaror, nya kryddblandningar, smaskiga 
såser och gröna tillbehör, där har 
ni ingredienserna till när mat från grillen 
smakar som bäst. Och så trevligt sällskap 
förstås. 
Putsa upp grilltängerna och prova några av 
våra nyheter. Saltimbocca på kalvfärs 
tillsammans med grillad sparris är en 
vinnare. En snabbfixad bearnaisesås kommer 
att hamna högt på sommarens lista över 
såser vi inte vill missa och mini-brownies 
med hasselnötstosca är nästan för goda. 
Just det vi glömde nämna de salta 
laxspetten, missa inte dem. 
 
SALTIMBOCCA MED KALVFÄRS 
4 portioner 
600 g kalvfärs  
8 skivor lufttorkad skinka t 
ex parma- eller 
serranoskinka  
1 kruka salvia  
250 g grön sparris  
Serveringsförslag 
200 g rädisor eller andra primörer  
Gör så här 
Rulla kalvfärsen till åtta fingertjocka rullar. 
Linda in varje rulle i först ett par salviablad, 
sen en skiva lufttorkad skinka. Salta, peppra 
och grilla 7-8 minuter 
Ansa sparrisen och grilla den cirka 3 minuter 
 
SALTA LAXSPETT MED ROSÉPEPPAR 
OCH LIME 
4 portioner 
Kryddblandning: 
3 msk flingsalt  
1 msk rosépeppar  
1 lime, finrivet skal  
600 g laxfilé i 3 cm kuber  
250 g delade tomater i olika färger  
2 halverade lime  
Gör så här 
Blanda kryddorna till kryddblandningen. Gnid 
in laxkuberna med kryddblandningen. 
Fördela tomater, lime och laxkuber på spett 
och grilla runt om 6-7 minuter.  

FLÄSKKARRÉ MED GREMOULATA 
4 portioner 
1 dl olivolja  
2 dl hackad persilja  
1 citron, finrivet skal  
600 g fläskkarré i 3x3 cm bitar  
8 vitlökar king solo eller små färska  
1 tsk salt  
0,5 tsk svartpeppar  
Serverring: 
1 halverad grillad citron  
Gör så här 
Blanda olivolja, persilja och citronskal. 
Marinera kött och hela oskalade vitlökar i 
olivolja, persilja och citron minst 30 
minuter, gärna över natten. 
Trä upp kött och vitlökar på spett, salta och 
peppra. Grilla 5 minuter runt om och 
ytterligare 5 minuter under lock. 
 
COUSCOUS MED GRILLAD NEKTARIN 
OCH HALLOUMI 
4 portioner 
4 dl couscous  
2 msk smör  
1 halverad citron  
4 klyftade nektariner  
250 g skivad halloumi  
2 dl hackade färska örter, t ex basilika och 
persilja  
0,5 finhackad urkärnad chili  
0,5 tsk salt  
0,5 tsk svartpeppar  
100 g röda mangoldskott eller rucola  
Gör så här 
Tillaga couscous enligt anvisningen på 
förpackningen. Tillsätt smöret och rör om. 
Grilla citronhalvor, nektarinbitar och 
halloumiskivor cirka 5 minuter. 
Blanda dressingen. Blanda dressing, 
couscous, nektariner, halloumi och 
mangoldskott. Pressa över den grillade 
citronen.  
 
PORTABELLABURGARE MED 
EMMENTHALER OCH CHILICRÉME 
4 portioner 
4 stora portabellasvampar (ca 400 g)  
100 g emmenthalerost eller annan lagrad ost  
Chilicréme: 
2 dl crème fraiche  
0,5 finhackad urkärnad chili  
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0,5 tsk salt  
0,5 tsk svartpeppar  
4 delade pitabröd  
2 skivade avokado  
1 skivad rödlök  
2 skivade tomater  
Gör så här 
Ansa eventuellt svampen och ta bort foten. 
Salta, peppra och lägg på en skiva ost. Grilla 
tills osten börjat smälta, 5-10 minuter.  
Blanda ingredienserna till chilicrèmen.  
Fördela avokado, svamp, lökringar, tomater 
och chilicrème på bröden. 
  
RÖD CURRYKYCKLING MED STEKT RIS 
4 portioner 
Marinad: 
2 dl turkisk yoghurt (10%)  
2 msk röd currypasta  
1 lime, pressad saft och rivet skal  
1 tsk salt  
600 g kycklinglårfilé  
4 dl basmatiris  
2 ägg  
150 g cashewnötter  
1 msk rapsolja  
4 skivade salladslökar  
1 dl hackad färsk koriander  
Gör så här 
Blanda marinaden och låt kycklingen 
marineras minst en timme, gärna över 
natten. Grilla kycklingbitarna 3 minuter på 
varje sida. 
Koka riset enligt anvisningen på 
förpackningen. 
Vispa upp äggen och stek dem som en 
pannkaka. Skär pannkakan i tunna strimlor. 
Rosta cashewnötterna i en het panna cirka 1 
minut. 
Hetta upp olja i en wok eller rymlig panna, 
stek riset cirka 5 minuter, rör om då och då. 
Vänd ner äggstrimlor, nötter, lök och 
koriander.  
 
