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NNååggrraa  oorrdd  ffrråånn  rreeddaakkttiioonneenn  ......  
 

September – dimman täcker 
Vinön när vi vaknar tidigt. Hösten 
närmar sig. Förhoppningsvis kan 
vi få flera fina sensommardagar 
och njuta av de sista blommorna 
och grönsakerna i trädgården.  
 
 
Sommaren har varit strålande och 
många turister och andra 
besökande har letat sig ut till ön. 
Det har märkts inte minst på fulla 
färjor och ibland långa köer. 
Dessutom har man sett det runt 
caféet och hantverksförsäljningen där det för det mesta varit många människor. Nu 
kanske det lugnar ner sig lite och lugnet infinner sig åter på ön. Några bussar letar sig 
fortfarande ut till Vinön under september så helt ensamma blir inte de bofasta. 
Dessutom har de sommarboende förmodligen en del arbete kvar innan de stänger igen 
husen inför vintern. 
 
Ö‐bladet har kommit ut som vanligt under sommaren. Från och med oktobernumret 
kommer det bli några förändringar i redaktionen. Du kan läsa mer om det inne i bladet. 
Redaktionen hoppas på fler medarbetare. Ju fler vi är desto lättare går jobbet. 
 
Tittat man i kalendariet upptäcker man att flera, år efter år återkommande aktiviteter 
börjar, som t ex studiecirkeln ”Vinön förr” och tjejgruppen. Nya som gamla deltagare 
hälsas välkomna till dessa aktiviteter! 
 
 
Fotografer denna gång är Eva Widlund och Ulf Johnsson om inget annat anges. 
 
Redaktionen/Christina 
 



ÖÖ‐‐BBLLAADDEETT  II  FFRRAAMMTTIIDDEENN  

Ö‐bladet har utgivits sedan början på 2000‐talet, första året lite oregelbundet 

men sedan med tolv nummer per år. I huvudsak har Eva och Christina ansvarat 

för sammanställning av material och utgivning av tidningen. Arbetet har ibland 

varit tungt men samtidigt fantastiskt roligt, speciellt när man står med den 

tryckta tidningen i sin hand. Bristande tid, inspiration och ork gör att vi vill 

trappa ner. Vid ett möte i skolan den 12 augusti samlades de flesta som på 

något sätt bidragit och hjälpt till med material, tryckning och distribution 

de senaste åren.  

Vi beslutade att: 

 Två datum gäller. Den 15:e i varje månad ska annonserna vara inne.  

Den 25:e ska annat material vara inskickat.  

Allt som kommer senare sparas till nästa nummer.  

 Varje månad kommer en Månadens redaktör att finnas. Hon/han har 

huvudansvaret just den månaden. Denna post kommer att variera mellan olika 

personer. I dagsläget kan jag inte tala om vilka de är.  

 Ha flera utbildningstillfällen så att många fler kan göra tidningen.  

Det första blir vecka 39, torsdagen 26 september kl 18.30 på ö‐kontoret.  

Alla intresserade är välkomna! 

 Catrine Neiler är ansvarig för annonserna. Maj Hedin är back up.  

ANNONSER skickas till o‐bladet@vinon.se samt till catrine.marwin@gmail.com 

 VAR lämnas bidrag?  

E‐posten ”o‐bladet@vinon.se” eller i en postlåda vid skolan märkt med Ö‐bladet 

 

De som hitintills varit med att få Ö‐bladet fram till din brevlåda är Eva Widlund, Christina 

Johnsson, Åsa Ödman, Birgitta Åberg Andersson, Rosie Hellén, Catrine Neiler, Maj Hedin, 

Mariann Karlsson, Yvonne Karlsson och Sune Mohlin.  

Ytterligare en person har anmält sitt intresse att i fortsättningen vara med och göra   

Ö‐bladet. Finns det ännu fler intresserade? Några herrar? Kom då till utbildningskvällen  

den 26 september (se ovan). 

 

Redaktionen/Christina Johnsson 



SÄLJES 
Två släta, vita innerdörrar, högerhängda 
med karm utan trycke. Den ena dörren har 
dörrblad 60 cm och den andra har 
dörrblad 80 cm. 
Pris för den smala dörren 150 kr och den 
bredare 200 kr. 
 
Altandörr vit med röd spröjs, 
vänsterhängd med karm och låshandtag. 
Pris 500 kr. 
 
Katarina Olsson 070‐23 111 52 
 

 

 

KÖPES 
Är intresserad av att köpa ett begagnat 
årpar med järnbeslag (årtullar) till vår 
gamla tjärade Hjälmarsnipa. 
Vi behöver också två små bord i ek av 
Allan Erikssons tillverkning, mått: h. 50 cm. 
b.50 cm.  
l. 60cm. Helst ofernissade, omålade. Andra 
trädgårdsbord av Allans tillverkning går 
också att diskutera, liksom stolar. 
 
