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NNååggrraa  oorrdd  ffrråånn  rreeddaakkttiioonneenn  ......  
 
 

Hösten är här, och nu på riktigt! Oktober  

är slut och v i har till och med haft några 

minusgrader. Men länge har vi kunnat 

glädjas åt höstens färgprakt. 

 

November månad är här och då är det precis 60 år sen Vinön fick elström till ön. Det 

uppmärksammas i detta nummer av Ö‐bladet med Vinöminnen av Gunilla Blomé  

”Innan elen kom”, en repris från Ö‐bladet juni 2006.  Det blir ELfest den 10 november 

då vi hoppas att många kommer med på både fest och i fackeltågen som kommer att gå 

från var sitt håll mot skolan.   

 

Årets kurs i utomhuspedagogik har avslutning i mitten av månaden och sen är det dags 

att ladda för nästa års kurs. En JULDAG blir det i mitten av december, det händer mycket 

denna dag på ön, se annonser! Planera in denna dag på Vinön! Passa på att julhandla på 

julmarknad och Loppis och ät julbord på Värdshuset. Ring och boka bord! Tänk på att ta 

med kontanter, det är bara Värdshuset som tar betalkort. 

 

I förra numret berättade RoseMarie om SRF:s 30‐årsjubileum. 
Nu finns ett jubileumsnummer av tidningen Vi skärgårdsbor. 
Framsidan av detta nummer pryds av ett fotgrafi från notning 
här i sjön. Den rättmätige fotografen för denna och alla 
notbilder från sommaren 2011 är Ingemar Persson. Tack för de 
fina bilderna! Är det någon som vill ha jubileumstidningen kan  
ni kontakta Eva Widlund som är redaktör för Vi skärgårdsbor. 
 

 
Fotografer till annonserna vet vi inte, Rosie fotar till sin trädgårdssida 
men annars är det Eva som har tagit resten av bilderna i detta 
nummer. Redaktionen har varit Birgitta, Catrine, Christina och Eva 



           

Axplock oktober 2012 
 

Möte om färjan 

Det	har	varit	ett	möte	på	
Vinön	med	representanter	
från	Trafikverket,	färjeleden	
och	trafikanter	(vinöbor).	
Förhoppningsvis	tog	de	till	
sig	de	synpunkter	som	kom	
fram	på	mötet.	
 

Varmt i skolan 

EKV	har	varit	i	skolan	och	
servat	värmepumpen,	så	nu	
är	det	varmt	i	huset	igen.	
 

Raster i skolan 

Hemtjänsten	har	liksom	
posten	tillgång	till	lokal	i	
skolan,	för	sina	raster.	
  

Elfest 10 november 

För	att	fira	60	år	sen	elen	
kom	till	ön	blir	det	fackeltåg	
med	mera	och	en	elfest.		
Kom	ihåg	att	anmäla	ditt	
deltagande	på	festen,	senast	
4	november	till	Mona	Blixt,	
448050.	
 

 

INFORMATION FRÅN VINÖNS KULTUR‐ OCH HEMBYGDSFÖRENING 

Vinöns	kultur‐	och	hembygdsförening	har	styrelsemöte	varje	månad,	ofta	långa	
möten	då	det	är	en	hel	del	att	gå	igenom	för	styrelsen.	Till	varje	nummer	av	Ö‐bladet	
kommer	vi	att	lyfta	några	punkter	för	att	informera	läsarna.	Vill	du	höra	mer?	
Kontakta	någon	i	styrelsen	eller	besök	skolan	på	bibliotekstid.	

 



 

  UTHYRNING AV SLÄPVAGN 

  Nu kan du hyra direkt på ön! 

 

   Vinöns kultur‐ och hembygdsförening har en släpkärra för  

   uthyrning. Vagnen är försedd med en täckande plastkåpa 

   och utrustad med tipp. Vagnens totalvikt är 900 kg och  

   maxlast är 640 kg. 

 

   Kostnader för år 2012: 

   Dygnshyra: Föreningsmedlem   180:‐  Övriga 360:‐ 

   Veckohyra: Föreningsmedlem   800:‐  Övriga 1600: 

 

   Max hyrtid är en vecka. Om ingen annan har bokat kärran 

   kan hyrtiden naturligtvis förlängas. 

   Före och efter uthyrning besiktigas kärran. 

   Låter detta som ett alternativ till att hyra kärra på 

   fastlandet, så är du välkommen att ringa vår ansvarige 

   släpvagnsförvaltare Nils Svensson 019‐44 80 28 



NÄR ELEN KOM… 
 

DET ÄR 60 ÅR SEDAN  
ELEKTRICITETEN KOM TILL VINÖN. 

 
Detta ska firas i Vinöns skola 

 

den 10/11  
 

Vi samlas på två startplatser, 
vid Bagarns loge och utanför Bo och Ove.  

Samling klockan 17.00 på båda platserna. Du får en fackla vid 
samlingsplatsen. 17.05 startar båda fackeltågen. Vi går till 

skolan där vi möts. 
 

På skolan blir det först lite samvaro sedan väntar mat till 
självkostnadspris. Måltidsdryck ingår i priset.  
Vill du ha något annat tar du med det själv. 

 
Under kvällen har du möjlighet att köpa lotter – åror – med 

finfina priser. 
 

