


 
Ö-bladet är Vinöns lokala tidning, utgiven och bekostad av Vinöns Kultur- och hembygdsförening. 
Förutom utdelningen i brevlådorna kan man prenumerera på Ö-bladet som vanlig post eller som  
e-post. Lämna adresserade och frankerade kuvert med dubbelt porto och märkta med de månader 
som du vill ha tidningen, så kan redaktionen lätt stoppa ner ett Ö-blad i färdiga kuvert. 
 

Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön 
E-postadress: o-bladet@vinon.se  Hemsida: www.vinon.se 
 
Vill du bli medlem i föreningen? Medlemsavgiften för 2011 är 80 kr för enskild och 150 kr för en familj.  
Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på föreningens konto. 
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NNååggrraa  oorrdd  ffrråånn  
rreeddaakkttiioonneenn  ......   
  
Dimman lättar och solen 
kommer fram, så har det 
varit många dagar nu. 
Vilken brittsommar!  
 
Brittsommar, ibland även 
kallad indiansommar är en 
period med varma, soliga 
sommarlika dagar under 
hösten och måste inte ligga runt Birgittadagen den 7 oktober som en del påstår. 
 
Nu är vi inne i oktober och höstlugnet börjar infinna sig på ön. Friska ljumma vindar är 
det idag och lockar till en höstpromenad. För en del återstår en del potatisplockning och 
annat skördearbete som det också är bra väder för.  
 
Snart drar tjejträffar och zumban igång! Håll utkik på anslagstavlorna! Vi har ju tavlorna 
vid färjelägena, vid skolan och vid norra badet. Många stannar till och tittar vad som 
står här. Kalendariet för månaden finns vid färjeläget på Vinösidan, vid skolan och vid 
norra badet. Men Ö‐bladet kommer hem till alla så då når informationen ända fram till 
våra läsare. Läggs även på hemsidan!  
(Sen gäller det förstås att komma ihåg när olika saker händer ....) 
  
Ö‐bladet är alltså ett mycket bra sätt att informera på och vi hoppas att alla tänker på 
det. Kom med bidrag i god tid till nästa nummer! Sänd helst på mail o‐bladet@vinon.se 
 
Ha en skön höst, ta vara på alla fina dagar! 
 
Redaktionen för detta nummer har varit Eva Widlund. Tackar för alla bidrag till oktobernumret. 
Fotografer denna gång är RoseMarie Hellén, Daniel Lindberg, Bernt Forsberg, Ekblads och  
Eva Widlund.  
 



NY KURS – se infoblad 
 

Efter fem år på Vinön ersätts den tidigare s.k. 
årstidskursen på 7,5 högskolepoäng (hp) av denna 
nya kurs på 15 hp, vilken också är förlagd till Vinön.  

Det är nu dags att söka till den nya kursen i 
utomhuspedagogik som pågår under 2012.  
 

 

Kursen heter Utomhuspedagogik året runt, med inriktning mot hälsa, lärande och miljö. 
Den startar i början av februari och pågår till i slutet av november samma år.   

Ansök på www.studera.nu senast 15 oktober 2011  Anmälningskod:  LIU‐2700D 
 

Lättast går det att hitta kursen genom att använda länken vid kursbeskrivningen på hemsidan  
www.liu.se/ikk/ncu  Efteranmälningar kan göras senare och i mån av plats  kan man då  
komma med på kursen. 

Tipsa intresserade! Läs mer på www.vinon.se 

Eva Widlund 
Utomhuspedagogik på Vinön, Temavandringar 
NCU, Linköpings Universitet 

 

Nu finns….  
 

ljung, snittblommor, potatis, tomater, persilja, purjolök, äpplen m.m. 

Snart finns….  
kransar och buketter till gravsmyckning 
 

Fredagar är jag på torget i Kumla  
och lördagar efter kl 15 tar jag ledigt. 
 

I övrigt öppet för det mesta även söndagar om jag är 
hemma. Välkommen hit och titta om något passar. 
 

