


 

 
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. Lämna adresserade och frankerade kuvert med dubbelt porto 
och märkta med de månader som du vill ha tidningen, så kan redaktionen lätt 
stoppa ner ett ö-blad i färdiga kuvert. 
 

Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön 
E-postadress: o-bladet@vinon.se  Hemsida: www.vinon.se 
 
Vill du bli medlem i föreningen? Medlemsavgiften för 2010 är 80 kr för enskild och 150 kr 
för en familj. Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på föreningens konto. 
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NNååggrraa  oorrdd  ffrråånn  rreeddaakkttiioonneenn  ......  
  
Nu är hösten här med allt som hör till, som till exempel vackra höstlöv, mycket 
äpplen, gråmulna kvällar och försenat Ö‐blad. Nej så var det ju inte, redaktionen 
har mycket att göra på hösten också men den som väntar på något gott väntar 
nästan alltid för länge. 
 
I tv‐programmet ”En himla många program” pratar Allan 
Preusen alias Claes Eriksson om hösten som en mysig tid 
då man äntligen får vara inne och dricka en kopp varm 
buljong och andas luft som inte varit vädrad på fjorton 
dagar och lyssna på en pjäs på radioteatern. Även om det 
är lite överdrivet så är det lite skönt att få vara inne med 
gott samvete, kanske läsa en bok, titta på en bra film och 
fika lite, kanske en god äppelkaka eller paj.  Fast det 
brukar ju vara många härliga utedagar i oktober också, hög klar luft när höstsolen 
lyser, vad kan vara bättre? 
 
Det har lugnat ner sig på besöksfronten och man kan börja hälsa på alla man möter på 
vägen och på färjan utan att först kolla vem det är. De som håller ut i det längsta är alla 
pedagoger som är på Vinön för att få sig lite utomhuspedagogik till livs. Det är ovanligt 
många som är här i år och Eva skriver mer om det längre fram. Ni missade väl inte 
reportaget i Östernärkebladet om Eva och Vinön?  
 

Månadens Ö‐blad innehåller lite smått och gott om vad som har hänt 
och vad som kommer att hända. De som har jobbat för att få till detta 
är Susanne Reinholdsson, Eva Widlund och RoseMarie Hellén.  
 
En besökare på en av september månads bussbesök är denne man 
som en del av er kanske känner igen. Han kom nu från Stockholm och 
tyckte att det var trevligt att återse ön. Vem kan han vara? 



 

Vinön förr 
 

I vår serie med gamla Vinöbilder kommer här ett vykort från 1952 över ön med Nabben i 
förgrunden. Inskickat av Johan Winegård som har försett redaktionen med många fina 
gamla vykort. Den andra bilden är från den där fantastiska sandstranden så som jag minns 
den från min barndom. Jag finns förresten med där utmed stranden. Det är min pappa 
Berthold Hedin som har tagit kortet och det är min syster Maj som har skickat in det till 
Ö-bladets redaktion. Vi tar tacksamt emot fler fina fotografier från förr och visar upp 
några i varje nummer. 

Eva Widlund 
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TEMAVANDRINGAR OCH KURSER  
 
Det har blivit flera kurser på ön, det har ni säkert 
märkt i kalendariet. Förutom vår vanliga kurs 
som gått i fyra år har vi nu två kurser som ingår 
Förskolelyftet. Några går en termin och några går 
två terminer. Kurserna går under Linköpings 
Universitet, Nationellt centrum för utomhus-
pedagogik. 
 
LÄRA IN UTE – barn kommer till ön 
Det handlar om att lära med alla sinnen, använda det vi har runt omkring oss och lära på 
ett mera aktivt sätt. I kurserna ingår praktik med barn som kommer till ön. Därför 
behöver vi få ut många olika barngrupper under kommande år. Tipsa gärna om du 
känner till någon klass eller förskola, det är garanterat bra dagar som de inte glömmer i 
första taget. 
 
UTHYRNINGSSTUGOR BEHÖVS 
Flera pedagoger i kurserna betyder att vi behöver ha flera boendemöjligheter. Vi efter-
lyser därför uthyrningsstugor! Hör av dig till Eva om du har en stuga för uthyrning. 
 