Kom gärna i tidsenlig klädsel! 
 

ALLA ÄR VARMT VELKOMNA 
 

ANMÄLAN SNARAST! 
FÖR ATT MATEN INTE SKA TA SLUT  
VILL VI HA IN ANMÄLAN SENAST 

DEN 4 NOVEMBER TILL MONA 
TEL 44 80 50  

ELLER 
070-370 59 50 

 



 

Boden bakom scenen i bersån: 

VAD	SKALL	DEN	HETA?	
Under sommaren har vår samling av gamla foton, fiske och jordbruksredskap i den gamla boden, 

beskådats av många Vinö besökare. 

Att kalla det för MUSEUM är kanske att ta i en smula för mycket.  

MEN VAD SKALL DEN HETA? 

Därför utlyser vi nu en NAMN‐tävling av boden enligt följande: 

1. Boden med ”samlingarna” 

2. Underliggande källare. (källaren kommer att möbleras med bänkar och bord).  

Namnförslagen inlämnas senast på kvällen 10 november, då vi firar Vinöns ELektrifiering. 

eller i förväg till Peter Kumlin    pk@nuinternet.com        senast 12‐11‐09. 

Under kvällen vid ELfesten kommer det segrande namnförslaget att kungöras. 

 

Första pris är ett års fritt inträde till båda lokalerna. 

Andra …….sista pris är även det ett års fritt inträde. 

Övriga besökare går in gratis. 

 

 

 



 
Innan elen kom 

 
I många år hängde den från en spik mellan spaden och trädgårdsgrepen på brädväggen i 
boden. Ljuset från det smala östfönstret föll över mässings-behållaren som blev allt grönare 
av ärg medan handtaget och nätkorgen kring -den vita lampkupan rostade. Det var länge 
sedan karbidlampan varit i bruk. Men då, just efter fredsslutet 1945, fanns inga andra 
ljuskällor än stearinljus och karbidlampor för att lysa upp mörka kvällar. Man hade börjat 
prata om att elektrifiera Vinön, men det skulle dröja till 1952, decennier efter elektri-
fieringen av fastlandet.    
 
Mamma brukade handla karbid hos Karl-Gerhard i norra affärn; en papperspåse med gråvita 
klumpar som fylldes i lampans behållare. Därpå tillsatte hon vatten innan ovandelen med 
brännaren spändes fast med två byglar. Då hände något inne i lampan; för när hon tog kranen 
i nypan, vred om, satte tändstickan till gasen som pyste ut, lyste lampan med ett starkt vitt 
sken. Det luktade svagt medan den brann och lampan lyste tills bränslet tog slut. På 
morgonen kunde alltjämt en låga flämta. Hon lärde sig därför dosera mängden karbid för att 
räcka en kväll, inte mer. Kvar när allt brunnit ut var pulver som hälldes bort. Vi barn fick inte 
handskas med lampan, mamma och pappa var mycket bestämda: ty som jag nu läser i 
uppslagsboken: ”Karbidlampa, transportabel lampa med kalciumkarbid och vatten för att 
alstra acetylen som brinner med kraftig vit låga. Tillsammans med luft eller syrgas blir den 
färglösa gasen mycket explosiv”. 
 
Många var glada när ransoneringen av fotogen upphörde. Då plockade man fram sina lampor. 
De stod på bordet som läslampor med kupa, andra hängde på väggen som lampetter mot en 
blankpolerad reflekterande mässingsplåt. De flesta hängde dock från taket i enkel 
plåtställning med skärm och sotfångare av värmetålig glimmer över det rörformade glaset.  
 
Det måste ha varit Mariannes födelsedagskalas och mamma Elisif lade undan gårdens sysslor 
för att duka åt oss barn i finrummet. Det runda bordet stod i mitten, omgivet i fyrkant av 
nyskurade gångmattor. Ovanför saften, bullarna, kakorna och tårtan hängde den vackraste 
ljuskrona vi någonsin sett och ändå var den ju inte tänd så där mitt på sommardagen.   Från 
centrums fotogenlampa utgick smyckade bronsarmar med stearinljus i hållare. Dessa bars 
upp av små amoriner och under dem hängde glasprismor som bröt det infallande solljuset och 
kastade regnbågsfärgade fläckar kring väggar och tak. Tänk hur kronan 
måtte stråla med ljusen tända till jul och andra högtider! 
 
Också fotogenlampan hanterades med försiktighet.  Den brandfarliga 
vätskan hälldes i behållaren. Brännaren, med runt eller platt munstycke, 
skruvades tillbaka och ur munstycket matades den fotogendränkta 
bomullsveken upp. Lampglaset lyftes av, tändstickan sattes till veken 
och ljuslågan justerades innan glaset sattes på. En för hög låga, eller en 
veke som behövde putsas, sotade ner glaset och, om glimmerlocket 
saknades, satte ett elakt märke uppe i taket.  Nog användes 
stearinljus. Jag tror vi hade ljusstake och en ask Solstickan ute på 
”huset” för besök sena kvällar. 
 



För mammorna var fotogenköket lätt att ta till om sommaren när vedspisen ansågs alstra 
onödig värme. Primuskökets enda låga räckte gott för många. Andra hade dubbelbrännare. 
Brännaren tändes med hjälp av några droppar rödsprit och jag kan fortfarande känna den 
söta spritdoften i näsan, en doft som gärna dröjde kvar.  
 
