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Uppskattar du att få Ö-bladet? Bli då medlem i Vinöns kultur- och hembygdsförening! 
Ö-bladet är Vinöns lokala tidning, utgiven och bekostad av Vinöns kultur- och hembygdsförening. Som medlem 
kan man få utdelning i postlådan på ön eller få den som e-post. Önskar någon få tidningen skickad till en annan 
adress går det bra om man lämnar adresserade och frankerade kuvert med dubbelt porto och märkta med  
de månader som man vill ha tidningen. Då kan redaktionen lätt stoppa ner ett exemplar av ett Ö-blad i färdiga 
kuvert och lämna till lantbrevbäraren. 
 

Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön   E-postadress: o-bladet@vinon.se   Hemsida: www.vinon.se 
 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 
BLI MEDLEM I FÖRENINGEN! Medlemsavgiften för 2021 är 150 kr för enskild medlem och 300 kr för familj. 
Föreningens Swish-nummer: 123 396 25 29, Bankgiro: 190-1206. Skriv meddelande: Medlemsavgift och namn.  
 

Det finns möjlighet att ge frivilliga bidrag till föreningen i en sparbössa i skolan eller använda SWISH till 
hembygdsföreningen 123 396 25 29 - Tänk då på att skriva meddelande och avsändare! 

 

Några ord från redaktionen…  
 
Augusti avslutas varje år med lyskväll på Vinön. En härlig tradition med 
marschaller som lyser upp Norra badstranden och andra hamnar på 
Vinön. Det är en fin avslutning på sommaren och samtidigt bjuder 
kvällen på gemenskap mellan vinöbor och sommargäster när de träffas 
och tänder sina marschaller.  
 
Nu går vi in i september och lugnet och vardagen infinner sig på Vinön. 
Sommargäster flyttar till stan och vinöborna stannar kvar. För båda 
grupperna är det viktigt att Vinön är bobar. För att Vinön ska vara bobar 
är det nödvändigt att det finns både vatten, avlopp och el. I det här numret av Ö-bladet finns 
mycket att läsa om de frågorna, allt från Eons förklaring till strömavbrotten på Vinön i sommar till 
olika exempel på hur vatten- och avloppsfrågor kan lösas. Här får du tips på hur du löser problem 
med bristande vattentillgång i den egna grävda brunnen och tips om nya enskilda avloppslösningar. 
Dessutom finns en rapport från VA-gruppen och informationsmötet de bjöd in till i augusti.  
 
Det är inte bara vatten och el som är viktigt, även kultur och gemenskap är viktigt. I september är 
det åter dags för luncher på skolan. Och missa inte ”Matresan” och Höstmarknaden redan nu i 
helgen den 4-5 september kl. 11-16 på Värdshuset! En annan viktig aspekt är också att vi ska känna 
oss trygga på Vinön och att vi har en viss service på ön. Nog är det bra att vi har Sjöräddningen, en 
ny öbolans och inte minst Lelle som ser till att vi får mat!  
 
För att Vinön ska fortsätta att vara en levande ö där vi som bor kan trivas är det viktigt att det finns 
personer som är villiga att jobba för Vinön och ta till vara de intressen som finns här. Det gör Vinöns 
kultur- och hembygdsförening som i det här numret presenterar styrelsen, så vi vet vilka de är. 
 
Se inte september med vemod. Välj istället möjligheten att se framåt och påbörja planeringen för 
nästa år, precis som Tomas och Catrine gör. Redan nu kan du också börja pyssla och förbereda 
trädgården för nästa år!  

 
Eva Widlund och Gunilla Ohlsson, månadens redaktörer 

 
Bidrag till Ö-bladet skickas varje månad till o-bladet@vinon.se eller lämnas i Ö-bladets blåa postlåda vid dörren till skolan. 

Datum som gäller: Annonser den 20:e i varje månad och för övriga bidrag den 25:e i varje månad. 



 

 

Vinöns kultur- och hembygdsförening   

information i september 

 
September månads Ö-blad delas ut till alla öbor dels på grund av att det 
innehåller information från Vatten- och avloppsgruppens möte 14 aug och dels för  
att vi har fått ett påpekande om att det borde vara tydligare att Ö-bladet är en 
medlemstidning. 
 
Som medlem kan få man få Ö-bladet utdelat i postlådan på Vinön eller via mail. 

Önskar man få tidningen skickad till en annan adress går det bra att lämna 

frankerade kuvert med dubbelt porto och märkta med de månader man vill ha 

tidningen. 

 

Sommaraktiviteter som varit: 

Loppisen var en liten succé och inbringade ca 1000 kronor till föreningen från 
försäljning och bordshyra.  
Melodikrysset inbringade 700 kronor till föreningen. 

 

Höstaktiviteter som kommer: 

Luncherna börjar igen men nu på tisdagarna på grund av att Parkhallen kör ut mat 
på torsdagarna och det är många som beställer av dom. Se annons i tidningen. 

Tjejträffarna startar den 15 september kl 14.30 med besök av Pernilla Löfquist 
Wedin från Vuxenskolan. Vi har ju promenerat senaste året men nu hoppas vi att 
kunna träffas inomhus igen.  Pernilla var här när vi startade tjejträffarna för massor 
av år sedan och nu kommer hon tillbaka för att ge oss lite nya idéer och inspiration 
till vår studiecirkel. 

Dags att skicka in bilder till 2022 års kalender. 

Det ska vara liggande bilder, skriv namn, vilken månad det är och vilken text du vill 
ha under bilden. Vi vill ha bilderna senast 1 oktober till 
hembygdsforeningen@vinon.se 

Renovering av fönster på skolhuset påbörjas under hösten. 

Arbetsgrupp för vandringsstigen på ön. 

Sammankallande för gruppen är Fanny Hedin Hedenbäck. Anmäl intresse till Fanny 
om du vill vara med.  fannyhedenback@gmail.com 

Styrelsemöte 
Medlemmarna har alltid möjlighet att lyfta frågor/förslag till styrelsen, 
nästa styrelsemöte är söndag 19 september. 
Föreningens E-postadress: hembygdsforeningen@vinon.se 
 



Här är nya styrelsen som valdes i juni 2021 
 

Vi lät styrelsemedlemmarna i Vinöns kultur- och hembygds-
förening presentera sig själva. Några hann inte lämna in en 
presentation, så där har vi lånat lite från förra årets texter.  
 

* Lars Eklund, styrelsemedlem sedan två år tillbaka och sedan årsmötet 2021 vald till 
ordförande i Vinöns kultur- och hembygdsförening. 
 

Min bakgrund: Jag är gymnasieekonom, och jur kand. Jag har arbetat som polissekreterare 
inom Polisen, i försvarets civilförvaltning, i Swedish Match, på Rinaldo Johansson i Kumla och 
sedan på det kartongbruk i Frövi som under mina år hetat Assi Domän, Korsnäs och nu, Billerud 
Korsnäs. Jag har arbetat som försäljningschef, försäljningsansvarig på olika marknader och har 
som VD byggt upp säljkontor i Europa, öststaterna och globalt. Jag har alltid varit engagerad 
ideellt i olika föreningar, t.ex. i segelflygklubben i Örebro och i Örebro Fältrittklubb.  
 

Min koppling till Vinön sträcker sig från 1966-68, då jag var här tillsammans med segelflygs-
kompisarna Leif och Lennart Björk. 2003 blev jag och min fru Rita nyfikna på torpet på Stora 
holmen, åkte och tittade och blev väldigt förtjusta. Vi hyrde torpet av familjen Montgomery-
Cederhielm på Segersjö herrgård fram till 2014, då vi fick köpa fastigheten som idag heter 
Segersjö herrgård 1:27. Sedan köpet har vi dragit fram el, moderniserat, byggt om och byggt till. 
Vi är sedan 2015 mantalsskrivna på ön och bor här större delen av året. 

*Peter Carlbark, 53 år och har med min fru Lena en sommarstuga på Norra Vinön sedan 
2019. Boende i Sörby, Örebro. 
 

Jag blev kontaktad av Sten i valberedningen som frågade om jag ville vara med i styrelsen om 
årsmötet godkände mig. Det var ett enkelt beslut då jag ville engagera mig i både det som finns 
och vad jag kan tillföra i att utveckla nya möjligheter. Mina främsta egenskaper i styrelsen är att 
jag har ett driv, ett stort kontaktnät och att jag vill göra saker som ger nya intäkter till 
föreningen. Min koppling till ön började främst med vårt båtliv och de vänner vi har på ön. 