 För dagsaktuell information eller önskemål ring 

 019-44 80 50, 070-370 59 50 

 

Varmt  välkomna!    
Mona Blixt 



 Dags för SS            LL‐‐EELL 
  

 Invigning av Vinöns Kultur‐ och  
 hembygdsförenings anläggning  
 för solel 

 

 

Söndagen den 25 september invigdes anläggningen för solel på skolgården. Invigningen 
förrättades av Mikael Schmidt, präst i Lännäs församling. Drygt 30 personer hade mött upp 
‐ även solen kom fram och visade sig i soldiset mellan molnen dagen till ära. 

Mikael berättade i sitt invigningstal att det är fascinerande att lära sig om alla naturveten‐
skapliga fenomen i universum som har gjort att vi idag har grundämnen som vi kan 
använda i vår vardag – och även i modern teknik som solceller för elproduktion.  Efter att 
Mikael klippt av det blågula bandet och förklarat anläggningen för solel invigd så bjöd 
hembygdsföreningen på fika i skolan. 

Solcellerna som nu finns på taket till scenen på skolgården på Vinön är ett resultat av att 
Kultur‐ och hembygdsföreningens fick en ansökan om bidrag beviljad av Länsstyrelsen för 
installation av solel. Föreningen har på detta sätt fått en möjlighet att producera egen el 
som täcker ca 20 % av elbehovet under ett år. Under sommarhalvåret så producerar 
solcellerna nästan hälften av den elströmmen som förbrukas i skolbyggnaden där sommar‐
kaféet finns. När solen lyser starkt under en dag blir det ett överskott av elström som matas 
ut på elnätet. Den elströmmen får hembygdsföreningen betalt för av elbolaget. 

Mikael Schmidt klipper av det blågula bandet och förklarar solelsanläggningen för invigd.  Bernt Forsberg från 
hembygdsföreningen hade före det berättat lite om bakgrunden till öns första solelsanläggning. 



Solen lyser lite mer på Vinön än på fastlandet eftersom en så stor sjö som Hjälmaren gör att 
det bildas något färre moln över öppet vatten. Men det räcker med att det finns dagsljus för 
att el ska produceras. Så en mulen dag så blir det också el ‐ fast kanske bara en fjärdedel 
jämfört med en riktigt solig dag.  

Den typ av solceller som sitter på scenens tak har en livslängd på i vart fall mellan 30 till 50 
år. Tack vare bidraget från Länsstyrelsen så beräknas investeringen i solel vara betald på 
under 10 år. Hembygdsföreningen räknar med att solcellerna kommer att producera 
miljövänlig ”Vinö‐el” i många år. 

                                                                                                                               Bernt Forsberg 

         Beräknad produktion av solel under ett år

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

Ja
nua

ri

Feb
ruari

Mars Apri
l

Maj
Ju

ni
Ju

li

Aug
us

ti

Sep
tember

Okto
ber

Nov
em

ber

Dec
em

ber

kWh

 

Sammanlagt beräknas årsproduktionen nå upp till 7000 kWh. 

 

 

 

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 

 



Rosie reflekterar 
 
För ungefär tio år sedan fick Vinön ta del av ett utbildningspaket som riktade sig till kvinnor och 
ungdomar. Där satt vi och önskade oss att turistsäsongen skulle förlängas. Den skulle kunna pågå från 
maj till september. Det sägs ibland att man ska vara försiktig med vad man önskar sig för hej och hå 
har Vinön en turistsäsong som pågår ända fram till slutet av september. Den sista bussen för säsongen 
var på Vinön den 27 september. Jag hoppas att bussarna inte har ställt till det alltför mycket för er 
som har varit tvungna att åka samtidigt med dem. När jag har stått och väntat på dem har jag blivit lite 
förvånad över hur många fordon som egentligen får plats.  
Så därför passar jag på att tacka personalen på färjan som har packat så bra att de allra flesta 
kom med. Jag hoppas också att ni som har varit tvungna att åka samtidigt som bussarna har 
kommit med och att det inte har varit alltför mycket huvudvärk för er. Tack! 
 