Gunilla Blomé 
Mobilnr: 0760 ‐ 960653 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

”Kräft-knytis” på  
Bagarn´s loge 
 

Lördag den 7 september kl 18.00 
 

Fullbokat! 

 

UTHYRNING AV SLÄPVAGN

Hyra släpvagn direkt på ön,  

praktiskt och bra! 

Vinöns kultur‐ och hembygdsförening har 

en släpkärra för uthyrning. Vagnen är 

försedd med en täckande plastkåpa och 

utrustad med tipp. Totalvikt är 900 kg och 

maxlast är 640 kg. 

Kostnader 2013: 

Dygnshyra:  

Föreningsmedlem   250:‐  Övriga 500:‐ 

Veckohyra: 

Föreningsmedlem   1000:‐ Övriga 2000: 

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 

 

Vinöns kultur‐ och hembygdsförening 



 
Utdrag av Domboken hållen vid laga vintertinget med Askers härad  

i Tingshuset vid Lännäs Gästgivargård. 
 

Lars Folkesson, Jonas Olsson, Anders Andersson, Nils Jonsson, Olof Ersson, Nils Nilsson och Anders Nilsson 

på Södra Vinön hade till detta ting erhållit stämning uppå bönderna Erik Olofsson, Nils Larsson, 

Olof Chrismansson och Olof Olsson på Norra Vinön, med påståenden, att som de sistnämndes hästkreatur, 

sommartiden ingingo i den till Södra Vinö by hörande ängsmark och nedtrampade gräset, ovannämnda 

byamän i Norra Vinö alltså måste förpliktas ej mindre ersätta skadan, än även åläggas utgiva det den 22 

oktober 1840 genom överenskommet förbud stadgade vite samt ersätta rättegångskostnader. 

 

Överenskommelse 

År 1844 den 15 maj sammanträdde ägarna i Norra och Södra byarna på Vinön belägen i Lännäs socken för 

att överenskomma om hållningen av den gärdesgård, som skiljer byarnas ägor från varandra, och efter 

skedd rådplägning stannade de vid det beslutet, att sagda gärdesgård skall underhållas på sätt beslutat den 

1 maj 1821 vid då skedd sammankomsts stadgar nämligen:  
 

Gärdsgården vilken till sin längd icke är bestämd, är fördelad mellan ägorna i förhållande till deras ägande 

hemmansdelar och bör denna gärdesgård underhållas vid laglig eller 2 alnars höjd och försvarlig täthet och 

avsynas varje år den 14 maj. Kommandes den eller de som då ej har sina gärdesgårdslotter vid 

syningsdagen iståndsatta, att för varje famn, som icke är gild, erlägga 6 runstycken Bonus. 
 

Vattengården innehållande 40 famnar skall från och med den 1 maj 1845 underhållas av Södra byns ägare i 

10 år eller till sagda tid 1855 varmot Norra byns ägare under den tiden underhåller grinden mellan byarnas 

ägor, då förhållandet sedan blir omvänt. 
 

Skulle mot förmodan någons kreatur utsimma utom vattengården på annan betesmark, vare ogild, men 

inkommer det i slåttermark, bör det det genast intagas, sker det ej, böte den kreaturet äger 4 skilling banco. 
 

Då kallelser till sammankomst sker, medelst trumslag, bör ägarna sig personligen genast inställa, den eller 

de som utebliver eller och vid sammankomst framdrager obefogande påståenden, eller utfar med hetta, 

eder och svordomar, böte 8 skilling banco. Dessa alla böter fördelas lika mellan byarnas åldermänna kassor. 
 

Efter uppläsande härav, och på förnyad frågan, förklarade samtliga undertecknade sig nöjda, med 

tilläggande, att om kreatur, som inkommit i betesmark, ej inom 12 timmar efter sedan ägaren fått därom 

bevistligt bud, upptages, vore bot lika som för inkomst å slåttermark. 
 

Tid och ort som ovan:  

Södra Vinöns åboer: Lars Folkesson, Nils Jonsson, Olof Ersson, Nils Nilsson, Anders Andersson,  

Olof Nilsson, Anders Nilsson Jonas Olsson. 

Norra Vinöns åboer: Gustav Gadd, Johan Fredrik Gadd, Eric Persson, Eric Olsson, Nils Larsson,  

Eric Ersson, Per Jönsson, Olof Chrismansson, Olof Larsson, Johan Hellström, Folke Larsson. 
 

Vittnen: 

O Lenndahl vid Catrinebrunn, Gustav / bon /Vinman Norra Vinön. 

Lika lydande med originalet intygar O. Lenndahl. 

Nedtäcknat av Carl T Blom 

 

Avskrift av Eva Svensson 130622 

 



VVIINNÖÖNNSS  NNAATTUURR  
Hur vill vi att Vinön marker skall se ut! 