*Jag heter Fanny Hedin Hedenbäck och jag tror kanske att de flesta känner till mig, i alla 
fall lite grann. Men om inte så kommer här en kort presentation av mig. 
 

Jag har via min mamma Maj Hedin, mina rötter här ute på Vinön, släktforskning har visat att vi 
åtminstone funnits på ön sedan 1700-talet men förmodligen längre tillbaka ändå. Jag är född 
och uppvuxen i Stockholm men spenderade alla lov och helger under min uppväxt här ute, i 
samma stuga som varit släktens i generationer, och som mamma nu bor i efter mormor och 
morfar, Ninni och Berthold Hedin.  Nuförtiden har jag förutom mamma även två systrar, moster 
och kusiner boendes här ute.  
 

I januari 2020 fick jag och min sambo Johan nycklarna till vårt eget hus här ute, ‘Birgers i 
kröken’, och bestämde oss för att bli öbor permanent. Sedan dess är vi fullt sysselsatta med att 
renovera huset till året runt-standard med miljösnälla material och med inspiration från då 
huset byggdes på ca 1880-tal. Det är svettigt men oerhört roligt och vi har hittat många skatter 
när vi tagit loss tapeter, varit uppe på vinden och så vidare.  
 

Jag har alltid varit intresserad av vad som händer på Vinön och det allra bästa sättet att få 
bättre inblick är ju att själv engagera sig! Därför tackade jag ja till att gå med i styrelsen för 



Vinöns kultur-och hembygdsförening när jag blev tillfrågad i våras. I styrelsen är jag förutom 
sekreterare även ansvarig och kontaktperson i arbetsgruppen som har hand om vandrings-
stigen. Att ta hand om vandringsstigen känns som ett väldigt roligt uppdrag eftersom djur och 
natur ligger mig väldigt varmt om hjärtat och jag ser fram emot att arbeta med att göra den 
ännu mer attraktiv för oss på ön samt för våra turister. 

*Jag heter Ann-Mari Rhodin, jag är född och uppvuxen i en liten by utanför Strömsund i 
Jämtland. Jag är förskollärare i grunden och senare också lärare i engelska och Hem-och 
Konsumentkunskap och har som sådan arbetat de senaste 20 åren. Jag har tre flickor, 
Anna-Karin, Victoria och Ida, 4 barnbarn och ett bonusbarnbarn. 
 

Under min förskollärarutbildning vid lärarhögskolan i Härnösand, träffade jag en vinöpojke, 
Martin Brynolfsson. Han läste på sjöbefälsskolan där. Våra vägar korsades, tycke uppstod och 
jag flyttade till Vinön. Han dog sorgligt nog genom en olyckshändelse, bara 33 år gammal. 
 

Jag engagerade mig i öns utveckling under åren jag bodde här, jag var med i styrelsen i Vinöns 
kultur- och hembygdsförening och var också ordförande i föreningen för Fast förbindelse till 
Vinön, men en sådan blev det inte som bekant. Sommaren -94 startade jag och en vän pub-
kvällar med underhållning under några lördagar. Vi fortsatte med dem under de följande två 
somrarna, det gav mersmak och - 97 öppnade jag, Maria och Åsa, Vinöns Värdshus.  
Jag bor numera i Örebro men tillbringar mesta tiden på Vinön med min sambo Lennart och  
vår hund Ziggy. 

*Jag heter Mariann Karlsson och är uppväxt på ön. Vi har bott med familjen i Örebro ett 
antal år och flyttade tillbaka till ön 1997. Mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat som 
sjuksköterska på USÖ och är nu pensionär. Jag har varit medlem i styrelsen sedan 2015, 
några år som sekreterare och nu kassör sedan 2019. 

*Hej, jag heter Kim Mård, är gift och har fyra barn. Vi köpte vår stuga 2008 och 
bestämde oss för att flytta hit till Vinön november 2018. Blev intresserad av att vara 
med i styrelsen för att utveckla Vinön till det bättre. 

*Jag heter Åsa Ödman och bor vid den fina syrenhäcken i norra byn. Jag flyttade hit för 
25 år sedan. Jobbar på Länsstyrelsen och håller på att starta ett företag. Bor ihop med 
Johan och vi har två barn, Arvid som har flyttat hemifrån och Axel som bor kvar hemma. 

*Jag heter RoseMarie Hellén och är bofast på Vinön, jag är gift och har tre barn och 
familjen har ett litet jordbruk. Jag gick klart samhällsplanerarprogrammet vid Örebro 
universitet förra året. Under året har jag jobbat som projektledare och är nu 
hållbarhetsambassadör för LRF. Jag är engagerad i Skärgårdarnas Riksförbund i olika 
frågor, som bland annat strandskydd. Jag är en av två ledare för Skärgårdarnas 
Riksförbunds Blåljusgrupp och är även med i SRF:s boendegrupp. Jag är med i vatten- 
och avloppsgruppen på Vinön och skriver regelbundet i Ö-bladet. 

*Mitt namn är Tomas Zetterlöf, son till Monica och Ellert Zetterlöf. Jag kallas för Tomas 
eller Bud-Bilen efter den budfirma i Örebro som jag driver tillsammans med mina tre 
söner med cirka 40 anställda och 50-tal fordon från små bilar till stora lastbilar. Jag bor 
på Vinön i mammas hus på Norra Vinön.  



Reflexioner kring vatten- och avloppsfrågan på Vinön 
från ordförande i Vinöns kultur- och hembygdsförening  
 
Sedan jag blev vald till ordförande i Vinöns kultur- och hembygdsförening våren 2021 
har jag blivit kontaktad av många öbor som är oroade över arbetet med frågorna 
kring vatten och avlopp på ön. Vad som främst oroar är den ansökan som ställts till 
Länsstyrelsen om att ön ska bli ett eget VA-område.  
 
Man frågar sig om arbetsgruppen inom vår förening verkligen har haft mandat att 
ställa en sådan ansökan till Länsstyrelsen – och, vilka konsekvenser ett eget VA-
område kan innebära för boende på ön. Många har avlopp som varken är underkända 
eller godkända – och man har tvekat om att gå vidare på egen hand av rädsla för 
tvångsanslutning och dubbla kostnader om ön blir ett eget VA-område (det är inte 
Länsstyrelsen som beslutar om tvångsanslutning). 
 
På grund av detta har jag väckt en fråga inom styrelsen för Vinöns kultur- och 
hembygdsförening om att skilja av arbetsgruppen för vatten och avlopp från vår 
förening. Arbetsgruppen har idag bildat en ekonomisk förening, och bör därmed 
kunna driva sitt arbete vidare under egen flagg.  
 
För att uppdatera ”nuläget” bad vi i styrelsen arbetsgruppen för vatten och avlopp att 
arrangera ett öppet informationsmöte för alla som var intresserade. Detta möte hölls 
den 14 augusti och samlade många deltagare.       
 
För mig kvarstår dilemmat att medlemmar i vår förening/boende på ön har olika 
ekonomiska förutsättningar och att många faktiskt känner/känt sig hindrade att lösa 
frågan på egen hand då arbetet pågått under många år utan konkreta förslag/ 
kostnadsuppskattningar.  
 
Oron är också märkbar i konkreta handlingar. Föreningen har bara i år tappat några 
medlemmar, och frågan hotar att fortsatt splittra både samhället på ön och 
föreningen.   
 
Om alla i föreningen hade en samsyn om att det allra bästa vore kommunalt vatten 
och avlopp skulle föreningen självklart kunna driva frågan. Men, så är inte fallet.  
 
Jag kommer att fortsätta att driva frågan om att skilja av arbetsgruppen för vatten 
och avlopp från Vinöns kultur- och hembygdsförening – och tar upp den igen vid 
styrelsens nästa möte den 19 september. Ta gärna kontakt med mig på telefon  
0705-31 38 33 eller leklund57@gmail.com och berätta vad du tycker. 
 
Mvh, Lars Eklund 
Ordförande, Vinöns kultur- och hembygdsförening    
 



Nytt för i år --- VKHF:s cykeluthyrning 

Att ordna cykeluthyrning har varit ett önskemål i flera år ända sedan Örtboden 

stängde och med hjälp av medel från Landsbygdsnämnden blev det verklighet i år.  

Meningen är ju att man ska ställa bilen i Hampetorp och cykla på Vinön. 

 

Cykeluthyrningen fick en perfekt parkeringsplats på  

Bo och Ove Perssons före detta gödselstack precis vid 

välkomstskylten i färjebacken. Den är lätt att  

hitta och besökarna blir lockade att hyra cykel då  

de passerar cykelparkeringen. Det finns 11 cyklar 

varav två med barnsits samt en barncykelkärra.  

