Några ord från redaktionen……
Så var det dags igen för ett nytt Ö-blad – tänk vad tiden går! När ni får detta i era brevlådor är
vi inne i höstmånaden oktober. Snart börjar karlarna på ön samlas vid färjeläget för att åka till
fastlandet på älgjakt. Hoppas jakten går bra för dem och att de kommer tillbaka med kött att
stoppa i frysarna för framtida bruk.
På mornarna märker vi nu att det är höst. Diset och dimman
ligger över åkrarna och det dröjer inte länge förrän till och
med frosten finns där. Lövträden gulnar och lönnarna får sin
vackra röda färg. Tyvärr blir det även mörkare men då får
man väl kura ihop sig framför den goa varma brasan och läsa
en spännande bok. Om jag inte misstar mig har Yvonne på
biblioteket fått hem en ny laddning böcker. Besök henne
gärna på söndagseftermiddagarna och låna en bok.
Nu är det väl också dags att hälsa de nya vinöborna Tomas och
Catrine Neiler med barnen Felix och Ninni välkomna till ön.
Familjen är väl inte främmande för någon på ön eftersom
Tomas och Catrine tillbringat många somrar sedan barnsben på
Vinön. Nu har de i alla fall kommit hit med sitt flyttlass även
om huset inte är riktigt färdigt än. Välkomna och lycka till med
färdigställandet av huset!
Som ni ser på framsidan är fler husbyggen på gång. Martin och Rosies hus är nu under tak och
vi hoppas verkligen att de får det färdigt så de kan flytta in till jul.
Redaktionen vill gärna ha in lite synpunkter på hur Ö-bladet ska se ut. Vad är bra? Vad är inte
bra? Vad ska vi ta bort? Är det något som saknas? Ska annonserna se ut som de gör? Är det
för mycket/för lite bilder? Vad är det ni aldrig läser? Hör gärna av er till Christina Johnsson,
Eva Widlund eller Åsa Ödman som är de tjejer som för det mesta gör Ö-bladet eller lägg en
lapp i skolans brevlåda.
Fotografer denna gång är Ulf & Christina Johnsson och Eva Widlund. Dessutom kommer
bilder från Göran Mohlin, Bravida och Tobias Persson, Citymail.

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

Fotvård
Elisabeth Behr,

Inga-Lill Sevefjord,
medicinsk fotterapeut ,
kommer till Vinöns skola

zon och
massageterapeut,
kommer till Vinön

onsdag 1 oktober,

onsdag 5 november.

nästa gång 12 november

Tidsbeställning:

Boka tid på

tel 019-13 66 04 eller 070-557 48 03

tel 070 - 399 58 08
tel.tid 8.00 - 9.00
___________________________

KONFERENSER
i nygammal skolmiljö
Vi ordnar dagkonferenser för mindre grupper

___________________________

Det finns snittblommor och lite ljung,
mot slutet av månaden även
gravdekorationer.
Grönsaker, vinöpotatis och rödbetor
samt lite annat smått och gott som
vanligt.

upp till 25-30 personer, även fika och mat på
möten och privata tillställningar, t.ex.
födelsedagsfester, dop, begravningar.

Bokning och förfrågningar:
Yvonne Karlsson

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

Ons-, fre- och lördagar är jag på torget i Kumla.
Lördagar efter klockan 15 tar jag ledigt. I övrigt är
det öppet för det mesta, även söndag, om jag
inte är borta.

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

Veronika Persson tel 070 - 743 82 45

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

Görans skrivlya vid Hjälmaren
Äntligen ringde Gunillas kusin Göran till oss och ville komma och visa sin senaste
bok. Den är utgiven 2007 av Blomédia AB (Göran Blomés företag) i samarbete
med Gullers förlag. Bokens titel är ”Bästa Sverige … Från Vikingavälde till EUMonarki” och till min, Rachels, glädje finns också en engelsk utgåva:
”All the Best… from the Kingdom of Sweden”. Jag har redan skickat ett ex till
en engelsk vän.
Vi har tittat i båda böckerna.
Inriktningen är att presentera
Sveriges historia med tonvikt på
kungahus, ekonomi och svenska
företag nationellt och
internationellt. Näringslivet har
alltid varit Görans stora intresse,
hans pappa Olle var affärsman.
Foto: PR-bild när Göran Blomé (t.h. om kronprinsessan
Viktoria) överlämnar sin bok till kungafamiljen.

Olle var yngst av åtta bröder. Harry var äldst följd av Gunnar, Samuel, Simon,
Josef, David, Sven och Olle. De föddes in i en affärsrörelse, en handelsträdgård.
Fadern Anders Andersson, som kommit ner från Bergslagen, tog sig namnet
Blomé efter blommorna han odlade i växthuskomplexet vid Änggatan, då i
utkanten av Örebro. Bröderna fick uppfostra varandra eftersom de tidigt
förlorade sina föräldrar Ingrid och Anders. Hemmet styrdes i alla år av en viss
Anna Johansson, hushållerska, känd av släktens barn som ”Tant Anna på
Änggatan”.
Pojkarna blev till män: Harry gick in vid posten, Sven blev journalist, David
tandläkare, Olle köpman. Sam drev egen blomsterhandel i Örebro och Simon var
länge trädgårdsmästare hos en miljonär i Amerika. Josef blev den broder som
övertog handelsträdgården. Familjen tillhörde baptiströrelsen: Anders Blomé var
lekmannapredikant i Betelförsamlingen där senare också Josef och hans fru,
Mimmi var medlemmar. Mimmi var modist och ägde Storgatans finaste hattaffär,
”Prenkerts” (hennes flicknamn). En gång när vi var unga hjälpte vi, Rachel och
Gunilla, farbror Josef att köra ut kransar han bundit till kapellet vid Norra
krematoriet. Josef, även kyrkosångare, skulle själv senare på dagen sjunga solo
vid begravningen.
Kusin Göran hade berättat för oss om den gången han fick känslan av att tillhöra
en stor och viktig släkt i Örebro: han hade tagit färjan över till Vinön och fått

