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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…  
 
Ännu ett välfyllt ö-blad kommer här till medlemmar i 
Hembygdsföreningen. Det går att välja att få Ö-bladet 
som papperstidning i en uppmärkt postlåda. Har inte 
lådan tydlig text med namn och helst nummer också 
läggs det inget Ö-blad i lådan. Vill man hellre ha bladet 
på sin e-post ska man skicka uppgift om namn och  
e-postadress till Ö-bladets adress, o-bladet@vinon.se 

Foto: Maj Hedin 
 

Vi försöker uppdatera våra listor för att de ska vara aktuella, men ändringar sker under året.  
Det är tråkigt att höra att tidningar har försvunnit ur lådor, se mer om det på sidan 4. 
 

Efter riktigt varma dagar i september har vi nu kommit in i oktober. Det kan bli både regniga 
och blåsiga dagar, det hör hösten till. Vi kan även se fram emot vackra dagar med klarblå 
himmel  och sprakande färger i naturen och den där krispiga luften som är så skön. Passa då  
på att njuta av långa, sköna promenader! Ett guldkorn i vardagen.  
 

Att få se åkrar på ön som brukas blir vi också glada över. Bilden på framsidan är tagen av  
Rikard Widlund. På sidan 6 berättar vår Hållbarhetsambassadör om vikten av att det finns ett 
livskraftigt jordbruk och att prioritera närproducerade varor. 
 

Hösten innebär också mörka kvällar och då är det är dags att leta på sina reflexer. Tänk på att 
både cyklister och vandrare syns väldigt dåligt i mörkret. Med reflexer blir det stor skillnad, en 
del hundar är till och med utrustade med reflexer, det är verkligen bra! Mörka kvällar kan också 
innebära mer tid inomhus, kanske för att läsa en god bok eller för att se på någon bra film. 
Varje söndag eftermiddag är biblioteket i skolan öppet. Här finns både gamla och nya böcker 
att låna. 
 

En månad går så fort, det märks inte minst när det åter är dags för ett nytt Ö-blad. Så tänk 
redan nu om du har något trevligt att bidra med till de två nummer som återstår i år. Jul-
hälsningar kan man redan nu skicka in till Ö-bladet så kommer de med i decemberbladet. 
 

Eva Widlund och RoseMarie Hellén, 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. 

mailto:obladet@vinon.se
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Vinöns kultur- och hembygdsförening  

information i oktober 

 

Tyvärr har vår vice ordförande Åsa Ödman valt att avgå ur styrelsen.  

Det är naturligtvis tråkigt att mista en så kompetent och erfaren person men TACK 

för all tid och arbete du lagt ner i föreningen Åsa. Nu är vi 7 ordinarie styrelse-

ledamöter och 1 suppleant vilket innebär att suppleanten alltid får gå in och ersätta. 

 

Vatten- och avloppsgruppen har skrivit en intressant och beaktansvärd artikel om 

hur viktigt det är att vi alla är rädda om vårt gemensamma grundvatten på ön.  

Detta gäller förstås vilken avloppslösning man än väljer. 

 

Planering för ett extra årsmöte efter styrelsebeslut. 

Vid ett extra styrelsemöte 14 september beslöts att kalla alla medlemmar till ett 

extra årsmöte. Mötet kommer att hållas efter beslut från Länsstyrelsen i vatten-  

och avloppsfrågan. 
 

Frågan som ska klargöras är om Vinöns kultur-och hembygdsförening ska fortsätta 

vara en paraplyförening till vatten- och avloppsgruppen, eller om arbetsgruppen 

ska arbeta vidare i sin egen ekonomiska förening.  
 

I stadgarna står att föreningen 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 från gångna tider, samt möjliggöra och underlätta framtida 

boende.  
 

Vid ett medlemsmöte 2019-11-09 diskuterades arbetsgrupperna och medlemmarna 

ansåg att föreningen arbetade med rätt saker. Veksamhetsplanen tas upp på 

årsmötet och i år kom förslag om en ny arbetsgrupp för vandringsstigen skulle 

bildas.  
 

De arbetsgrupper som föreningen har är:  

Blåljusgruppen, Färjegruppen, Vatten-och avloppsgruppen, 

Marknadsföringsgruppen, Evenemangsgruppen, Ekonomigruppen, 

Fastighetsgruppen, Ö-bladsgruppen och slutligen en nybildad grupp: 

Vandringsstigen.  

 

Vi har förlängt tiden för 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 8 oktober till 

hembygdsforeningen@vinon.se 
 

På styrelsemötet den 10 oktober kommer vi att välja ut bilderna. 

