Några ord från redaktionen…
Framsidans bild är denna gång inte från
Vinön utan från kanalen i Odensbacken.
Vad gör räddningsbåtarna uppe i kanalen?
Jo det har ju varit Kanalfestival! Det var
lördagen den 1 september som den stora
festivalen utmed kanalen i Odensbacken
gick av stapeln. Det blev en riktig folkfest.
Många företagare och föreningar var på
plats. Man kunde få åka en tur med båten
Oden och med räddningsbåten. Eva var
med i Våg 21-tältet och berättade om våra projekt och gjorde reklam för Vinön.
Månadens Ö-blad är som vanligt fyllt av det som händer under månaden och
lite tillbakablickar. Trevligt är det också att återigen få bidrag från vinöbor i
förskingringen. Nu när det börjar bli lite ruggigare väder så passar det ju bra
att ta sig en stund och läsa den mest lokala tidningen vi har.
Men studiecirkeln om ”Vinön förr” har börjat igen, vindkraftföreningen har
möte, tjejträffarna har startat och det ska bli nyårsbal på Vinön. Det händer
alltid något på vår ö, tänk vad tråkigt det vore att bo i sta´n, där händer det ju
aldrig något kul, eller?
Fotografierna till detta Ö-blad är tagna av Christina Johnsson, Eva Widlund ,
RoseMarie Olsson, Rakel Goff och Therese Arvidsson.

Trevlig läsning önskar redaktionen!

Ö-bladet är utgiven och bekostad av Vinöns Kultur- och hembygdsförening.
Förutom utdelningen i brevlådorna kan man prenumerera på Ö-bladet som
vanlig post eller som e-post.
Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön
E-postadress: o-bladet@vinon.se
Hemsida: www.vinon.se
Vill du bli medlem i föreningen?
Medlemsavgiften för 2007 är 80 kr för enskild och 150 kr för en familj
VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, pg 46 94 70 - 9

Skolan har blivit målad!
Liksom en del andra hus på Vinön har
skolhuset blivit rödfärgat, och knutbräden
och vindskivor har fått vit färg. Bodarna
har också försetts med röd färg, der ser
lite roligare ut än tidigare.
Det var välbehövligt att skolhus och bodar
fick en rejäl överhalning med färg.
Målare var Koljab AB från Landskrona
se bild. Känns herrarna igen? De var här
tidigare under sommaren och rödfärgade
en hel del ladugårdar bl a.

Överraskningsbingo - Cancerfonden
Vi kommer att ordna en bingokväll lördag 27 oktober till förmån för
Cancerfonden.
Se vidare affischering om aktiviteter och tid.
Vinöns Kultur- och hembygdsförening

Besök hos landshövdingen
Torsdag 4 oktober var vi, dvs Sune Mohlin, Mona Blixt och Solveig Eriksson på
besök hos landshövding Sören Gunnarsson. Vi överlämnade då de namnlistor som
under sommaren cirkulerat på Vinön med anledning av ändrad jourtjänstgöring på
Vinöfärjan. I och med de nya EU-bestämmelserna gällande arbetstider blev det
aktuellt för Vägverket att dra in jourtjänsten på färjan och det vill inte vi på ön
acceptera. Därför gjorde Vinöns Kultur- och hembygdsförening protestlistor som
har skrivits på av drygt 1200 personer under sommaren.
Vi blev väl mottagna av landshövdingen och hans personal, det blev kaffe med
dopp(kanelbulle eftersom det var kanelbullens dag). Vi pratade en stund och
redogjorde för våra synpunkter. Landshövding Sören Gunnarsson var väl insatt i
vårt ärende och höll med oss om att problemet måste lösas på bästa sätt. Han
kontaktar Vägverket för att få jourverksamheten reglerad i ett avtal som gäller
framöver. Landshövdingen lovade att informera vår förening efter diskussion med
Vägverket.
Solveig Eriksson

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND
SRF representerar den bofasta befolkningen och består av kust- och ö-föreningar från Koster
i väster till Luleå i norr samt i de stora insjöarna. Vi arbetar för en levande skärgård – året om