 

Då man promenerar eller cyklar runt på ön upplevs det som att sly och ogräs håller på att ta 

över mycket av Vinöns yta.  Är det så här vi vill ha det? 

 

Sly och ogräs, som nu är meterhögt, växer över stenmurar, 

ängar, åkrar och diken som öns tidigare generationer med 

stor arbetsinsats anlade, men som nu förfaller. Undrar hur 

de skulle känna sig om de fick se Vinön igen! 

Det är nog ingen som är ovetande om hur det ser ut och vad 

som behöver göras, men vem skall se till att något blir gjort? 

 

Det finns sammanslutningar på ön som har till uppgift att 

bland annat rensa diken som slammar eller växer igen. Dessa sammanslutningar, måste på 

något sätt aktiveras för att utföra vad som står i dess stadgar.  

 

Vilken bild av Vinön vill vi ge till oss själva och till alla våra besökare? 
 

Vi, både året runt och sommarboende, måste lyfta blicken 

utanför den egna tomten och ta ansvar för vad som håller 

på att hända med Vinöns marker. 

 

 

Ulf Johnsson 

 

 

 

 

 
BUSK vs GRUS 
 

Tack vare intäkter från parkeringen på Stenören kan vi nu grusa upp 
storaholmsgatan 
 
Alla markägare som har sly som är i vägen för en lastbil uppmanas 
därför att så fort som möjligt ordna så att det röjs längs deras 
väggrenar, eljest blir det inte grusat 
 
När var och en sin syssla sköter, 
Då går det väl, vad än oss möter.  
 

För Norra Byn/Johan 130817 



 
Röjning och slåtter  

inom vägområden  
(Enl Trafikverket) 

 

Regelbunden röjning krävs för att: 
• ta bort växtlighet från vägkanter och diken, eftersom den kan hindra vattenavrinning och 
upptorkning 
 
• ta bort växtlighet som hindrar sikten i t.ex. kurvor. 
 
Röjning bör utföras inom vägområdet eller till minst 2 m från vägkanten. 
Röj för att få fri sikt i kurvor och vid väganslutningar. Ta bort grenar som skjuter inöver 
vägbanan, så att den fria höjden blir minst 4,6 m. Kontakta markägaren innan arbetena 
påbörjas.  
Bussar och lastbilar med kapell behöver krängningsutrymme då fordonet kan gunga i 
sidled till exempel vid möte, rivs då ett kapell sönder kan det bli en kostsam historia. 

 
 

 
Vid tomtmark kan man röja fram till tomtgräns. 
 
Normalt används slaghack eller motorröjsåg. Slåtteraggregat kan användas för 
klenvegetation. 
 
För att inte försvåra röjningen bör stängsel och dylikt sättas upp utanför vägområdet. De 
bör inte stå närmare vägkanten än ca 2 m. 
 
 

När ska röjningen göras? 
Röjning bör ske på eftersommaren för att undvika rotskott. För att hålla kostnaderna på en 
rimlig nivå bör röjning med slaghack utföras med ”enkeldrag” varje år och kompletteras 
med ”dubbeldrag” vartannat år. Det innebär att man vartannat år röjer bara närmast 
vägen, vartannat år även längre ut från vägen, två gånger skärets bredd 
 
Siktröjning bör dock ske varje år för att erhålla en trafiksäker vägmiljö. 
 
Östra Vinöns vägsamfällighet 
/Ulf Johnsson 



    

  
  

  
  

Peter och  
Carina 

 
 

 
Tel 019 - 44 80 33 

 
 

__________________________ 
 
 

 
 

Elisabeth Behr 
 

zon och massageterapeut 

 

kommer till Vinön 

onsdag  

25 september 

 
 
 

Boka tid på  
 

Tel: 070 - 399 58 08 
Telefontid: 8.00 - 9.00 

 
 

  

 
 

påminner om att 
kaffetårtor och 

smörgåstårtor kan 
beställas som tidigare 

 
 
Pris:      Kaffetårta    Smörgåstårta 
 
8 pers  160:- 250:- 
10 pers 190:- 300:-  
12 pers 220:- 350:- 
15 pers 265:- 420:- 
 
 
 
Sten                        
Tel: 070-239 0211, 019-448015  
                                      
_________________________ 

 

Vinöns 
bibliotek 

 

har öppet söndagar 
16 – 17 ! 
Fika till 

självkostnadspris. 
 

Välkomna hälsar 
Yvonne!  



 

 

 

 

 

 

Lyskvällen firades för 14 gången på Vinön den 24 augusti. 

Första gången var år 2000 efter att Eva Widlund och Sune Mohlin importerat denna tradition 

från Söderhamn. 

En otroligt vacker sensommarkväll som avslutning på en otrolig sommar. Nu fortsatte 

sommaren även veckan efter och september kan ju bjuda på fint höstväder. Sjön var alldeles 

blank, kan möjligen hänga ihop med att det var Vinö Sail Race samma dag. Det var många 

som samlats för att njuta av alla marschaller och för att träffas och prata en stund. Flera 

båtar och husbilar var också på plats så det verkar som lyskvällstraditionen har spridit sig.  