Man bokar cykeln och betalar med Swish, om man  

inte har Swish får man komma överens om kontant 

betalning med uthyraren. Därefter får man ett SMS 

med cykelnummer och kod till nyckelskåp som sitter 

på väggen uppmärkta med nummer. När man 

återlämnar cykeln lägger man tillbaka nyckeln i 

nyckelskåpet. 

 

Cyklarna har varit ganska mycket uthyrda och vi tror 

att när det blir mer känt kommer fler att utnyttja 

detta. Till dags dato har cyklarna inbringat 15 200 

kronor, ett bra tillskott till kassan. 

                                            

VKHF/Mariann 

 

Filips Skogsentreprenad 

 

Utför trädfällning, röjning och gräsklippning. 
 
15 års erfarenhet av motorsåg och röjsåg. Innehar F-skatt, motorsågskörkort 
och ansvarsförsäkring. Rut-avdrag möjligt. 
 
Ved finns till salu. 
 
Kontakta Filip Eriksson, tel: 076–788 19 38 



Informations- och dialogmöte om vatten och avlopp 

Ca. 75 st hade hörsammat vår inbjudan till ett informations- och dialogmöte 
på Vinön den 14 augusti, vilket var glädjande. På grund av 
coronarestriktionerna hölls mötet utomhus på skolgården vid scenen. Det var 
en blåsig dag men vi fick vara tacksamma att det inte regnade på oss. 

   
Magnus Lagergren var inbjuden att vara moderator på mötet och det skötte han 
galant, tack! 

Efter presentation av arbetsgruppen fick alla en kort bakgrund av projektet, en kort 
redogörelse från förstudien som är genomförd, samt därefter beslut som är fattade 
utifrån Miljöbalken. 

Efter detta följde en nulägesrapport samt tre olika möjliga lösningar för vatten & 
avlopp. Vi bifogar den skriftliga informationen från mötet, med detta Ö-blad. 

Möjliga lösningar: 

• Flera varianter av så kallade minireningsverk som är tänkta för 
byar/samfälligheter som finns på marknaden. Det finns en stor risk för ett av 
avloppsvatten förorenat grundvatten, som i den särklass viktigaste för Vinöns 
långsiktiga utveckling. Därav rekommenderar vi en samfällighetslösning. 

• Gemensamt reningsverk på Vinön, avgörande för detta var möjligheten att 
kunna överlåta på kommunen i framtiden att sköta detta. Alla vinöbor är inte 
positiva till denna lösning då ingen önskar få ett reningsverk på sin egen mark. 
Vi inser att ett lokalt reningsverk inte klarar av fullt ut den rening som krävs för 
att släppa ut avloppsvattnet i Hjälmaren. 

• Vi anser därför att en överledning till fastlandet av avloppsvattnet från Vinön är 
det hållbara alternativet som ska eftersträvas. D.v.s. ett eget rörsystem på ön 
via vår samfällighetsförening och ekonomiska förening till en kommunal slang.  
Redan i dag finns det ledig kapacitet via reningsverket i Odensbacken att ta 
hand om Vinöns avloppsutsläpp. Kommunen uppger i miljörapporten för ett 
reningsverk att – en ansökan om nytt miljötillstånd för Odensbackens 
reningsverk kommer att lämnas in under 2021 och vid den planerade 
ombyggnationen kommer flera miljöförbättrande åtgärder att genomföras. 



• Vi önskar att Örebro kommun väljer att samarbeta med oss. Detta är ett ansvar 
som i förlängningen bör falla inom ramen för kommunens skyldighet att ordna 
med vattentjänster vid etablering av ett VA-verksamhetsområde på Vinön 
enligt 6§ LAV. (Lagen om Allmänna Vattentjänster). Det finns ett stort behov av 
dricksvattenförsörjning inom vissa områden på Vinön. Åsen som ligger över 
Vinön är en viktig resurs för dricksvatten. 

 

Vi inom arbetsgruppen var förberedda på många frågor och synpunkter. Det var få 
frågor, vi frågade även om arbetsgruppen för VA har mandat att fortsätta arbetet för 
en lösning på Vinön och ingen hade något att erinra om det. 

Frågor, förslag kan självklart lämnas till arbetsgruppen under ”resans gång”! 

Vad händer nu? 

Arbetsgruppen har beslutat att lämna in ett bemötande över Örebro kommuns 
yttrande gällande Vinön som ett verksamhetsområde för VA. 

Detta ska lämnas in till Länsstyrelsen, som inom en snar framtid kommer att fatta ett 
beslut. 

Beslutet är avgörande hur vi ska agera och arbeta vidare med processen. 

 
Vi söker fler som önskar ingå i styrelsen i vår ekonomiska förening. Hör av er! 

 

Vid ”pennan” Birgitta/arbetsgruppen 



Bakgrund, process och nuläge till arbetet med en modern 
infrastruktur på Vinön gällande vatten och avlopp 

(Informationsblad som delades ut på mötet 14 augusti) 

 

Stadgar för Vinöns kultur- och hembygdsförening 

§1 Målsättning 

Vinöns kultur- och hembygdsförening har till uppgift att verka för en levande ö, samt för de 
boendes intressen i bred bemärkelse idag och för kommande generationer. 

Föreningen skall arbeta för ett rikt kulturutbud för alla åldrar och inom Vinön tillvarata 
minnen för gångna tider, samt möjliggöra och underlätta framtida boende. 

 

 

• Arbetsgruppen inom VA startade 2014 inom vår förening 

• Varför? - många avlopp är bristfälliga och ligger dessutom sjönära – alla hushåll har 
inte tillgång till vatten – Örebro kommun har flyttat fram tidigare VA plan som var 
beslutat att börja projekteras 2019 

• Hjälmaren är övergödd 
 

Hur har processen sett ut? 

• Vi har haft ett antal stormöten med gäster, bl.a. tjänstemän, politiker och engagerade 
föreläsare 

• Vi har genomfört 4 olika studiebesök för att införskaffa oss kunskaper och sett ett 
varierat innehåll av olika vatten och avloppsalternativ, enskilda och 
gemensamhetsanläggningar 

• Vi har haft många öppna arbetsmöten, enkätundersökningar, syftet med enkäter har 
varit att samla allas röster om vilken typ av helhetslösning vi ska arbeta med inom 
gruppen, ambitionen är att vi ska få en lösning som gagnar hela ön ur ett 
kostnadsperspektiv och ur ett hållbarhetsperspektiv 

• Vi har regelbundet informerat styrelsen för VKHF samt många skriftliga rapporter i Ö-
bladet 

• Vi står i kö till en lantmäteriförrättning 

• Vi har genomfört en förstudie via sökta EU medel 

• Vi har bildat en ekonomisk förening med en styrelse samt fått den registrerad 

• Vi har jobbat med ett antal olika förslag till VA lösningar, vi har försökt att lyssna in 
Vinöbors olika uppfattningar på möten mm. 

  



• Miljö och hälsa har under hösten 2020 genomfört tillsyn på många av Vinöns avlopp, 
13 st godkända där de gjort inspektion, 8 st ej inspektion p.g.a. de är nyare än 10 år, 
24 st förbud efter inspektion, 26 st förbud enligt egen deklaration, 61 st som har 
anmält intresse för gemensamhetslösning där ingen inspektion är genomförd, men 
hade annars gjort inspektion på även dessa. 

• Miljö och hälsa har beslutat att våra icke godkända avlopp ska vara åtgärdade senast 
2022-11-30, vi har en regelbunden dialog så de känner till var vi befinner oss i 
processen. 
 

Nuläge: 

• Gällande nedläggning av vatten och avlopp måste alltid en anmälan göras till 
Länsstyrelsen, en anmälan om samråd enligt 12 kap. 6§ Miljöbalken. I anmälan ska 
man lämna med en ritning över planerade ledningsdragningar, innan schaktarbeten 
påbörjats. 

Vi fick hjälp via konsult vid vår förstudie över lämplig ledningsdragning utifrån de som har 
visat intresse i projektet och lämnat in intresseanmälningar (i dagsläget 116 st för avlopp och 
75 st för dricksvatten). 

Vi kan tyvärr inte dra ledningar intill vägen, under eller i p.g.a. elkablar och fiberdragningar. 

Vi fick bifall på vår ansökan. 