Föreningens E-postadress: hembygdsforeningen@vinon.se 
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Tack Margareta, Bo och Ove! 
 

Vid höstens första lunchträff passade Lars Eklund, 

ordförande i Vinöns kultur- och hembygds-

förening, på att överlämna några vackra buketter.  
 

Den första gick till Margareta Fahlander som gjort  

ett jättebra jobb med cykeluthyrningen under 

sommarsäsongen (för att inte tala om den eminenta 

städningen i föreningens lokaler).  
 

                                                     

                                     Tack Maggan för sommaren 2021! 
 

 

 

Den andra buketten gick till bröderna Bo och Ove Persson 

som tack för lånet av parkeringsplats för föreningens cyklar. 

Buketterna som överlämnades var kreerade av  

öns bukettvirtuos, Anna Lehman. 
 

 
                                                            Text och bild: Rita Tammerman Eklund 

 
 

 
 

                                Det kom ett brev till redaktionen 
Vinön 11/9 2021  
 

Tips till tjuven! 
 

Istället för att stjäla Ö-blad ur vår brevlåda på norra ön, är vårt tips till dig som tjuvat 

augusti- och septembernumren, att istället stötta Vinöns kultur- och hembygdsförening och 

bli medlem. Då får du alla läsvärda Ö-blad utan extra kostnad och kan läsa dem med rent 

samvete. Alternativet är att du köper ett och annat lösnummer till rimlig kostnad. 

Att åtminstone septembernumret fanns i brevlådan efter utdelning kan min bror Peter intyga. 

Till alla er ärliga! Håll ögonen öppna för nu vet vi att här finns brevlådetjuvar. 

Tack till Mariann ”på backen” Karlsson för att du såg till att vi fick de bägge uteblivna 

numren. Vill inte missa information från Vinön. 

 

Mvh till er alla  

(tjuven undantagen) 

Rita Winblad sommarboende på ön i mer än 70 år! 



Lunchservering i skolan varannan tisdag 

Folkhälsomyndigheten tog bort de flesta restriktionerna den 29 sept 

men det som fortfarande gäller är: 

  Att alla är friska och att man är dubbelvaccinerad 

                      Tvätta händerna alt. handdesinfektion före maten 

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

Pris 80 kr 

 

Tisdag 12 oktober kl. 12.30 

Mariann och Marika serverar köttgryta, potatis och sallad.  
Anmälan till Mariann tel 070-171 51 38 senast 6 oktober. 

 

Tisdag 26 oktober kl 12.30 

Rita och Ann-Mari serverar kycklinggratäng med ris och sallad.  
Anmälan till Rita tel 070-772 11 00 senast 20 oktober. 
 

Varmt välkomna! 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 

 

 

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

  

Tjejträffarna 

I oktober har vi inomhusaktiviteter. Vi möts i skolan onsdagar kl 18.30. 

Varmt välkomna alla som vill! 

 

Vi startar en studiecirkel med tema ”Ljuva 50-60-tal” 
 

• 29 sep     Humor och nöje 

•    6 okt      Musik 

• 13 okt      Mat och dryck 

• 20 okt      Mode och kläder 

• 27 okt      Mitt 50- och 60-tal 

 

 

 



Rosies nya uppdrag 

Hållbarhetsambassadör 

I olika tidningar och medier har vi sett att 

RoseMarie Hellén har blivit Hållbarhets-

ambassadör för Lantbrukarnas Riksförbund 

LRF. Det är nog flera som undrar vad 

uppdraget innebär och hur det började? 

RoseMarie med sonen Thor hos fåren 

 

På LRF:s hemsida fick Rosie en dag i våras syn på en intressant fråga ”Vill du bli 

Hållbarhetsambassadör?” Hon kontaktade LRF om att hon var intresserad och nu är hon  

en av flera ambassadörer, i Örebro län finns det två. 
 

Uppdraget är ganska fritt och det handlar om att skapa en medvetenhet hos människor om 

att inte förbruka för mycket resurser idag, att välja svenskt och närodlat. 
 

Rosie vill verka för att öka vår självförsörjandegrad. Idag är det bara morötter, spannmål 

och socker som Sverige är självförsörjande på. Potatis har drastiskt minskat sedan 1988.  
 

-Vi skulle kunna vara självförsörjande på så mycket mer! betonar Rosie. Vi konsumenter 

måste bli bättre på att handla svenskt och efterfråga svenska produkter, samt även 

prioritera lokalproducerade varor.  
 