sig en pratstund med Allan Eriksson. Allan pratar gärna med folk som går förbi
på bygatan och han har den fina vanan att hälsa besökare till ön med frasen:
”Välkommen till Vinön”. När Allan hörde att Göran var en ”Bloméare” berättade
han vitt och brett sina minnen av David och Ebba liksom av Olle och Josef som
båda hade stugor i Hampetorpstrakten. Allan själv hade haft fiskevatten där
längs södra Hjälmarstranden.
Görans far Olle hade köpt, tagit ner och flyttat en timmerstuga till sin
nyförvärvade tomt mellan Hampetorp och Läppe. Den blev familjens
sommarstuga. Olle liksom David hade förstås hjälmarsnipa byggd av Allan
Eriksson. Det hände att David packade in hela familjen i sin snipa och från norra
ön tuffade per Götamotor ner genom farleden väster om Vinön, förbi
ångbåtsbryggan, färjeläget och Fåran, ner mot Nifsand där Olles fru Anna
väntade med kaffebordet på verandan. Kusinerna lekte på tomten och sprang
runt de små blomsteröar (borstnejlika, bellis, prästkragar och dylikt) Olle
brukade lämna när han klippte gräset.
En annan gång långt senare fick Rachel och
Gunilla låna nyckeln för att sova över i stugan.
Vi måste ha varit på väg till eller från Vinön.
Vi vek av från väg 214, parkerade bilen i en
liten dunge, gick in i huset, satte på tévatten,
började leta i kexburkarna och mindes vad
Olle berättat om sitt liv som köpman:
Olle och kompanjonen Magnus Eriksson
(samme Eriksson vars familj hade
sommarställe på Vinön) drev firman ToppIndustri AB. De sålde elstängsel,
luftkompressorer, mjölkkylare, säcklyftare.
De sålde även mindre grejer: till exempel
hade David och Ebba köpt en grön cykelkärra
som familjen hade nytta av länge. Ebba
prövade en nymodighet – en bakform med
elslinga i locket. Det tog tid innan hon förstod
hur man skulle få kakan gräddad rakt igenom
och inte bara upptill - men sen blev
bordsugnen flitigt använd. Brickbordet, vars
ben fälldes ut genom tryckning av knappar
intill brickans handtag, prövades också med
framgång. Blendern ”Star-mix” med tung
glasskål ovanpå en rödemaljerad motordel
ärvde Gunilla och den fungerade långt in på

Lavering: Rachel Goff. Föreställer Mercurius, köpmännens
och handelns gud i antik mytologi, gjord fritt efter
Antonio Minellis marmorskulptur 1527, Victoria & Albert
Museum, London.

1970-talet. Senare valde kompanjonerna skilda vägar och Magnus Eriksson gick
vidare med firmanamnet och bland annat varmlufttorken för händerna som
numera finns i offentliga toaletter över hela världen. Topp-Industri AB
existerar fortfarande med bas i Örebro. Olle inriktade sig på bagerimaskiner,
men tiden gick alltmer mot industriell brödproduktion. Hembagerierna blev färre
och när Göran visade intresse för att gå in i firman avråddes han därför av sin
far. Olle drog sig så småningom tillbaka och men då hade pendeln börjat svänga,
folk gillade att kunna gå till det lilla bageriet för mat- och kaffebröd och lokala
bagerier kom tillbaka. Två yngre män övertog firman och drev den vidare. Olle
blev kvar som konsult och allt-i-allo. ”Grågosse” kallade han sig själv förtjust
över att vara med i arbetet utan att ha samma tunga ansvar för firman.
Görans bana blev något annat; man kan se att han med släktbakgrunden skulle bli
intresserad av ekonomi och näringsliv. Så här skriver Göran själv i förordet till
boken "Bästa Sverige…”. Vi saxar: ” När jag började arbeta som journalist mot
slutet av 1960-talet, var det som sattes i fokus samhällets brister…. Det var i
det läget inte alltid så lätt att skriva om goda exempel från företagarvärlden,
om framgångsrika entreprenörer, vilket blev min uppgift, när jag 1970 började
som reporter på Veckans affärer. Då jag över ett decennium senare slutade där
var det för att skildra några goda exempel i bokform. Det blev boken ”Twelve
Ways to the Top” med undertiteln ”Swedish-American Success Stories”...
Sedan dess har Göran fortsatt att i bokform skildra svenska entreprenörers
framgångar först inom landet (bl.a. en bok om företagsamhet i Småland) och
sedan runt om i världen. En serie böcker – på engelska - har titlar som börjar
med ”På plats i Europa, i Nordamerika, i Latinamerika, i Afrika etc, etc.
Vi undrar om Göran, sin vana trogen, hunnit installera sig i skrivstugan vid
Hjälmarstranden för sommarens arbete: en uppdatering av hans bok om börsen
i Stockholm, OMX. Han har också berättat att han nu skall skissa på sin
kommande bok med arbetsnamnet ”På plats i Indien”. Den blir nästa tegelsten i
serien om svenska företag i olika världsdelar. Vi småpratar lite och grunnar på
om inte Göran vid sin bärbara dator där på verandan snart tar ett djupt andetag,
lyfter ögonen och kisar ut över Hjälmarens vatten för att hämta inspiration och
se Vinöns kontur i fonden.
Text: Rachel Goff
Gunilla Blomé

PS Den här artikeln skrevs till julinumret av Ö-bladet men kom inte med p g a platsbrist.
Dessa rader med tanke på tidsperspektivet i sista stycket.