• Utifrån Länsstyrelsens bedömning (arkeolog/antikvarie) ska en arkeologisk utredning 
genomföras under kommande september månad. Denna utredning bekostar 
Länsstyrelsen. De kommer att leta efter fornlämningar. Berörda fastighetsägare har 
fått ytterligare information kring detta och har fått lämna sitt medgivande. Övriga har 
fått information via Ö-bladet. 

• Kommunen och Länsstyrelsen är skyldiga enligt hälsoskyddsrekvisitet att i de fall det 
föreligger risk för människors hälsa om dricksvattnet i ett område inte är av godtagbar 
kvalitet/och eller om det råder brist på vatten. 

 

Fortsätter vattnet att sjunka i Hjälmaren är det en mycket stor risk att samtliga vattenbrunnar 
i och runt Hjälmaren kommer att få saltvatten i sina brunnar. 

• Vi har skickat in ett yrkande till Länsstyrelsen samt till Miljökontoret och Örebros 
tekniska nämnd och förvaltning för kännedom. Yrkandet består i att vi önskar att 
kommunen återigen tar ett beslut om Vinön som ett VA område, vi utgår från 6§ i 
Lagen om allmänna vattentjänster samt med stöd av 51§. 

• Vi kommer att lyssna in människors olika åsikter för att på bästa sätt kunna bemöta 
Örebro kommun via Länsstyrelsen återigen, innan de tar ett beslut. 

 

Arbetsgruppen består av: Solveig Eriksson, Rose-Marie Hellén, Peter Kumlin, Ingemar 
Andersson, Sten Karlsson, Magnus Karlsson, Johan Nilsson samt Birgitta Åberg Andersson, 
ansvarig för arbetsgruppen 

 

Vi välkomnar fler till gruppen samt till vår nya ekonomiska förening! 



 
 

 
Kaffetårtor och smörgåstårtor  
     kan beställas alla dagar 

 

    Pris:        kaffetårta       smörgåstårta  
 

     8 pers       200:-               300:- 
   10 pers       230:-               360:- 
   12 pers       260:-               420:- 
   15 pers       320:-               500:- 
 
    Ring Sten Tel: 070-239 02 11 
 

 

 

 

UTHYRNING AV SLÄPKÄRRA 

Hyr släpkärra direkt på ön, 

praktiskt och bra! 

 

Vinöns kultur- och hembygdsförening har en 

släpkärra för uthyrning. Den är försedd med  

en täckande plastkåpa och utrustad med tipp. 

Totalvikt är 900 kg och maxlast är 640 kg. 

 

Låter detta som ett bra alternativ till att hyra 

kärra på fastlandet, så är du välkommen att 

ringa vår ansvarige släpkärreförvaltare: 

 

Nils Svensson 070-18 00 151 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 

SWISH nr 123 396 25 29 
                    

KOSTNADER 

Föreningsmedlem                          Övriga 

Dygnshyra    250:-                         500:- 

Veckohyra    1000:-                      2000:- 

 
 

 
 

Vinöns Bibliotek 

 har öppet söndagar 16-17 

 

Välkomna!  

hälsar Yvonne 

 

 
          Tjejträffarna 

 
Tisdag 7 september går vi 
promenad, vi möts vid skolan 
kl 13.30 som vi gjort sista året. 
 
Onsdag 15 september träffas vi i skolan  
kl 14.30. Då kommer Pernilla Löfquist Wedin 
från Vuxenskolan på besök. Då planerar vi 
höstterminen, program, tid och plats för våra 
träffar. 
 
Varmt välkomna alla som vill! 

 
 

 
Fotvård 

 
Inger Murstam 

kommer till Vinön 
 måndag 6 september  

 
Tidsbokning på telnr 

070-393 49 12 
 

 



 

Hantverksboden intill Vinöns Värdshus 

             

I Hantverksboden finns textilier, trasmattor, posters, vykort, smycken, betongkonst, keramik, 
doftljus, saft, sylt och olika marmelader. Ibland finns också färska ägg. 

Här kan du även köpa Vinöboken, om husen på ön och dess historia, där pengarna går till 
Cancerfonden samt vykort med bilder från ön. 
 

Aktuella öppettider hittar du på Facebooksidorna ”Vinöns Värdshus” och ”Vinöns anslagstavla”. 

Om det är stängt kan du alltid försöka ringa till Christina 0703 547 654 eller till  

Birgitta 073 290 50 20, så gör vi det bästa för att hjälpa dig. 

 

Välkomna!  önskar Birgitta, Christina, Lena och Monica  

 

 
 

Matleveranser  

till Vinön 

Nu har vi haft utkörning av 

mat i över ett års tid – igen.  

Efter många år med Handla 24 

från 2008 tog det så slut för att 

det var för få som beställde. 

Men i och med Corona pandemin kunde det bli verklighet igen. Så smidigt - beställ senast onsdag 

kväll och så kommer maten med Budbilen mitt på dagen därpå. Varje torsdag kommer det ett 

sms från ”Lelle med matkassarna” när bilen är på färjan.  

TACK för en fin service!  

Hoppas vi kan fortsätta att handla på detta sätt länge till. 

 

Nöjda kunder/ Eva Widlund 

 



Nu har snipan kommit hem 

I junibladet skrev Gunilla Blomé om sin 

Hjälmarsnipa, som de hade haft sedan 1991.  

Den var byggd av Allan för Hans Århammar 1953. 

Nu ville Gunilla skänka snipan till någon på Vinön 

som ville ta hand om den.  

Christer Larsson från Storängen, son till Christina 

Århammar, svarade Gunilla Blomé och en dag i 

början av juli åkte så Christer med fru och 

hämtade hem sin morbrors båt. Nu finns den på 

Storängen, men om den blir i skick att sättas i 

sjön återstår att se. 

  Eva Widlund 

  
 

Våra fina trädgårdsmöbler i ek 

som Allan Eriksson tillverkade åt oss för över 30 år sedan måste vi nu låta gå vidare. Vi 

ser helst att de kommer tillbaka till Vinön där jag tror de värdesätts bäst. Alla delar är 

mycket väl underhållna (årlig behandling med Roslagsmahogny och senare träolja). 

Vi har  

2 stora bord, 85 x 130 cm 

3 mindre bord, 65 x 92 cm 

2 pallar, 53 x 60 cm 

10 stolar. 

Pris får vi diskutera. 

Svar till Gunilla Blomé, Vallentuna. 

Mobil: 0760 960653. 

E-post: gunillablome3@gmail.com 

 

 

 
Sugen på gös och/eller kräftor? 

Kom förbi gröna sjömärket på norra ön eller  

slå en signal! Välkommen! 

 0703 100 654 Åsa 



Eon kan ha hittat orsaken till tre av sommarens strömavbrott 

Vinön har fått en ny sjökabel som ska säkra eltillförseln på ön. Ändå har det varit 

flera längre strömavbrott under sommaren. Ö-bladet har talat med elbolaget Eon 

som förklarar varför. 

Den nya sjökabeln mellan Notboda på fastlandet och Råbacksviken på Södra Vinön kopplades 

på hösten 2020. Eon informerade om att Södra Vinön skulle matas via den nya sjökabeln och 

att Norra Vinön skulle matas via den gamla sjökabeln mellan Biskopsvrak på fastlandet och 

ångbåtsbryggan på Vinön. Om det blev avbrott på den ena sjökabeln skulle den andra 

sjökabeln kunna ta över eldriften av hela ön.  

Men så skedde inte natten mot torsdagen den 30 juni då boende på Södra Vinön överraskades 

av att lamporna slocknade klockan 0.30. Elavbrottet varade i cirka sex timmar. 

Brand på Stora Holmen 

Orsaken till strömavbrottet var en  

brand i en nyuppsatt transformator-

station som betjänade Stora Holmen. 

Stora Holmens el är genom 

luftledningar kopplad till den nya 

sjökabeln. 

Vid branden i transformatorstationen 

ryckte två montörer ut från Eons 

underentreprenör One Nordic i 

Örebro. Men de fick vänta tills första 

morgonfärjan gick över till Vinön 

klockan 5.15. När de sedan hittade 

felet så rekvirerade de en helt ny transformatorstation och ett litet elverk på en lastbil, och 

började jobba med att koppla ur den brandhärjade stationen. 

- Montörerna gjorde ett jättebra arbete. De visste att det stod en beställd transformator-

station på ett upplag och de tog med den till Vinön. De ska ha en eloge för att de tänkte 

utanför boxen. Jag ska köpa en tårta till dem, säger Henrik Windahl, gruppchef för Eons 

distributionsdel i Örebroregionen. 