Projektet Skärgård För Framtid
Det började en novemberdag på Sandhamn 2003 när ”Transporter i
skärgården” var temat för mötet. Sedan har det fortsatt under åren
med möten om skolfrågor, boende, ny teknik, bredband, turism och
allemansrätten, jordbruk, fiske, demokrati, företagande, IT och så
den avslutande Skärgårdskonferensen i Stockholm i april 2007. Till
denna konferens hade en konferensupplaga tryckts upp av tio s.k.
vitböcker kring dessa teman. I somras när det var den stora loppisen
vid skolan på Vinön fanns vi även med på scenen med stora
bildvepor och presenterade dessa vitböcker. De har även funnits i
skolan för dem som vill läsa. Trogna läsare minns säkert att vi har
berättat om alla dessa möten i tidigare nummer av Ö-bladet under
åren som gått.
Vad är skärgård? Har Hjälmaren någon skärgård?
Det kan verka som en lätt fråga att besvara men det finns ganska många definitioner och
personliga tolkningar av begreppet skärgård. Om detta kan du bl.a. läsa i den nya boken
”Skärgård för framtid”. Denna lilla skrift på femtio sidor är till stor del en sammanfattning av
serien vitböcker. Men här presenteras också Förbundet och själva arbetet kring projektet. Alla
seminarier har lett till rapporter om olika viktiga frågor som här sammanfattas i boken Du
som är intresserad av att läsa denna skrift kan kontakta Eva Widlund, som ansvarar för
utskicken av boken. Den finns, liksom vitböckerna, även att hämta på SRF:s hemsida
(www.skargardarnasriksforbund.se). Är någon intresserad av ett speciellt tema ger självfallet
vitböckerna mycket mera information om hur det är i svenska skärgården.
Vinön - en ö i Sverige, i Europa
Även om du bor på en relativt liten ö är du en del av ett större
sammanhang på olika sätt. Vinön och Valen i Hjälmaren är delar
av Skärgårdarnas Riksförbund som består av föreningar med riktigt
små öar, med bara några stycken bofasta, till ganska stora öar med
många bofasta. SRF är i sin tur en del i ett europeiskt nätverk,
ESIN. Det är numera en sammanslutning av öbor från Sverige,
Finland, Danmark, Estland, Skottland, Irland, Bretagne, Italien och
Grekland. Inom ESIN har man också haft ett flerårigt projekt med
olika teman där öbor har träffats för att ventilera hur det fungerar i
olika länder. Från Vinön har Åsa Ödman varit i Danmark på ett
jordbruksmöte, Rikard Widlund på ett ungdomsmöte på Irland, Ulf
Johnsson har varit på ett möte om transporter som var förlagt på
Gräsö i Sverige och Eva Widlund har varit på ett skolmöte i
Danmark. Resultatet av alla dessa projekt och ESIN:s medlemmar
presenteras nu i boken ”Meeting the Challenges of Small Islands”.
Även denna bok kan man hitta på SRF:s hemsida och Eva kan
ordna med ett exemplar om du vill läsa mera om det europeiska
nätverkets arbete.
Eva Widlund
019- 448048 eva.widlund@vinon.se

Vikten av att få vara öbo
Nu har sommaren gått och jag får säga att vi har ägnat den åt ö-luffning. Vi har inte luffat
med stor ryggsäck utan med en stor bil. Först tog jag och barnen Ålandsfärjan och åkte till
Sverige och Vinön i juni, där stannade vi i två veckor sedan åkte vi tillbaks till Åland, efter tre
veckor åkte vi till Vinön igen, denna gång med min man. Där lämnade vi av våra barn och
åkte sedan till Korfu. Två veckor senare tog vi samma väg tillbaks fast tvärtom.
Jag har begrundat detta och kommit fram till att det ofta är så här, många öar alltså. Vår
guide Edvin på Korfu sa att Kleopatra och Ceasar semestrade på Korfu redan runt Jesu
födelse, jag förstår Ceasar. Öar har ju allt. De har hav eller vatten nära, fler soltimmar än
fastlandet och ofta en skön befolkning i mitt tycke i varje fall. I min familj har det alltid varit
öar som gällt. Till exempel så åkte jag och Johan åkte till Korfu på semester. Pappa kommer
från Valön och är uppvuxen på Vinön. När jag var liten och följde med mina föräldrar på
semester så bar det alltid av till en ö. Det var båt som var färdmedlet på semestrarna med få
undantag och för det mesta åkte vi till Harstena men andra öar blev också besökta. Jag minns
att vi åkte till Möja en gång och jag undrar om det var då vi var på väg till Åland men att det
blev för dåligt väder? Vi var på Djurgården några gånger, i Ryssviken, det var med fasa jag
undrade varför hamnen fått det namnet. Kanske låg det någon rysk u-båt och lurade i vassen.
Vi ska minnas att detta var under åttiotalet och då var ryska u-båtar inget skämt. Något år
lämnade vi faktiskt båten hemma och tog bilen i stället och då bar det av till västkusten och
Orust. Där blev jag som känslig trettonåring kallad för pojke av en gubbe med hängselbyxor.
När min mamma påpekade att jag är en tjej så kucklade han bara lite och visade ingen som
helst ånger över att han raserat hela min sköra tonårsvärld. I början av juli kom min moster
med man och min mamma hem från Lofoten, min morbror med familj åker alltid till
Gotland, mina systrar semestrade på Fyn och ja, vi bor på Åland. Detta är några exempel och
det finns fler men ändå blir det liksom inte tillräckligt med öar.
Ofta när vi åker med Ålandsfärjan så blänger jag avundsjukt på alla små stugor som ligger
vackert på kobbar och skär utmed farleden. Tänk om man kunde bo så där tänker jag
missunnsamt. Sist avundsjukan slog till kom Johan och ställde sig bredvid mig vid fönstret,
han pekande åt nordost och
undrade om jag var medveten om
att vi bor en kilometer åt det
hållet, mitt i den åländska
skärgården. Han visste
uppenbarligen vad jag tänkte.
”Jag vet” sa jag kort. Hur är det
med Vinön då undrade han sen,
kan man inte säga att det huset du
växte upp i ligger rätt bra till? Du
har ju hus på vackra kobbar och
skär, varför är du avundsjuk på
dem som har de där husen? Du
kan ju rimligen inte äga alla hus
som ligger på en ö. Jag ignorerade
honom, visst han kanske hade rätt,
men jag vill ha mera öar.

