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NNååggrraa  oorrdd  ffrråånn  rreeddaakkttiioonneenn  ......  
  
 

Så är det återigen dags för ett nytt nummer av 

tidningen Ö‐bladet. Tiden går så rasande fort att 

man knappt hinner med. Vi är nu inne i oktober 

månad, den första riktiga höstmånaden. Vädret 

har – som jag förstår det – inte varit så särskilt 

fint under september men när vi återvände hem 

fanns fortfarande många härliga rotfrukter, 

grönsaker och blommor i trädgårdslandet. 

Bilden av luktärterna med nattens regndroppar 

tog jag idag (4 oktober) på morgonen. 

 

Blickar vi framåt så ser vi att Cirkeln ”Vinön förr” 

och ”Tjejgruppen” har startat sina verksamheter. 

Du som inte har varit med tidigare är hjärtligt 

välkommen till båda aktiviteterna. Att träffas 

och ”prata” bort några timmar i trevlig samvaro 

behöver alla. 

 

Blickar vi ännu längre fram ser vi att det ska bli KALAS den 10 november. Då är det 60 år 

sedan elen kom till Vinön och det ska naturligtvis firas. Plocka fram almanackan och 

boka in dagen! Och glöm inte att ringa till Mona i god tid (senast 4 november) för att 

anmäla dig så vi vet till hur många det ska lagas en god måltid. 

 
Bilderna i detta nummer är tagna av Christina Johnsson och Eva Widlund.   
 
Redaktionen har bestått av Birgitta, Catrine, Christina och Eva som hoppas på två nya medarbetare – 
tryckare – till nästa nummer (se annons). 

 
 



           

Axplock aug/sept2012 
 

Missionshuset 
Taket har reparerats i 

sommar. 
 

Tvättmaskinen 
Tvättmaskinen och duschen 

har använts flitigt i sommar. 

 

Duschen 
Ventilation har installerats i 

duschen. 
  

Bilsläpet 
Det har varit uthyrt till många 

nöjda kunder. 
 

Solelanläggningen 
Den har gett överskott som 

Telge Energi köper av 

föreningen. 

 

Elen på Vinön 60 år 
En fest kommer att hållas den 

10 november för att fira att vi 

haft el i 60 år på Vinön 

 

INFORMATION FRÅN VINÖNS KULTUR‐ OCH HEMBYGDSFÖRENING 

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

 



 

  UTHYRNING AV SLÄPVAGN 

  Nu kan du hyra direkt på ön! 

 

   Vinöns kultur‐ och hembygdsförening har införskaffat en 

   släpkärra som är för uthyrning. Vagnen är försedd med en 

   täckande plastkåpa och utrustad med tipp. Vagnens  

   totalvikt är 900 kg och maxlast är 640 kg. 

 

   Kostnader för år 2012: 

   Dygnshyra: Föreningsmedlem   180:‐  Övriga 360:‐ 

   Veckohyra: Föreningsmedlem   800:‐  Övriga 1600: 

 

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

   kan hyrtiden naturligtvis förlängas. 

   Före och efter uthyrning besiktigas kärran. 

   Låter detta som ett alternativ till att hyra kärra på 

   fastlandet, så är du välkommen att ringa vår ansvarige 

   släpvagnsförvaltare Nils Svensson 019‐44 80 28 



NÄR ELEN KOM… 
 

DET ÄR 60 ÅR SEDAN  
ELEKTRICITETEN KOM TILL VINÖN. 

 
Detta ska firas i Vinöns skola 

 

den 10/11  
 

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

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

skolan där vi möts. 
 

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

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

finfina priser. 
 

Kom gärna i tidsenlig klädsel! 
 
 

ALLA ÄR VARMT VELKOMNA 
 

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

DEN 4 NOVEMBER TILL MONA 
TEL 44 80 50  

ELLER 
070-370 59 50 

 



HUS ELLER 
GÅRD 

  
  
  

 
 
Min pappa vill flytta till Vinön. 
Därför vill han köpa eller hyra ett hus 
eller mindre gård. Ett sommarhus  
kan också vara intressant! Kontakta 
Catrine: 073-940 00 61 

 
 
 

__________________________ 
 

EEfftteerrllyyssnniinngg  
 
Ö-bladsredaktionen söker två 
personer som, omväxlande, kan åta 
sig att trycka Ö-bladet. Varje månad 
har vi problem med vem som ska 
trycka när vi gjort klart numret. 
Tryckningen tar ca 2-3 timmar 
beroende på årstid. Efter tryckningen 
delar Sune ut tidningen i brevlådorna. 
 