Hos oss var det hela tiden en lätt doft av gasol.  Gasen, levererad i en 25-literstub till 
hushållen, var en nyhet som särskilt min mamma välkomnade. Först vred man på tubens kran, 
därpå öppnade man för kökets låga och satte till tändstickan. Precis som spisen i stan. 
Omvänt, när matlagningen var klar, stängdes först kranen på tuben så att gasen i 
gummislangen fick brinna ut. Det luktade i alla fall. Måhända de första gasoltuberna läckte 
lite kring kranen. Karl-Gerhard sålde många tändsticksaskar de här åren.  
 
Ännu var elen långt borta. Och med den tvättmaskin, dammsugare, kylskåp och frys. Isskåp 
för förvaring av matvaror fanns förstås hos handlaren och i en del hushåll. Men det var 
jordkällare som gällde, den som skulle hålla kring fem grader, året om. En bra matkällare låg 
helst utgrävd i en sluttning med tak av jord, väggar och framsida av sten. Därinne fanns 
förråden av potatis och morötter i trälårar längst ner, högre upp saftflaskor och konserver 
i hermetiskt tillslutna glasburkar. Det kunde bli ett spring till källaren allt eftersom 
förråden tullades. Hos oss låg emellertid matkällaren nerför halltrappan under huset i ett 
utgrävt rum med cementgolv.  I en del hem fanns dessutom, för närhetens skull, en 
minikällare under själva köksgolvet! Jag glömmer aldrig, om det var hos Anna Larsson, när 
dottern Britta tog tag i en ring i golvet och öppnade en lucka på gångjärn. Och därunder, 
några trappsteg ner, fanns ett utrymme stort nog för några hyllor i knä, mag- och 
brösthöjd. Man böjde sig och plockade vad man behövde: gårdagens middagsrester täckta av 
en tallrik, lingonsylten till gröten ur Höganäskrukan, också den täckt av en tallrik, 
smörbyttan och mesosten, skålen med hårdkokta ägg och mjölktillbringaren! Jag har alltid 
velat ha ett sådan minikällare, men har, som vuxen, fått nöja mig med skafferi.   
 
Under den kalla årstiden, när det var viktigt att stänga varje dörr efter sig för att hålla 
kvar den goa vedvärmen, tjänade skafferiet vid köksfarstun som ytterligare förvaringsplats 
för matvaror. Där, mellan ute och inne, hade man en alldeles naturlig ”kyl- och sval” ofta med 
stängningsbar ventil.  
 
Särskilt för Vinön på sin sandås, omgiven av öppna vatten, är vinden att 
räkna med. Öns gamla väderkvarn hade dock gjort sitt innan vi kom. Den 
stod tyst och orörlig i enebacken bortom postkontoret Rosenborg i södra 
byn. Vingarna var nerplockade och kvar utanpå kvarnhuset var den stora 
triangeln hopfogad av kraftiga trästänger. Vi fick aldrig se vingarna snurra 
en blåsig dag eller höra stenarna rotera och mala säden mellan sig.  
 
Då som nu var batterier en kraftkälla.  Till radioapparaterna var de stora 
som dagens mjölkpaket och tunga dessutom. Familjens röda radio krävde två sådana 
batterier. Min äldre syster och hennes kompisar kånkade med sig radion när de träffades 
vid stenröset ovan norra stranden om kvällarna. De lyssnade efter Glenn Miller och andra 
populära amerikanska dansbandsorkestrar över mellanvågsbandet. Smög vi yngre på dem? 
Jo, kanske. Tonåringarna satt i den solvarma sanden lutade mot stenblocken, pratade och 
tittade ut över viken. Ibland var deras killkompisar med och jag minns särskilt Erland från 



södra byn. Men det var då för tiden, denna vackra plats förändrades när man pallade upp en 
uttjänt buss intill röset för att hyra ut som sommarnöje. 
 
Grammofonerna drevs tack och lov inte av batterier. Den bärbara ”resegrammofonen” 
vevades upp för hand.  Stålstiften i ljudhuvudet måste bytas ofta för att inte repa 78-
varvsskivan, den som senare kallades ”stenkaka”. En dag läste vi en affisch på handlarns vägg 
att en evangelist från fastlandet skulle hålla möte i Missionshuset. Som avslutning efter 
predikan, bön och vittnesbörd utlovades musik med önskeskivor på grammofon.  
Resepredikanten vevade och ur grammofonen ljöd den populäre Einar Ekbergs vackra 
barytonstämma med ”Jag har hört om en stad ovan molnen” och andra älskade läsarsånger på 
skivmärket ”Hemmets Härold”.  De vuxna nere i salen blängde upp mot läktaren där vi satt. 
Ty bänkarna knarrade och ingen uppe hos oss satt stilla. Det tisslades och kommenterades. 
 