GRILLAD KYCKLINGLÅRFILÉ 
4 portioner 
600 g kycklinglårfilé  
Marinad: 
1 citron, rivet skal och pressad saft  
2 finhackade vitlöksklyftor  
2 msk olja  
2 dl hackad färsk timjan  

2 msk japansk soja  
0,5 tsk salt  
1 krm peppar  
Gör så här 
Blanda marinaden och häll den i en plastpåse 
eller bunke. Lägg i kycklinglårfilén, förslut 
påsen eller se till att marinaden täcker 
kycklingen i bunken, låt dra cirka 30 
minuter. Ta upp kycklingen och grilla på 
medelhög värme, cirka 10 minuter på varje 
sida. Salta och peppra efter smak. 
 
MINIBROWNIE MED 
HASSELNÖTSTOSCA 
15 stycken Ugnstemperatur 175º 
175 g mjukt smör  
3 dl socker  
1,5 dl kakao  
0,5 dl sirap  
0,5 krm salt  
3 ägg  
1,5 dl vetemjöl  
200 g hackad choklad (minst 70%)  
Toscaglasyr: 
75 g smör  
0,5 dl socker  
0,5 dl sirap  
1,5 msk vetemjöl  
1,5 msk mjölk  
3 dl grovt hackade hasselnötter eller andra 
nötter  
Gör så här 
Vispa smör och socker. Rör ner kakao, sirap 
och salt. Tillsätt äggen ett i taget och sedan 
mjölet. Vänd till sist ner chokladen. 
Lägg ett bakplåtspapper i en liten långpanna, 
cirka 15x20 centimeter. 
Grädda kakan mitt i ugnen cirka 20 minuter. 
Känn efter med provsticka, kakan ska vara 
lite kladdig. 
Smält smöret till toscaglasyren i en kastrull. 
Tillsätt socker, sirap, mjöl och mjölk. Sjud 
blandningen under omrörning tills den 
tjocknat. Rör ner nötterna och fördela 
blandningen över chokladkakan. 
Låt kakan svalna ordentligt innan den skärs 
upp.  
 När jag denna gång skulle göra den här sidan hade 
jag ingen aning om vad det skulle handla om. Då fick 
jag ett mail med ”Veckans recept” från Coop 
varifrån recepten hämtats. Gå gärna in på deras 
hemsida (www.coop.se/Recept) och få lite mer 
inspiration. Lycka till med grillningen i sommar! 
Smaklig måltid önskar Christina J 
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1 söndag 16 -17 

17.00 
Biblioteket öppet                                                                                                       Första maj
Norra Vinöns byalag - årsmöte 

vecka 18 2 måndag  Zumba 

 3 tisdag 18.00 Brandövning                                                                          Beställ mat! 

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

 5 torsdag 19.00 Avslutning på Tjejgruppen – Samling Hornudden - grillning 

 6 fredag   

 7 lördag  Kurs Å11 lö-må 

 8 söndag 16 -17 Biblioteket öppet 

vecka 19 9 måndag  Zumba                                                                                                                       Sophämtning 

 10 tisdag  Beställ mat! 

 11 onsdag 14.30 
 

Öppet hus i Missionshuset 
Kurs B11 ons-fre                                    

 12 torsdag   

 13 fredag  

 14 lördag   

 15 söndag 16 -17 Biblioteket öppet 

vecka 20 16 måndag  Zumba 

 17 tisdag  Kurs F11 ti-to                                                 Norges nationaldag    Beställ mat! 

 18 onsdag  

 19 torsdag   

 20 fredag  

 21 lördag 14.30 Cirkeln ”Vinön förr” - avslutning 

 22 söndag 16 -17 Biblioteket öppet 

vecka 21 23 måndag  Zumba                                                                                                                       Sophämtning 

 24 tisdag  Kurs F10 ti-on                                                                        Beställ mat! 

 25 onsdag  Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

 26 torsdag  

 27 fredag   

 28 lördag   

 29 söndag  
16-17 

Café V  öppnar för säsongen                                                  
Biblioteket öppet                                                                                          Mors dag

vecka 22 30 måndag  Zumba 

 31 tisdag 18.00 Brandövning                                                                          Beställ mat! 

Juni  
 1 onsdag   

 2 torsdag 9.00 
10.00 

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

 3 fredag  

     

 

maj  2011 

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

Hej 

Jag tycker att det vore intressant att se hur många som har Internet, och i vilken form.  Därför vore 
jag väldigt glad om ni kunde fylla i den här enkäten och lämna i brevlådan vid skolan, eller min 
brevlåda. Det går förstås också att svara på frågorna per e‐post. Maila i så fall till asa@vinon.st 
(observera t på slutet). Svara en gång per hushåll.  

Hushållet är      

 Helårsboende 
 Delårsboende 
 Övrigt (tex. enbart företag, Trafikverket eller 

förening)   

Internetanslutning: 

 Fiber, hastighet:______________, leverantör_______________________ 
 ADSL, hastighet:_______________ 
 Mobilt bredband, hastighet _______________, leverantör___________________ 

 Uppringt modem 

 Ingen Internetanslutning 

 

Skriv gärna hur ni använder Internet  (exempelvis i företaget/distansarbete/enbart privat/både 
företag o privat; tv/telefon/enbart datoruppkoppling) 

 

 

 

 

Är det något ni vill berätta som kan vara bra att veta för andra (tex. om ni har en jättebra leverantör, 
eller hur det mobila bredbandet fungerar)? Ni kanske använder en jättebra servicetjänst, eller är det 
något ni saknar eller vill lära er mer om?   

 

 

Tack för hjälpen! En sammanställning kommer i nästa ö‐blad. 

/Åsa Ödman, 44 80 19, 070‐634 80 19 
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