OBS! Ni får ordentlig instruktion innan 
ni börjar. 
 
Intresserad? Ring Christina (448011) 
eller Eva (44 80 48) 
 
Hälsningar Birgitta, Catrine, Christina 
och Eva 

  
  
  

TTrrääddggåårrddssddeessiiggnn  
  
  

JJaagg  ddeessiiggnnaarr  rraabbaatttteerr,,  eennttrrééeerr,,  
HHeellaa  eelllleerr  ddeellaarr  aavv  ddiinn  ttrrääddggåårrdd  

SSåå  vväällkkoommmmeenn  aatttt  hhöörraa  aavv  ddiigg  oomm  dduu  vviillll  
hhaa  hhjjäällpp  mmeedd  ddiinn  ttrrääddggåårrdd..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
0739-400061 catrine.marwin@gmail.com 

__________________________ 
 
 
 

Vinöns 
bibliotek 

 
Nu har biblioteket öppet 

Som vanligt 
Söndagar: 16-17 

 
 

Välkomna ! 
hälsar Yvonne! 

 

  

 



 



 



UGNSSTEKT YTTERFILÉ MED 

PERSILJETÄCKE  

4 port Ugn 175° 

450 g fläskytterfilé 

1 msk soja 

1 msk flytande honung 

1 msk olivolja eller annan olja 

salt och grovmalen svartpeppar 

1 pressad vitlöksklyfta 

1 dl finhackad persilja 

2 msk smält smör 

1 tsk franska örter 

8 potatisar 

Grönsakssås 

15 cm purjolök 

4 medelstora morötter 

2 dl vatten 

1 grönsaksbuljongtärning 

2 dl crème fraiche 

salt, grovmalen persilja 

Gör så här 

Smörj en ugnsfast form (tillräckligt rymlig 

för kött och potatisklyftor). Blanda samman 

soja, honung, olivolja, salt och peppar. Pensla 

detta runtom köttbiten. Lägg köttbiten i 

formen och sätt in en köttermometer från 

kortsidan tills spetsen når mitten av köttet. 

Låt steka i ugnen tills innertemperaturen är 

72 grader. Blanda pressad vitlök med 

persilja, franska örter och smält smör. Bred 

ut röran på köttbiten. Lägg potatisklyftorna 

runt köttet. Pensla smält smör på dem. Låt 

köttet steka till det är 85 grader. Ta upp 

köttet och vira in i aluminiumfolie. Potatisen 

ska fortsätta stekas färdiga (mjuka) i 

ugnen, ca 10 min. Under tiden; skala 

morötterna och skiva dem med osthyvel. 

Ansa och skiva purjon. Koka upp vatten, 

crème fraiche och buljongtärning. Lägg i 

grönsakerna och låt det sjuda tills 

grönsakerna är mjuka. Smaka av med salt 

och peppar. Skär köttet i tunna skivor. 

Serveras med potatisklyftorna och såsen.  

 

VILD YTTERFILÉ MED KANTARELLSÅS  

4 port Ugn 175° 

500-600 g fläskytterfilé 

salt och grovmalen svartpeppar 

1 tsk timjan 

150-250 g kantareller eller annan svamp 

1 msk smör 

5 krossade enbär 

1 tsk timjan 

salt och grovmalen svartpeppar 

1 msk vetemjöl 

2½ dl grädde 

½ dl torrt vitt vin 

1 msk viltfond 

1 msk svartvinbärsgelé 

Gör så här 

Strö salt, peppar och timjan runt filén. Bryn 

filén runtom. Lägg över på ett smort 

ugnsfast fat. Stick in en köttermometer och 

stek till 70 grader. Låt köttet vila under 

aluminiumfolie. Lägg kantarellerna i en 

stekpanna med lite bottenskyla vatten. Stek 

tills vattnet avdunstat. Tillsätt en klick smör 

och lägg i enbär, timjan, salt och peppar. 

Pudra över mjöl och häll på grädde och vin. 

Koka några minuter. Blanda ner viltfond och 

gelé. Smaka av med salt och peppar. Servera 

filén i skivor tillsammans med svampsåsen, 

ugnsbakade potatisklyftor, broccoli och 

svartvinbärsgelé.  