Att ha ett litet företag som sysslar med det mesta blir aldrig tråkigt, det är livskvaliteten som är den 
verkliga lönen inte pengarna på banken eller i skokartongen. Jag behöver inte åka av ön för att träffa 
världen, den kommer till mig under sommaren. Som fyrabarnsfamiljen från Frankrike där yngsta 
dottern just lärt sig cykla, de hyrde den lilla röda cykeln som kedjeskyddet går emot trampan på så att 
den låter lite vid varje trampning. Den var inte på plats utan jag sprang och hämtade den. Det tog en 
halvtimme för dem att välja cyklar, hjälmar, korg. Föräldrarna hade en liten strimma av panik i 
ögonen när de efter mycket ordnande drog iväg. När de kom tillbaka var de mycket nöjda och alla var 
välbehållna. Jag blev mycket förvånad när de två dagar senare kom tillbaka och hyrde cyklar av min 
mamma som en smula desperat försökte förklara att den lilla röda cykeln var ute på vift. Vi kom 
tillbaka med cykeln alldeles i rättan tid. I sommar har jag lärt mig att i södra Europa tycker man om 
att ha sadeln lågt på cykeln, för då kan man stanna, ställa ner 
båda benen, sitta kvar på sadeln och prata med folk man möter.  
 
Det mest spännande uppdraget vi har gjort under sommaren 
var att skjutsa en basfiol. Det var ett gäng herrar som skulle äta 
på Värdshuset och åkte buss till Hampetorp. Eftersom systern 
är bekant med arrangörerna undrade de om vi kanske kunde 
ställa upp med skjutsning och jaja mänsan. 
 
I skrivande stund håller fam Olsson/Hellén på med 
potatisplockningen och som vanligt är det mycket ogräs. Jag 
och flera andra i familjen hade börjat misströsta på att vi skulle kunna plocka upp potatisen eftersom 

det bara har regnat hela tiden. Bussarna och kräftfisket har ju tagit en del tid 
också. Ogräset som växer håller ju även kvar fukten runt potatisen och varma 
och torra somrar kan de ju till och med vara bra, men inte i år. Jag tror aldrig 
jag har sett så mycket skämd och rutten potatis, pust det blir till att äta pasta och 
ris. Men det är väl synd att klaga vi har ju faktiskt plockat mycket fin potatis 
under sommaren och då plockade vi på de ställen där de växer bäst och nu är det 
de sämre ställena kvar.  Det värsta är ju att potatisupptagaren har gett upp på oss 
också när vi var så nära slutet. Då är det tur att det finns bra grannar som har 
upptagare. Så tack Bernt för din insats! 
 

Till sist vill jag tacka alla som har hjälpt mig under sommaren! 
                                               /Rosie 



 

En strålande vacker höstdag var det Öppet hus på brandstationen 
 

Det handlade om att snabbt kunna upptäcka och släcka eld i hemmet. Det fanns broschyrer att 

läsa, film och en tipspromenad. För barn fanns det ballonger, brandhjälmar och tidningar. Kaffe, 

festis och kex bjöds det på. 

Tyvärr var det få som tog tillfället att komma till brandstationen för att ta del av detta viktiga ämne 

som brandsäkerhet i hemmet är. 

              Christina Ekblad 
 

(Tyvärr kom det inte med någon info i förra Ö‐bladet om denna trevliga dag! Kanske hade det kommit några 

fler då. Red. kommentar) 

 

KRÄFTFISKARE i fiskbon - serviceavgift och städdag 
 
”På Vinöns fiskelags årsmöte å fiskboa 29 september beslutades bl a att: 
 
Vi för att ge enskilda kräftfiskare som egentligen inte är medlemmar i bolaget 

möjlighet att göra rätt för sig för kräfthantering år 2011 uttaga en blygsam, 

nästan symbolisk och därtill helt avdragsgill, serviceavgift om 300kr. Avgiften betalas till 

kassör Hans Århammar, företrädesvis via plusgiro 1491364 Vinöns fiskelag. Avgiften är inte 

frivillig men ger fastmer öns kräftfiskare möjlighet att med gott samvete nyttja föreningens 

faciliteter. Vi vill samtidigt passa på att tacka Blixt som dök upp på förra årets särskilda 

arbetsdag för kräftfiskare. 
 