Stranden kantades som vanligt av många marschaller och det var inte mindre än tre 

fackeltåg som kom till stranden då det började mörkna.  

 

 Text och bild: Mariann Karlsson 

 

 

Tjejträffarna ! 
Nu kör vi igång igen, varje onsdag klockan 19.00 med start  

25 september 
då vi planerar höstens aktiviteter. 

Välkomna gamla som unga! 



 

Skärgårdarnas Riksförbunds representantskapsmöte 

på Ven 17‐18 augusti 

 

Jag har tagit på mig uppgiften att vara representant för Vinön i 

SRF och då får man åka till lite olika öar för att ha möten. Förra 

gången jag var på Ven var 2006 och nu var det dags igen. Efter 

lite pusslande med barnvakt och resesätt (färja, bil, tåg, bil) 

kom jag till Landskrona och där tog jag färjan 20.15 ut till Ven. Det var en reggae‐festival på 

ön den här helgen men vi SRF:are smälte inte riktigt in i det gänget. Om man hade velat ta 

med sig bilen över så kostar det 1300kr, men det var ingen som ville det för vi skulle få skjuts 

på ön och vi skulle även få tillgång till cyklar under lördagen. Vi bodde i Backafallsbyn som är 

en konferensanläggning med väldigt fin mat och eget destilleri, mer om det senare.  

Om jag uppfattade siffrorna rätt så är det 120 hushåll som är åretruntboende. Det finns 75 

företagare på ön, och av dem är det 11 företag, där företagaren är under 30! Man räknar 

med ca 430 hushåll på sommaren.  

Under lördagens förmiddag höll Vens byalag och SRF:s boendegrupp i programmet. 

Sara Nilsson presenterade ett projekt Lycklig barndom som en grupp föräldrar på Ven har 

gått samman och genomfört. I Landskrona kommun har man vissa skolor med problem, 

dessa skolor får mer resurser och fokus tas från de mindre väl fungerande skolorna. 

Föräldrarna vill att skolan på ön ska leva vidare och vill få ett bättre elevunderlag och därför 

sökte man en LEADER‐check för att kunna göra en broschyr där man marknadsför Lycklig 

barndom på Ven. Man vill visa att det faktiskt går att bo och leva på Ven hela året. Man har 

fått positiv respons från öbor. Man har även i föräldragruppen diskuterat mycket om man 

har en lycklig barndom att marknadsföra och det tycker man. Man har också diskuterat om 

hur man tar hand om de som faktiskt flyttar ut till ön. De som flyttar ut som saknar 

anknytning till ön blir oftast inte så långvariga. De som har en anknytning till ön stannar 

oftare kvar. Därför tog man även upp att man ska bjuda in de nyinflyttande på olika 

aktiviteter mest vintertid, så att de känner sig välkomna. Det blev också en diskusson om hur 

man rekryterar lärare med multikompetenser som kan jobba 

”själv”, Var dessa lärare ska bo är också en fråga på många 

öar. De eventuella lärarbostäder som har funnits är sålda till 

privatpersoner. Ett förslag kom upp att lokala föreningar ska 

äga en lärarbostad som finns till för läraren. På Ven finns 

också ett veckoskolhem för barn med olika diagnoser, det 

har funnits förslag om att dela på tjänster för att kunna 



samordna så att alla kompetenser finns på skolan. 

Det är en idé att ta med sig hem till de öar som 

har skolor men saknar kompetenser inom alla 

områden. 

 

Nästa projekt som presenterades var ett 

serviceprojekt där man hade tittat på olika 

långsiktiga servicelösningar. Man hade 10 kommuner där man hade gått ut till 

föreningar/bygder där man ville utveckla sin bygd på olika sätt. Man har gjort LEA‐ lokal 

ekonomisk analys där man ser hur mycket pengar som finns i området. Utifrån dessa kan 

man se om man vågar satsa på olika projekt. Man har haft öppna utbildningar i bl.a. 

styrelsearbete där ekonomi, juridik, organisation och ledarskap ingår. Man har haft 

lokalekonomidagar där man visar på att ägande tillsammans ofta är en lösning för 

gemensamhetshus osv. Man har skaffat sig en plattform servicelandet.se där man visar på 

alla de små projekt som har varit med i det övergripande projektet. En intressant 

kommentar från Anna var att det var i de bygder där man hade det som ”sämst” som det var 

mest engagemang.  Det var Anna Haraldsson Jensen som berättade om det här tillsammans 

med Sten‐Åke vår värd från Ven. Vi fick också ta del av den LEA som hade gjorts på Ven vilket 

var intressant.  