Det stora argumentet mot öar brukar vara att det är helt omgivet av vatten och att vattnet är
ett hinder. Jag såg ett program på TV i går där en panel faktiskt diskuterade öars för- och
nackdelar, de pratade mest om Japan men även om mindre öar. I panelen fanns en man som
sa något i stil med att det kunde vara mentalt hämmande att bo på en så begränsad yta som
en ö som är inspärrat av vatten. Då svarade en ekonomijournalist att man kan titta ut över
vattnet och tänka på det som ett hinder eller också titta ut över vattnet och tänka att det
faktiskt inte finns några hinder. Horisonten ligger fri. Så därför borde öbor blir friare i sin
tanke p.g.a. att de inte är instängda på fastlandet. Det tyckte jag var en fin tanke. För just så
känner jag när jag står på stranden och tittar ut mot horisonten, frihet.
Apropå skärgården och öar så kan man säga att man har kommit till ”skärgårds-Mekka” när
man kommit till Åland. Alla har båt och pratar med lyrisk röst om öar och holmar som varit
objekt för den senaste båtutflykten. Nästan alla, utom vi utsocknes, har långa släktband som
slingrar sig långt ut i skärgården och långt tillbaks i tiden. Var och varannan farbror tycks
vara sjökapten. Gamla fyrar, lotstugor och släktgårdar vårdas ömt och det tycks finnas en
aktionsgrupp för var och varannan byggnad på holmar och skär. Samma passion för sjön och
det förflutna minns jag från min barndoms ”historieprofessor”, Ernst. Han tröttnade aldrig
på att berätta om båtar, notnätter, lakklubbning och hur hans far band sin båt i
ladugårdväggen där mamma och pappas hus ligger nu. Han vårdade sin hjälmarsnipa med
stor kärlek och jag brukade titta på när han målade och lackade den varje vår, jag förstod inte
varför han inte hade en plastbåt med utombordare som pappa, den skötte pappa om med
högtryckstvätt. Nu förstår jag, han vårdade inte bara en träbåt, han vårdade sina minnen.
Jag följde ofta med pappa på sjön när jag bodde hemma, det var oftast frågan om att ta upp,
leta eller lägg i nät. Gösnät, gäddnät eller abborrnät (innan de blev förbjudna!). Han lärde mig
att göra knutar som inte gick upp och hur nätpricken, ankaret och ternen på nätet skulle
knytas ihop i en tämligen krånglig ordning med ett tiotal meter rep sinsemellan. Repet i båten
svischade snabbt ner i vattnet och pappa knöt med precision ihop det som skulle i vattnet i
tur och ordning. Jag fick styra båten medan han knöt ihop nät. Han pekade på något vid
horisonten och sa ”håll så att tallen sö’r på Grunnholmarna är mitt för Brear’n”. Jag sörjer
lite att mina barn inte får lägga ut nät sö’r om Grundholmarna, men jag funderar på att skaffa
mig en liten träbåt.
Min man som är praktisk sa: ”Va?, en träbåt, nä man ska ha en plastbåt som går lätt att
sköta” Jag har tydligen gift mig med min far. Nej, jag funderar på att skaffa en träbåt att
vårda ömt tillsammans med mina minnen så kanske barnen kan få följa med och lägga ut nät
och besöka en och annan ö.
Mariehamn 17/9-2007
Therese Arvidsson

UTHYRES
Uppställningsplats i lagård på Vinön för t ex båt uthyres.
Ring Marianne Lundholm
019 – 44 80 26
019 – 14 31 11

TJEJTRÄFFARNAS PROGRAM UNDER HÖSTEN
26/9
3/10
10/10
17/10
24/10
31/10

7/11
14/11
21/11
28/11
5/12
12/12

Luffarslöjd med Viola Hjälmarö
Filmafton
Äppelkväll, äpplen på olika sätt. Ta med dig olika sorters
äpplen samt några andra ingredienser så vi kan tillaga något gott.
Vi provar på nålbindning. Har du en nål eller grov stoppnål utan udd
tar du med dem. Lite garn finns men har du eget går det också bra
att ta med det.
Vi fortsätter att måla på stenar. Dessutom blir det förberedelser för
överraskningsbingon på lördagen.
”Pluskväll” är en kväll där var och en tar med sig något att visa eller
berätta om. Det kan vara något skojigt, bra, kul, intressant som du
vill förmedla till de andra. Det kan vara en sak eller en händelse. Fritt
fram alltså att tänka ut något positivt som kommer med som ett av
flera plus denna kväll.
En kväll för skrattmusklerna
Matlagning
Filmafton, vi lovar en trevlig film.
Vinprovning. Denna gång provar vi röda viner.
Binda kransar gör vi i Monas garage. Allt material finns på plats.
Matlagning. Vi planerar även vårens program.
Som vanligt ses vi på onsdagarna i skolan klockan 19.00.
Alla hälsas hjärtligt välkomna när det passar!

”NYÅRSBAL”
Vi är några stycken som tänkte anordna en Nyårsbal
på värdshuset, Nyårsafton.
Ni som är intresserade av att vara med kontakta
Ingegerd 448105
Maggan 448060
Vi tänkte ta en kuvertavgift, hur mycket vet vi ej ännu.
Det som ingår är:
Fördrink, förrätt, huvudrätt, kaffe, kaka, likör eller cognac.
Vickning och champagne kl 24.
Det man vill dricka under kvällen till mat osv medtages.
Max antal personer är 65
Osa senast den 1/11-07
Hälsningar
Ingegerd Erlandsson och Maggan Fahlander

EFTERLYSNING
Studiecirkeln ”Vinön förr” efterlyser gamla kort
på husen på Vinön.
Vi skulle vilja låna dem och kopiera av.
Vi planerar att sammanställa ett häfte av vårt
arbete med dokumentation av husen.
Hör av er till Yvonne Karlsson på biblioteket på söndagar kl 16–17
eller på telefon 019 - 44 80 57