Det verkligt spännande hände sommaren 1952. Då var vi ungar med och följde 
elektrifieringsarbetet på ön. Längs bygatan restes tjärade stolpar.  Vi gapade av förundran 
när installatörerna tog sig upp i stolparna iförda sina klätterskor; en metallsula med en 
taggad grep framtill – som ena hornet på en ekoxe. Med sådana skor fastspända på fötterna 
och en säkerhetssele runt rygg och stolpe hade de rörelsefrihet att arbeta i stolpens topp; 
uppgifterna gällde bland annat att montera ledningar, lampor och anslutningar som sedan 
drogs till varje abonnent. Bostadshusen skulle få tillgång till ljus och värme, ladugårdens kor 
skulle kunna maskinmjölkas etc. När allt var klart på ön skulle kabeln läggas, nätet kopplas 
ihop och strömmen slås på. Själva kabeldragningen gick fort. Jag minns den där soliga 
sensommardagen, massor av ungar och annat folk såg på när den moderna tiden kom till 
ångbåtsbryggan på öns västra sida. Det var en öppen pråm, ”T. B. 54”, som sakta närmade sig 
från fastlandet. Ombord fanns en jättelik vinda från vilken kabeln rullades ut över 
sjöbotten och där ligger den kvar än idag.      
 

 
 
Text: Gunilla Blomé                                                      Akvareller: Rachel Goff 
 



 

 

 
 

 

2012-12-12 kl. 12.12 gifter vi oss i Lännäs kyrka! 
 

 

 
 

Varmt välkomna på ”brudvisning” samt kaffe  

och bröllopstårta kl. 17.00 på Högsjö Gård! 

Osa senast den 30 november till 

birgitta.framtiden@live.se  
 

Tel Birgitta 073-290 50 20,  

Ingemar 070 583 09 91. 

 

Med vänliga hälsningar  

Birgitta & Ingemar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till salu ! 

 
Sandström 495 Classic 

med motor Honda 30 hk 

Sune Mohlin, Vinön 

Tel 019-44 80 87 

mailto:birgitta.framtiden@live.se


VVIINNÖÖNN  LLÖÖRRDDAAGGEENN  1155  DDEECCEEMMBBEERR  

GÖR EN DAG PÅ VINÖN!  
  
Julen börjar på Vinön på lördagen, dagen före tredje advent. Det blir 
julmarknad i skolan, julbord på Värdshuset, körsång i Missionshuset 
(Hampe Gospel) m.m. Anmäl till Ö-bladet om du bidrar med något 
denna dag. Utförligare information med tider kommer i december-
numret av Ö-bladet. 

 
 
 
 
 

 
Julmarknad i Vinöns skola lördag 15/12 

 
Alla	som	vill	delta	i	årets	julmarknad	ska	anmäla	sitt	intresse		

till	Yvonne	på	tel	44	80	57	eller	0739‐28	04	05.		
	

Anmälan	ska	vara	inne	senast	den	25/11.	
	

I	decembernumret	av	Ö‐bladet	återkommer	vi	med	tid		
och	utbudet	på	årets	julmarknad.		

 
 

 

Nu är det jul här i vårt hus... 
 

 JULBORD på Vinöns värdshus 

 Ett klassiskt julbord är uppdukat från kl 14.00. 

 Kvällssittning kl 18.00 

 
För bokning ring 019-44 80 10 eller 0722 50 50 80 
395 kr p/p 

 
   Varmt välkomna önskar Janne, Johan och Bersa 
 



Julöppet Gammalt & nytt 
Kanske hittar du något att ge bort 

eller en liten julklapp till dig själv. 

Varmt välkomna till ”lilla ladan” 

1 km öster om Vinöns värdshus där 

vi bjuder på glögg och pepparkakor. 
 

Mari 
 

15 dec och 16 dec klockan: 12-17 

 
 

Vill du ha med en julhälsning i nästa nummer? 

Skicka in den i god tid till redaktionen! 

 

e-post: o-bladet@vinon.se  

eller som vanlig post: 

Ö-bladet, Vinöns skola,  

715 93 VINÖN 



FOTVÅRD  
  

    IInnggaa--LLiillll  SSeevveeffjjoorrdd  

    kkoommmmeerr  ttiillll    

    VViinnöönn  

    ttoorrssddaagg    

    ddeenn  88  nnoovveemmbbeerr  
  

  

  

  

  
  

 

Tidsbeställning 
Mobil: 070-5574803 

__________________________ 

 
 

Vinöns  
bibliotek 

 

Biblioteket är öppet 
söndagar: 16-17 

 

Välkomna ! 
hälsar Yvonne! 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Nu finns… 

Kransar och buketter till 

gravsmyckningar samt  

purjolök, lök, kålrötter, äpplen och 

eterneller. 

Under november är det dags att 

klä julbockarna så lämna in 

stommarna nu!  

 

31/10, 1/11 och 2/11 är jag på torget 

annars är det öppet som vanligt. 

 
Öppet: 
Söndag – torsdag om jag är hemma 
Samt fredag e.m. 
Och lördag f.m.  

 

För dagsaktuell information eller 

önskemål ring 
 

019-44 80 50, 070-370 59 50 

 

Varmt välkomna!  

/ Mona Blixt 

 
 



 

Ja då var oktober nästan slut och man kan 

fortfarande hitta sommarblommor och 

dahliorna blommar på. Till och med jag som 

inte tar in mina växter i onödigt tidigt har fått 

in det som var viktigast. Det är fullt inne och 

jag funderar fortfarande över var jag ska ställa 

de där fuchsiorna och fattigmansginseng 

verkar inte heller få plats.  I väntan på kylan 

och vintern kan man ju alltid rensa lite ogräs 

eller plantera lite perenner. Det som blir gjort 

nu slipper man göra till våren, men ogräset fryser ju bort… Ja den gröna delen fryser men 

roten är ofta intakt och om den sitter kvar har den full kraft att till våren komma igång igen. 