Som Hållbarhetsambassadör vill Rosie verka för att allmänheten ska få upp ögonen för hur 

bra det svenska jordbruket är. Hur viktigt det är att det finns ett livskraftigt jordbruk som 

kan producera mat till oss här i Norden. Att vi kan behålla den jordbruksmark som finns är 

viktigt och behålla en god biologisk mångfald på våra marker. Den gröna näringen är en 

bransch som behöver arbetskraft, bonden måste få skälig betalning för sitt arbete! 

 

Under Segersjödagarna var Rosie på plats och 

bjöd på morotskaka och pratade om 

hållbarhet med förbipasserande besökare. 

Morötter är ju faktiskt en av de få varor som 

Sverige är självförsörjande på!  

Hon fick ett positivt bemötande och många 

höll med om att man ska handla svenskt och 

att det är väldigt gott med morotskaka!  

Rosie kommer även att finnas med framöver 

på andra ställen och andra arrangemang där 

det samlas folk.  
 

 Lycka till Rosie! 
Foto: Malin Sköld  
                    Eva Widlund 



Vinöns Värdshus i oktober 

Öppet lördag-söndag: 

2 okt 12.00-20.00 23 okt 12.00-20.00 
3 okt 13.00-17.00 24 okt 12.00-17.00 
 

9 okt 12.00-20.00 30 okt 12.00-20.00   Pub kväll 
10 okt 12.00-17.00 31 okt 12.00-17.00 
 

16 - 17 okt STÄNGT 
 

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

Hösten är här och vi på Värdshuset har nu flyttat inomhus.  

Under oktober månad håller vi stängt en helg i mitten av månaden. 
Övriga helger ser vi fram emot mysiga höstdagar/kvällar inomhus 
med mat och dryck. Sista helgen bjuder vi på en kväll med Quiz och 
musik tillsammans med Thomas från Lunger. 

 
Vi håller även öppet för konferenser och andra bokade sällskap. 

 

                             Välkomna hälsar Mari med personal 
 

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

LIVE MUSIK med QUIZ 

Thomas ifrån Lunger kommer till Vinöns värdshus  
den 30 oktober kl 19.00 och spelar och sjunger. 
 

FRI ENTRE   Varmt Välkomna! 

Bordsbokning 070 719 60 96 eller 019–448010 

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

I december välkomnar vi till Julbord på Värdshuset 

lördag 11 december kl. 12.30 och kl. 18.30 

söndag 12 december kl. 13.30 

lördag 18 december kl. 12.30 och kl. 18.30 

söndag 19 december kl. 13.30 
  

Pris: 
Vuxen: 475 kr  Barn upp till 12 år: 250 kr 
 
Bokning för julbord: 

Mari Stenbom, tel.nr 019-44 80 10,  

070 719 60 96 eller e-post till mari.stenbom@gmail.com 

 

Mellan 11 december och  
19 december går det att boka 
julbord för sällskap på minst 
15 personer, även på 
vardagar! 

 

mailto:mari.stenbom@gmail.com


50 år sen i Katrineholms Kuriren: 

 

Fiskare har fått  

polismans rättigheter 
 

För att i någon mån få bukt på olagligt 
fiske i Hjälmaren har fyra yrkesfiskare 
utsetts till fiskepoliser med polismans 
rättigheter. En av de fyra är  
Nils Svensson på Vinön. 
- I första hand skall vi prata folk till rätta. 
När jag gör mina resor på Hjälmaren har 
jag polisbrickan som legitimation säger Svensson. 
 

Inskickat av Birgitta Åberg Andersson 
 
 

 

 

Vinöns kyrkis  

börjar igen fredag den 8 oktober 
kl 09 – 11 i Missionshuset. 

Välkomna hälsar Carina Berg 

 

 

Arkeologisk utredning på Vinön 

Under slutet av september utfördes den arkeologiska utredningen där det är planerat för 

en gemensam VA dragning för de som har lämnat in intresseanmälningar. Arkeologerna 

har letat efter eventuella fornminnen, gamla boplatser. Arkeologerna blev snart klara med 

utredningen på Vinön, det enda de hittade var en gammal härd på norra Vinön troligtvis 

ända från järnåldern. 
 

Foto: Birgitta Åberg Andersson 



DRÖM-SCENARIO  från VA-gruppen 

Att vi alla kunde enas och samarbeta kring hur vi räddar vårt gemensamma 
grundvatten på Vinön. Att vi kunde tillvarata allas kompetenser, engagemang och 
vilja i denna mycket viktiga fråga! 
 