Södra Vinön fick som sagt ett strömavbrott på cirka sex timmar genom branden. Stora Holmen 

däremot fick samtidigt ett strömavbrott på över tolv timmar. Det gjorde att Eon tvingades 

rapportera avbrottet till Energimarknadsinspektionen. Alla strömavbrott som är längre än tolv 

timmar måste rapporteras dit av nätägare. 

Varför lät Eon inte kabeln till Norra Vinön, som hade ström, ta över eldriften på hela ön? 

-  Om vi hade slagit ihop Norra Vinön och Södra Vinön skulle alla på ön ha blivit strömlösa, 

säger Henrik Windahl. 

- Den största hjälpen med matning till Vinön från två håll är om något händer på 

fastlandssidan, lägger han till.  

Stora Holmen fick en ny transformatorstation/ nätstation 

efter branden. 

 



På just fastlandssidan inträffade ett längre strömavbrott som drabbade Södra Vinön vid 20-

tiden fredagen den 30 juli då ett artistuppträdande pågick på värdshuset som turligt nog hade 

ett eget reservaggregat att ta till. Felsökning och åtgärder tog cirka en och en halv timme för 

Eon. Cirka 660 av Eons kunder drabbades på Södra Vinön och fastlandet. 

Varför anslöt man då inte Södra Vinön till den kabel som försörjer Norra Vinön med el?  

- Säkerheten måste gå först. Vi måste veta exakt var felet finns innan vi kan vidta en sådan 

åtgärd. Om till exempel en grävmaskinist gräver av en kabel och meddelar oss det. Då vet vi 

exakt, säger Henrik Windahl. 

När den exakta platsen för ett elfel lokaliserats på Hampetorpssidan måste ytterligare en 

åtgärd vidtas innan el kan matas vidare från Norra Vinön till Södra Vinön. 

-  En montör måste ta sig ner till en transformatorstation vid sjökanten i Hampetorp och 

stänga av elen till Vinön, informerar Windahl. 

Efter den åtgärden kan Eon koppla på elmatningen från norra till Södra Vinön via en 

fjärrströmbrytare.   

Ett elavbrott drabbade även Södra Vinön söndagen den 4 juli vid 21-tiden. Avbrottet berodde 

på ett tekniskt fel på Hampetorpssidan och var åtgärdat efter cirka två timmar. 

Ytterligare ett elavbrott som pågick bara någon minut inträffade onsdagen den 14 juli klockan 

5.22. Drygt 500 kunder på Södra Vinön och i Hampetorp berördes då. 

-  Vissa luftledningsnät har en automatisk återkoppling om en gren eller fågel träffar och för 

över ström mellan två ledningar så att det blir en tillfällig kortslutning som skapar ett avbrott. 

Återkopplingen ger strömmen tillbaka på någon minut när felkällan är borta, förklarar Henrik 

Windahl. 

Han uppger att hela 98 procent av de störningskänsliga luftledningarna i Örebroregionen är 

vädersäkrade, det vill säga antingen nedgrävda eller belagda med ett skikt som gör att om ett 

träd faller över tre luftledningar kan det ske utan att det blir kortslutning och därmed 

strömavbrott. 

- På Vinön är alla luftledningar belagda med det skiktet, säger Henrik Windahl.  

- Larm om större elfel som påverkar Vinön går automatiskt via Rakel som är ett satellitbaserat 

radio- och datasystem för samhällsviktig verksamhet. Larmet når Eon som har två 

dygnetruntöppna mottagningar i Sverige. I samma sekund en lampa tänds hos Eon skickas ett 

larm till jourhavande montör hos entreprenören One Nordic, på Berglundavägen i Örebro, 

som Eon har haft avtal med i sex år och ska ha avtal med i ytterligare fyra år.     

Henrik Windahl har nu en förhoppning om att det inte ska bli fler långa strömavbrott på Vinön 

och i Hampetorp. 

-  Vi har en teori om att det är ett kondensatorbatteri inte långt från Segersjö på 

fastlandssidan som legat och triggat störningarna den 4.e, 14:e och 30 juli. Vi har beslutat oss 

för att klara oss utan batteriet och sedan det kom bort har det inte skett några störningar, 

peppar, peppar ta i trä. 

 

 



   

  Faktaruta om el på Vinön 

  Södra Vinön har sex transformatorstationer som får el genom sjökabeln från Notboda.  

  Norra Vinön har fyra stationer som får el via sjökabeln från Biskopsvrak. 

  Kostnaden för den nya sjökabeln inklusive nya transformatorstationer var cirka  

  fem miljoner kronor. 

  På Internetadressen eon.se finns en karta som visar aktuella elavbrott i Sverige. 

 

”En ungefärlig indelning 

av Vinön gällande 

matningsvägar från 

fastlandet” uppger  

Eon om elbolagets skiss. 

Det innebär att alla hus 

på skissen inte hamnat 

på rätt sida om gränsen 

mellan norra och södra 

ön. 

 

 

Text och bilder: Maj-Britt Wahlberg 

 

 

Fasadmålning och fönsterrenovering 

Jag utför fasadmålning och enklare fönsterrenovering. Jag har F-skatt 

och erbjuder ROT-avdrag. 

Mina kontaktuppgifter: 

Julia Ekblad Andersson 

tel: 079-343 69 19 

mejl: julia.ekblad-andersson@hotmail.se 

 

Jag jobbar halvtid som sjuksköterska och är därför inte tillgänglig alla dagar. Om jag 

inte svarar på telefon så lämna ett meddelande. Jag hör av mig så fort jag får tillfälle. 

 

 



   September – med lite doft av höst... 

Fallfrukt, svamp, jord – hösten har lika många dofter som våren. Men höstens 

dofter är på ett annat sätt, lite tyngre. Helt enkelt en mogen årstid efter sommaren.  

I september är tiden inne att skörda äpplen, päron och grönsaker. Om du har många 

gröna tomater kvar på plantorna i slutet av månaden går det bra att plocka in dem 

och låta dem ligga och mogna i ett soligt fönster. 

Fortfarande pågår också den så kallade JAS-perioden (juli, augusti, september) när du 

efter skörden kan beskära dina plommon-, äppel- och päronträd så att kronorna får 

luft och ljus.  

 

Samla fröer 

Jag vill också tipsa dig om att du kan samla in egna fröer! Exempel på blomfrö som 

brukar vara lätta att få att gro igen när du sår dem i vår är ringblomma, krasse, vallmo 

och stockrosor. Du kan också prova med riddarsporre, fingerborgsblomma, akleja 

eller andra blommor du har i trädgården. Det är roligt och lite lyckokänsla när man 

lyckas få frön man plockat själv att gro. Testa gärna att ta en tomat som du tycker är 

god och torka några skivor på ett hushållspapper, plocka bort fröna och lägg dem 

torrt över vintern. Så dem inomhus tidigt i vår och hoppas att de gror så att du kan 

njuta av din favorittomat nästa sommar!  

 

Nu är det redan dags att tänka på nästa trädgårdsår! 

Redan nu i september är det dags att börja tänka på nästa år: 

• Plantera tidiga vårlökar; snödroppar, krokus, scilla och pärlhyacinter med 

flera. Lökarna planteras med ett djup av ca tre gånger lökens höjd och det 

ska även vara ca ’tre lökbreddar’ mellan lökarna. 

 

• Plantera rosor, träd, buskar och vintergröna växter – bäst att plantera på 

hösten för oss som har sandig jord och ibland mer grus än jord… 

 

• Behöver du anlägga en ny gräsmatta är det dags nu. 

 

• Chilipeppar även nästa år? Låt den övervintra inne. 

 

• Gräv om trädgårdskomposten så får nedbrytningen en bra start i vår. 

 

Gunilla Ohlsson 



Värdshuset 
Tider under september 
lör: 12.00-20.00 sön: 12.00-17.00 
 

Med undantag för musikkvällar och andra event. 
 

****************************************************** 

Vi på Värdshuset vill tacka alla våra gäster under sommaren 
för att ni besökt oss och gett oss så mycket glädje. Och ett 
stort, stort tack till alla som på bästa möjliga sett hjälpt oss 
med allt mellan himmel och jord. 
 

Ser nu fram emot nya mysiga höstdagar/kvällar inomhus med 
mat och dryck under helgerna. 