STÄDDAG 6 oktober 

A propos arbetsdag så är en sådan beslutad till kommande torsdag 6 oktober kl 15.  
 

Alla är välkomna! 

                          Vinöns Fiskelag 



Dags att byta brevlåda? 
 
 
Hur har ni det med er brevlåda? Räcker den  
till eller brukar det bli fullt? Sitter det namn-  
och adresslappar på lådan? 
 
Vår låda räckte inte till, rätt som det var  
kom det något paket som inte gick ner i lådan. 
Lantbrevbäraren tipsade då om att de har  
lådor att sälja på posten och hon 
rekommenderade en lite större låda.  
Tänk så bekvämt, nästa dag hade hon med 
lådan och dessutom färdiga adresslappar att klistra på. Kommer en ny lantbrevbärare är 
det ganska hopplöst att lägga posten rätt om inte lådorna är märkta ordentligt.  
 
På postens hemsida kan man vidare läsa om Brevlådors placering och utformning: 

 
Utanför tätort 
Du som bor i villa utanför tätort - placera din brevlåda i den lådsamling som finns anordnad 
närmast ditt hus. 
 

Säsongsboende 
För säsongsboende placeras brevlåda i närmaste befintlig lådsamling. 
 

Namnskylt och mått 
På brevlådan ska det finnas namnskylt med minimimåtten 200 x 25 mm med uppgift om 
husnummer eller motsvarande samt namn och/eller företag. 
Brevlådor bör invändigt ha minimimåtten 250 mm bredd, 130 mm djup och 340 mm höjd.  
Avsikten med de rekommenderade måtten är att de flesta försändelserna ska kunna levereras via 
brevlådorna. Höjdmässigt ska brevlådan placeras så att avståndet från marken till brevlådans 
inkast är cirka en meter.  
 

Ansvar 
Du som fastighetsägare ansvarar för uppförande, märkning och eventuell flytt av brevlåda.  
Vi på Posten talar om var du lämpligen bör placera din brevlåda. Fråga gärna din brevbärare! 
 
 

                                                                                                                                   Eva Widlund 
 

 

 
 

All ev uppvaktning på min födelsedag 
undanbedes vänligen men bestämt. 

 
Nils Svensson 

 



Hundvakt sökes dagtid åt Wilson 
 

 
 
Det Wilson söker är framför allt sällskap, långa promenader och övrig motion tar vi 

hand om. Wilson är mycket snäll mot katter och andra djur i omgivningen.  

 
Vid intresse kontakta: 
 
Daniel, tel 070-565 49 94 
 

 
 
 

 
Hembygdsföreningen söker en kärr-förvaltare 

 
Det är många gånger som man kan behöva en släpkärra och det är långt 

till hyrställen. Nu tar vi upp ett gammalt förslag att Hembygdsföreningen 

köper en släpkärra om vi kan få någon som förvaltar och sköter om 

kärran.  

Den skulle sen kunna hyras av öbor som behöver använda en släpkärra. 

Finns det någon som är beredd att sköta om släpkärran så kontakta 

hembygdsföreningens ordförande Mona Blixt, 019-44 80 50. 



ASIATISK NUDELKYCKLING 

20 minunter  

4 portioner 

400 g kycklingbröstfilé eller kycklinglårfilé  
½ dl solrosolja  

1 tsk sesamolja  

½ röd chili  

10 g ingefära (efter smak)  

1 vitlöksklyfta  

250 g färsk broccoli  

1 röd paprika  
2 tsk soja (efter smak)  

200 g äggnudlar  

1 dl osaltade cashewnötter  
Gör så här 

Skär kycklingen i bitar. Hetta upp oljorna i 

en wok- eller stekpanna. Kärna ur och hacka 
chilin, skala och riv ingefäran, skala och 

hacka vitlöken fint. Fräs chili, ingefära, 

vitlök och kyckling i pannan på stark värme. 