Det vi har befarat inom arbetsgruppen VA har tyvärr redan hänt, det är att vattenbrunnar hos 
några fastighetsägare har blivit förorenade från avlopp. Dessutom har några andra fastighetsägare 
ev. fått saltvatten i sina vattenbrunnar. Utredning pågår. 
 

Tjänligt vatten 

Om vi ska kunna fortsätta att leva och bo på Vinön och att företag som är beroende av tjänligt 
vatten till sina livsmedel ska kunna utvecklas, måste vi gemensamt värna och agera. NU! 
 

Vi önskar skydda dricksvattentäkten som ett första alternativ på åsen innan vi yrkar på kommunalt 
vatten från Örebro kommun då vi inte tror att det vattnet skulle hålla en god kvalitet under 
sommartid. 

Verksamhetsområde 
De fastigheter som skulle kunna omfattas av ett kommunalt verksamhetsområde är  endast vissa 
fastigheter som ligger på och invid åsen och samtidigt faller under begreppet samlad bebyggelse. 
 

Vi hoppas att vi kan vara överens om att det inte är okey och hållbart att släppa ut avloppsvatten i 
den dricksvattentäkt som är gemensam för många på Vinön, dvs. åsen. 
 

Med tanke på hydrogeologin och risken för att avloppsvatten går bakvägen in i åsen  finns det goda 
skäl att i övrigt överväga vilken avloppslösning som passar bäst för en enskild fastighetsägare. 

Våra diken 
Vissa av dikena som ligger vid sidan av eller löper parallellt med åsen kan därför vara olämpliga att 
använda för avledning av renat avloppsvatten. 
Likaså är svallkappan vid sidan av åsen olämplig att använda till infiltration för att hålla nere 
kostnaden för anläggning av ett avlopp. Det kan bli dyrt att göra om och att göra rätt. Se vidare 
över bifogade kartor! 
 

I ovanstående perspektiv så är det gemensamma ledningsnätet som arbetsgruppen arbetat med 
en mer framtidssäker lösning. 
Hur reningen av avloppsvatten ska göras är en öppen fråga men en sjöavloppsledning i 
kombination med ett utbyggt och förbättrat reningsverk i Odensbacken är ett alternativ som bör ge 
minst lika bra rening som ett minireningsverk för ett enskilt avlopp och ett minimum av underhåll 
för en vinöbo. Arbetsgruppens ambition är att skapa en hållbar VA-lösning i stort för de som 
önskar och har det behovet för kommande generationer. 

Enskilda avloppsanläggningar 
För den som inte äger mycket mark på Vinön kan det bli en omöjlighet att ordna med avloppet 
eftersom även utsläpp av renat  gråvatten i åsen bör undvikas. 
För den som har ytor att anlägga en lättskött avloppsanläggning som med säkerhet inte påverkar 
grannarna nerströms eller uppströms utsläppspunkten  kan det vara ett bra alternativ. Viktigt då att 
känna till nya myndighetskrav och uppgraderingar. Även denna lösning kan för en del kräva 
banklån. 



Ekonomiska frågor 
I fallet med kommunalt verksamhetsområde  finns en lagstadgad möjlighet att fördela 
anslutningsavgiften över tiden på upp till 10 år. 

Det kan ev. finnas möjlighet att få hjälp med en avbetalningsplan via vår nya ekonomiska förening 
som är registrerad via skatteverket. 
Vi har full förståelse att ekonomiska frågor kan väcka en oro. 

Skrivelse till Länsstyrelsen 
I vår skrivelse till Länsstyrelsen den sista augusti  har endast ett behov av verksamhetsområde för 
avlopp lyfts fram samt behovet av en sjöavloppsledning. I fall det blir ett beslut om 
verksamhetsområde  bör det handla om den samlande bebyggelsen, vilket rimligtvis inte kan 
omfatta hela Vinön. I skrivelsen som sändes in  är utgångspunkten att åsen är en dricksvattentäkt 
som behöver värnas. 
 

Vi har ett möte inplanerat med miljö och hälsa som delar vår oro över grundvattnet. 
 

Vi bifogar en hydrogeologisk karta från SGU över Vinön samt en jordartskarta över Vinön samt 
även en karta över markavvattningsföretag på Vinön. 

Förstudie 
För tillfället jobbar vi inte vidare med de förslag som framkom på stormötet när förstudien 
presenterades med konkreta förslag för VA både enskilt och en gemensamhetsanläggning för både 
avlopp och vatten, vi fick även kostnadsförslag över dessa. 
Det var ett antal fastighetsägare som hörde av sig till oss i arbetsgruppen, och var inte positiva till 
denna lösning, det kändes viktigt för oss att lyssna in dessa synpunkter så för närvarande ligger 
ovanstående förslag vilande. 