    Mari med personal 
 

 

 
4 sep Matresan / Höstmarknad 11.00-16.00 
5 sep Matresan / Höstmarknad 11.00- 16.00 
 

 
 

 
 
fredag 10 sep Grand Final för uteserveringen 
18–23 entré 170 kr 
 
lördag 25 sep 12.00-22.00 Pubafton 
 

 
 

 

• Nygårds rökeri och delikatesser  
säljer varmrökt lax 

 



Tomas och Catrine utökar 

De som har gått ner mot ångbåtsbryggan har sett 

hur det byggs hos Tomas och Catrine. Här får vi höra 

vad som är på gång hos dem. Catrine berättar!  

 
2013 tog vi över caféet i skolan och döpte det till Vinöns nya café, där började vi då med 

lättare luncher och började då att röka lax till vår laxtallrik som vi sålde på caféet. 

När vi slutade med Vinöns nya café 2016 så började folk kontakta oss privat, för att 

fråga om hur dom skulle bära sig åt att få tag på vår goda lax. 

Under denna tid stod vår bagerivagn på vår gård och väntade på att bli såld. 

Då började en tanke att gro… 

Skulle vi behålla vår vagn och använda den till rökeriet istället för till bageriet …?  

Vi började röka lax till de kunder som hade blivit så ledsna över att våra produkter inte 

gick att köpa någonstans längre. Vi hade en lista med kunder som beställde och som vi 

levererade till. Sedan dess har vår produktion och leveranser bara ökat. 

Till en början sålde vi våra rökta produkter i vår kiosk vid norra stranden, kiosken som vi 

nu har haft i nio somrar. Vi satsade bara på laxen som vi hade störst efterfrågan på. 

Brödet fick ligga på is.. 

Under åren som gått så har vi levererat till 

sammanlagt 15 gårdsbutiker, två ICA butiker, 

restauranger som tex: Katrinelunds julbord och nu 

till Lill-Annas Slottscafé.  Vi har även, löpande, 

levererat till sjukhuset, kommunen, matmarknader, 

evenemang på bland annat Conventum. Ströms 

Catering tar in vår lax vid olika evenemang och 

catering. Med flera … 

Vagnen är väldigt liten och det går inte att baka 

också där inne, vilket man inte heller får för Miljö 

och hälsa. Corona-tiden fick oss att skynda på de 

tankar som grott sedan 2016. 

Nu står ett hus nästan helt färdigt på vår gård. Under 

vintern ska vi börja inreda det till bageri och butik. 

Då kommer alla ugnar och maskiner lyftas ur vagnen 

så att vi bättre får plats att hantera fisken där, och i 



vagnen kan vi åter igen baka vårt surdegsbröd som vi sålde  

på Vinöns nya café. Vi har redan beställningar på vårt bröd  

när bageriet  är färdigt. 

Vi har precis även levererat vår första leverans av rökt gös  

och vi bygger nu också en kött-rök. 

Vi planerar att kunna tillreda produkter till gårdsbutikerna  

till jul och hoppas att butiken kan öppna till sommaren 2022.  

 

 

Man kan läsa om vår verksamhet på www.nygårds.se  

 

 

BIOLOGISKT AVLOPP PÅ VINÖN 

Vi har fått intresseförfrågningar från boende på Vinön om vårt bioreningsverk. 

Vi kommer därför att ha ett informationsmöte vid skolhuset  

klockan 13.00 lördagen den 18:e september. 

Vi berättar om vårt bioreningsverk som renar avloppsvatten med växter på helt naturlig 

väg utan kemikalier. Dessutom slipper man serviceavtal, krånglig skötsel och 

slamtömning. 

Med vår avloppslösning skulle man få ett eget kretslopp ute på ön, där man löser hela 

avloppsproblematiken lokalt, och dessutom kan gynna öns jordbruk med fosfor och kalk 

som blir den enda restprodukten. 

Eftersom intresset är stort och vi redan har ett par kunder som 

bestämt sig för vår lösning, lämnar vi en rabatt på 6% för de som  

tecknar sig för vårt bioreningsverk under 2021.  

Tony o Anna Rosander 
Tel: 070-4921025 Mail: tony.rosander@alnarpcleanwater.se 
www.alnarpcleanwater.se 

 

 

Hälsningar från Catrine och Tomas 
 

Catrine 0739 40 00 61 
Tomas 0708 16 49 63 

Fb Nygårds Rökeri och Delikatesser 

nygardsprodukter@gmail.com 

 

 



Strandskyddet – ett alltid lika omdiskuterat ämne 

Under våren var jag med och skrev remiss och diskuterade olika aspekter på hur 

Skärgårdarnas Riksförbund tänker sig den kommande översynen av strandskyddet ska se 

ut. Under sommaren har det skrivits en del artiklar i dagstidningarna och nu under 

hösten ska man förhoppningsvis inom politiken kunna komma överens om hur man vill 

utforma strandskyddet.  

Från miljörörelsens håll så låter det som att det inte kommer att finnas någon strand 

kvar efter att ändringen av strandskyddet har gått igenom. Två förslag är att vattendrag 

som är 2 meter eller smalare och att även sjöar som är mindre än 1 hektar ska slippa 

strandskydd helt. Den sammanlagda längden av Sveriges alla stränder är idag 38 600 mil 

enligt Naturvårdsverket så vi har en hel del strand i Sverige och då kan ju en lättnad för 

de minsta vattendragen vara en bra idé.  Det är meningen att strandskyddet ska ge 

människor tillgång till stranden, för bland annat rekreation, strandskyddet kom till i 

samma andra som allemansrätten. Strandskyddet ska också skydda växt- och djurliv som 

lever längs stranden. Enligt Naturvårdsverket är det ca 30 meter från stranden som är 

den viktigaste delen för växt- och djurliv. De strandområden som är viktiga för växt- och 

djurliv kan ju även få andra skydd genom exempelvis naturreservat eller andra former 

av skydd, vilket man också har gjort. 

Man kan få dispens från strandskyddet om ärenden gäller areella näringar, men i många 

skärgårdar kombineras företagandet och Skärgårdarnas Riksförbund vill också att det 

ska finnas möjligheter till dispenser när areella näringar kombineras med besöksnäring. 

SRF har kommit med flera olika förslag på hur vi vill att man ska se på strandskyddet. 

Det är ju vi som lever på öar och i skärgården som får leva med konsekvenserna av 

regelverket. 

Vi vet inte var det här kommer att sluta och om det kommer att bli någon skillnad för 

oss som bor här på Vinön men vi kommer att få leva med strandskyddet och om vi vill 

bygga något så är det bäst att hålla koll på vilka regler som gäller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar RoseMarie Hellén 



Boka övernattning på Vinön 

“Vita husets” Bed & Breakfast  

Alla årstider är vackra på Vinön, så vi håller vårt  

Bed & Breakfast öppet året runt. Här på sydöstra sidan  

av ön bor ni i ett eget litet hus med åtta sängplatser.  

Lakan, badlakan, frukost och städning ingår – självhushåll 

kan erbjudas om ni så önskar. Djur- och rökfritt. 

Boka på telefon 073-290 50 20 eller  

e-post birgitta.framtiden@live.se 

 

Vinöns Vandrarhem  

Vandrarhemmet finns på andra våningen i Vinöns värdshus 

och har tre separata sovrum samt gemensamt kök, toalett 

och dusch. Här är det tillåtet att ta med hund.  

Boka via Birgitta på telefon 073-290 50 20 eller  

e-post birgitta.framtiden@live.se 

 

Övernattningsstuga att hyra 

På skolgården finns en övernattningsstuga att hyra 

(dusch och toalett i skolan). Medlem i Vinöns kultur-  

och hembygdsförening 150:-/bädd och natt, för icke 

medlem 300:-/bädd och natt.  

Kontakta Yvonne Karlsson på telefon 019-44 80 57 eller 

073-928 04 05. 

 

Stuga på Norra Vinön  

Utmed stora vägen i norra byn finns denna 

välplanerade lilla stuga. Den har fyra bäddar, 

en våningssäng och en soffa med över-

hängande bädd. Stugan är smakfullt och 

personligt inredd med en köksavdelning och 

toalett med dusch. 

Bokning: Yvonne Karlsson 019-44 80 57 eller  

073-928 04 05. 



Tips för torra brunnar 

Angående problem med bristande vattentillgång 

i grävda brunnar så tänkte vi tipsa om en 

potentiell lösning.  

Vår brunn på åsen har relativt god tillrinning, men 

ändå är dess vattennivå i lägsta laget. Dessutom är 

brunnen sned så att det rinner in sand mellan 

brunnsringarna, vilket gjort att den delvis fyllts 

igen. Denna process kommer rimligtvis att fortsätta så att brunnen 

successivt blir grundare.  