Stek klart på svagare värme, ca 10 min. 

Medan kycklingen steks, ansa broccolin och 

skär den i små buketter. Dela, kärna ur och 
skär paprikan i bitar eller strimlor. Lägg i 

broccolin och paprikan i pannan de sista 3−4 

min med lock på. Smaksätt ev med soja. 

Koka nudlarna enligt förpackningens 

anvisningar. Rosta cashewnötter i en torr 

stekpanna, hacka dem ev och häll över 
nudelkycklingen. Vänd ner nudlarna med 

kycklingen. Servera genast.  

 
PHILADELPHIALAX PÅ ROTFRUKTER 

ca 30 minuter  
4 portioner  Ugn 200º 

2 msk smör  

5 dl varmt vatten  

1 msk fiskfond  

500 g skalad strimlad 

morot och palsternacka  

500 g skalad strimlad potatis  

1 tsk salt  
600 g ben- och skinnfri laxfilé  

200 g philadelphiaost  

1 dl hackad dill  

3 msk skalad riven pepparrot  

1 msk pressad citron  

1 krm svartpeppar  
1 krm salt  
Gör så här 

Smörj en rymlig ugnsform med smör. Blanda 

vatten och fond. Lägg rotfrukter och potatis 

i formen, salta och rör om. Häll på buljongen 

och låt stå i ugnen 15 minuter. 
Skär laxen i fyra bitar. Skär ett djupt snitt 

i varje bit. Blanda ost, dill, pepparrot och 

citron. Smaka av med peppar. Lägg 

laxbitarna på rotfrukterna och lägg 

fyllningen i laxsnitten. Salta fisken. Låt stå 

ytterligare 12-15 minuter i ugnen.  

 
PASTAKNYTEN MED KYCKLING OCH 

LJUMMA TOMATER 

20 minuter  

4 portioner 

500 g färsk tortellini  

2 msk olivolja  
500 g kycklingfilé, i kuber  

1 gul lök, strimlad  

2 vitlöksklyftor, pressade eller rivna  

1 dl grädde  

1 dl vatten  

2 tsk soja  
1 tsk salt  

1 tsk svartpeppar  

2 tomater, tärnade  

½ dl bladpersilja, grovt hackad  
Gör så här 

Koka pastan i saltat vatten enligt anvisningen 
på förpackningen. 

Hetta upp olja i en kastrull eller 

traktörpanna och bryn kyckling, lök och 

vitlök cirka 5 minuter. Slå på grädde, vatten 

och soja. Salta och peppra. Koka 5-10 

minuter. Tillsätt tomater och ge såsen en 
snabbt uppkok. Blanda med de nykokta 

pastaknytena.  

 
ROTFRUKTSSOPPA MED KRUTONGER 

15 minuter  

4 portioner 

800 g rostade eller kokta rotfrukter  
2½ dl vitt vin  

5 dl vatten  

½ dl grädde  

1 msk koncentrerad kycklingfond  

1 tsk salt  

1 krm peppar  
1 krm timjan, färsk eller torkad  
Krutonger 



3 skivor bröd  

1 msk olivolja  

1 tsk salt  

1 krm peppar  
1 krm timjan, färsk eller torkad  
Gör så här 

Lägg rotfrukterna i en rymlig kastrull. 

Tillsätt vin, vatten, grädde och fond och 

koka några minuter. Mixa soppan och smaka 

av med salt, peppar och timjan. 

Skär brödet i tärningar. Hetta upp olivolja i 
en stekpanna. Lägg i brödtärningarna och låt 

dem få färg. Strö över salt och timjan. Lägg 

krutongerna i soppan strax innan den 

serveras. 