Månadens boktips
Modeboken 1900-2000 av Lotta Lewenhaupt
Nostalgiskt, underhållande, tankeväckande och lärorikt. Personligt, lättläst
och humoristiskt. Modejournalisten Lotta Lewenhaupt berättar 1900-talets
modehistoria på samma personliga och vetgiriga sätt som hon skrev sina
modekrönikor i Damernas Värld.
Varje decennium från 1900 till 2000 är stilbeskrivet i text och illustrationer. Dessutom korta
artiklar om allt som hör modet till - från udda fenomen, jeanskultur, haute couture och
gatumoden till kända och mindre kända kreatörer. Självklart finns de stora med - exempelvis
Chanel, Courrèges, Mary Quant, Dior, Saint Laurent, Issey Miyake och Helmut Lang - liksom
svenska storheter som Katja of Sweden, Gunilla Pontén, Mah-Jong och Gul & Blå.
Som bonus tillkommer en diger och genomarbetad ordlista, som också beskriver enskilda
plagg och deras historia. Manligt som kvinnligt. Här finns också översikter över baddräkter,
underkläder, klackar, skor, frisyrer, hattar och handväskor. Rikt och väl illustrerat med foton
och teckningar gjorda av författaren. Sammantaget ger Modeboken en heltäckande bild av
modets mest intressanta, händelserika och föränderliga århundrade - lättsmält men långt ifrån
bara ytligt!
En bok som faller dig i smaken? Finns till utlåning på Vinöns bibliotek,
öppet söndagar mellan 16.00-17.00.

Tack till den person som lade upp Karl-Eriks filt på
stenmuren, vi hittade den dagen efter.
Hälsningar RoseMarie och Karl-Erik

För fem år sedan
Det har redan gått fem år sedan båtbyggare Allan Eriksson fyllde 90 år och nu,
den 23 oktober fyller Allan 95!
Då, för fem år sedan, besökte Gunilla och jag, Rachel, Allan på Vinön i början av
september. Vi skulle bland annat hämta ett par beställda åror, dricka kaffe,
titta runt, prata och umgås. Hunden Benny var med och det tyckte Allan om –
fast med lite respekt, för Benny är bångstyrig och måste sitta av tid i bilen då
och då. Men den här gången fick han komma in i finrummet minsann – en stund i
alla fall.
Allan var solbränd efter sommaren, rak och rörlig som en ung man. Vi hade med
oss en hembakad vetekrans till kaffet efter hans recept- utan socker. Efter den
långa bilresan från Vallentuna svängde vi av bygatan till vänster, förbi stugan där
riksdagsman Hansson bodde sommartid när Gunilla var barn. Nu är det hans
dotter som bor där, förklarade Allan senare. Förbi hans äppellund, förbi huset
han själv byggde en gång för länge sedan. Allans egen bil stod på gården och vi
parkerade med nosen mot verkstaden. Där inne har många fina Hjälmarsnipor
byggts, tänkte vi som äger varsin snipa.
Allan kom nu nerför husets trappa och vakthunden Benny började genast skälla
från bilens baksäte. Vi hoppade snabbt ur bilen och kramade Allan. ”Hunden
lugnar sig snart. Sen får han komma ut,” sade Allan. Vi började i det ljusa köket
med blommor i fönstret, satte på kaffet, gjorde i ordning smörgåsar, tittade i
frysen där Allan visade fin fisk sonen Tage fått upp ur sjön. Det var förstås
olika Hjälmardelikatesser. Vi var hungriga och satt snart runt bordet i
finrummet med vetekransen på fat och smörgåsar, efter smak, på assietterna.
Kaffet serverades i små koppar på fat.
Vid en blomkruka mitt på bordet hade
Allan samlat bilder att visa. De gick
runt. En besökare, en man från
fastlandet, hälsade på en stund för att
prata med Allan i något ärende.
Allan berättade sen för oss om det ena
och det andra, Jag frågade om öppna
spisen och vedspisen som var kvar i
köket och Allan berättade om hur allt
kommit på plats. Vad vi än frågade om
folk på ön, om olika tider i hans liv, så
svarade han med allvarlig klar blick och
humor bakom de stora glasögonen.

Alltifrån den tiden när han tjänade dräng på olika gårdar på ön, när han träffade
sin blivande fru Rut och bildade familj och ännu längre tillbaks när han som pojke
först kom till ön.
”Men nu skall vi gå ut i verkstaden”, sade Allan. Under den långa fönsterväggen
löpte arbetsbänken med skruvstäd och handverktygen arrangerade i god ordning.
Högt uppe under taket låg våra åror och Allan kilade raskt uppför stegen och
hämtade ner dem. ” Vid tjänlig väderlek är jag här i verkstaden flera timmar
varje dag”, upplyste Allan. Han visade runt bland maskiner och mallen han
tillverkat inför bygget av den lilla snipan som skulle bli ljusbåt i församlingens
kyrka, Lännäs, på fastlandet.
Sen hann vi kolla in vedboden, där han sålde oss ännu ett trädgårdsbord, se
potatis- och dill-landet och hans egen snipa bakom presenningsskynket längs
uthusväggen. Efter att Allan surrat fast våra nya åror på biltaket körde han oss
ner till dottern Solveigs hus i sin bil och visade en annan av familjens snipor
uppdragen på stranden. Därefter blev vi guidade genom hembygdsföreningens
permanenta utställning i gamla skolan. När vi stod framför en bild av färjan
berättade han om den mest dramatiska händelsen i hans långa liv; det var en kall
vinternatt strax före årsskiftet 1951-52, färjan kallades in för en extra tur
eftersom hustrun Rut var höggravid och dottern Solveig kom att förlossas
ombord den 28 december.
Sen var vi över gatan till Allans granne mjölkbonden Anna-Lisa som tillsammans
med dottern Ann-Charlotte just höll på att mota korna från hagen in till lagårn.
Vi var inne i lagårn, vi var i hönshuset och sen tågade Gunilla och jag efter AnnaLisa tillbaka över bygatan och uppför en smal stig till boningshuset, runt till
sidoingången och köket. Där fick vi vänta medan Anna-Lisa hämtade äggen vi bett
att få köpa. Det tog lite tid och vi hann bli varse en katt på en hylla, en annan
ovanpå ett skåp, en i en låda och en under bordet. Väl ute på gården med våra
ägg såg vi Allan längre bort bland tallarna, vi gick tillsammans tillbaka över det
torra sandiga skogsgolvet till hans hus. Där plockade vi Åkeröäpplen och Cox
Orange. Hela vägen hem sedan hade vi den friska syrliga äppeldoften med oss i
bilen.
Text och foto: Rachel Goff,
Översättning från engelskan: Gunilla Blomé