Insamling av kläder
till Lettland

Jag tar emot hela och rena kläder i alla storlekar.
Lennart Eriksson
44 80 05

Gaja – en svart labrador söker ett nytt hem.
Jag kan tyvärr inte ha kvar min lilla älskling p.g.a
allergi i familjen. Hon är väluppfostrad och tycker om
att arbeta med lite apportering och sökning. Hon är
van vid barn, andra hundar och katter och lätt att ta
med sig.
Men hon, som alla andra hundar behöver ett hem och
en fast punkt och mycket kärlek.
Hör av dig till Anna-Lotta Neiler, tel 0735 13 45 12
om du är intresserad och behöver mer information.

Studiecirkeln ”Vinön förr”
startar för hösten lördag 4 oktober
klockan 14.30 i Vinöns skola
18 oktober och 8 november är också inplanerade.
Nya som gamla deltagare hälsas välkomna!

Sommaren på Vinön
Jag har inte ångrat mig en sekund att jag lät mig utlånas till
sommarfärjan på Vinön. Tvärtom har Vinösejouren varit
mycket stimulerande på många vis. Allt från stilla morgondopp vid Haschet(?), där det är så grunt att man måste gå ut
hundra meter för att bli blöt till naveln, till Sveriges ståtligaste
tjur Svennis hemma i lagårn hos öns enda kvarvarande
mjölkbönder. Ett mycket angenämt samarbete med mina
arbetskamrater, ingen nämnd och ingen glömd, har gjort
den relativt långa överfarten både rolig och utbytesrik.
Många berikande möten har också skett på denna Hjälmarens pärla i sommar. Att möta
Pernilla som huserade i missionshuset några veckor med sin utställning kring Falun Gong var
spännande, att få vistas hos Ann-Charlott och Annalisa i lagårn bland deras vackert behornade
kor var en ynnest och att kunna bistå dem med lite arbete var bara ett nöje.
Jag vill också passa på att tacka Anna för en uppsättning fullt användbara köksstolar, Naemi
som har hållit oss med ägg hela sommaren tillsammans med ”systrarna” Karlsson, för Janne i
kvarnens förevisning av densamma och sin släktkrönika i Postverkets tjänst, den glade
bagarens specialtårta till min hustrus födelsedag och alla intressanta möten hustrun och jag
upplevde under Jannes 40-årsfest när hon var med mig mina sista arbetsdagar för i år på
Vinön. Jag kommer gärna tillbaka kommande somrar!
Sällsamheter som en grön bojs försvinnande, vars återuppdykande jag ser fram emot med
spänning och förväntan, är sånt som bara kan ske på Vinön. Den kanske mest spännande och
spektakulära attraktionen på ön är ju ”massmördarens sjöbod” och dess kriminalhistoria. Hur
den ska bevaras till eftervärlden och ändå gå helskinnad från uppmärksamhet är mig en gåta!
Fundera på det i vinter! Var också rädda om bröderna Wilhelmssons mod och förmåga att
locka kända artister och publik till onsdagskvällarna på Värdshuset.
Roger, vår färjeledschef, är rätt man på rätt plats. Synd bara att han inte fick någon sommarsemester som han såväl behövt. Hoppas nu bara att rederiet har förstånd nog att kompensera
honom rikligt för denna hans nit. Vi slapp därigenom att lägga färjan pga personalbrist, som
man fått göra på sina håll i Norge denna sommar.
För min del har sommaren också inneburit
en kortare fjällvandring i Norge med mina
tre yngsta söner, då vi även gjorde en
fantastisk färjetur i en världsarvsklassad
fjord, där jag fick äran att köra färjan
under hela två timmar i ett fullkomligt
hisnande natursceneri. Som pricken över i
kunde hustrun och jag avsluta sommaren
med en rent otrolig resa med Hurtigruten
tur och retur Bergen – Kirkenäs och
samtidigt besöka alla mina norska kusiner
efter kusten. Vilken sommar!
På återseende!
Robert Kalmér

Bring Citymail kommer till Vinön
Den första september började 116 nya brevbärare på Bring Citymails nya
utdelningskontor i Örebro, Lindesberg, Nora, Katrineholm, Arboga, Fagersta, Flen,
Köping och Strängnäs. CityMail går nu in i en ny fas av en omfattande expansion med
utdelningsstart den 28 oktober.
Bring Citymail startade 1991 under namnet Citymail som världens första fria postföretag.
Sedan dess har företaget vuxit till cirka 2000 anställda i Sverige och Danmark.
I en tid då konjunkturen och sysselsättningen sägs mattas av går Bring CityMail mot
strömmen genom att bidra till lokalt näringsliv och sysselsättning. Etableringen innebär att
CityMail kommer att nå 54 procent av Sveriges hushåll och företag. Utdelning startar även i
Hällefors, Ljusnarsberg, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar, Hallstahammar och Sala,
Lekeberg, Vingåker, Kungsör och Gnesta.
Fakta om CityMail
CityMail är specialiserade på adresserade försändelser som skickas från företag till andra
företag eller privatpersoner, exempelvis tidskrifter, kontoutdrag och adresserad direktreklam.
CityMails affärsidé bygger på att hjälpa företag att
kommunicera med sina kunder. Med CityMails olika
tjänster görs brevlådan till en effektivare mediekanal för
företag som vill nå både befintliga och potentiella kunder.
www.citymail.se
CityMail vill nu att alla postlådor märks med alla boendes
namn, med adress, gatunummer och/eller postlådenummer
samt eventuellt smeknamn på din adress.
För ytterligare information kan du ringa 019-26 20 50
eller maila 702@citymail.se