 

EXOTISK FLÄSKYTTERFILÉ MED RIS 

Till denna rätt kan man använda 

fläskytterfilé, fläskfilé eller kycklingfilé.  

4 port Ugn 175º 

140 g bacon (1 paket) 

400 g fläskytterfilé 

1 msk matfett 

salt, peppar 

2 bananer 

1 burk mandarinklyftor 

3 dl matlagningsgrädde 

1-2 tsk curry 

3 msk mango chutney 

1 pressad vitlöksklyfta 

Tillbehör 
4 port ris, valfri sort, grönsaker 

Gör så här 

Klipp baconen i mindre bitar och knaperstek 

den. Låt sedan rinna av på hushållspapper. 

Skär ytterfilén i ca 1 cm breda skivor och 

stek dem i matfettet, ett par minuter på 

varje sida (det ska inte bli färdigstekt). 

Krydda med salt och peppar. Lägg skivorna i 

en ugnsform. Låt mandarinklyftorna rinna av 

och skiva bananerna i ca ½-1 cm breda 



skivor. Fördela bananskivor, mandariner och 

bacon över köttet. Blanda curry, mango 

chutney, pressad vitlök och 

matlagningsgrädde. Häll blandningen över 

köttet. Grädda i ugnen i ca 20 minuter. 

 

FLÄSKFILÉPANNA MED SVAMP  

Har man en liten snutt fläskfilé, så lägg till 

lite bacon och annat och få till en mumsig 

panna. 

4 port 

400 g fläskfilé 

1 pkt skivat bacon, 140 g 

2 vitlöksklyftor 

20-30 g torkade 

trattkantareller eller 200-300 g färska 

15 cm purjolök 

4 msk smör, varav 1 msk till köttet 

3 dl grädde 

1½ dl torrt vitt vin 

1 msk kinesisk soja 

salt, grovmalen svartpeppar 

Gör så här 

Lägg torkade svamp i blöt några minuter. 

Häll av vattnet och krama ur det mesta av 

vätskan. Hetta upp en traktörpanna el. dyl 

med 3 msk smör i. Lägg svampen i pannan.  

Tillsätt pressad vitlök och strimlad purjo. 

Fräs några minuter. Häll i grädde, vin, soja 

och senap. Låt det småputtra en stund. 

Smaka av med salt och peppar. Stek strimlor 

av fläskfilé och bacon, under omrörning, i en 

upphettad stekpanna med 1 msk smör. Salta 

och peppra köttet. Blanda köttet med 

svampsåsen. Späd ev med mer grädde. 

Servera t ex med kokt ris och broccoli. 

 

FLÄSKFILÉGRYTA MED FRANSKA ÖRTER 

4 port 

500 g fläskfilé 

2 vitlöksklyftor 

2 msk smör 

1 msk vetemjöl 

2½ dl vatten 

1 msk kalvfond 

1 tsk basilika 

1 tsk oregano 

1 tsk salt 

1 krm svartpeppar 

2 dl crème fraiche, franska örter 

1 msk soja 

Gör så här 

Pusta filén och skär i skivor/strimlor. Skala 

vitlöken. Bryn köttet i smör i en stekpanna. 

Pressa vitlöken och låt den fräsa med. Strö 

över mjöl och rör om. Tillsätt vatten och 

kalvfond. Krydda med basilika, oregano, salt 

och peppar. Tillsätt crème fraichen och 

sojan. Låt grytan puttra ca 15 minuter. 

Servera med potatis eller ris och en sallad.  

 

KRYDDIG FLÄSKFILÉGRYTA 

4 port 

ca 700 g fläskfilé 

smör till stekning 

salt, svartpeppar 

Sås 

1 gul lök 

smör 

1 msk curry 

1 tsk gurkmeja 

2 msk vetemjöl 

4 dl kokosmjölk 

1 msk kalvfond 

2 krm sambal oelek 

Kokosris 

3 dl jasminris 

½ dl kokosflingor 

1 burk (140 g) ananas i bitar 

Dekorering: vindruvor 

Servering: sallad 

Gör så här  

Sås 

Finhacka och fräs löken i smör tills den är 

genomskinlig. Blanda i curry och gurkmeja 

och fräs en stund under omrörning. Strö 

över mjöl, rör om och blanda i kokosmjölk, 

kalvfond och sambal oelek. Koka upp under 

omrörning och låt koka några minuter. Skär 

fläskfilén i 1 ½ cm breda skivor. Bryn dem på 

båda sidor, salta och peppra. Lägg ner dem i 

såsen och koka sakta i 5 min. 