När den väldiga arbetslusten kommer över oss kan man ju ta fram gräsklipparen, en sista 

gång för säsongen, och klippa sönder löven i gräsmattan, det är kanske i senaste laget men 

man håller på i stadsparken och de borde ju veta vad de gör. De sönderklippta löven är bra 

för gräsmattan och så blir man av med dem. De gör ju nytta som ett täcke över odlingsytor 

också, eller under buskar och träd, bra motion får man dessutom av att kratta löv. 

Jag har under året skrivit om de spanska skogssniglarna och att man ska göra sig av med 

dem. Jag själv är ganska nitisk, de skaffar ju så väldigt mycket barn. När en prickig/fläckig 

variant dök upp på kompostlocket så röstade jag för att den skulle få lämna jordelivet. Om 

jag istället hade undersökt den lilla krabaten och tagit reda på vem hen var hade jag fått reda 

på att det var en pantersnigel. Pantersnigeln äter bara döda växtdelar och hjälper sålunda till 

med förmultning till min kompost, den är en hjälp i trädgården. Jag måste säga att jag inte 

har sett så mycket skador av de spanska skogssniglarna, men jag har kanske inte tittat 

tillräckligt noga eller odlat sådant de tycker om. Man märker att man påverkar sina barn 

ibland… Min son hade varit på skogsutflykt och berättade att de hade träffat på en mördare i 

skogen. Jag har ju hört att det kan finnas lite löst folk i Hampetorpstrakten men att det fanns 

mördare. När han tillade att mördaren satt på en giftsvamp trillade polletten ner och man 

känner sig mindre stolt över att i sina barns åsyn då och då döda sniglar. 

Nu får vi snart ta en paus från trädgården, vi kan få sitta inne och titta ut och tänka att den 

där busken behöver nog lite mer uppmuntran om den ska bli fin, eller att växtligheten håller 

på att stänga in huset och förstöra fasaden. Det bästa med dessa funderingar är att snart är 

det för sent att göra något åt dem, man kan ju vänta till nästa år, så slipper man frysa. Vem 

vet om jag om en månad sitter igen och skriver att jag har plockat de sista dahliorna för 

säsongen igen. 

Njut av den höga höstluften och den färgprakt som finns kvar! 

Hälsningar från Rosie!  
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Det har varit ett färjemöte på ön under oktober månad. Här följer minnesanteckningar 
som fördes av Trafikverkets Karl-Erik Hermansson. 
	
	
 

MINNESANTECKNINGAR FRÅN  
MÖTE MED VINÖNS FÄRJEGRUPP  
 

Datum för mötet: 11 oktober 2012 
Tid för mötet: 12.00–14.00 
Lokal för mötet: Gamla skolan på Vinön 

 
 

Mötesdeltagare: 

  Mona Blixt, Vinön  Mattias Bergsten, Trafikverket Färjerederiet Vinön 
  Åsa Ödman, Vinön  Håkan Jansson, Trafikverket Färjerederiet Vinön 
  Peter Kumlin, Vinön  Håkan Svensson, Trafikverket Region Öst 
  Ulf Johnsson, Vinön  Karin Wallin, Trafikverket Region Öst, trainee 
  Johan Wilhelmsson, Vinön  Karl Erik Hermansson, Trafikverket, Trafik 
  Anna‐Greta Olsson, Vinön 

        

 
1. Inledning 

Håkan öppnade mötet och hälsade alla välkomna till vår diskussion. Presentation av de 
närvarande. Färjegruppen anser sig representera de boende på Vinön. Gruppen valdes från början 
vid ett allmänt möte på ön. 
 

2. Förturer	
Håkan informerade att Region Öst för 2012 har utfärdat drygt 100 förtursmärken för Vinöleden till 
de som ansökt och bedömts ha rätt till förtur. Årets förtursmärken är inte tidsbegränsade.  
Trafikverket utfärdar inga förtursmärken på de andra lederna där boende har rätt till förtur.  
 

Förtursmärket innebär ett bevis på att man har rätt till förtur. Men om man uppfyller kraven har 
man rätt till förtur även utan förtursmärke. Ingen har mandat att kontrollera rätten att stå i 
förtursfilen. Besättningen har alltså varken skyldighet eller rättighet att ifrågasätta de fordon som 
står i förtursfilen utan kommer att lasta dessa först. Det är viktigt med en bra skyltning. 
Transportstyrelsen beslutar om övriga förtursansökningar. 
 

Vinö Färjegrupp har skrivit till Transportstyrelsen för att få förändring av förordningen om förtur 
men ännu inte fått svar. 
 

Det är viktigt att besättningen inte börjar lasta färjan tidigare än 5 minuter före avgång, för att de 
som har förtur skall vara på plats. När lastningen sedan påbörjats får inte sena förtursbilar bryta 
kön och tränga sig in under pågående lastning. 
 

Håkan informerad om att Trafikverket kommer att se över vägmarkeringar för förtursfilen vid 
båda färjelägena.  
Synpunkter som noterades var en eventuell portal över filerna och att upprepa skylten om filval i 
Hampetorp. 
 