Tips: Om du använder färsk timjan så spara 

lite att toppa soppan med. 
 

 
GULASCHGRYTA MED AJVAR RELISH 

30 minuter  

4 portioner 

500 g nötfärs  
1 grovhackad gul lök  

1 vitlöksklyfta i skivor  

2 krm stött kummin  

1 msk smör eller rapsolja  

600 g medelstora potatisar i bitar  

3 morötter i bitar  
2 palsternackor i bitar  

2 tsk mejram  

1 lagerblad  

2 dl ajvar relish  

6 dl vatten  

3 krm salt  
2 krm svartpeppar  

1 dl yoghurt, 10%  

1 dl hackade färska örter  
Gör så här 

Fräs nötfärs, lök, vitlök och kummin i smöret 

i en stor gryta. Blanda ner potatis, morötter, 

palsternacka, mejram och lagerblad. Tillsätt 
ajvar relish och vatten. 

Koka under lock på svag värme tills 

rotfrukterna är mjuka, 10-15 minuter. Salta 

och peppra. Servera med en klick yoghurt 

och färska örter.  

 
 

 

SALVIAKOTLETTER 

30 minuter  

4 portioner Ugn 225º 

4 fläskkotletter  
2 dl vetemjöl  

1 ägg  

2 dl ströbröd  

3 msk smör  

1 tsk salt  

1 krm peppar  

2 msk färsk salvia, i kvistar  
Gör så här 

Häll upp mjöl, uppvispat ägg och ströbröd på 

tre separata tallrikar. Blanda salt och 

peppar i ströbrödet. Vänd kotletterna i mjöl, 

sedan ägg och sist ströbröd. 

Smält smöret i en stekpanna och stek 
kotletterna några minuter på varje sida tills 

de fått gyllengul färg. 

Lägg dem i en ugnssäker form, repa 

salviablad och lägg på kotletterna. Sätt in 

dem i ugnen ca 10 min.  

 
HET KYCKLINGFILÉ MED GUL BULGUR 

30 minuter  
4 portioner Ugn 200º 

1 dl ajvar relish  

1 citron, pressad saft och rivet skal  

2 finhackade vitlöksklyftor  
1½ dl finhackad färsk koriander  

2 krm salt  

2 krm svartpeppar  

4 kycklingfiléer  

1 msk olja  
Bulgur 

3 dl bulgur  

2 krm gurkmeja  

1 dl hackad färsk persilja  
Gör så här 

Blanda ajvar relish, citronskal och 

citronsaft, vitlök, koriander, salt och peppar. 

Lägg kycklingfiléerna i en smord form och 
täck med ajvarblandningen. Stek i ugn tills 

kycklingen är genomstekt, 15-20 minuter. 

Koka bulgurn efter anvisning på paketet och 

tillsätt eventuellt gurkmeja i kokvattnet. 

Häll av vattnet och blanda med persilja. 

Tips: Glutenfria alternativ till bulgur är ris 
eller quinoa. 

 
Ibland är det svårt att komma på vad man ska ha till middag. Denna gång har jag hämtat recepten från 
nätet närmare bestämt ”Veckans recept” (coop.se). Gå gärna in på denna sait så får du många tips om 
god och varierad mat. 

Smaklig måltid önskar Christina J 



Vinön förr  
gamla foton 
 
 
 
 
Siluetter i 
svartvitt 
 
Det är något visst med 
gamla fotografier i 
svartvitt! 
 
 
 

Här har vi två bilder som Johan Winegård har sänt oss. Den övre från norra badet 
är från 1957 och den nedre från 1956. Vem som sitter i båten vet jag inte, men 
stiligt med hatt är det! 
 
Vi fortsätter att publicera gamla Vinöbilder, så har du gamla kort är vi intresse‐
rade. Än har vi bilder kvar i lagret men vi tar gärna emot nya. Har du gamla bilder 
sänd dem till Ö‐bladet! Kan du själv skanna av och skicka som e‐post är vi 
tacksamma. Annars går det även att lämna in fotografier och vi skannar av dem. 
Skicka in till redaktionen på  o‐bladet@vinon.se. Om möjligt vill vi veta när 
fotografiet är taget och vem som var fotograf. 
 