Tobias Persson, lokalt utdelningsansvarig
på ett av Bring Citymails kontor i Örebro

Posten
kommer som vanligt att köra sina turer på Vinön. Av dem kan du även
köpa frimärken och få hem paket.
Vill du ha hem ett paket måste du ringa senast klockan 15.00 dagen
innan på telefon 019-45 07 97.

Fredagsbakning som vanligt fr o m 3 oktober
tel 019 - 44 81 60 eller
070 - 239 02 11
Sten

Återbesök hos Blidö-Frötuna Skärgårdsförening
I slutet av september 2005 hade vi på Vinön besök från
Roslagen och nu var det dags för oss att besöka dem.
Med första färjan i lördags (27/9) for fyra bilar iväg med
mål Roslagen. I Kapellskärs hamn möttes vi av representanter från Blidö-Frötuna Skärgårdsförening och
Rådmansö hembygdsförening. Efter en god lunch och
lite information om Rådmansö och Kapellskärs hamn
gjorde vi ett besök på ”Sladdstycket” - Rådmansö
hembygdsförenings lilla fiskartorp som ligger alldeles
bredvid hamnen. Där visade man olika bruksföremål,
bl a vackra virkade och knypplade spetsar.
Nästa stopp var Furusund där vi fick höra lite om den gamla
förnäma badorten Furusund. Vi åkte även runt och tittade
på några av de gamla sekelskifteshusen (1800-1900-talet).
Furusund är kanske mest känt för att ha varit sommarställe för
Astrid Lindgren och August Strindberg och flera andra kända
författare samt många konstnärer. Evert Taube har odödliggjort
platsen med sin visa "Vals i Furusund" - Jag minns en stund i
Furusund. Idag präglas ön av många fritidsboende, speciellt
sommartid.
Färden fortsatte sedan till Blidö. Där stannade vi först och
tittade på ”Helmi – Roslagens pärla”. Gösta Roxell, en av
entusiasterna, berättade mycket om båtens historia.
Sandkilen Helmi är den sista autentiska roslagsskutan,
byggd i början av 1880-talet på Svartlöga och med
hemmahamn på Blidö 1887-1946. Nu är hon återställd
till gammalt skick av Sjöhistoriska museet och av
Föreningen Helmis Vänner på Blidö, som numer såväl
sköter om henne som äger henne. Sedan 1999 är hon
åter hemma på Blidö, sjösatt 2002 efter en total renovering och nu en symbol för den livskraftiga Blidöbygden.
Helmi är en viktig del av skärgårdens kulturarv.

Barbro Nordstedt visade och berättade om Furusund.

Från Helmi var det inte långt till Blidö Värdshus där en
läcker måltid väntade oss. Efter maten informerade man
om hur man fick ett värdshus till Blidö samt om deras
bostadsprojekt angående ungdoms- och 50++ boende.
Sen var det dags för båtfärd över till Söderöra i mörker och hård vind. Så småningom kom alla över
och vi hittade våra sängar i olika hus. Men kvällen var inte slut än. Vi samlades alla hemma hos
Emma-Karin, en av ungdomarna på Söderöra, för mera prat och lite nattamat. Frampå småtimmarna
låg sen alla och sussade gott efter en händelserik dag.
Efter sen frukost tog alla en promenad runt på
Söderöra. Vi hade nu tur med vädret. Blåsten
hade avtagit och solen strålade från en klarblå
himmel. Vi kunde beskåda en skärgårdsö från
sin allra bästa sida. De gamla husen, som tyvärr
inte alla är i bästa skick, ägs till största delen av
sommarboende och står tomma större delen av
året. I bönhuset fanns bl a en väggmålning med
öbornas olika arbeten under året.
Endast 19 personer, de flesta småföretagare, bor
året runt på Söderöra.

Så var det dags att påbörja hemfärden. Vi forslades med
båtarna över till Blidö där Anders Sundberg väntade vid
”Båtsmanstorpet” – Blidö sockens Hembygdsförenings
stolthet. Torpet är från 1730-talet och fungerar idag som
ett museum med en mängd samlade föremål som
beskriver livet i bygden.
Efter kaffe och äppelkaka åkte vi de två färjorna från
Blidö till Yxlan och från Yxlan till Furusund. Därifrån åkte
vi på mindre vägar genom ett vackert landskap för att så
småningom återvända till Vinön efter två intensiva,
informativa, händelserika och trevliga dagar.

Ett hjärtligt tack till Er alla på Blidö, Rådmansö och Söderöra från Vinöborna
Anna-Greta, Bo, Kerstin, Veronika, Yvonne & Sven-Åke, Eva & Bernt, Christina & Ulf, Mona, Roger,
Therese & Rikard och framför allt lilla Bianca

En gummibåt - en grå zodiak - har slitit sig från småbåtshamnen i
Hampetorp i lördags den 27september. Har någon sett den eller
hört något om den, hör av er till
Torbjörn Axberg, Södra Hjälmarens båtklubb
tel 019 - 58 33 15 eller 070 - 558 33 15

utgår tyvärr pga sjukdom. Hoppas komma igen i novembernumret.
Rosie på Vinön

Krya på dig önskar övriga i redaktionen!