Grattis på 95-årsdagen Allan!
önskar inte bara Gunilla och Rakel
utan redaktionen och hembygdsföreningen

Det händer i projektet …

Dags för Tema HÖST

för kursdeltagarna på kursen i Utomhuspedagogik
Snart fylls skolans tomt av alla utomhuspedagoger igen.
Det är nu femte gången som gruppen samlas på ön för att
denna gång jobba kring temat hösten Alla som passerar
skolan under kurshelgerna kan inte undgå att se att det är
kurs igen. Planen förvandlas till bilparkering, tält kommer
upp och det rör sig folk lite överallt. Eftersom det handlar
om utomhuspedagogik så är vi självklart också ute, nästan
hela tiden, och våra ”lektioner” är på olika platser på ön.
Gruppen har nu haft sina vinter-, vår- och sommarteman.
De har varit med ute på isen, fått lära sig om sjösäkerhet
och sjöräddning. De har vandrat och cyklat på ön. Ett
besök hos kloka gumman i Örtboden liksom att tända ljus
på stranden ingick senast det var kurs. På olika sätt har
skolans olika ämnen vävts in i de aktiviteter som har
kopplats till ön och de olika årstiderna. Böcker kring detta
har lästs och redovisas undan för undan. Barngrupper
kommer ut så alla får jobba aktivt i barngrupp med
utomhuspedagogiken. Nu stundar friluftsliv kommande
helg och det ska byggas vindskydd. I början av december är
det så avslutning för detta gäng utomhuspedagoger och
redan står flera på kö för en ny kurs nästa år.
Eva Widlund

Så här års börjar man ju komma till ro i trädgården, man borde i alla fall
snart komma till ro. Så länge som det inte har varit frost så är det ju
fortfarande lite liv kvar i sommarblommorna och det känns lite tråkigt att
slänga dem på komposten när de fortfarande blommar. Jorden från
ettåriga växter brukar jag slänga som jordförbättring på rabatterna.
Det är ju också dags att ta in de växter som man har tänkt övervintra
inomhus. Jag har under många år sparat många pelargoner av varje sort
vilket har lett till att jag inte har hunnit plantera om alla på våren. Det är
bättre att vara lite hård på hösten och strunta i att ta in allt. Det är nästan
lika enkelt att ta sticklingar i vår och få fler plantor då.
En trädgårdssida i oktober måste ju nästan ta upp äpplen. Nu har man
möjlighet att njuta av variationen av sorter som finns. Röda, rosa, gula,
gröna, skal som är glansigt, matt skal, skal som är nästan strävt. Lägg
dessutom till det de olika smakerna och konsistenserna i fruktköttet,
härligt.
Numera är det så viktigt att ta vara på all frukt som det var två
generationer bakåt. Hos mormor Signe (det var ju egentligen pappas
mormor) var det mycket viktigt att plocka ner all frukt, för att helst vira in
varje äpple i papper. När man inte hade tid med det så skulle man lägga
tidningspapper mellan lagren i äppellådorna. Allt för att förhindra att
eventuell röta skulle sprida sig. Detta resulterade i att det nästan alltid
fanns äpplen framme hos Signe, små lite skrumpna äpplen som låg på
fruktfatet. Det konstiga är att det är bara nu det finns svenska äpplen i
butikerna, nu när var och varannan
människa har äpplen. Det borde ju
vara så att man skulle kunna lagra
svenska äpplen så att det fanns till
åtminstone in i februari.
Det tycker jag är det trevliga med
äpplen, eftersom det finns sådan
mångfald så har vi nog nästan alla
minnen som väcks till liv när man
känner lukten och smaken av äpplen
som smakar och luktar som äpplen
ska göra.
Jag har nu undvikit att ta upp
knepigheterna med att odla äpplen
som, rönnbärsmal, äppelvecklare, monilia och annat som också lever av
och med äpplen. Det tar vi en annan gång
Njut nu av hösten med allt härligt som hör till med vackra färger på
träden, årets sista dahlior, de sista sommarblommorna och god frukt
alldeles runt stugknuten.
Hälsningar från Rosie