Den ganska nystartade boendegruppen inom SRF tog sen över och visade på vad SRF har 

gjort i frågan tidigare och att det skulle vara intressant att följa upp vad som har hänt med 

de goda exemplen och med utflyttningen i vissa samhällen. Den som känner sig insatt i 

frågan är välkommen att gå med i boendegruppen för att jobba vidare med frågorna.  

Jan Cedervärn från Tillväxtanalys tog över. Tillväxtanalys är en stabsmyndighet till 

regeringen som ska ge underlag för beslut. Vi fick en genomgång över hur det ser ut med 

befolkning, åldersstrukturer, könsfördelning osv på öar utan fast landförbindelse. Vi fick 

också reda på att den könsobalans som nu råder kommer att jämna ut sig år 2017 då 

kommer det att finnas lika mycket män som kvinnor i Sverige, nu finns det fler kvinnor. Det 

var väldigt mycket siffror och stapeldiagram som visade på att skärgården var ungefär som 

övriga Sverige inom många områden men skilde sig på vissa områden.  

Efter den genomgången fick vi åka ut på 

en liten busstur eftersom Sten‐Åke är 

busschaufför till vardags. Efter det så fick 

vi hyra oss en cykel (100kr) så drog vi ut 

på upptäcktsfärd runt om på Ven som är 

en härlig cykel‐ö med många backar och 

branta stup.  



Vi fick även en tur i destilleriet vilket var 

väldigt intressant. Backafallsbyn är öns 

största arbetsgivare med 35 årsanställda, 

de har även så stor beläggning att 

busstrafiken på ön hålls igång året runt. 

På destilleri‐turen fick vi veta att man ville 

bredda sig i företaget för att kunna 

behålla värdefull arbetskraft under hela 

året. Då satsade man på att göra olika 

slags sprit. Det man framför allt har satsat 

på är whiskey men man gör även gin och snaps. Ägaren Henrik har lagt ner mycket tid på att 

sätta sig in i whiskey‐tillverkning och lagring osv, så pass att han nu föreläser i USA om 

ektunnornas påverkan på whiskeyn. Man har hållit på i några år med sin tillverkning man har 

nyligen byggt ut ytterligare och allt var inte riktigt klart än. Man har även vunnit pris i Europa 

med sina produkter och det var man självklart mycket stolt över.  Vi fick ju även provlukta 

och provsmaka på vad de hade tillverkat och det smakade sprit, jag var ju förkyld så det 

rensade upp lite i bihålorna. Hela anläggningen var mycket välskött och det är alltid trevligt 

att komma till ett ställe där allt bara flyter på utan några misstag. Om man ska hitta något 

negativt så är en stor anläggning som den här lite opersonlig men det kan man inte få till när 

man driver så många grenar i verksamheten.  

Vi fick en härlig middag på lördagskvällen med många skratt och trevlig reflektioner om hur 

det är att bo i skärgården.  

 

Under söndagen var det dags att jobba lite föreningsvis. Delar av styrelsen var på 

Attraktionskraftsdagen 27 maj och från den dagen då SRF höll i ett seminarium fick man 

med sig en mall över hur man får sin skärgård attraktiv. Varje förening fick välja ut något 

man skulle kunna ha som en attraktion. Sen gick vi igenom vad som är bra att ha för att få till 

en bra attraktion dvs. toaletter, parkering, kartor osv.  Vi presenterade för varandra vad vi 

ville satsa på och förvånansvärt många var inne på några slags leder att ta sig runt på, kan 

det månne bero på att vi hade cyklat runt dagen innan? Det här var en mycket lyckad övning 

som gav oss en funderare över vad vi vill ha i vår skärgård. 

Lennart Andersson från Söderhamn tog sen upp vad som händer i arbetsgruppen Förnybar 

energi, eller miljögruppen som vi kallar den. Lennart har varit och tittat på ett hus byggt med 

isotimber, som är stockar med luftspalter i, luftspalterna gör att stockarna isolerar jättebra, 

de är också väldigt enkla att bygga med. Han tycker det ser väldigt lovande ut. 

Vindkraftverket Eco whispers tillverkare kommer till Sverige under vårvintern och det låter ju 

intressant med ett tyst vindkraftverk. Om vi känner till någon återförsäljare som kan vara 

intresserad av att sälja dessa vindkraftverk så får man höra av sig. En ”grön” toa som heter 

Terramunda har kommit ut på marknaden den ska vara luktfri och behöver el kostar ca 

14 000. Det har gjorts en miljöbeskrivning på Utö. Det ska även vara en slutkonferens med 



Green Islands när projektet tar slut och då borde vi jobba med att sprida den kunskap man 

har fått till resten av skärgårdarna. Lennart har även kommit i kontakt med en gatlykta som 

försörjer sig själv med energi med solcell o vindkraftverk.   

 

FÖRENINGSRAPPORTER 

Nu kommer en liten kortfattad rapport från skärgårdsföreningarna runt om i vårt land. 