Rör det rör, rör det inte mig!
– “Hej”, säger jag med allt självförtroende jag kan uppbåda. Mannen bakom disken
tittar upp och ser en liten tjej med smala ben som kvittrar snarare än talar. Han
sänder en snabb tanke till sin lilla dotterdotter där hemma som just har lärt sig att
räkna till tio.
– “Jag undrar om ni har såna här packningar till
halvtums kopparrör”? frågar jag och måttar med
tummen och pekfingret cirka två centimeter vilket
jag anser är rimligt att en halv tum utgör i längd.
Jag är nöjd, så här långt har det ju gått bra.
Hela vägen hemifrån och till butiken har jag försökt att
greppa hur det hänger ihop det här som jag ska köpa.
”En packning till ett kopparrör men invändig gänga, en halv tum tror jag”, sa min man
till mig i går kväll. ”Tror du?” replikerade jag då snabbt. Jag anade problem. Om jag
skulle gå in i en järnaffär och be om ”en halvtumspackning, tror jag” skulle det inte
sluta väl. Det talade jag om för min man. Det vet jag av erfarenhet att det inte gör.
Vid minsta tecken på osäkerhet kastar sig järnhandelspersonalen en över som
hungriga lejon med frågor; ”Vad ska du ha den till?”, ”Hur sitter den?”, ”Varför ska du
ha den, behöver den alls bytas?”, ”Har du den gamla med dig?”, ”Ska den vara
eldfast?”, ”Ska den sitta i ett våtutrymme?”.
Klarar man då inte att svara på dessa frågor så hamnar man i djup misstro hos
säljaren. Antagligen kommer han (eller hon) att säga att de tyvärr inte har något
sådant som jag frågar efter varefter jag får åka hem och följande dag kommer min
man att åka dit och kommer att komma hem med en halvtums kopparrörspackning
som fanns bara man frågade rätt. Min man tittade roat på mig efter min utläggning
och sa att jag oroar mig för mycket.

Dagen efter står jag där i butiken med smala ben och mannen bakom disken tittar på
mig och ser sin sexåriga dotterdotter. Han ler snällt. Vad är det för rör? Frågar han
sen. Jag kämpar för att inte flacka med blicken. Se honom rakt i ögonen tänker jag,
svara snabbt nu. ”Ja, ett halvtums kopparrör” svarar jag efter bästa förmåga och jag
är röjd. Jag har just avslöjat att jag inte vet något om rör. Mannen ler ännu mera och
laddar med nästa fråga, men jag hinner sticka in med ett substantiv som dyker upp i
min hjärna som en skänk från ovan. ”VVS-rör” säger jag snabbt. Mannen är tyst ett
ögonblick och jag ber en snabb bön att det finns något som ens kallas så. Men jag
var tvungen att spela högt för att kunna vinna det här partiet mot
järnhandelsexpediten som hade trumf på handen.
Mannen svarar ”vänta ett ögonblick” och sen försvinner han bakom
några hyllor. Jag jublar tyst, min bluff blev inte synad och jag vann
denna omgång. Snart kommer mannen tillbaks med ytterligare en
expedit i släptåg. ”Du får prata med Lasse här han vet allt om rör och
packningar” säger mannen. Den nya mannen tittar på mig granskande,
mina ben känns ännu smalare nu. ”Jaha, du skulle ha en packning?”
frågar den nya mannen. ”Ja, en halvtums kopparrörspackning till ett
VVS-rör” svarar jag snabbt utan att blinka. ”Hmpf…” grymtar den nya expediten och
börjar rota i några små plastlådor. ”Vad ska den vara till?” frågar han snart. Jag tittar
länge på honom. ”Ska den vara eldfast? Eller är det ett kallvattenrör?” fyller han på
med. NU är det kört, jag kan inte svara, jag måste ringa till min man och fråga och

min täckmantel kommer att bli helt röjd. Jag kommer att få stå där med skammen och
erkänna att jag inte vet ett skvatt om VVS och sånt. Männen bakom disken kommer
att skratta rått och skicka hem mig. Jag suckade och sa att jag inte vet helt säkert.
”Men det är ett vattenrör, va?” frågar den nya mannen och jag svarar ”Ja” lite ynkligt.
”Då tar du både en eldfast- och en gummipackning med dig hem och lämnar tillbaks
den som ni inte behöver” säger han och tittar tröstande på mig. ”Rör är det alltid ett
jäkla krångel med” säger han sen som ytterligare plåster på min sårade stolthet.
Jag åkte hem med mina införskaffade packningar och tänkte
med tacksamhet på Lasse i järnaffären som var så snäll. Mina
ben kändes lite stadigare nu och jag går nöjd in i köket där min
man sitter med en tidning vid köksbordet. ”Här”, säger jag
nonchalant och kastade papp- påsen med packningarna i på
bordet framför honom. ”Det är två packningar, jag viste inte om
det var ett varmvattenrör eller ett kallvattenrör packningen skulle
var till så jag fick en av varje.
Min man tittar på packningarna och sen på mig med något annat än djup beundran
och tacksamhet vilket jag förväntat mig. ”Det här är ju packningar till ett yttergängat
rör” säger han sen, ”den kommer inte att passa, sa du inte vad du skulle ha
packningen till?”.
Som sagt rör det någonsin rör igen så rör det inte mig!
Therese Arvidsson
öbo och rörmotståndare

Tjejträffarna börjar onsdag 8 oktober.
Denna kväll planerar vi höstens aktiviteter.