på Vinön

Vindkraft på Vinön
Antalet medlemmar i den knappt två månader
unga vindkraftföreningen Vinökraft är nu
uppe i ett 30-tal. Bland medlemmarna i
Vinökraft finns vinöbor och de som bor på
fastlandet eller har anknytning till ön.
Styrelsen för Vinökraft kan konstatera att det finns
ett stort intresse för vindkraft på Vinön. Att många
utifrån visar intresse för att vara med i föreningen
är positivt men det är viktigt att fler vinöbor blir
med i föreningen för att öka den lokala
förankringen. Styrelsen vill därför uppmana
intresserade vinöbor att gå med i föreningen.
Ersättning till markägare
En markägare som upplåter mark för ett
vindkraftverk ska ha en ekonomisk ersättning för
markutnyttjandet. Det samma gäller även ägare
av mark runt om eftersom ett vindkraftverk kan
medför vissa begränsningar i markutnyttjandet i
omgivningen. Att fortsätta att bedriva skogsbruk
eller lantbruk intill vindkraftverk går bra men
däremot så är det t.ex. inte lämpligt att uppföra ett
boningshus. Det går i regel inte heller att ställa
upp ytterliggare ett vindkraftverk på närliggande
fastigheter i omgivningen eftersom vindkraftverken då kommer att ”stjäla” vind från varann.
Hur mycket ersättningen som ska betalas avgörs
av förutsättningarna på platsen. Viss vägledning
om hur man kan beräkna ersättningen ger en
skrift utgiven av LRF med titeln Vindkraft på
lantbruk. Ett kort sammanfattning av skriftens
innehåll finns på annan plats i detta nummer av
Ö-bladet. Styrelsen för Vinökraft har beslutat att
köpa in ett exemplar av skriften som kommer att
läggas i skolans bibliotek. Skriften finns även att
köpa från LRF för 90 kr eller att ladda ner gratis
för medlemmar i LRF.
Uppförs ett vindkraftverk mitt på en mycket stor
fastighet så lämnas sannolikt ingen ersättning till
angränsade fastigheters ägare. På Vinön så är det
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tvärt om och här finns det i stället väldigt många
fastighetsägare på en relativt liten yta.
Styrelsen för Vinökraft kommer att ta fram ett
förslag till fördelning av ersättningen till markägare
om ett vindkraftverk sätts upp på Vinön. Förslaget
kommer att vara i form av ett avtal som bland
annat att bygger på innehållet i LRF:s skrift men
även de lokala förutsättningarna på Vinön. Det
vanliga är att avtal om markutnyttjande för
vindkraft löper på 25 år, dvs lika med den troliga
livslängden för ett vindkraftverk. Avtalen kan även
vara på 50 år för att göra det möjligt att byta till ett
nytt verk efter drygt 20 år.
Styrelsen utreder för närvarande möjligheten att i
via markupplåtelseavtal kunna reglera antalet
vindkraftverk som ska kan uppföras på Vinön i
framtiden. Synpunkter på utformningen av
markupplåtelseavtalen kommer tacksamt att tas
emot vid föreningens höstmöte i slutet av
november då även ett förslag till avtal kan komma
att finnas.
Höstmöte den 24 november kl 14.00
Lördagen den 24 november kl 14 kommer
föreningens höstmöte att äga rum på Vinön.
Inför möte kommer ett reviderat förslag till stadgar
att presenteras i samband med att kallelsen till
mötet sänds ut i början av november.
Nuvarande stadgeförslag kan man finna på
föreningens hemsida. Senast sista oktober måste
förslag på ändringar av stadgarna lämnas.
Det samma gäller andra frågor som önskas tas
upp för beslut på höstmötet. Förslag på ändringar
av stadgarna och frågor som ska tas upp på
dagordningen kan sändas in via föreningens
e-post eller lämnas till Åsa Ödman.
Text - Bernt Forsberg
Vinökraft - gm Ulf Johnsson - Telefon 019-44 80 11

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

- BLI MEDLEM I VINÖKRAFT Medlem i förening blir man genom att betala in 100 kr på föreningens bankgiro 5577-3592.
I meddelandefältet anger man samtidigt sitt namn och e-postadress, och/eller telefonnummer.
Medlemsavgifter som betalas in under år 2007 gäller även för år 2008. Medlemskapet är personligt.
Ett medlemskap 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.
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Vindkraft på lantbruk är en
skrift som Högskolan på Gotland har skrivit på
uppdrag av Lantbrukarnas riksförbund (LRF).
Boken vänder sig bland annat till markägare
som överväger att sätta upp ett vindkraftverk
eller upplåta mark för vindkraft. Vinökraft har
köpt in ett exemplar som kommer att finnas i
skolans bibliotek så alla som är intresserad kan
ta del av innehållet.
Skriften är på ca 70 sidor och berättar på ett enkelt
sätt grunddragen i hur ett vindkraftverk fungerar
samt förklarar olika termer som används i
sammanhanget.
Ett kapitel handlar om olika ägarformer, bland
annat aktiebolag och enskild firma samt de
kooperativa ägandeformerna samfällighet och
ekonomisk förening. Skillnaden mellan samfällighet
och ekonomisk förening handlar framförallt om
vem som kan vara delägare. I en samfällighet så
kan endast fastighetsägare vara delägare men i en
ekonomisk förening, som t.ex Vinökraft, kan vem
som helst bli medlem. Således kan både fysiska
och juridiska personer var medlemmar vilket
innebär att även ett företag, lantbruk eller förening
kan äga var medlem eller äga andelar i en
vindkraftsförening
Det finns också ett avsnitt om skatteregler för
vindkraftverk. Där betonas det att vindkraftverk inte
är byggnader, utan räknas som maskiner och
skrivs av som maskin- eller byggnadsinventarier
för företag. Utdelningar beskattas som lön för både
enskilda firmor och fysiska personer. I det här
avsnittet står det också hur företag deklarerar
innehavet.
Ett kapitel handlar om markupplåtelse. Vad bör
man tänka på? Och hur kan den ekonomiska
ersättningen se ut? Det är något som är bra att
läsa inför diskussioner om hur vi ska göra härute.
Det finns dock en viss tveksamhet i hur de har
räknat på engångsersättningen i räkneexemplet,
men som bakgrund är det bra att ha läst kapitlet.
Kapitlet om vindkraftens ekonomi är väldigt
grundläggande och ger svar på frågeställningar av
typen: Ingår fundament i priset för ett verk?
Hur fungerar det med el-anslutning mm?
En slutsats som författarna drar är att det i alla fall
inte är någon direkt vinst att producera el direkt åt
sig själv, utan att det är bättre att sälja elen och
köpa tillbaka den el man behöver.