                                  Eva Widlund 



Fylla år! 
 
Är det något att fira att man blir äldre? Jo visst är det något att fira  
om man tänker på alla trevliga år man har haft med familj, släkt och  
vänner. Ännu ett rikt år att lägga till minnena, det är väl värt att fira! 
 
Hur ska man fira detta då? Åka bort? Ha fest? Hur vill den som fyller år ha 
det? Ja det kan ju vara olika vid olika tidpunkter i livet hur man vill göra. 
Oktober månad har många födelsedagsbarn här på ön vet jag och jag 
hoppas att de får bra dagar var och en på sitt sätt. Jag är en av dessa och jag 
tänker göra så här! 
 
Jag fyller år den 14 oktober och då bjuder jag på lite förtäring framåt 

kvällen för dem som vill dela min dag med mig. Har du tid och lust hör av 

dig till Bernt eller mig senast den 11 oktober! Du kan ringa eller maila! 
 

                Eva  (01944 80 48 eller eva.widlund@vinon.se) 

 

 
 

TJEJTRÄFFAR och ZUMBA 

Snart är det dags för att planera tjejträffarna. Klart att du ska vara med, eller hur? VAD ska 

vi göra denna säsong? Kika på anslagstavlan när det blir dags för planeringsträff!  

 

ZUMBA passar för alla åldrar och är kul! Alla som är intresserade –  

HÖR AV ER till Åsa om önskemål om dag och tid. 

 
 
 

 

Färjeresenärer 

Alla åker färja och de flesta har åsikter om bra och dåligt med trafiken till och från Vinön. 
Framför era synpunkter till Färjegruppen så de kan sammanställa hur det har fungerat.  
Det är värdefullt med både det som har varit och bra och det som kunde ha varit bättre. 
Dessa positiva/negativa rapporter eller synpunkter är viktiga underlag för färjegruppen.   
 
Du som redan har sänt uppgifter till färja och rederi skicka en kopia även till gruppen.  
 
Lämna ditt material till Åsa Ödman eller Peter Kumlin! 



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

 

vecka 39 
 1 lördag 14.00 Studiecirkeln ”Vinön förr”  
 2 söndag  16 -17 Biblioteket öppet 

vecka 40 
 3 måndag   
 4 tisdag 18.00 Brandövning                                                                       Beställ mat!  

 5 onsdag   

 6 torsdag 15.00 Städdag vid fiskboden 
 7 fredag   

 8 lördag  Kursdagar Å11 lö - må 
 9 söndag 16 -17 Biblioteket öppet 

vecka 41 
 10 måndag  Sophämtning

 11 tisdag  Beställ mat! 

 12 onsdag 14.30 Öppet hus i Missionshuset 
 13 torsdag   

 14 fredag  
 15 lördag 14.00 Studiecirkeln ”Vinön förr”  

 16 söndag 16 -17 Biblioteket öppet 
vecka 42 

 17 måndag  
 18 tisdag  Kursdagar F11 ti – to                                                          Beställ mat! 

 19 onsdag   

 20 torsdag   

 21 fredag  
 22 lördag   
 23 söndag 16 -17 Biblioteket öppet 

vecka 43 
 24 måndag  

 
FN-dagen     Sophämtning  

 25 tisdag  Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!                                    Beställ mat!  

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

 27 torsdag   

 28 fredag   

 29 lördag 14.00 Studiecirkeln ”Vinön förr”  
 

30 söndag 
10.00 
16 -17 

Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt Kaffe   
Biblioteket öppet                                                                     Sommartiden slutar

vecka 44 31 måndag   
NOV 1 tisdag 18.00 Brandövning                                                                       Beställ mat!  

 2 onsdag   

 3 torsdag   
 4 fredag   

 5 lördag  Alla helgons dag

oktober  2011 
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