Alla tjejer är hjärtligt välkomna klockan 19.00!

Lena och Anna-Greta gör
en bowlingrunda 21/2-08

Möte om Färjan
Måndag 6 okt 19.00 i skolan
Vinöns kultur- och hembygdsförening

Nu skall elförbrukningen fjärravläsas
Nu ska E.ON byta ut alla elmätare hos kunderna
i den sydöstra länsdelen, däribland på Vinön.
Totalt är det ca 9 000 mätare i detta område
och det är drygt 50 montörer som utför arbetet,
säger Göran Molin, projektledare på Bravida.
Installatörerna skall kunna visa både behörighetsbevis och legitimation. Före besöket har
kunderna fått brev om att mätarbyte ska ske.
De gamla mätarna byts ut mot moderna
elektroniska mätare med nya möjligheter.
Ann-Jeanette Murhagen är en av de få kvinnliga montörer
Hädanefter kommer kunden att få sin
som monterar den nya typen av elmätare.
elförbrukning avläst tolv gånger per år,
tidigare har mätarna lästs av en gång per år. Systemet med preliminärt beräknad
elförbrukning kommer att försvinna.
Detta har många upplevt som krångligt, nu förenklar vi för kunderna, säger
Efwa Nilsson, regionchef på E.ON. Kunderna får tätare återkoppling på sin energiförbrukning vilket gör det lättare med statistik och uppföljning samt att se effekten
av energieffektiviserande åtgärder. Enklare hantering vid flyttavläsning och byte
av elleverantör är andra fördelar med den nya tekniken. Kunden kan även
fortsättningsvis välja om den vill ha faktura varannan eller var tredje månad,
alternativt e-faktura.
Mätarbytet skall göras så smidigt som möjligt,
säger Efwa Nilsson, men om elmätaren finns
inne i bostaden, eller i annat låst utrymme där
kunden har nyckel, så måste någon vara hemma
när installatören kommer. Men passar inte den
föreslagna tidpunkten så skall man kontakta
installatörsföretaget för att bestämma en ny tid
för bytet.
Om mätaren sitter i fasad- eller stolpskåp
utomhus eller liknande så behöver man inte
vara hemma vid mätarbytet.
I samband med mätarbytet stängs strömmen av
i cirka 15 minuter. Installatören gör samtidigt
slutavläsning av den gamla elmätaren

Efwa Nilsson, regionchef på E.ON och Göran
Molin, projektledare på Bravida.

I Örebro län ska E.ON byta ut totalt 96 000 elmätare. Projektet startade med en
pilotetapp i Almby i Örebro under 2007 och nu återstår drygt 16 000 mätare att
montera. Efter den sydöstra länsdelen fortsätter vi i Nora som är projektets sista
etapp, säger Göran Molin. Hösten 2008 ska alla E.ONs elmätare vara utbytta i
Örebro län.
Göran Molin
Projektledare Bravida
Projekt Fjäder Örebro

kommer Handla24 att köra ut livsmedel, på onsdagar, med 17.15-färjan. Det är ju jättebra!
De kommer att komma ut för att hjälpa den som är intresserad att komma igång. Det är inte klart när
det blir, men det kommer att anslås på anslagstavlorna. Man kan också anmäla intresse till mig så
ser jag till att ni får veta när de kommer.
Vi (några Vinöbor) kommer också att hålla skolan öppen varje tisdag mellan 18 och 20, så att de
som vill kan använda datorerna på skolan. Vi kommer att turas om att hålla öppet, men de som turas
om har dels datorvana, dels vana av att handla via Handla24 så man kan få hjälp. Eller bara låna en
dator. Det är ju också öppet på bibliotekstid, samt möjligt att använda datorerna andra tider.
Om man är osäker på om man vill handla på det här sättet, eller bara vill handla ibland, så ska man
inte tveka. Man kan prova, och man kan handla precis så ofta man vill. Att handla ibland är bättre
än att inte handla alls när det gäller att hålla uppe leveranserna, för även om de ser det som en
permanent körning så finns det ju en gräns när de helt enkelt inte kan köra längre. Tag det här som
en uppmuntran att prova om du inte har handlat men är intresserad.
ÖPPET HUS på skolan börjar den 7 oktober. Vill någon ha hjälp andra tider, så tveka inte utan säg
till så fixar vi det!
/Åsa Ödman

Mycket ovanlig fotogenlampa 1900-tal

1500 kr.

2 gamla mjölkkannor, 50 liters

Bud

Bilsläpkärra, obromsad

1000 kr.

Vedklinga

500 kr.

Harv, 17 pinnar fjäderhalt för hydraul

Bud

Diverse jordbruksredskap

Bud

Motorsåg

Bud

För visning kontakta Berthold Karlsson, Vinön, tel: 019-44 80
81eller Sonja Winkler, Örebro, tel: 0709-619 009, 019-507 34 17

Har du gamla jeans, lakan, dukar eller
annat av bomullstyg som passar till
mattrasor tar jag gärna emot det.
Christina Johnsson
019-44 80 11 eller 0703 547 654

UTFÖRSÄLJNING
av glass i skolan på söndagar under bibliotekstid.
PS Det finns även lite godis till försäljning.

UTOMHUSPEDAGOGIK
- fö r a lla
Grupperna kommer varje vecka,
olika åldrar och olika teman,
med dagar fyllda av aktivitet.