Det är lite svårt att veta hur ekonomin för ett
vindkraftverk ser ut på 25 års sikt, dvs. verkets
förmodade livstid. Ett scenario är att elpriserna
kommer att stiga rejält, och då blir det ju en god
förtjänst. Ett annat är att kärnkraften byggs ut och
då kan priserna sjunka. Då beror det på hur
politikerna vill gå in och styra elproduktionen mot
förnyelsebara energikällor som man gjort hittills
med miljöbonus och el-certifikat.
Ett kapitel handlar om energipolitik. En jämförelse
görs med vindkraftens utveckling i andra länder
samt vilken roll lantbruken har haft i t.ex Danmark
och Tyskland. Vidare finns en bilaga med exempel
på olika typer av avtal som man kan titta på, t.ex
avtal som gäller el-anslutning samt mark. Allra sist
finns en länk- och litteraturlista, som gärna hade
fått vara lite fylligare.
Sammanfattningsvis så utgör skriften en ganska
bra beskrivning av vindkraften med ett brett anslag
från rena gårdssnurror till vindkraftsparker.
Jag rekommenderar att man skummar boken lite
och läser det man är intresserad av. Vill man
beställa ett eget exemplar av skriften går det att
göra via e-post annelie.rehn@strd.se eller på tel.
08-779 96 00 hos förlaget för 90 kr inkl frakt. LRFmedlemmar kan ladda ned den gratis på
http://medlemsnat.lrf.se/
--Refererat av Åsa Ödman

En god höstgryta skämmer inte sin plats på matbordet även
när det dyker upp oväntade gäster.
FISK I FESTLIG GRYTA
2 port
1 liten purjolök
1-2 morötter
½ röd paprika
2 tsk flytande
matfett
½ - 1 tsk curry
1 ½ dl vatten + ½ fiskbuljongtärning
1 dl minifraiche
200 g fisktärningar av lax eller vit fisk
50 g skalade räkor
½ hackad dill
Tillbehör
kokt ris
Gör så här
Skiva purjolök, morötter och paprika. Fräs
curry i matfettet i en kastrull. Låt
grönsakerna fräsa ett par minuter. Späd
med vattnet och lägg i buljongtärningen. Låt
sjuda ca 5 min. Blanda i minifraiche och låt
det koka upp igen. Lägg i fisktärningarna och
låt dem sjuda 4-5 min. Blanda i räkor och
dill. Smaksätt ev mer.
BJUDGRYTA FRÅN FÅGELBRO
4 port
1 – 1 ½ kg nötkött med ben
2 msk smör
2 – 3 dl rödvin
3 – 4 purjolökar
1 stort pkt fryst grönsaksblandning
1 tsk arrowroot
1 förpackning bearnaisesås
Gör så här
Skär köttet i mindre än kalopsstora bitar.
Bryn dem i omgångar i het stekpanna. Fräs
ur stekpannan med buljong eller rödvin och
slå över köttet. Salta och peppra. Koka
under lock ca 1 ¼ tim. Skär purjolöken i bitar
och lägg i grytan. Koka ytterligare 15 min.
Tillsätt de frysta grönsakerna de sista 5 –
10 min. Red av skyn med arrowroot. Toppa
med en klick bearnaisesås
och servera resten till.
Kokt potatis eller bröd är
gott till.

KYCKLING I FÄRGGLATT SÄLLSKAP
4 port
Ugn 200°
4 kycklingfiléer
salt, peppar
3 msk olivolja
2 tärnade paprikor
3 klyftade tomater
5 kvistar timjan eller 1 tsk torkad
2 dl valfri grädde
rivet skal av 1 citron
Garnering: citronklyftor
Gör så här
Ansa kycklingfiléerna från hinnor och skär
dem i ganska stora bitar. Krydda med salt
och peppar. Bryn bitarna i 1 msk av olivoljan.
Lägg kyckling, paprika och tomater i en
ugnsfast form. Strö över timjan och ringla
över resten av olivoljan. Blanda grädde och
citronskal och häll över kyckling och
grönsaker. Tillaga mitt i ugnen omkring 20
min. Garnera med citronklyftor och servera
kokt potatis till.
ORIENTALISK GRYTA MED KIKÄRTER
4 port
2 potatisar
1 morot
1 rödlök
1 äpple
1 liten squash
2 msk olja
2 vitlöksklyftor
1 msk garam masala
2 dl vatten
1 grönsaksbuljongtärning
400 g kikärter (1 burk)
1 dl turkisk yoghurt
1½ dl crème fraiche
½ chilipeppar, finhackad
Gör så här
Skala potatis, morot, lök och äpple. Skär allt
i tärningar, även squashen. Hetta upp oljan i
en gryta och fräs allt ett par minuter.
Tillsätt pressad vitlök, garam masala, vatten
och buljongtärning. Låt puttra under lock ca
15 min. Titta då och då och späd ev med mer
vatten. Tillsätt kikärterna, yoghurt och
crème fraiche och låt koka ytterligare ca 5
min på svag värme. Smaka av med salt och
strö över chili.
Serveras med brytbröd och en sallad.