3. Synpunkter	på	tidtabellen 
Vinöbornas vädjar om att få tillbaka en tur kl 19.15/19.40. Barnfamiljer börjar flytta från ön. 
Anders Werner lovade vid ett tidigare möte att inget skulle bli sämre när färjan stationerades på 
fastlandet. 
 

 



 
Mattias informerade att vid ledens måltidsuppehåll åtgår 60 minuter (15 min förtöjning + 30 min 
rast + 15 min uppstart). Trafikverkets inriktning är att köra på ett miljömässigt bra sätt vilket 
innebär att det i tidtabellen normalt skall vara utrymme för 30 minuters överfart. 
 

Ett annat önskemål som framfördes var att låta färjan ligga kvar på Vinön från 13.00 till 13.25 för 
att möjliggöra att lastbilar mm kan göra vändande uppdrag på ön och hinna med färjan tillbaka. 
 

Önskemål har tidigare framförts att turen 14.25 från Vinön senarelägges till 14.45 för att passa 
utomhuspedagogikverksamheten på ön.  
 

När det finns en isväg kan det vara kallelse till alla färjans turer. Mattias tar med detta. 
 

Vinöborna har tidigare upplevt att det finns ett godtycke från besättningen i att invänta försenade 
resenärer. Detta upplevs nu ha blivit betydligt bättre och det har blivit betydligt trevligare att åka 
färja. Om man är försenad och ringer till färjan väntar den om möjligt 2‐3 minuter. 
 

Mattias tar i samråd med färjegruppen fram ett förslag på tidtabell där kvällsturen 20.30 om 
möjligt tidigareläggs och att man får något/några längre uppehåll på Vinön. Jämför även med Åsas 
tidigare överskickade förslag.  
Hänsyn skall i möjligaste mån tas till busstidtabellen.  
 

4. Sommarens	trafik 
Under sommaren upplever besättningarna att trafiken fungerat bra. Sedna som ordinarie färja har 
gått enligt tidtabellen. Vinösund som kompletteringsfärja har om Sedna inte fått med alla bilar 
lastat och kört efter Sedna. 
 

Det framfördes önskemål om att Vinösund lastas och kör sin kompletteringstur 10 minuter före 
Sedna om man redan då kan se att Sedna inte kan lasta alla fordon. 
Mattias tittar även på detta för att se över om man kan förbättra till nästa sommar. 
 

5. Principer	för	kallelse 
Mattias informerade att kallelse skall göras senast 30 minuter före turen på samma dag som avses 
eller för första turen efterföljande morgon och detta fungerar bra. 
 

Synpunkter framfördes att det bör finnas tydligare information om kallelse med större bokstäver 
och gärna på fler språk. Dessa synpunkter gäller även tidtabellen. 
Mattias tog med sig frågan. 
 

6. Beredskap 
Karl‐Erik informerade om att avtalet med Landstinget om beredskap förlängts. Det gäller nu 
tillsvidare med 6 månaders uppsägning. Larm skall gå via SOS och vid larm skall färjan kunna avgå 
inom 30 minuter. 
 

7. Den	gamla	färjevaktstugan	och	verkstaden	på	Vinön 
Färjerederiets verkstad på Vinön har överlämnats till Sjöräddningen och kommer under oktober 
att riva den gamla vaktstugan. Önskemål framfördes om att spara en del av vaktstugan som 
Hembygdsföreningen kunde ansvara för som väntkur och toalett. 
 

Efter mycket diskuterande beslutades följande: 
Färjerederiet fullföljer rivningen av hela den gamla vaktstugan. 
Håkan ser till att ett vindskydd för väntande passagerare sätts upp på Vinön. 
En eventuell toalett vid Vinöns färjeläge är kommunens ansvar. 
Färjerederiet skall lösa problemet med toalett ombord på färjorna. 
Håkan tar diskussion med Trafikverket Underhåll om öppethållande av toaletten i Hampetorp 
vintertid. 
 



 

8. Information 
Mattias informerade om att i Färjerederiets planering ingår att Vinöleden skall få elektroniska 
informationsskyltar under våren 2013. Detta kommer att underlätta besättningens möjligheter att 
informera trafikanterna om bland annat planerat underhåll och bunkring.  
 

Även önskemålet om att kunna prenumerera på en SMS‐tjänst med information vid störningar i 
färjetrafiken är på väg att bli verklighet. Mattias återkommer när tjänsten finns tillgänglig. 
	

Det framfördes önskemål om att vi lämnar mer information till Vinöborna via Vinöbladet. 
Mattias är den som samordnar information från leden. 
 

9. Övriga	frågor 
9.1	Pub‐afton	på	värdshuset	
  Värdshuset planerar i första hand att ha sina pub‐aftnar på fredagar men även några lördagar.  
  Mattias vill, för att kunna listlägga sin personal, ha information så snart som möjligt från  
  Värdshuset om den planerade kvällarna. 
 

						9.2	Lastning	av	färjan				
Önskemål framfördes att besättningen, även extrapersonal, stuvar färjan så att alla får möjlighet 
att komma med. Det är för detta även viktigt att trafikanterna kommer i god tid.  
 