DAGS ATT SÖKA till nästa års kurser! 
Det är hög tid att söka till Förskolelyftets vårkurser. Det gör man genom sin arbetsgivare 
Men det är också dags att söka kursen som vi kallar för Året på ön, nu alltså för femte 
året! Upptakt blir det i början av februari! Se information på Vinöns hemsida 
www.vinon.se och på Linköpings universitets hemsida, se nedan.  
 

ÅÅRREETT  PPÅÅ  ÖÖNN  ‐‐  EEnn  kkuurrss  ii  UUttoommhhuussppeeddaaggooggiikk  mmeedd  åårreettss  vvääxxlliinnggaarr  
 

   
 

Utomhuspedagogik med inriktning mot Natur‐ och Kulturmiljöer 7,5 hp 
 

på Vinön i Hjälmaren  febr ‐ nov 2011 
 

 
Vi följer årstiderna på ön, vilket innebär en helg per årstid med övernattning, samt upptaktsdag, en dag med barngrupp 

och en avslutningsdag, totalt elva dagar. Sista ansökningsdag till kursen 2011 är egentligen 15 oktober, men det går 
bra att söka fram till kursstart och du kommer med i mån av plats. Kursen kan ingå i Lärarlyftet! 

 

NATIONELLT CENTRUM FÖR UTOMHUSPEDAGOGIK  ‐ Hälsa ‐ Lärande ‐ Miljö (NCU) 
 

Kursansvarig institution: Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings Universitet 
www.liu.se/ikk/ncu 
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FISKBOA - KRÄFTFISKARE!  
Arbetsdag söndagen 31 oktober kl 8.30 svensk normaltid 
 
På årsmötet för Vinöns fiskelag, dvs den ekonomiska förening som driver 
fiskboa, diskuterades bl a om hur de kräftfiskare som inte är egentliga 
medlemmar och inte tillför föreningen likvida medel genom kylavgifter på fisk 
ska kunna beredas möjlighet att fortsätta hantera kräftor i lokalerna utan att få 
dåligt samvete över att inte göra rätt för sig. Vi beslöt då att instifta en arbetsdag 
där en del renoveringar och förbättringar skall utföras. Vill man ha specificerat 
vilken typ av arbeten som kan bli aktuella kan man tala med ordförande Bo eller 
snickare Ove som har bra koll. 
 
Välkomna ! 
Styrelsen genom Johan (sekr) för årsmötet    

         
 
 
 

 
 
VVäällkkoommmmeenn  ttiillll  HHaannddllaa2244  ––  ddiinn  mmaattbbuuttiikk  ppåå  nnäätteett  
Handla mat på nätet med hemleverans 
Det är enkelt, praktiskt och miljövänligt. I handla24:s näthandelskoncept tänker vi på miljön och 
använder biogasbilar med kylning. Bra för dig, bra för maten och bra för miljön. 

 

 
Handla24 växer i Sverige!  

Många är avundsjuka på denna service. 
 

För det är en fantastiskt fin service att få varorna 

ända in i hallen! Men det måste finnas ett visst 

underlag av kunder om vi ska få behålla denna 

service. Man behöver inte handla varje vecka men 

handla åtminstone lite då och då så bilen fortsätter 

att köra ut varor till ön.  
 

 

 

KRÄFTBETE SÄLJES i mån av tillgång. 
Johan 019-7652456 0768-559714 
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Regndroppsmassage 
 
Jag har nyligen genom gått kurs i denna underbara form av massage så hela året ut kommer det 
att kosta 300 Kr för ca 1- 1,5 timmar. Detta är under min upptränings period.  Ordinarie pris 
mellan 600-750Kr 
 
Vad är Regndroppsmassage? 
En ljuvlig och välgörande behandling med de finaste essentiella eteriska oljor.  Regndroppsteknik-
behandlingen (rdt) balanserar kroppen genom dess avslappnadne och milda applikationer. Oljorna masseras 
in på fötternas "vitaflex" zoner med vitaflex tekniken och droppas ca 15 cm ovanför ryggraden. Därefter 
stryks de ut med fjäderlättta rörelser över ryggen och masseras mjukt in.  
Med de kraftfulla oljorna, sätts en avslappnings- och reningsprocess av kroppen igång. 
  