Smaklig måltid önskar Christina Johnsson

Fredagsbakning som vanligt
t o m 2 november

Elisabeth Behr,
zon och massageterapeut,
kommer till Vinön

Semester 6/11 – 15/11
Åter med fredagsbakning fredag 16/11

onsdag 7 november.
Tel 019-44 81 60
070-239 02 11

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

Sten Karlsson
___________________________

___________________________

KONFERENSER
i nygammal skolmiljö
Vi ordnar dagkonferenser för ca 25 pers,

Det finns ljung, gravsmyckning och
gravljus till Allhelgonahelgen,
vinöpotatis och rödbetor samt lite
annat smått och gott.
Ons-, fre- och lördagar är jag på torget i Kumla
men är hemma igen sen eftermiddag.

Stängt lördagar efter klockan 15.00.

även fika och mat på möten och privata
tillställningar, t.ex. födelsedagsfester, dop,
begravningar.

Bokning och förfrågningar:
Yvonne Karlsson

tel 019 - 44 80 57,
073 - 928 04 05

Veronika Persson tel 070 - 743 82 45

För dagsaktuell
information eller
önskemål ring
Välkomna hit och titta
om något passar!

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

Årets bästa vinöbild
2007 - var med och rösta!
Fotoutställningen pågår
fortfarande i skolan

Första gången vi bjöd in amatörfotografer till en utställning med vinömotiv var sommaren
2006. Den bestod då av såväl stora fotografier som vi hängde på väggarna som små foton
som vi la direkt på borden. Digitala fotografier skrev vi ut själva på vår fotoskrivare. Vi
monterade sedan alla bilder och hängde dem för att visas upp under två veckor. Men den
tiden kändes alldeles för kort så de stora bilderna på väggarna fick hänga kvar, faktiskt
ända till i våras. Det är många besökare som har uppskattat fotografierna med de fina
vinömotiven på väggarna i lilla salen.
Även denna sommar bjöd vi in till en fotoutställning med vinömotiv. Några pappersbilder
blev det men flest digitala i år. Jag jobbade intensivt några kvällar med att skriva ut dem
på vår fotoskrivare. När de hade fått torka ordentligt monterade jag dem i passpartouer,
satte dit snören och hängde dem. Det blev ett pusslande för att få allt att stämma.
Puh, till sist blev det klart. Att det är så mycket jobb med en utställning!
I år deltar jag inte själv i utställningen. Ett av mina gamla fotografier hänger visserligen
kvar, det jag har använt som en slags presentation av Vinöns egen fotoutställning, den
med livbojen nere vid norra bryggan. Men resten av årets fotografier är tagna av andra
vinöbor, åretruntboende eller sommarboende. En del kan man direkt känna igen var de är
ifrån medan andra är mer hemlighetsfulla.
Det hade framförts önskemål om att vi ska utse ”Årets Vinöbild” så därför blev det möjligt
att rösta på de tre foton som man tycker är de bästa vinöbilderna 2007. Det kom in många
röster under de veckor vi fortfarande hade öppet i skolan. Men bilderna hänger kvar och
du har fortfarande chansen att rösta på de tre som du tycker är bäst. Passa på under
bibliotekstid på söndagarna eller under tjejträffarna eller när du ser att det är öppet till
skolan. Fram till sista november går det bra att rösta. På julmarknaden kommer sedan
resultatet av omröstningen att presenteras.
Vill du köpa någon bild? Förra året var det några som ville köpa bilder och det går
naturligtvis bra även i år. Hör i så fall av er till mig, så ordnar vi det.
Eva Widlund

TILL SALU
Ca 35 m galvaniserad wire, 7 mm i diameter
Ring Lennart Eriksson

019 – 44 80 05
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v. 40

1 måndag
2 tisdag
3 onsdag

Brandövning
19.00

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan
Tjejträffen - filmkväll

TIDSBESTÄLLNING

4 torsdag

Beställ bröd!

5 fredag
6 lördag
7 söndag
v. 41

16 - 17

Biblioteket har öppet

14.15

Öppet hus – Svenska kyrkan
Tjejträffen - Äppelkväll

8 måndag
9 tisdag
10 onsdag

19.00

11 torsdag

Beställ bröd!

12 fredag
13 lördag
14 söndag
v. 42

Sophämtning

14.30
16 - 17

15 måndag

Studiecirkeln ”Vinön Förr”
Kurshelg – Utomhuspedagogerna finns kring skolan lörd - månd
Biblioteket har öppet
Kurshelg
Kurshelg

16 tisdag
17 onsdag

08.30
19.00

Kurs
Tjejträffen - Nålbindning

18 torsdag

Beställ bröd!

19 fredag
20 lördag
21 söndag
v. 43

16 – 17

Biblioteket har öppet

22 måndag

Lämna in bidrag till nästa Ö-blad denna vecka!

23 tisdag
24 onsdag

19.00

Tjejträffen – Stenmålning

25 torsdag

Beställ bröd!

26 fredag
27 lördag
28 söndag
v. 44

FN-dagen

Sophämtning

14.30
19.00
10.30
16 - 17

Studiecirkeln ”Vinön förr”
Överraskningsbingo för Cancerfonden
Gudstjänst i Missionshuset - kyrkkaffe
Biblioteket har öppet
Sommartiden slutar Ställ tillbaka klockan !

29 måndag
30 tisdag
31 onsdag

nov

08.30
19.00

Kurs
Tjejträffen – ”Pluskväll”

1 torsdag

Beställ bröd!

2 fredag
3 lördag
4 söndag

16 – 17

Biblioteket har öppet