Kokosris 

Koka riset och blanda med kokosflingor som 

rostats i en stekpanna utan matfett. Blanda i 

ananasbitarna. Dekorera grytan med druvor 

som halverats och kärnats ur. 

 
Så är det dags igen för lite nya recept. Ofta finns både 
fläskytterfilé och fläskfilé till bra pris. Eftersom griskött 
i sig själv inte har så mycket smak vill man gärna krydda 
på olika sätt – några varianter finns med bland månadens 
recept. 

Smaklig måltid önskar Christina J 



 

         JUBILEUM 

 

 

 

SRF firar 30 år på Rögrund! 
Eftersom det är så nära till Stockholm så drog ett gäng på tre personer iväg på fredag 

eftermiddag. Vi hämtade upp en till i Södertälje och helt plötsligt så hade vi inte så god 

marginal till den tid då färjan skulle gå. Den stora färjestressen satte in när vi satt i bilkö 

en lång stund, sen bytte vår chaufför fil och vi rörde på oss igen efter att ha stått nästan 

stilla. Vi trasslade oss ut till Saltsjöbaden och hittade slutstationen på Saltsjöbanan sen 

tog vi våra väskor och sprang…  

Vi hann med båten som var en Vaxholmsbåt inte en av de största utan en mellanvariant. 

De har ett biljettsystem som går ut på att man köper en biljett som man visar upp när 

man går av. Fiffigt då behövs det inga kontrollanter. Gratulanter till SRF fanns det gott 

om på båten och det är trevligt och se och höra hur man har haft det sen sist.  

Rögrund tog emot oss med regn på tvären och Camilla Strandman som visade oss var vi 

skulle bo, var dass, toalett och dusch var. Hon meddelade också att det fanns en soppa 

till kvällsmat. Det var en utmärkt mat för en ruggig kväll som den vi hade hamnat i. 

Lotten som driver Rögrund eller Grundet som hon marknadsför det som, berättade 

historien om sonen till slips‐ och kravattfabrikören som byggde sig sommarnöje på 

Rögrund i början på seklet. Husen har använts som semesterhem för arbetare, 

missbrukare, ungdomar på glid. Nu är det ett vandrarhem och en restaurang. Man tar 

emot grupper från tidig vår och fram i november, från midsommar och fram till nyss 

hade man öppet dagligen för allmänheten. Rögrund är en populär bad‐ö eftersom det 

ofta är sol här när det regnar i Stockholm.  

Lotten berättar stolt att man hellre har lite lägre priser och struntar i att ”marknadsföra” 

sig och det verkar fungera eftersom god mat i personlig miljö är tilltalande och det finns 

en marknad så nära. De vill satsa på närodlat och närproducerat, Camilla Strandman 

från grannön Nämdö levererar kött och grönsaker till Grundet.   



 

Under lördag förmiddag var det en rundvandring på ön när vi fick se en krokodil som 

gjutits i cement som står som ett landmärke på en klippa. Det finns ett utkikstorn som vi 

också fick klättra upp i. Vi fick höra lite mer om förhållandena i Stockholms skärgård om 

hur olika det ser ut för de som bor på öarna beroende på hur båtarna går. I den del av 

skärgården vi var i runt Nämdö, fungerar inte arbetspendling men det finns hur mycket 

jobb som helst om man kan många saker som t ex snickra, dra el, köra båt. Det finns 

dock inga bostäder till rimliga priser. Det som hade sålts går för ungefär sex miljoner, 

alltså kanske inget som en liten vanlig barnfamilj kan hosta upp.  

Efter lunchen drog det egentliga mötet igång och de flesta som skulle komma hade dykt 

upp. Vi fick en liten genomgång om hur det ser ut med skolgång i skärgården idag 

jämfört med hur det såg ut 2006 och det är nedslående att säga att det inte finns lika 

många skolor nu som det fanns då. I diskussionen som följde fick vi höra från Bohuslän 

att en förälder hade gått in och undersökt om man hade tjänat pengar på en 

sammanslagning man hade gjort för några år sedan och argumenten om mindre 

personal, lägre lokalkostnader inte stämde, de kostnaderna hade inte gått ner men 

kostnaden för skolskjuts hade skjutit i höjden.   