Vad är det bra för? 
Regndroppsmassagen kan bl.a. vara välgörande för: 
    * Immunförsvaret *Hjälpa till vid skolios  *Andra ryggbesvär 
    * Värk i leder *Cirkulation *Att bli av med stress 
    * Välbefinnande och avslappning 

  
Resultat & rekommendation 
Resultatet kan vara i timmar, dagar, veckor eller mer, detta helt beroende på varje enskild individ och dess 
kropps syrabasbalans. Ju surare en kropp är desto kortare tid stannar resultatet, därför kan 1 behandling 
räcka för en person, medan en annan person kan behöva flera för att återställa balansen i kroppen. 
Många upplever smärtlindring, värme och ökad mjukhet i ryggrad, kropp och leder i flera dagar, som 
resultat av denna massage. 

 
Välkommen att ringa eller maila för tidsbokning. 
 

Susanne Reinholdsson, Vinön 
 

susannereinholdsson@swipnet.se 
019/445434  070/4560316 

 

 
Många röstade på Vinön 
 
Va? Går det att rösta på Vinön?  
 
Ja på valdagen finns det ett ”Särskilt Röstmottagnings-
ställe” här på Vinön, i Brevens och på några fler mindre 
orter. Det fungerar ungefär som förtidsröstning, fast på 
valdagen. Vem som helst oavsett vilket valdistrikt man 
hör till kan rösta i en sådan lokal. 80 personer var det som 
röstade på ön denna valdag och de flesta passade också 
på att ta en kopp kaffe i angränsande rum. 
 
Två timmar på förmiddagen och två timmar på eftermiddagen var det öppet och därefter åkte 
de förseglade rösterna över till vallokalen i Hampetorp för att komma med bland övriga röster 
i valdistriktet. Vid nästa val går det bra att rösta på ön igen, och det blir nog fika då också. 
 
                       Eva Widlund 
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Vilket fantastiskt äppelår vi har,  
det dignar av frukt och alla kan få så mycket de behöver, till och med fåren kan få sig en korg 
äpplen. Det är härligt att sätta sig och göra äppelbitar och frysa in inför kommande kakor och 
pajer. Det känns skönt att den lilla hamstern i mig får samla på sig allt möjligt inför vintern. 
Jag har under hösten haft två äppelteman med pedagoger och det har gett mig många små 
historier och minnen om äpplen. Några tjejer från Skåne hade inte hört talas on Åkerö och 
det är ju inte så konstigt egentligen men i min värld av äpplen så är det nära till hands att 
tänka på Åkerö när man börjar prata om äpplen. 

Jag måste ju få sjunga om potatisens lov också, en vän till mig sa att en dag utan potatis är 
en förlorad dag, och det är att ta i, lite makaroner är också gott men potatis kan man ju odla 
själv. När man står där i potatisåkern bland hönshirset funderar jag stilla på om det är lönt 
att odla potatis när den är värd 12‐15 kr kilot medan man får 150kr kilot för kräftorna. Det är 
inte lönsamheten som driver potatisodlaren utan tillfredställelsen att kunna välja potatissort 
efter behov. Kunna säga med stolthet i rösten ”ja jag är en potatisfachist som helst äter 
Astrix när jag vill ha en god klyftpotatis och Puritan till mos eller med en god gräddsås”  Eller 
känna gemenskapen med de andra som odlar, diskutera sorter priser, ryggont eller själva 
odlandets mysterier. Man kan se det lite som ett lotteri när man kör upp är det en får med 
lite eller mycket i och varför?  

Hur det än är med den saken så äter man oftast 
mer potatis än kräftor och det är mödan värt 
när man får upp den, om det nu är något under. 
På bilden ser vi två som har kört upp potatis 
under nästan hela september, en av dem 
somnade ofta under själva uppkörningen vilket 
var en förutsättning för att kunna plocka. 

Jag hoppas att vi får en fortsatt fin oktober så 
att jag kan få avsluta trädgårdsåret. Jag har inte 
fått nog än, det finns fortfarande dahlior som 
man kan plocka och jag har mycket växter som 
måste in för vinterförvaring. Något litet 
trädgårdsprojekt till vore väl skönt och få klart inför våren, bara att få plantera lite eller få 
plantera om lite. Rensa ur eller rensa bort ett buskage, ta hand om ett träd så att det får det 
bra inför vintervilan. Vara ute och njuta av den höstfägring som vi är mitt uppe i. Man kan ju 
göra växtval för att få lite mer höstfägring men det går ju bra att gå ut en sväng på promenad 
också, då får man se naturlig höstfägring men också höstfägring hos grannarna som har 
andra växter än man själv har.  