Vi köpte därför en så kallad spetsbrunn. Spetsbrunnen är ett långt rör 

bestående av meterlånga sektioner som man gängar ihop.  

Den vi köpte var 1,5 tum i diameter. Den nedersta sektionen är 

perforerad, har en härdad spets och innehåller ett filtrerande stålnät. 

Spetsbrunnen är vad vi kan förstå egentligen tänkt att drivas ner direkt 

i marken till grundvattennivå för att skapa en enklare typ av brunn. 

Man kopplar en pump till rörets övre ände och suger upp vatten från 

den perforerade änden längst ner. 

Eftersom vi redan hade en grävd brunn så slog vi helt enkelt ner spetsbrunnen i brunnens 

botten i stället. Själva neddrivningen gick att göra med slägga uppe från marknivå. Sen var man 

tvungen att klättra ner ett par meter för att koppla ihop spetsbrunnen med vattenledningen in 

till huset. Vi suger nu upp vatten från ca 7 meters djup i stället för tidigare 5 meter. Det har 

funkat kanon i ett drygt år. I början följde det med lite sand i vattnet men det försvann efter 

någon vecka. Vi köpte ett spetsbrunn-kit från Tyskland för ett par tusenlappar och själva 

arbetet tog ett par dagar. Vi kan inte gå i god för att detta är en bra lösning på andra platser 

men det har funkat fint här.  

Det kan väl också nämnas att man ibland kan ”få fart” på grävda brunnar på andra sätt, till 

exempel genom att suga ur bottenslam, tömma brunnen på vatten för att öka cirkulationen 

etc. Men det finns det säkert andra på ön som vet mer om. 

Mvh / Johan Sundin och Fanny Hedin Hedenbäck 

 

**************************************************************** 
 

Vinöns café tackar för i år! 

Sommaren är över och caféet är stängt för i år. Vi vill tacka alla för ännu en 

underbar sommar här på Vinön och hoppas vi ses nästa år igen. 

                         Varma hälsningar från familjen Wilhelmsson 

**************************************************************** 



Nya öbolansen 

Vinön har fått en ny 

ambulans eller öbolans 

som den kallas på ön. 

Ö-bladet var med när den 

skulle ut på en första 

provtur. Julia bekantade  

sig med den nya bilen och  

konstaterade att det var stor skillnad mellan den förra Öbolansen som kom till Vinön den 

14 februari 2014. Under de sju år som den har varit i tjänst på Vinön har det mest handlat 

om hämtning av en sjuk person som körts till räddningsbåten för vidare transport till 

väntande ambulans i Hampetorp. Öbolansen har även åkt med färjan till mötande 

ambulans i Hampetorp. 

Ny som ansvarig för Öbolansen är alltså Julia Ekblad Andersson, som till vardags antingen 

arbetar som sjuksköterska eller så målar hon fönster och hus på Vinön. 

                                             Eva Widlund 

*************************************************************************** 

 

Lunchservering i skolan varannan tisdag  
 

För att det ska kännas säkert nu i pandemitider så följer vi Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer: 

• Alla är friska 

• Tvätta händerna alt. handdesinfektion före maten 

• Hålla avstånd 

• 8 personer runt varje bord 

Maten serveras på borden. Smör, bröd, måltidsdryck samt kaffe och kaka ingår. 

Pris 80 kr 

Tisdag 14 september kl. 12.30   

Solveig och Mariann lagar fläskfilégryta med potatis och sallad. 

Anmälan till Solveig, tel  019-44 80 81, 070-677 67 35 senast onsdag 8 sep. 

Tisdag 28 september kl 12.30 

Yvonne och Ann-Charlotte lagar köttfärslimpa med potatis, grönsaker och lingonsylt. 

Anmälan till Yvonne, tel  019-44 80 57, 073-928 04 05  senast onsdag 22 sep. 

 

Varmt välkomna! 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 



 
 

 

SIMSKOLA 2022 
 

Vi är nog ganska många här ute som har lärt oss att simma eller som har tagit flera 

simmärken genom simskolan som anordnades här under många år.  

 

Själv har jag till exempel tagit Baddaren genom att bland annat koka kaffe under 

vattnet och lärt mig att dyka på djupt vatten från stenbryggan och stolt fått 

Guldfisken. 

 

Det kom in ett väldigt bra förslag från en föreningsmedlem om att se över intresset 

för att eventuellt anordna simskola på ön igen, sommaren 2022.  

 

Så om du och ditt/dina barn vill lära er simma eller öka på simkunnigheten och är 

intresserade av att gå i simskola på Vinön, hör av er på mail till 

hembygdsforeningen@vinon.se och skriv ‘simskola’ i ämnesraden så jobbar vi 

vidare med denna roliga fråga. 

 

Hoppas på stort intresse! 

 

Fanny (genom Hembygdsföreningens styrelse) 

 

 
 

Dags för kyrkis! 
 

Vinöns kyrkis börjar igen  

fredag den 8 oktober 

kl 09 – 11 i Missionshuset. 

 

 

Välkomna hälsar Carina Berg 



Skadegörare på Hästkastanj 

Har du sett att bladen på hästkastanjen har 

bruna fläckar? Det är kastanjemalen som 

kommit till Vinön, en allvarlig skadegörare 

som fått en bred spridning under senare år.  

Hästkastanjemalen dök upp i södra Sverige 2003 

och har därefter spridit sig norrut till 

Uppsalaområdet som nu är den nordliga gränsen 

för artens utbredning. Denna malfjäril kan orsaka 

svåra skador på sitt värdträd hästkastanjen, och är 

därför ett bra exempel på en så kallad invasiv 

insekt.  

Kastanjemal är en liten fjäril cirka 3.5 mm lång vars larver angriper bladen på den 

vanliga hästkastanjen. De första bruna fläckarna syns redan i mitten av sommaren. 

Kraftiga angrepp medför att många av hästkastanjens blad lyser brun-röda på 

sensommaren. Kastanjemalen dödar dock inte hästkastanjen, även om den kan 

orsaka lägre mängder av frö (kastanjer). 

 

Enkla åtgärder kan rädda hästkastanjen 

Om vi hjälps åt är det ganska enkelt att minska angreppen. Det verkar räcka med att 

samla och kompostera eller bränna bladen på hösten. Det är i bladen malen 

övervintrar som puppa. Insamlingen av blad kan minska antalet insekter så mycket 

som 70 %.  

 

Så här enkelt gör du en insats 

Se efter om din hästkastanj har bruna eller brun-gröna fläckar på hästkastanjens blad 

(som på bilden). 

 

Vad gör du då? 

Samla in bladen på hösten extra noga, ta även bort blad som ligger under buskar! 

Pupporna av hästkastanjemal stannar inuti bladen över vintern. Genom att samla alla 

blad, tar du bort puppor och påverkar tätheten hästkastanjemal den nästa år. 

Kompostera eller bränn bladen. 

 

Gunilla Ohlsson 



HASSELBACKSPOTATIS MED BACON 

OCH OST 

Matig hasselbackspotatis fylld med stekt 

bacon, ost och paprika. Gratinera i ugnen, 

strö persilja över och servera som ensamrätt. 

4 port Ugn 200º 

4 bakpotatisar 

2 paket bacon à 125 g 

200 g skivad ost, 31% 

1 röd paprika 

1 msk flingsalt 

2 msk hackad persilja 

Gör så här 

Skiva potatisen i ca 4 mm tjocka skivor men 

skär inte igenom. Potatisen ska sitta ihop i 

botten. Lägg potatisarna på ett ugnsfat och 

stek längst ner i ugnen ca 1 timme tills 

potatisen är precis mjuk men inte mosig. 

Mjukstek baconet. Dela det på mitten. Skär 

ost och paprika i bitar. Ta ut potatisen ur 

ugnen, strö över salt och stick in växelvis 

bacon, ost och paprika i skårorna. Sätt in 

potatisen i ugnen igen ca 5 minuter eller tills 

osten smält ner lite. Strö persilja över och 

servera som ensamrätt. 

 

UGNSPANNKAKA MED ÄDELOST, 

BROCCOLI OCH NÖTTER 

Testa den här lite lyxigare ugnspannkakan 

toppad med smulad ädelost, stekt rödlök, 

kokt broccoli och rostade nötter. Både 

snyggt och gott! 