Östergötland rapporterar att kollektivtrafiken till sjöss fungerar väldigt bra, bl.a. har 

gymnasiebarnen fått det enklare att kunna ta sig hem. Bredbandsutbyggnaden pågår. 

Från Holmön rapporterar man att man har haft en förstärkningsfärja som hette Kungsholm 

under sommaren, det hade varit lyckat. 40 skrotbilar har också transporterats bort från ön. 

Från Hemsö rapporterar man att kommunen har skrivit i sin översiktsplan att Hemsö ska 

leva. Skärgårdsföreningen har fått en brygga i Härnösand.  

I Söderhamns skärgårdsförening har man firat fyrens dag. Föreningen har också fått pengar 

från kommunen att genomföra levande guidningar med utklädda 1800‐talspersoner i 

Söderhamn. Svartsundsrännan som föreningen har grävt ur är livligt trafikerad, under två 

timmar räknade man 66 båtar. 

Från Gräsö rapporterar man att bredbandsarbetet går lite trögt, kommunen håller i linan och 

föreningen ska hålla i brunnarna. Man har haft en bra färjesommar, det har varit trångt i 

Öregrund så därför har man varit tvungen att köra fler turer vilket är bra. Förslaget om 

linfärja har man lagt ner, det är för långt att köra med en personal. Man har även börjat en 

insamling för att få en hjärtstartare till ön. 

Från Sörmland rapporterar man att man haft en fin sommar. Man har haft ett tillbud med 

sjuktransporter och jobbar med de frågorna. Man hoppas även få träffa landshövdingen i 

september.  

Bohusläns skärgårdsråd har haft kuststämma med gott deltagande. Arrenden av bryggor och 

sjöbodar är ett stort ämne just nu. Bohuslän har hamnat på en lista över attraktiva 

turistområden i världen, man ligger som nr 7, listan görs utav CNN och FN.  

SIKO‐ Stockholms skärgårds intresseförening har bekymmer med upphandlingen av 

sjötrafiken. Underlaget är undermåligt och alla föreningarna är överens om att det här 

kommer att leda till sämre trafik. Under upphandlingens gång vågar ingen satsa på sina linjer 

och personal sägs upp när avtalen löper ut. Sune Fogelström jobbar med ett projekt om 

bredband. Post och pakethanteringen ska undersökas det finns många aktörer och man vet 

inte var paketen hamnar.  

Ven har ju redan berättat lite om vad som händer, det är en positiv trend att unga nu 

engagerar sig. 



KALENDERN kommer nästa gång till 2015 handla 

om ”Vi som jobbar i skärgården” så att man 

redan nu kan fotografera. 

FÄRJEGRUPPEN ska ha ett möte med 

färjerederiet och trafikverket båda två,  

den 25 september och vill ha in information om 

vad som sker på lederna.  

Vi inom SRF fick tacka för oss på Ven för den här 

gången, vi har blivit mycket väl omhändertagna och fått en större inblick i verksamheterna 

på ön. Vi fick smaka på den goda glassen man serverade i hamnen och med den i handen 

klev vi ombord på färjan Uraniborg och åkte mot fastlandet och vidare hem. 

 

Vid tangentbordet RoseMarie Hellén  

Vid kameran Eva Widlund 

 

Du som vill veta mer om Skärgårdarnas Riksförbund kan läsa tidningen Vi skärgårdsbor,  

eller kontakta SRF på info@skargardarna.se 

 

 

 

 
 

Vinöns NYA café 

Tackar alla gäster för 
en härlig sommar! 

Vi stänger för säsongen 
den 15 september. 

För beställning av bröd 
ring 0739-400061 

Tomas & Catrine 
Facebook/Vinöns nya café 

 



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 
 

 
 

 

Nu finns…. 
Blombuketter av aster mm. Lök, krondill, äpplen mm. 
 
Öppet: 
Söndag – torsdag om jag är hemma 
Samt fredag e.m. 
Och lördag f.m.  
 
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 
 

 

   
FFFoootttvvvååårrrddd   
Inga-Lill Sevefjord,  medicinsk fotterapeut,  
 
kommer till Vinön 
 
onsdag 25 september  
 
Tidsbeställning   
tel 019-13 66 04 eller 070-557 48 03 



RÖDBETOR MED FETAOST  
4 port 
500 g rödbetor, helst små 
några kvistar timjan 
2 msk fin olivolja 
2 msk balsamvinäger 
salt, peppar 
75–100 g fetaost, 
skurna i tärningar 
färska örtkryddor, t ex basilika, persilja 
ruccolasallad 
Gör så här 
Koka rödbetorna mjuka i saltat vatten med 
timjan och olivolja. Skala medan de 
fortfarande är varma. Dela betorna, skiva 
om rödbetorna är stora, och blanda med 
balsamvinäger och olivolja. Smaka av med 
salt och peppar. Lägg rödbetorna på tallriken 
och strö över ost och örter. 
 