Ut och njut medan tid är!                       /Rosie  
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RRaayyssaannss  DDeeppåå  nnuu  ppåå  VViinnöönn  
 
 

 HUNDMAT         KATTMAT 
                      Helt kemikaliefritt 
CCEENNAATTUURRIIOO                        MMIICCAA  
        BBRRIITT      
 
 

Vi har även kattsand, hundgodis, olika tuggben, leksaker 
laxolja schampo och balsam. 

 
Ring gärna om ni har några frågor 

 
019-445434 Susanne 070-4560316 Ray 070-6594864 

 
Jag badar, fönar, klipper klor på katter och hundar. 

Ring för prisuppgift Susanne. 
 

 
 

 
 
 
 

påminner om att kaffetårtor och smörgåstårtor 
 kan beställas som tidigare 

 
Sten tel  070 - 239 02 11 

 

 
 

 

FFÄÄRRSSKKAA  VVIINNÖÖÄÄGGGG  
  

Se skylten  
 
Peter och Carina 
 

Tel 019 - 44 80 33 
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Just nu försäljning av Ljung och purjolök 
och framöver kransar till gravsmyckning. 
 
För dagsaktuell information eller 
Önskemål ring 
 
Mona Blixt 
019-448050, 070-3705950 
 
 

 
 

 
VViinnöönnss  KKuullttuurr--  oocchh  hheemmbbyyggddssfföörreenniinngg  
bjuder in till medlemsmöte  
Lördagen den 13 november kl 15.00  
 

 
 

 
 
 
 
KONFERENSER i nygammal skolmiljö 
 
Vi ordnar dagkonferenser för mindre grupper upp till 25 personer, även fika och mat på 

möten och privata tillställningar t.ex. födelsedagsfester, dop, begravningar 

Bokning och förfrågningar:   tel 019 - 44 80 57 

Yvonne Karlsson   073 - 928 04 05 
Veronika Persson  070 - 743 82 45   
 
 e-post: info@vinokonferenser.se Hemsida: www.vinokonferenser.se 
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CHILI CON CARNE MED AVOKADOSÅS 
4 port 
500 g köttfärs 
1 hackad gul lök 
2 burkar krossade tomater à 400 g 
1 tsk chilipulver 
2 pressade vitlöksklyftor 
2 tsk spiskummin 
200 g brytbönor 
1 röd paprika 
400 g kokta kidneybönor 
200 g majskorn 
1 påse tacochips 
Sås 
2 avokador 
1 tsk pressad citron 
1½ dl turkisk yoghurt 
1-2 pressade vitlöksklyftor 
Gör så här 
Stek köttfärs och lök i en stor stekpanna. 
Salta och peppra. Tillsätt krossade tomater, 
chilipulver, vitlök och spiskummin. Låt sjuda 
5 min. Koka upp brytbönorna i saltat vatten. 
Skär paprikan i bitar, häll av vätskan från 
bönor och majskorn. Blanda ner det i grytan 
och sjud ytterligare 5 min. 
Sås 
Mixa avokadoköttet med citronsaften. 
Tillsätt yoghurt och vitlök. Smaka av med 
salt och ev lite mer vitlök. 
Servera grytan med tacochips, avokadosås 
och ev mjuka tortillabröd. 
 