Vi fick höra om ett jättetrevligt projekt som har pågått på några skärgårdsskolor i 

Stockholms skärgård, på Gotland, i Estland, på Åland och i Finland. Det är ett samarbete 

om att lära ut hur man gör film. Projektet heter YO! BANA PROJECT. Det är en 

ihopskrivning av Young Baltic Narratives, kan väl fritt översättas till unga berättare i 

Östersjöregionen. Elever och lärarna har fått utbildning och stöttning från Film 

Stockholm och har gjort små filmer om sitt liv och helt påhittade berättelser. Eleverna 

ska sen lära andra elever att göra film. Det verkar som om det har varit ett lyckat projekt 

som alla var nöjda med. 

Vi fick också höra om hur man på Torsö i Vänern har gått från att vara en hotad skola till 

att bli en friskola. Det var två pedagoger från skolan som var hos oss och berättade hur 

man hade gått till väga. Torsö ligger 1 km ut i Vänern och har en bro. Man berättade att 

nedläggningen av skolan skapade en enorm enad kraft på Torsö, inte bara föräldrar utan  



många andra engagerade sig i frågan och har nu lyckats få till en fungerande friskola. 

Man har 16 barn i förskolan och 36 barn i f‐6. De verkade nöjda med sin skola och kände 

också stöd från kommunen.  

Som sista pass innan paus och middag fick vi en liten tillbakablick över de trettio år som 

har gått med SRF. Det blev många skratt och en hel del allvarligare frågor som har 

jobbats med under alla år.  

Under middagen fick vi njuta av musik från delar av Möja‐kören och spelemän som hör 

hemma i Stockholms skärgård, de blev förstärkta av Sigvard Utbult från väskusten. Ett 

litet sånghäfte fick vi också och när hela gänget klämde i under Calle Schevens vals så 

var det nästan så att taket lyfte. En mycket härlig kväll blev det, med mycket spontan‐

allsång och härlig musik från våra fantastiska musiker.  

På söndagen fick vi en liten uppdatering om vad SRF med styrelsen i spetsen sysslar med 

just nu. Det har kommit en förvaltningsplan för säl som SRF ska ha åsikter om. 

Naturvårdsverket fortsätter bjuda in till möten om utvecklande av allemansrätten. Det 

ska bli en Landsbygdsriksdag i Blekinge som SRF ska delta i. Skärgårds Leader fortsätter 

och bönderna ska träffas under hösten. Nätverket omkring skärgårdsskolor fortsätter 

med sina träffar i oktober. Man ska även ha träffar kring: Nätverk för servicepersoner, 

turism, ungdomar, entreprenörskap och förädling.  Fiskegruppen tar det lite lugnt just 

nu eftersom den drivande personen mer fokuserar på befolkningstillväxten just nu 

eftersom han ska bli pappa igen. Gruppen omkring miljöfrågor med Lennart Andersson i 

spetsen tittar lite på avfallsfrågor och det kommer ny lagstiftning i frågan. Green Island 

har en hemsida med mycket matnyttigt i dessa frågor. Lennart håller också på att göra 

en liten guide för avloppsfrågor för småhus. Olika kommuner har olika åsikter över vad 

som godkänns så det är svårt att göra guiden komplett. Denna guide och annat finns på 

Söderhamns skärgårdsförenings hemsida. Färjegruppen har varit flitiga och ska ha en 

träff med Karl‐Erik 

Hermansson i början av 

september, där man bl a ska 

ta upp ett 9‐punktsprogram. 

Det var nog lite mer på gång 

också men det kommer fler 

rapporter från Skärgårdarnas 

Riksförbund.  

	

	



Det	rör	på	sig	runt	om	i	Sveriges	skärgårdar	och	det	här	är	lite	nedslag	i	vad		
som	har	hänt.		

SIKO (Stockholms skärgårdars föreningsorganisation) : har haft en kortkurs för våra 
politiker och tjänstemän som var mycket uppskattad. Man har en arbetsgrupp kring 
frågor om strandskydds‐rätt, allemansrätt och militärens mark. Man har tagit tag i 
frågan om bilbesiktning på öarna.  

Holmön: man håller på att göra ett strategidokument med kommunen som har varit på 
remiss hos öborna. Det ska bli en bas att arbeta vidare på. 

Hemsö: färjan har haft fem stopp under sommaren, varav tre vajerbrott, situationen har 
varit besvärlig minst sagt. Deras extrafärja var utlånad till Holmön som hade blivit lovade 
att kunna göra transporter under sommaren, när färjan på Hemsö fick problem var man 
tvungen att ta dit den, då kunde man inte göra större transporter på Holmön.  