SQUASHSOPPA MED OST 
Squashsoppa med tuggmotstånd som dock 
går lika bra att mixa om du hellre vill ha 
soppan slät. 
4 port 
600 g liten squash, 
gärna både gul och grön 
1 gul lök 
smör eller olja 
6 dl vatten 
2 grönsaksbuljongtärningar 
1 dl hackad färsk gräslök 
salt och peppar 
75 g lagrad ost, gärna prästost 
1 1⁄2 dl mellangrädde 
Gör så här 
Skär zucchinin i skivor och sedan i bitar. 
Skala och hacka löken. Fräs löken i smör i en 
gryta. Tillsätt zucchini, vatten och 
buljongtärningar. Låt soppan koka ca 10 min. 
Smaksätt med gräslök, salt och peppar. Riv 
osten. Vispa grädden. Blanda grädde och ost. 
Rör ner grädden i soppan och servera. 
Dekoration: tunt skivad squash + lite riven 
ost. För att göra det extra festligt: Plocka 4 
små squashblommor, skölj dem, skaka av 
vattnet och fräs en kort stund i lite olja. 
Lägg en i varje tallrik och strö lite hackad 
gräslök runt. 
 
 

RATATOUILLE – fransk grönsaksröra 
4-6 port  
4 paprikor 
2-3 gula lökar 
300-400 g squash och/eller aubergine 
6-7 färska tomater + ½ dl vatten eller 
1 förpackning (ca 400g) krossade tomater 
2 msk olja 
1-2 vitlöksklyftor 
1 lagerblad 
1-2 tsk socker eller honung 
oregano, 2 msk färsk eller 2 tsk torkad 
basilika, 2 msk färsk eller 2 tsk torkad 
1 tsk salt 
svartpeppar 
pressad citron 
½ dl bladpersilja 
Gör så här 
Dela, kärna ur och strimla paprikorna. Skala 
och skiva löken. Skär squash och/eller 
aubergine i bitar. Skär de färska tomaterna 
i bitar. Hetta upp oljan i en gryta. Fräs lök 
och paprika. Blanda ner övriga grönsaksbitar, 
krossade tomater eller färska tomater och 
vatten. Tillsätt också skalad, pressad vitlök, 
lagerblad och socker eller honung. Koka 
under lock på svag värme ca 15 min, sedan 10 
min utan lock på starkare värme så att röran 
kokar ihop och blir tjock. Lägg i örterna mot 
slutet av koktiden. Smaka av med salt, 
peppar och lite pressad citron. Blanda i 
hackad persilja före servering. 
Servera varm eller kall med ris, pasta, vita 
bönor, linser, kikärter eller till stekta fisk-, 
kyckling- eller kötträtter. 
Tips! Gör gärna ratatouille i större satser 
och frys in. Utmärkt sätt att spara dina 
odlade grönsaker till vintern. 
 
LASAGNE MED GRÖNSAKSFYLLNING 
4 port Ugn 225° 
10 förkokta lasagneplattor 
Fyllning 
2 gula lökar 
1 palsternacka 
1 bit rotselleri, ca 75 g 
2 morötter 
2 röda paprikor 
1 squash 
2 msk margarin 
2 burkar (à 400 g) krossade tomater 



2 vitlöksklyftor 
1 tsk oregano 
salt, svartpeppar 
Gratinering 
2½ dl mjölk 
1½ msk vetemjöl 
salt, peppar 
2 dl riven ost 
Gör så här 
Skala löken, palsternackan, sellerin och 
morötterna. Hacka eller riv dem grovt i en 
matberedare. Kärna ur paprikorna. Strimla 
dem och squashen. Fräs alltsammans i 
matfett i en gryta. Tillsätt tomaterna, 
pressad vitlök och de övriga kryddorna. Låt 
koka ca 20 min. Blanda mjöl och mjölk till 
gratineringen. Koka upp och låt koka ca 5 
min. Smaksätt med salt och peppar. Tillsätt 
drygt hälften av osten. Varva grönsakerna 
och lasagneplattorna i en smord ugnssäker 
form. Häll över ostsåsen. Strö över resten 
av osten. Sätt in formen i mitten av ugnen 
och grädda 30-40 min. Servera gratängen 
varm med strimlad isbergssallad. 
 
TOMATPAJ 
4 port Ugn 200° 
Pajdeg 
3 dl vetemjöl 
½ dl riven ost 
125-150 g smör eller margarin 
2 msk kallt vatten 
Fyllning 
10-12 färska tomater 
1 purjolök 
2 msk smör eller margarin 
4 msk tomatpuré 
½-1 tsk pizzakrydda 
4 dl riven ost med fyllig smak 
2 msk parmesanost 
Gör så här 
Blanda samman ingredienserna till pajdegen. 
Låt vila i kyl ca 1 timme. Skålla och skala 6 
av tomaterna. Skär dem i bitar. Ansa, skölj 
och strimla purjolöken. Fräs alltsammans i 
smör. Tillsätt tomatpurén och kryddorna. 
Sjud tills massan är tjock och det mesta av 
vätskan kokat in. Tryck ut pajdegen i en 
pajform, ca 26 cm diam. Förgrädda ca 10 
min. Låt den svalna något. Lägg i ca hälften 
av osten, därefter tomatmassan. Täck med 

de resterande tomaterna och osten. Grädda 
pajen mitt i ugnen 10-15 min eller tills ytan 
fått fin färg. Låt svalna något innan den 
serveras. 
 