SOLFIN TACOPAJ 
4-6 port Ugn 200° 
1 kyld smördeg eller 1 sats pajdeg 
ägg till pensling 
Fyllning 
500 g nötfärs 
smör till stekning 
2 dl hackad gul lök 
½ burk krossade tomater 
1 msk tomatpuré 
salt, peppar 
2 tsk malen spiskummin eller tacokrydda 
1 grön paprika 
1 dl riven ost 
Garnering 
1 burk majs à 340 g 
½ dl sweet chilisås 

Servering 
gräddfil, tacochips, tomater, grönsallad 
Gör så här 
Bryn färsen i smöret. Sänk värmen, tillsätt 
löken och låt fräsa tills den är glansig. 
Tillsätt tomater, tomatpuré och kryddor. 
Lår såsen puttra samman 10-15 min. Kärna ut 
och tärna paprikan och vänd ner den. Klä en 
pajform, ca 28 cm i diameter, gärna med lös 
botten, med smördegen. Lägg köttfärsröran 
i en bred rand längs med kanten (lämna 
mitten fri). Strö över osten. Skär en ca 15 
cm långt kors mitt i pajdegen. Skär 
ytterligare ett kors så att du nu har 8 
flikar. Vik dem över färsen, pressa ner dem 
lite grann och pensla sedan med uppvispat 
ägg. Grädda 25-30 min i nedre delen av 
ugnen tills ytan fått fin färg. 
Garnering och servering 
Blanda majs och sweet chilisås. Lägg ner det 
mitt i pajen. Servera med tillbehören. 
 
KÖTTGRYTA MED FÄRG 
4 port 
400 g köttfärs 
1-2 skivade gula lökar 
1 gul & 1 röd strimlad paprika 
1 liten skivad squash 
1 msk olja 
1 burk krossad tomat 
2 tsk salt 
1-2 krm svartpeppar 
2 tsk färsk timjan eller 1 tsk torkad 
Tillbehör 
kokt pasta 
Gör så här 
Fräs grönsakerna i oljan i en stor stekpanna 
tills de börjar bli mjuka. Smula i köttfärsen 
och stek den grynig tillsammans med 
grönsakerna. Häll på tomatkrosset och 
tillsätt salt och kryddor. Låt grytan koka på 
svag värme ca 10 min. Rör om då och då. 

Köttfärs är alltid en räddningsplanka till 
vardags men även till fest. Variationen på 
recept är oändlig. Denna gång har jag 
plockat fram några recept med ”nya” 
smaker. Hoppas att något av dem passar 
Ö-bladets läsare. 
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BACONFYLLDA KÖTTFÄRSBIFFAR MED 
SENAPSDOFTANDE SVAMPSAUTÉ 
4 port Ugn 200° 
150 g tärnad bacon 
400 g köttfärs 
1 gul lök 
1 dl ströbröd 
1 dl mjölk 
1 ägg 
1 tsl salt 
½ tsk peppar 
250 g champinjoner 
1 rödlök 
1 msk smör 
2 dl vispgrädde 
1 tsk dijonsenap 
salt, peppar 
800 g potatis, rå, tärnad 
Gör så här 
Knaperstek det tärnade baconet. Låt fettet 
rinna av på en bit hushållspapper. Låt 
ströbrödet svälla i mjölken. Arbeta samman 
ströbrödsblandningen med köttfärsen, 
baconet, hackad löken, ägget, salt och 
peppar. Forma fyra stora biffar. Bryn dem 
på båda sidor i en stekpanna och efterstek 
dem i ugnen i en ugnsform i ca 10 minuter. 
Bryn undertiden den tärnade potatisen i en 
stekpanna med lite margarin eller olja. Salta 
och peppra. Bryn champinjonerna i smör. 
Strimla och blanda i rödlöken och häll på 
grädde och senap, salta och peppra. Koka 
ihop i ca 1 minut. Servera baconbiffarna 
tillsammans med råstekt potatis och den 
krämiga champinjonröran.  
 
KÖTTFÄRSBIFFAR MED 
GORGONZOLAFYLLNING 
4 port Ugn 250°- 200° 
Biffar 
600 g nötfärs  
1 tsk salt  
2 äggulor  
½ dl vispgrädde  
1 msk potatismjöl  
1 krm mald vitpeppar  
100 g gorgonzola, delad i bitar  
matfett till stekning  
 
 

Till servering 
klyftpotatis  
tomatsallad  
Gör så här 
Blanda först färsen med salt sedan med 
äggulor, grädde, potatismjöl och peppar. 
Forma fäsen till biffar runt en bit 
gorgonzola. Stek biffarna på medelstark 
värme ca 5 minuter på varje sida. 
Skär tvättade medelstora potatisar i klyftor 
och koka dem i saltat vatten ca 5 minuter. 
Häll av vattnet och låt dem rinna av väl. Bryn 
3-4 msk matfett i en lagom stor ugnsform i 
250°C varm ugn. Lägg potatisklyftorna i 
formen, vänd dem i fettet och salta lätt. 
Stek i mitten av ugnen ca 10 minuter, vänd 
med stekspade. Sänk värmen till 200°C och 
stek ytterligare ca 10 minuter. 
Skär tomater i skivor och lägg omlott på ett 
fat. Strö över salt, peppar, lite socker och 
hackad lök eller gräslök. Droppa över lite 
olja och vinäger. Servera till biffarna och 
potatisen.  
 