4 port Ugn 225º 

7 dl mjölk 

4 ägg 

4½ dl vetemjöl 

½ tsk salt 

400 g fryst broccoli 

1 rödlök 

1 msk smör 

50 g hasselnötter 

125 g ädelost 30 % 

Gör så här 

Sätt in en smord, tom plåt ca 25x30 cm i 

ugnen så att den blir varm. Vispa samman 

hälften av mjölken, ägg, mjöl och salt. Tillsätt 

resten av mjölken och häll smeten i 

ugnsformen. Grädda i ugnen ca 35 min till fin 

färg. Koka broccolin några min i saltat vatten. 

Låt den rinna av. Klyfta rödlöken tunt, stek i 

smör i stekpanna. Grovhacka nötterna, rosta 

dem i torr stekpanna. Ta ut formen ur ugnen, 

smula över osten på den heta pannkakan. 

Fördela lök, broccoli och nötter på pannkakan. 

Sätt in pannkakan i ugnen ytterligare 5 min så 

att allt blir varmt. 

 

STEKT LAX MED HET MAJS OCH 

ZUCCHINISALLAD TOPPAD MED 

FETAOST 

Varm fetaost och lax är en ljuvlig 

kombination. De härliga kryddorna ger extra 

sting till denna rätt. 

4 port 

Laxen 

600 gram laxfilé 

½ msk flingsalt 

½ msk chiliflakes 

½ msk strösocker 

2 msk olivolja, extra vergine 

Majs och zucchinisallad 

1 zucchini 

1 burk majskorn 

1 klyfta vitlök 

2 msk olivolja, extra vergine 

1 tsk chiliflakes 

1 lime, saften 

1 tsk honung 

1 krm salt 

1 krm svartpeppar, malen 

1 paket fetaost 

Gör så här 

Lax: Ta bort ev skinn på laxen och skär den 

sedan i 16 kuber. Blanda ihop flingsalt, 

chiliflakes och socker på en tallrik. Vänd 

laxkuberna i kryddblandningen och låt de stå 

medan du gör majs- och zucchinisalladen. 

Majs och zucchinisallad: Skölj och tärna 

zucchinin. Häll av vattnet från majsen. Skala 

och riv vitlöken. Hetta upp oljan i en 

stekpanna och fräs zucchini och majs 

tillsammans med vitlök och chiliflakes så att 

de får en fin gyllenbrun färg. Pressa över 

limesaft och ringla över honung. Smaka av 

med lite salt och peppar. Lägg upp på ett fat 

och smula över fetaosten Täck med folie så 

att salladen håller värmen. 

Lax: Skölj ur stekpannan och hetta upp ny 

olja. Stek laxkuberna på medelhög värme ca 1 

min på varje sida, så att de får en fin 



gyllenbrun, lite knaprig yta. Toppa majs- och 

zucchinisalladen med de stekta laxkuberna. 

 

ALLT I EN FORM – KRÄMIG FÄRSLÅDA 

Så smidigt att laga hela middagen i en och 

samma form. Här varvas ostsås på crème 

fraiche med riven ost, färsröra och kokt 

pasta. 

4 port Ugn 225º 

4 port kokt pasta, tex penne 

400 g köttfärs 

smör till stekning 

salt och peppar 

1 liten skivad purjolök 

400 g krossade tomater 

1 klyfta finriven vitlök 

1 tsk torkad timjan 

1 tsk torkad oregano 

1 tsk mexican spice mix el annan spice mix 

2 msk het mango chutney 

Sås 

5 dl crème fraiche 

150 g riven ost, 31% 

1 dl hackad persilja 

Topping 

50 g riven ost, 31% 

2 skivade små tomater 

Servering: sallad 

Gör så här 

Stek färsen grynig i smör, salta och peppra. 

Tillsätt skivad purjolök, fräs samman i någon 

min. Tillsätt krossade tomater, vitlök, 

kryddor och mango chutney. Låt puttra ett 

par min. Blanda crème fraiche med ost, smaka 

av med salt och peppar. Rör ner persilja. 

Fördela hälften av ostsåsen i botten på en 

ugnsform, sedan pasta, resterande sås och 

sist färssåsen. Strö över riven ost och lägg 

på skivad tomat. Gratinera ca 15 min. Servera 

med en sallad. 

 

KNÄCKIG PLOMMONPAJ 

8 port Ugn 200º 

150 g smör el margarin 

1dl socker 

1 dl farinsocker 

½ dl ljus sirap 

½ dl grädde 

2 dl havregryn 

2 dl vetemjöl 

1 dl hackad mandel 

1 tsk bakpulver 

600 g plommon, ca 12 st 

Gör så här 

Smörj en form. Smält smöret i en kastrull och 

ta bort den från värmen. Tillsätt de 

resterande ingredienserna förutom 

plommonen och rör samman till en smet. Kärna 

ur plommonen och skär dem i mindre bitar, 

fördela dem i formen och klicka ut smeten 

över plommonen. Grädda pajen i nedre delen 

av ugnen i ca 30 min, servera med lättvispad 

grädde eller vaniljglass. 

 

GLUTENFRI KLADDKAKA MED MANDEL 

OCH BJÖRNBÄR 

Denna mumsiga vita kladdkaka är inte bara 

härligt kladdig utan även glutenfri! Servera 

gärna med färska björnbär eller andra bär. 

12 bitar Ugn 175º 

250 g smör 

250 g vit choklad 

2½ dl florsocker 

125 g mandelmjöl, ca 3 dl 

50 g mandelsplitter 

3 ägg 

125 g frysta och tinade björnbär 

Gör så här 

Smält smöret. Hacka chokladen och rör ner i 

smöret. När chokladen smält, rör ner 

florsockret för hand med en visp. Smeten kan 

se skuren ut men går ihop när mandelmjölet 

och äggen är tillsätta. Vänd ner mandelmjöl, 

mandelsplitter och ägg. Blanda väl. Häll upp 

smeten i en rektangulär form med 

bakplåtspapper, ca 20x25 cm i storlek. Lägg 

ner de tinade och avrunna björnbären i 

formen ovanpå smeten. Baka i mitten av ugnen 

ca 30 minuter. Kakan ska vara lite lös i mitten 

när den tas ut ur ugnen så att den blir härligt 

krämig när den svalnat. Låt den svalna helt 

innan den tas ur formen, gärna över natten. 

Servera rumstempererad. 

Kockens tips! 

Färska bär är dyra när det inte är säsong. Köp 

frysta och tina långsamt i kylen på 

hushållspapper. Gillar du inte björnbär, prova 

med hallon, blåbär eller något annat bär. 

 

Smaklig måltid önskar Christina J 



      
     

vecka 35 1 onsdag   
 2 torsdag   
 3 fredag   
 4 lördag 11–16 Värdshuset Matresan / Höstmarknad, se annons! 

 5 söndag 
11–16 
16–17 

Värdshuset Matresan / Höstmarknad  
Biblioteket öppet 

vecka 36 6 måndag  Fotvård OBS! Tidsbeställning  
 

 7 tisdag 13.30 
18.00 

Tjejträff promenad 
Brandövning 

 8 onsdag   
 9 torsdag   
 10 fredag 18–23 Grand Final på Värdshusets uteservering, se annons! 
 11 lördag  Värdshuset öppet  lördag-söndag 
 12 söndag 16–17 Biblioteket öppet  

vecka 37 13 måndag  Sophämtning                                                                                                                

 14 tisdag 12.30 Lunch i skolan OBS! Anmälan se annons 

 15 onsdag 14.30 Tjejträffarna startar med besök av Pernilla Löfquist Wedin från 
Vuxenskolan 

 16 torsdag   

 17 fredag   

 18 lördag 
 

13.00 
 

Värdshuset öppet  lördag-söndag  
Information om Biologiska avlopp vid skolan, se annons!  
 

 19 söndag 
14–16 
16–17 

Styrelsemöte VKHF 
Biblioteket öppet  

vecka 38 20 måndag   

 21 tisdag   
 
 

22 onsdag  Tjejträff                                                                                                       Höstdagjämningen 
 23 torsdag   
 24 fredag   
 25 lördag 12–22 Värdshuset öppet Pubafton 

 26 söndag 
12–17 
16–17 

Värdshuset öppet  
Biblioteket öppet 

vecka 39 27 måndag  Sophämtning 
 28 tisdag 12.30 Lunch i skolan OBS! Anmälan se annons! 
 29 onsdag  Tjejträff 
 30 torsdag   

Oktober 
 

1 fredag   

 2 lördag   

  

september  2021 

Vad händer nästa månad på Vinön? 
Kom ihåg att meddela redaktionen på o-bladet@vinon.se  

så det kan komma med i kalendariet. 
Se även anslagstavlorna på Vinön! 