Temavandringarna fortsätter
Vi fortsätter med våra temavandringar och har grupper
inbokade även under oktober månad. Det är Eva, Rosie och
Veronika som tar emot olika grupper. Ni har säkert sett alla
barngrupper på vägen eller vid skolan. Ofta vandrar de men
ibland är det cykel som gäller. Vi har även god hjälp av andra
på ön, olika ”experter” på dagens tema.

Projektmöten på torsdagar

Vi har haft ett par möten och vi kommer att träffas varje
torsdag framöver för att jobba fram förslag på hur vi kan
vidareutveckla konceptet Temavandringar att även omfatta
olika vuxengrupper. Alla som är intresserade att delta på
något sätt är välkomna med! Se kalendariet i Ö-bladet och
på anslagstavlorna.

Höstens kurshelg
Årets högskolekurs i utomhuspedagogik är snart
framme vid hösthelgen. Det innebär att i mitten
av oktober samlas alla utomhuspedagoger vid
skolan igen och på måndagen är det en speciell
höstdag med barn.

Mona, en av våra experter på skörde-temat,
visar och berättar.

Ny kurs 2009

Ny kurs är på gång till nästa år och en inbjudan
kommer att gå ut under hösten.
Alla som jobbar med barn och som är intresserade
av att använda sig av verkligheten som ett
läromedel är välkomna att höra av sig. Ni kommer
garanterat att få ett roligt och intressant år här
på Vinön.
På återhörande!
Eva Widlund

På ett Äppeltema får man naturligtvis även skala äpplen

GUNS KÖTTFÄRSPAJ
4 port
Ugn 225°
Pajdeg:
3 dl vetemjöl
100 - 125 g margarin
1 nypa salt
2-3 msk vatten.
Hacka samman snabbt och kläd en form med
ett tunt lager. Ställ i kyl medan fyllningen
görs.
Fyllning:
300 g köttfärs
200 g champinjoner i skivor
1 liten strimlad purjolök
2 dl crème fraiche
½ tsk salt, 1 krm svartpeppar
1 msk soja + 1 msk fransk senap
Gör så här
Bryn färsen, tillsätt champinjonerna och
purjolöken och fräs tills purjon blivit mjuk.
Tillsätt crème fraiche, salt, peppar, soja och
senap. Förgrädda pajskalet ca 10 min. Häll i
fyllningen och grädda ytterligare ca 30 min.
Servera med en blandad sallad.

BASILIKADOFTANDE TOMATPAJ
4-6 port
Ugn: 200°
Pajdeg
1 dl basilikablad
2 msk iskallt vatten
125 g smör eller margarin
3 dl vetemjöl
Fyllning
100 g mozzarellaost
2 ägg
2 dl matlagningsgrädde
500 g cocktailtomater blandade färger
10 basilikablad
Gör så här
Mixa basilikablad, vatten och matfett tills
det blir ljusgrönt i matberedare. Tillsätt
mjölet och kör till en degboll. Tryck ut
degen i en pajform.
Fyllning
Riv mozzarellan. Blanda ägg, grädde och ost.
Häll
blandningen
i
pajformen.
Lägg
cocktailtomaterna tätt i formen och grädda
i ca 30 min. Strö övar basilikablad och
servera ev med skinka.

LÖKPAJ SOM I FRANKRIKE
4-6 port
Ugn 200°
Pajdeg
3 dl vetemjöl
100-125 g smör el margarin
2 msk kallt vatten
Fyllning
4 gula lökar
100 g krämig färskost, naturell
1 dl mjölk
3 ägg
1 burk sardeller (10-12 st)
20 svarta oliver
färsk timjan
Gör så här
Mixa samman ingredienserna till pajdegen
och tryck ut den i pajform, ca 24 cm i diam.
Låt stå kallt 30 min.
Skala löken och skär i tunna ringar. Lägg dem
i en kastrull med vatten så att det nästan
täcker. Låt koka tills vattnet kokat bort.
Lägg löken i pajskalet. Blanda färskost,
mjölk och ägg. Häll det över löken. Lägg
sardellerna som ekrar på pajen och lägg
svarta oliver mellan. Grädda ca 25 min. Strö
över färsk timjan. Servera pajen avsvalnad.
Den går också bra att förberedas och
serveras kall.

SMAKRIK SOMMARPAJ
4 port
Ugn 200°
Pajdeg
3 dl vetemjöl
100-125 g smör
2 msk iskallt vatten
Fyllning
3 tomater
1 näve rucola
2 ägg
2 dl kesella
100 g fetaost
10 svarta oliver
Gör så här
Mixa ihop pajdegen, tryck ut i en pajform,
22-24 cm, Ställ kallt 30 min. Skär
tomaterna i klyftor eller skivor och lägg ner
i pajformen. Strö över rucolan. Blanda ägg
och kesella, häll blandningen över tomaterna
och salladen. Tärna fetaosten, strö den i
pajformen. Grädda pajen mitt i ugnen ca 30
min. Vid servering strö över oliverna.
SPARRIS & RÄKPAJ MED
PARMESANTÄCKE
6-8 port
Ugn: 225°
Pajdeg
3 dl vetemjöl
100-150 g margarin