9.3 Kundenkäten 
Vinöborna ansåg att det var viktigt att de fick möjligheten att uttrycka sina synpunkter i 
Trafikverkets kundenkät, NKI. Den borde därför delas ut till hushållen på ön.  
Karl‐Erik svarade att enkäten görs för alla landets färjeleder och att man vill ha ett enhetligt sätt 
att slumpmässigt dela ut den till trafikanterna efter en förutbestämd tidplan. 
 

10. Nästa	möte 
Vi konstaterade att det är lämpligt att träffas en gång om året. 
 

11. Avslutning 
Håkan tackade för ett konstruktivt möte och gott fika.  
Karl‐Erik skickar anteckningarna till Peter, Ulf och Åsa. 
 

Vid pennan! 
Karl‐Erik  

 

 

Så här ser det alltså ut nu på Vinösidan. Verkstaden har övergått till SSRS och färjestugan är riven. 
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FISKGULASCH 
4 port 
2 gula lökar 
ca 50 g bacon 
1 vitlöksklyfta 
1-2 msk olja 
2 burkar krossade tomater 
½ dl klippt persilja 
1½ dl vitt vin 
8 dl god fiskbuljong 
600-700 g djupfryst torsk eller annan vit 
fisk 
2-3 tsk salt 
½ tsk nymalt peppar 
2 tsk paprikapulver 
saft från 1 citron 
Tillbehör att välja bland 
½-1 dl vispgrädde + 1 dl gräddfil 
klippt persilja 
småtärnad röd eller grön paprika 
tunt strimlad purjolök 
Gör så här 
Skala och skär lökarna i klyftor. Strimla 
baconskivorna. Fräs lök och bacon och den 
skalade och krossade vitlöksklyftan i en 
gryta i lite olja. Häll på tomatkrosset, 
persiljan, vinet och fiskbuljongen. Koka upp 
och låt småkoka ca 10 min. Skär fisken i 2 
cm tjocka skivor. Salta och krydda varje bit 
med peppar och paprikapulver. Lägg 
fiskbitarna i grytan och låt alltsammans 
sjuda ca 10 min eller tills fisken är klar. 
Smaka av med lite citronsaft och ev mer salt 
och peppar. Vispa grädden och blanda med 
gräddfilen. Ställ fram blandningen 
tillsammans med persilja, paprika och purjo i 
skålar. 
 
LÄTT LAXSOPPA 
4 port 
500 g laxfilè 
1 purjolök 
3-4 stjälkar selleri 
3 morötter 
8 dl vatten + 2 msk fiskfond  
el 2 fiskbuljongtärningar 
4 msk lätt crème fraiche 
rivet skal av 1 citron 
ca 20 svarta oliver 
salt, peppar 
Gör så här 

Skär laxen i 2 cm stora tärningar. Skölj och 
strimla purjo och selleri. Skala och strimla 
morötterna. Koka upp vatten och fiskbuljong. 
Lägg i grönsakerna och koka dem ca 5 min. 
Lägg i laxbitarna och låt sjuda ca 5 min. 
Blanda ner crème fraiche, citronskal och 
oliver. Smaka av med salt och peppar. 
 
UNGERSK KÖTTFÄRSSOPPA 
4 port 
1 purjolök 
1 röd lök 
2 potatisar 
300 g köttfärs 
1 msk olja 
2-3 msk tomatpuré 
1 tsk paprikapulver 
svartpeppar 
1 l vatten 
2 tärningar köttbuljong 
salt 
Gör så här 
Skölj, ansa och strimla purjolöken. Kärna ur 
och strimla paprikan. Skala och råriv 
potatisarna på rivjärnets grövsta sida. Bryn 
färsen i oljan och smula den med hjälp av en 
gaffel. Tillsätt lök, paprika och potatis. Låt 
alltsammans fräsa några minuter. Smaksätt 
med tomatpuré, paprikapulver och peppar. 
Häll på buljong och låt soppan koka under 
lock ca 15 min. Smaksätt med salt. 
Servera med ett gott bröd. 
 
TEXMEXSOPPA 
4 port 
300 g nötfärs 
2 msk smör 
2 gula lökar 
2 vitlöksklyftor 
2 röda paprikor 
2 msk tomatpuré 
1½ msk tacokrydda 
1 l köttbuljong 
1 burk (400g) kidneybönor 
2 dl matlagningsgrädde 
Tillbehör: ett gott bröd 
Gör så här 
Bryn färsen i smöret. Skala och hacka lök 
och vitlök. Kärna ur och tärna paprikan, fräs 
med färsen. Tillsätt tomatpuré, tacokrydda 
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och buljong. Sjud ca 5 min. Tillsätt bönorna 
samt grädden och låt allt bli varmt. 
 
FAMILJENS BÄSTA KYCKLINGSOPPA 
MED PASTASKRUVAR OCH MAJS  
Familjevänlig soppa med mycket smak. 
4 port 
2 kycklingfiléer 
1 msk rapsolja 
½ tsk curry 
1 msk tomatpuré 
salt, peppar 
6 dl vatten 
3 dl passerade tomater 
2½ dl matlagningsgrädde 
2 dl majskorn, frysta 
2 hönsbuljongtärningar 
2 dl pastaskruvar, gärna fullkorn eller dinkel 
Till garnering: basilika 
Gör så här 
Skär kycklingfiléerna i bitar. Bryn i rapsolja. 
Tillsätt curry, tomatpuré, salt och peppar. 
Häll sedan på vatten, passerade tomater, 
grädde och lägg i hönsbuljong och 
pastaskruvar.  Låt koka 15 minuter. Tillsätt 
sedan majsen och låt koka några minuter till. 
Garnera med basilika. 
 