Gräsö: diskussioner om färjan, det har varit ett informationsmöte om en ev linfärja. Den 
stora färjan har varit borta man har gått med två färjor och det har gått bra. Man även 
jobbar med bredbandsfrågor, genom en bygdecheck. 

Hven: Man ska få en ny färja, en vit. Det har varit kaosartat i hamnen under sommaren 
eftersom man bygger om. Ventrafiken har höjt priset från 90kr t‐o‐r till 120 t‐o‐r under 
sommaren. Man håller på och undersöker frågor som har med paketutlämning och 
pengahantering att göra. Genom Leader håller man ska få en fiberkabel till Ven men det 
är inte klart hur den ska gå vidare upp på ön. Man gör en långsiktig 
befolkningsplanering. Har en utbyte med Skottland om lokal livsmedelshantering bl a 
whiskey. Även samarbete om hållbara servicelösningar.  

Blekinge: fiskefrågorna är viktiga och man har kontakter med jordbruksverket om 
utökad skyddsjakt av säl och skarv. 

Luleå har fiskefrågor i fokus också, man ska samarbeta med organisationer längs kusten 
och åka ner till HAV och ”leva fan” för att få uppmärksamhet för sina problem. Man har 
fortsatt att utbilda ungdomar som ö‐guider för mellanstadiebarn i skärgården, det är 
lyckat. 

Söderhamns skärgårdsförening har också fyllt 30 år. Man har gjort en undersökning av 
en vik med riklig återkommande algblomning,  och man ser att när det är riklig 
nederbörd ett år så är det större algblomning nästa år på så sätt ser man att det kan 
bero på att det finns dåliga avlopp runt viken. Man hade en dag med öppen fyr på 
Storjungfrun (det regnade) och hade 72 besökare som hade tagit sig ut med egen båt.  

Bohuslän har haft besöka av SIKO som var mycket uppskattat. Man har fått utökad 
skjutning av militären i vissa områden. Man jobbar med strandfrågor, bryggor, tillgång 
till stranden. Kommunen har höjt vissa arrenden med 700% på vissa håll och man tror 
att det kommer att bli ramaskri över höjningarna. 

 



Visingsö ska få en ny färja 2013, man kommer bygga om hamnen. Kommunen är 
huvudman, trafikverket sköter driften, det kommer fortsättningsvis att vara en 
betalfärja. Fiberkabel till Visingsö finns och stiftelsen som äger lägenheter på ön har 
skrivit på att man vill vara med och betala för en kabelnedgrävning på ön. Man har en 
hög anslutningsavgift på 25000 den gör att det inte ska kosta mest att ligga sist på linjen. 
Det kommunala reningsverket har fungerat dåligt och man har fått dem till att bygga ett 
nytt. 

Sörmlands skärgårdsförening firar också 30 år, man jobbar med replipunkter och 
kajplatser i Trosa kommun.   

Ja, nog händer det mycket runt i skärgårdarna! 

Till lunch innan avfärd fick vi en huvudrätt av pasta men det fanns också möjligheter att 

äta rester från vad vi hade ätit de andra dagarna, en utmärkt idé dessa dagar då man får 

höra att vi slänger en femtedel av den mat vi köper in. Särskilt på en liten holme där allt 

måste transporteras dit och bort.   

Det var en härlig helg med mycket information men också tillbakablickar och tid till att 

få personliga små inblickar av vad som sker runt om i skärgården, mycket känns igen och 

en del känns avlägset och skönt att man slipper oroa sig för. 

Vid datorn satt Rosie som har förmånen att representera Vinön i SRF den här gången. 

	

(Rögrund	ligger	där	den	röda	pilen	pekar	på	kartan	nedan) 

 

 



”Öppet hus” på Vinöleden 
 

24 augusti Vinöns färjeläge 
 

 

Trafikverket Färjerederiet i samarbete med 

Svenska Sjöräddningssällskapet SSRS bjöd in till 

Öppet hus en fredagseftermiddag i augusti. 

 

På programmet: 

  Färjeleden bjöd på fika  

 Högtidligt överlämnande av Trafikverkets 

verkstadslokal på Vinön till Sjöräddningssällskapet 

 Information om sjöräddning och färjetrafik 

 Musikalisk underhållning 

 Gå ombord på Trafikverkets och Sjöräddningens båtar 

 Möt representanter från Sjöräddningssällskapet och 

Trafikverket 



Tjejdagen i somras blev en riktig hit! 