LOTTAS KÖTTFÄRS I UGN 
4 port Ugn 225° 
600 g nötfärs 
1 finhackad gul lök 
2 finhackade vitlöksklyftor 
1 msk olivolja 
1 tsk salt 
1 krm nymald svartpeppar 
3 msk tomatpuré 
1 msk kalvfond, koncentrerad 
2 dl vatten 
1 kg fast potatis 
150 g gratängost 
Tillbehör 
bröd, sallad 
Gör så här 
Bryn färsen i olja 2–3 min. Rör ner lök och 
vitlök och fräs ytterligare 1 min. Tillsätt 
salt, peppar, tomatpuré, kalvfond och vatten. 
Låt puttra ca 5 min. Skala och skär potatisen 
i drygt 1/2 cm tjocka skivor. Varva potatis 
och färsröra i en smord ugnsform. Strö över 
ost. Gratinera mitt i ugnen ca 30 min. 
Servera tillsammans med bröd och en sallad. 
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Vad händer nästa månad på Vinön? Meddela redaktionen, så kommer det med i kalendariet.

 

vecka 39 1 fredag   

 2 lördag 14.30 Studiecirkeln Vinön förr 
 3 söndag  10.00 

16 -17 
Gudstjänst i Missionshuset, Benny Larsson 
Biblioteket öppet 

vecka 40 4 måndag   
 5 tisdag 18.30 Brandvärnet, utbildning i skolan                                   OBS Beställ mat!  

 6 onsdag  Elisabeth Behr i skolan - Zonterapi och massage - TIDSBESTÄLLNING 
 7 torsdag 19.00 Tjejträff 
 8 fredag   
 9 lördag  Skolan - kurs UPÅ 

 10 söndag 
 

16 -17 
Skolan - kurs UPÅ 
Biblioteket öppet                                                                                

vecka 41 11 måndag  Skolan - kurs UPÅ                                                                                            Sophämtning

 12 tisdag  Skolan - kurs UPF                                                                                       OBS Beställ mat!  

 13 onsdag 14.15 Missionshuset - Öppet hus  Skolan - kurs UPF 
 14 torsdag  

19.00 
Skolan - kurs UPF  
Tjejträff 

 15 fredag   

 16 lördag 14.30 Studiecirkeln Vinön förr 
 17 söndag 16 -17 Biblioteket öppet                                                                                

vecka 42 18 måndag   
 19 tisdag  Skolan - kurs UPB                                                                                       OBS Beställ mat! 

 20 onsdag  Skolan - kurs UPB 

 21 torsdag  
19.00 

Skolan - kurs UPB  
Tjejträff 

 22 fredag   
 23 lördag   

 
 24 söndag 16 -17 Biblioteket öppet                                                                                 FN-dagen  

vecka 43 25 måndag  Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!  Sophämtning

 26 tisdag  OBS Beställ mat! 

 27 onsdag   

 28 torsdag 19.00 Tjejträff 
 29 fredag   
 30 lördag 14.30 Studiecirkeln Vinön förr 

 
31 söndag 

8.30 
10.00 
16 -17 

Arbetsdag Fiskboa 
Gudstjänst i Missionshuset, Benny Larsson, kaffe 
Biblioteket öppet                                                                    Sommartiden slutar 

NOV 
vecka 44 1 måndag  Allhelgonadagen

 2 tisdag 18.30 Fotvård - Ingalill Sevefjord – TIDSBESTÄLLNING  070-557 48 03 
Brandövning                                                                  OBS Beställ mat! 

 3 onsdag   
 4 torsdag 19.00 Tjejträff 
 5 fredag   

oktober  2010 
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