SQUASHKAKA 
10-12 bitar Ugn 175° 
1 squash (ca 2½ dl riven) 
2½ dl vetemjöl 
1 tsk malen ingefära 
1½ tsk bakpulver 
2 dl socker 
1 dl olja, solros- eller raps- 
2 ägg 
1 citron, rivet skal  
1¼ dl russin 
Till formen 
smör, ströbröd 
Gör så här 
Riv squashen grovt. Blanda samman de torra 
ingredienserna. Tillsätt oljan, äggen, 
citronskalet och russinen. Blanda till sist i 
squashen. Häll smeten i en smord bröad rak 
kakform, ca 1½ l. Grädda kakan i nedre delen 
av ugnen ca 50 min. 
 
MIN SUVERÄNA LÄTTA ÄPPELKAKA 
8-10 bitar Ugn 200° 
125 g smör eller margarin 
1 ägg 
2-2½ dl socker 
2½ dl vetemjöl 
2-3 äpplen 
1 msk vaniljsocker 
Till formen 
smör, ströbröd 
Gör så här 
Smält smöret i en kastrull. Rör i socker och 
ägg. Tillsätt mjölet, gärna siktat. Bred ut i 
en smord bröad pajform med löstagbar kant. 
Skala äpplena, ta bort kärnhuset och skär i 
tunna skivor. Stick ner dem i degen i ett 
snyggt mönster. Sikta över vaniljsocker. 
Grädda i nedre delen av ugnen 30 min. Flytta 
upp forman och grädda ytterligare 5 min. 
 
 
  

Nu är det dags att ta vara på skörden av frukt och 
grönsaker i trädgården. Hos oss har vi ätit squash i alla 
former under en längre tid. Härom kvällen bjöd vi våra 
gäster på en kall squashsoppa med squashblommor till-
sammans med ostkex som förrätt. Mycket lyckat och 
uppskattat! Ratatouillen har jag fryst in i plastpåsar till 
vinterns luncher som vi äter med köttbullar eller korv. 
Prova gärna äppelkakan, snabb och lättgjord. 

Smaklig måltid önskar Christina J 
 



 
 



  

 
  

Månadens 
citat 

 En sann vän talar väl om oss, och försvarar oss när vi är frånvarande! 

vecka 35 1 söndag 
10.00 
16 -17 

Gudstjänst i Missionshuset med Lennart Lundström 
Biblioteket öppet - fika 

vecka 36 2 måndag                                                                                    

 3 tisdag 18.00  Brandövning                                                                        Beställ mat!
  

 4 onsdag   

 5 torsdag   

 6 fredag   

 7 lördag 18.00 ”Kräftknytis” på Bagarn´s loge - fullbokat 

 8 söndag 16 -17 Biblioteket öppet - fika 

vecka 37 9 måndag                                                                                                                                    Sophämtning

 10 tisdag                                                                                                                                                   Beställ mat!
  

 11 onsdag   

 12 torsdag  

 13 fredag   

 14 lördag   

 15 söndag 
 

16-17 
Caféet stänger för säsongen. 
Biblioteket öppet - fika 

vecka 38 16 måndag   

 17 tisdag                                                                                                                                                    Beställ mat!
 

 18 onsdag   

 19 torsdag   

   20 fredag   

 21 lördag   

 22 söndag 16 -17 Biblioteket öppet - fika                                                                         Höstdagjämningen   

vecka 39 23 måndag                                                                   Traditionell hummerpremiär                        Sophämtning   

 24 tisdag  Beställ mat!
 

 25 onsdag 
 
 

19.00 

Zonterapi och massage av Elisabeth Behr - tidsbeställning 
Fotvård av Inga-Lill Sevefjord - tidsbeställning 
Tjejträffen börjar                                                                Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

   

 26 torsdag 18.30 Utbildning Ö-bladet  

 27 fredag   

 28 lördag 
 

14.30 
Caféet har öppet idag. Beställ gärna bröd! 
Cirkeln ”Vinön förr” 

 29 söndag 
10.00 
16 -17 

Gudstjänst i Missionshuset med Mikael Schmidt, kaffe 
Biblioteket öppet 

 
 30 måndag   

 
oktober 1 tisdag                                                                                                                                                   Beställ mat!

  

vecka 40 2 onsdag 19.00 Tjejträff 

 3 torsdag 
 

                                                                            

 4 fredag   

september  

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