Det känns som en evighet sen den där fantastiskt fina dagen 

i juli som hade ett späckat program som inte riktigt hanns med 

eftersom allt var så roligt att man ville hålla på längre.  

Det verkade lite trögt i början när vi bara fick in några anmälningar 

 i tidigt skede men det gäller att ha is i magen och när anmälningstiden 

hade gått ut så var det ett ganska stort gäng som var intresserade och 

laddade för att prova på allt möjligt.  

Den fantastiska frukosten satte ribban för hur bra dagen skulle bli och jag 

tror att vi hade prickat in den finaste dagen på hela sommaren väder 

mässigt. Vi fick göra en ny bekantskap i Parwin som höll i Afrikansk dans 

och Z umba och det var med en enorm energi som ryckte med alla i rytmer 

och krumbukter som fick de mest ovanliga muskler i rörelse. Då var det tur 

att det fanns massage och fotbad. Brukar ni ha fotbad eller hur kommer det 

sig att man har femton baljor? Frågade någon.  Det kan ju verka konstigt att 

någon har så många baljor lagom till att ha fötterna i men förklaringen finns 

i att mineralsalt till får säljs i just sådana baljor.  Det händer ju att vi samlar 

ihop folk till fotbad, det finns ju baljor! 

Kul att så många tog sig tid att göra örtsalt, det var lite bra att örterna 

doftar så mycket för någon dusch/bad efter dans och zumba hade inte 

hunnits med.  

Efter att ha avnjutit härlig måltid fick vi höra på Parwin som också kunde 

sjunga, jättebra dessutom. På ett personligt sätt sjöng hon musikallåtar som 

inte så många av oss hade hört men som klingade ut över oss, som hade 

haft en härlig tjejdag.  

Tack till alla som var med och bidrog till att  

det blev en så bra dag!  

Genom Rosie! 

 

  



 

Ja man har ju inte behövt vattna så mycket i år i alla fall. Det är väl det mest positiva man kan 

säga om växtsäsongen. Man kan ju så smått börja summera säsongen, vad har man fått gjort 

vad hade man tänkt göra, om det inte har blivit gjort är det då så viktigt eller kan man helt 

enkelt strunta i det? Det finns ju lite kvar att göra i trädgården, det har hittills varit milt för 

säsongen och i skrivande stund blommar fortfarande dahliorna och allt är inte skördat ute i 

grönsakslanden. Äppelträden dignar av frukt även om den kanske inte är så fin som man 

skulle önska. Många träd blev ju drabbade av spinnmalar under försommaren och enligt 

litteraturen så kan man bekämpa dem med biologisk bekämpning med en bacill, som man 

kan beställa. Om man är aktiv i början när man ser angreppen kan man ta bort spinnet och 

på så sätt minska angreppet.  Något som också man ser mycket av är små deformerade, 

buckliga äpplen som kallas bladlusäpplen. Den röda äppelbladlusen är den art som orsakar 

mest skador. I boken Växtskydd i trädgården skriver man: Röd äppelbladlus besöks livligt av 

myror, som man kan se krypa upp på stammarna. På sommaren migrerar den röda 

äppelbladlusen till groblad och på hösten tillbaka till äppelträden igen, där den lägger sina 

ägg.  Åtgärder för bekämpning av bladlöss: Bladlöss bekämpas vid behov med bladlusmedel. 

I fritidsodling är det sällan nödvändigt. (men)  I fritidsodling kan noggrann och upprepad 

behandling med insektssåpor kompletteras med att man på stammar och grövre grenar 

avlägsnar barkflisor med grov borste för att komma åt djur som sitter i skrymslen. 

Min egen kommentar till detta är att man kan ju fundera på hur mycket tid man ska lägga 

ner på att få fina äpplen. Hos antroposoferna är alltid 

stammarna på äppelträden helt släta och borstade och 

ibland också kalkade för att slippa ohyra. Det man kan 

fundera på är att de insekter som vi vill ha och som hjälper 

oss i trädgården också blir utan någonstans att bo. Fåglarna 

som lever av de insekter som bor i våra träd får ju också 

mindre att äta och väljer att jaga någon annanstans. Det 

finns för‐ och nackdelar med allt, kul eller hur? 

Gå ut och njut av de fina dagar vi har kvar i trädgården! 