KYCKLINGSOPPA MED KOKOS OCH LIME  
4 port 
2 kycklingfiléer 
8 champinjoner 
1 squash 
1 röd chilifrukt 
2½ dl vatten 
3 msk kycklingfond 
1½ tsk riven färsk ingefära 
½ tsk salt 
1 burk kokosmjölk, 400 g 
½ limefrukt 
olja till stekning 
Garnering: klippt koriander 
Gör så här 
Strimla kycklingfiléerna, finhacka chilin, 
skär champinjonerna i bitar och riv 
ingefäran. Fräs allt i oljan. Skala squashen, 
skär i små tärningar och lägg i kastrull. 
Tillsätt vatten, ingefära, salt och fond.  Låt 
koka under lock ca 10 min. Mixa med 
handmixer till slät konsistens.  
Slå på kokosmjölk och pressa i lime.  Tillsätt 

kyckling- och champinjonfräset.  Låt soppan 
koka upp. Smaka eventuellt av med mer salt 
och fond. Servera med fint klippt koriander 
på toppen. 
 
MIXAD ROTFRUKTSSOPPA  
En mixad soppa kan vara ett bra sätt att få 
barn att äta rotfrukter. 
4 port 
1 gul lök 
1 vitlöksklyfta 
1 msk rapsolja 
4 morötter 
2 palsternackor 
2 potatisar 
1 bit kålrot 
1 paket krossade tomater, 370 g 
2 grönsaksbuljongtärningar 
1 l vatten 
salt, peppar 
Gör så här 
Skär lök och vitlök i bitar. Fräs löken mjuk i 
rapsoljan, tillsätt vitlök efter ett tag. Skala 
och skär alla rotfrukter i små bitar. Lägg 
allt i en gryta och tillsätt vatten, buljong, 
salt, peppar och krossade tomater. Låt koka 
15-20 minuter. Mixa slät, späd med mer 
vatten om soppan är för tjock.  
 
SNABBA ÄPPELKAKAN 
ca 12 bitar Ugn 200° 
125 g margarin 
1 ägg 
2-2½ dl socker 
2½ dl vetemjöl, siktat 
1-2 äpplen 
1 msk vaniljsocker 
Gör så här 
Smält margarinet i en kastrull. Rör i ägget 
och sockret samt det siktade mjölet. Bred 
ut i smord, bröad pajform (gärna med 
löstagbar kant). Skala ev äpplena och skär i 
tunna klyftor. Stick ner dem i smeten så det 
ser snyggt ut. Sikta över vaniljsocker. 
Grädda i nedre delen av ugnen 30 min. Flytta 
upp pajen i ugnen och grädda ytterligare 5 
min. Servera med vispad grädde eller 
vaniljglass. 
 
En värmande och mättande soppa 
smakar alltid gott i höstmörkret. Att 
sen avsluta måltiden med något gott 
och enkelt är inte så dumt. 
 

Smaklig måltid önskar Christina J  
  



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





vecka 44 1 torsdag   

 2 fredag   

 3 lördag  Alla helgons dag 

 4 söndag 16 -17 Biblioteket öppet - biblioteksfika 

vecka 45 5 måndag  Sophämtning 

 

 
6 tisdag 18.00  Brandövning                                                                         Beställ mat!   

 7 onsdag 14.15 
19.00 

Öppet hus i Missionshuset 
Tjejträff – förberedelse av ELfesten 

 8 torsdag  Fotvård - Ingalill Sevefjord  kommer till Vinön, tidsbeställning  

 9 fredag   

 10 lördag 17.00 Fackeltåg och ELfest därefter på skolan 
 11 söndag 16 -17 Biblioteket öppet - biblioteksfika                                                              Fars dag                                                                             

vecka 46 12 måndag   

 13 tisdag                                                                                                                                                   Beställ mat!   

 14 onsdag 19.00 Tjejträff 

 15 torsdag   

 16 fredag   

 17 lördag  Avslutning på kursen i utomhuspedagogik lördag - söndag 

 18 söndag 16-17 Biblioteket öppet - biblioteksfika 

vecka 47 19 måndag  Sophämtning 

 20 tisdag                                                                                                                                                  Beställ mat!   

 21 onsdag  
19.00 

Zonterapi och massage av Elisabeth Behr i skolan, tidsbeställning 
Tjejträff 

 22 torsdag   

 23 fredag   

 24 lördag 14.30 Cirkeln ”Vinön förr”                                                    Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!   

 25 söndag 
10.00 
16-17 

Gudstjänst och kaffe 
Biblioteket öppet - biblioteksfika 

vecka 48 26 måndag   

 27 tisdag                                                                                                                                                   Beställ mat!   

 28 onsdag 19.00 Tjejträff – kransbindning hos Mona 

 29 torsdag   

 30 fredag   

December 1 lördag   

 2 söndag 16 -17 Biblioteket öppet - biblioteksfika                                                           1:a advent                             

vecka 49 3 måndag   

 4 tisdag 18.00 Brandövning                                                                          Beställ mat!   
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