2-3 msk kallt vatten
Fyllning
Ca 150 g sparris, färsk eller djupfryst
150-200 g skalade räkor (½kg oskalade)
1 ask smörgåskrasse
Äggstanning
3 ägg
2 dl mjölk
2 dl kesella
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
1 dl riven lagrad
ost, gärna västerbotten
ca ½ dl färskriven parmesanost
Garnering
100 g skalade räkor
valfritt grönt, t ex sockerärter
Gör så här
Pajdeg: Arbeta samman mjöl och matfett i
matberedaren eller för hand. Tillsätt vatten
tryck ut pajdegen i en pajform, 22-24 cm i
diam. Låt vila i kylen minst 30 min. Nagga
bottnen och grädda mitt i ugnen 10 min.
Fyllning
Ansa sparrisen och låt den koka i lättsaltat
vatten 3-4 min. Spola med iskallt vatten.
Dela sparrisen i mindre bitar. Spara ev några
till garnering. Fördela räkor och sparris i det
förgräddade pajskalet. Klipp över krasse.
Blanda ingredienserna till äggstanningen och
häll den över fyllningen. Grädda i nedre
delen av ugnen tills pajen har stannat och
fått fin färg., 40-45 min. Täck med folie
mot slutet om pajen får för mycket färg.
Garnera inför serveringen.
OSTPAJ MED KANTARELLTOPP
4-6 port
Ugn 225°
Pajdeg
3 dl vetemjöl
100-150 g smör
2-3 msk kallt vatten
Fyllning
200 g tärnad bacon
3 ägg
2½ dl grädde
3½ dl grovt riven västerbottenost
1 tsk salt
½ krm svartpeppar
Garnering
200 g kantareller
2 msk smör
1 tsk salt
½ krm svartpeppar

kryddgrönt
Gör så här
Blanda smör och vetemjöl i en skål, gärna en
matberedare. Tillsätt vatten och arbeta
samman till en degboll. Svep in degbollen i
plastfilm och låt vila svalt ca 30 min. Kavla
eller tryck ut degen i en pajform, ca 24 cm i
diameter. Nagga med en gaffel och
förgrädda pajskalet mitt i ugnen ca 10 min.
Fyllning
Fräs bacontärningarna i en stekpanna och låt
dem rinna av på ett hushållspapper. Fördela
baconet i pajskalet. Vispa samman ägg,
grädde, ost, salt och peppar. Häll
äggstanningen i pajskalet. Grädda i nedre
delen av ugnen ca 40 min eller tills
äggstanningen har stelnat och fått fin färg.
Garnering
Rensa kantarellerna och stek dem i smöret.
Krydda med salt och peppar. Lägg svampen i
en hög på pajen och garnera gärna med
kryddgrönt.
BROCCOLI- & ÄDELOSTPAJ
4 port
Ugn: 200°
Pajdeg
3 dl vetemjöl
100-125 g smör el margarin
3 msk kallt vatten
Fyllning
600 g djupfryst broccoli i små buketter
100 g ädelost
150 g smakrik ost
5 ägg
5 dl mjölk
2 krm svartpeppar
Gör så här
Arbeta snabbt ihop ingredienserna till
pajdegen för hand eller i matberedare.
Tryck ut degen i en smord pajform, 27 cm i
diam. Nagga bottnen med en gaffel. Låt vila
kallt ca 30 min.
Fyllning. Koka broccolin några minuter. Låt
den rinna av väl. Riv ostarna grovt. Blanda
ägg, mjölk, ost och svartpeppar. Grädda
pajskalet mitt i ugnen ca 10 min. Lägg i
broccolin och häll över äggstanningen.
Grädda pajen i nedre delen av ugnen tills
fyllningen har stelnat och ytan har fått fin
färg, ca 40 min.

Höstens första recept består pajer av olika slag.
Smaklig måltid önskar Christina Johnsson

oktober 2008
vecka 40

vecka 41

vecka 42

vecka 43

vecka 44

NOV

vecka 45

1

onsdag

2

torsdag

3

fredag

4

Elisabeth Behr i skolan - Zonterapi och massage - TIDSBESTÄLLNING
19.00

Projektmöte

lördag

14.30

Studiecirkeln ”Vinön förr”

5

söndag

16 -17

Biblioteket öppet

6

måndag

19.00

Möte om färjan

7

tisdag

18.30

Brandövning

8

onsdag

19.00

Tjejträffarna startar för hösten

9

torsdag

19.00

Projektmöte

10

fredag

11

lördag

12

söndag

13

måndag

14

tisdag

15

onsdag

16

torsdag

17

fredag

18

Beställ bröd!

Beställ mat!

Beställ bröd!
Sophämtning

16 -17

Kurs i utomhuspedagogik
Kurs i utomhuspedagogik
Biblioteket öppet
Kurs i utomhuspedagogik
Beställ mat!

14.15
19.00
19.00

Öppet hus i Missionshuset
Tjejträff
Projektmöte

lördag

14.30

Studiecirkeln ”Vinön förr”

19

söndag

16 -17

Biblioteket öppet

20

måndag

21

tisdag

22

onsdag

19.00

Tjejträff

23

torsdag

19.00

Projektmöte

24

fredag

25

lördag

26

söndag

27

måndag

28

tisdag

29

onsdag

19.00

Tjejträff

30

torsdag

19.00

Projektmöte

31

fredag

1

lördag

2

söndag

16 -17

Biblioteket öppet

3

måndag

4

tisdag

5

onsdag

Beställ bröd!

Beställ mat!

Beställ bröd!
FN-dagen

10.30
16 -17

Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt Kaffe
Biblioteket öppet

Sophämtning

Sommartiden slutar

Beställ mat!

19.00

Brandövning
Fotvård – Inga-Lill Sevefjord i skolan – TIDSBESTÄLLNING
Tjejträff

Beställ bröd!

Beställ mat!

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