Hälsar Rosie!  

 

 

 

Tack till alla kunder, alla trevliga människor och alla som 

har hjälpt till under sommarsäsongen. 

Hälsar RoseMarie i Örtboden! 



TJEJGRUPPEN FORTSÄTTER UNDER HÖSTEN 
 
 

Programmet är nästan fastställt. Som vanligt är det på onsdagar klockan 19.00 i 
skolhuset. I höst hoppas vi se många nya och nygamla tjejer. Du som inte kan slita 
dig från ”Bonde söker fru” kom med en kväll och se TV-programmet i repris istället. 
 
10 okt Handarbete. Ta med något du har på gång annars sätter vi dig i arbete. 
17 okt Spelkväll 
24 okt Matlagning 
31 okt Programmet inte klart 
 
7 nov Vi förbereder elfesten 
14 nov Programmet inte klart 
21 nov Fransk afton med vinprovning. OBS! Anmälan till Christina senast18/11 
28 nov Vi binder julkransar hos Mona 
 
5 dec Knäckebrödsbakning 
12 dec Julförberedelser i skolhuset. Glögg och pepparkakor 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 

 
 

 



    

  
  

  
Peter och  

Carina 
 
 

 
Tel 019 - 44 80 33 

 
 

__________________________ 
 
 

 
 

Elisabeth Behr 
 

zon och massageterapeut, 

 

kommer till Vinön 

onsdag 17 oktober. 

 
 
 

Boka tid på  
 

Tel: 070 - 399 58 08 
 

Telefontid: 8.00 - 9.00 
  

 
 
 
 
 
 
 
påminner om att kaffetårtor  
och smörgåstårtor kan  
beställas  
som tidigare 
 
 
Sten /                          
Tel 019 – 448015 eller 
070 - 239 0211          
                              
 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
Nu finns… 
Asterbuketter, ljung, cyklamen, lök, krondill och 
gröndill för infrysning mm.  
Till gravsmyckningarna gör jag kransar och 
buketter som vanligt 
 
Öppet: 
Söndag – torsdag om jag är hemma 
Samt fredag e.m. 
Och lördag f.m.  
 
För dagsaktuell information eller önskemål ring 

 
019-44 80 50, 070-370 59 50 

Varmt välkomna  

/ Mona Blixt 
 
 
 



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

 

vecka 40 
 1 måndag 18.30 Planeringsmöte för elfesten 

 2 tisdag 18.00 Brandövning                                                                       Beställ mat!
  

 

 3 onsdag 19.00 Tjejträff 

 4 torsdag   

 5 fredag   

 6 lördag  Kurshelg i utomhuspedagogik lö-må 

 7 söndag 16 -17 Biblioteket öppet, biblioteksfika 

vecka 41 

 8 måndag                                                                                                                                   Sophämtning

 9 tisdag                                                                                                                                              Beställ mat!
  

 10 onsdag 14.15 
19.00 

Öppet hus i Missionshuset 
Tjejträff 

 11 torsdag  

 12 fredag   

 13 lördag 14.30 Cirkeln Vinön förr 

 14 söndag 16 -17 Biblioteket öppet, biblioteksfika 

vecka 42 

 15 måndag   

 16  tisdag                                                                                                                                             Beställ mat!
  

 
17 onsdag 19.00 

Zonterapi och massage av Elisabeth Behr i skolan, tidsbeställning 

Tjejträff 

 18 torsdag  

 19 fredag   

 20 lördag   

 21 söndag 16 -17 Biblioteket öppet, biblioteksfika 

vecka 43 

 22 måndag                                                                                                                                   Sophämtning

 23 tisdag                                                                                                                                             Beställ mat!
  

 
 

24 onsdag 19.00 Tjejträff                                                                                              FN-dagen    

 25 torsdag  

 26 fredag   

 27 lördag 14.30 Cirkeln Vinön förr 
 

28 söndag 
10.00 
16 -17 

Gudstjänst i Missionshuset med Mikael Schmidt 
Biblioteket öppet, biblioteksfika                                              Sommartiden slutar 

vecka 44 29 måndag   
 30 tisdag                                                                                                                                               Beställ mat!

 

 31 onsdag 19.00 Tjejträff 
NOV 1 torsdag   

 2 fredag   

 3 lördag                                                                                                                             Alla helgons dag 

 4 söndag 16 -17 Biblioteket öppet, biblioteksfika 

    

oktober  2012 
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