Kommunens utbyggnadsplan för vatten och avlopp 
För ett antal år sedan fanns ett utpekat område på Vinön som ett verksamhetsområde, då tog vår 
arbetsgrupp paus under några år. Projekteringsarbetet skulle påbörjats under 2019 och vara 
färdigställd  under år 2020. Samtliga fastighetsägare fick ett brev att Örebro stad växte mycket att 
planen för Vinön blev framflyttad till år 2027. 

Efter detta beslut återuppstod arbetsgruppen igen. Vi kan bara beklaga att vi inte kunnat haft 
informations- och dialogmöten under ”corona- tiden”. 

Arkeologisk utredning 
Via förstudien fick vi hjälp med att utarbeta en karta över lämplig ledningsdragning för både vatten 
och avlopp för de som har visat ett intresse över att gå med i en gemensamhetsanläggning. Tack 
till de som hör av sig gällande intresseanmälningarna när det har blivit förändringar för er! 

Länsstyrelsen har tilldelat Arkeologgruppen i Örebro AB att utföra den arkeologiska utredningen 
inför en planerad anläggning av vatten- och avloppsledningar inom ett flertal fastigheter på Vinön. 

Tidsplan 

Start måndag den 27 september till längst den 5 oktober. Åke Brynolfsson har tackat ja till 
grävningsarbetet, tack! De börjar i norr och går söderut. 

Fastighetsägare 
Berörda fastighetsägare har fått extra information och har även fått information via Länsstyrelsen. 

Kostnader 
Utredningen ska betalas av Länsstyrelsen i Örebro. 



Miljöbalken 
Beslut krävs via Länsstyrelsen enligt miljöbalken innan vi ev. får/kan gräva för kommande avlopps- 
och vattenledningar, detta har vi fått ett positivt beslut över samt att det måste genomföras en 
arkeologisk  utredning. 

 

Arbetsgruppen VA via Birgitta 

 

 

Karta markavvattningsföretag. 

 
 

 

Ett markavvattningsföretag har ofta tillkommit genom förrättning när flera fastigheter var i behov av 

ny markavvattning. De kallas även vattenavledningsföretag, dikningsföretag, invallningsföretag eller 

regleringsföretag, beroende på när och varför de tillkom. 
 

 

  



Hydrogeologisk karta 

 
 

        



Jordartskarta 

 

 

  



 
 

 

Kaffetårtor och smörgåstårtor  

     kan beställas alla dagar 

 
NYA PRISER! 
    
 Pris:        kaffetårta       smörgåstårta  
 

     8 pers       230:-               340:- 

   10 pers       260:-               400:- 

   12 pers       290:-               460:- 

   15 pers       350:-               540:- 

 
    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 

Betala kontant eller 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 

 

  
 

Tjejpromenader 

varannan tisdag 
 
tisdag 5 oktober går vi 

promenad, vi möts vid 

skolan kl 13.30 som vi  

har gjort sista året. 

 

tisdag 19 oktober promenad igen,  

samling vid skolan 13.30  

 

Varmt välkomna alla som vill vara med! 
 

 

 
 

Önskas 

gravsmycknings- 

kransar 

eller buketter 

 

hör av er senast  
27 oktober 

till  
Mona Blixt 

 

Tel 070-370 59 50 
 

 



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. 



 
 
 

Vinöns filmklubb 
 
Vinöns Filmklubb bildades för att ge vinöborna möjlighet att på ett billigt 
och enkelt sätt kunna se biograffilmer på vit duk. Från starten, hösten 
1990 fram till det att klubben gick in i ett viloläge visades drygt hundra 
långfilmer och ett stort antal kortfilmer. Filmklubben har haft kvälls-
visningar, matinéer och skolbio. Den största succén var ”Dansar med 
vargar”, då det var ett femtiotal medlemmar i skolan och tittade.  
 
Från början hyrde vi projektor från AV-centralen i Örebro. Det var ett 
skjutsande fram och tillbaka med projektorn vid varje visning. Men tack 
vare bidrag från Svenska Filminstitutet kunde vi köpa en egen 16 mm-
projektor. Vi bidrog också till inköp av mjuka stolar och bättre ventilation i 
skolan. Medlemsavgiften de första åren var extremt låg och medlems-
antalet högt. När vi inte längre fick bidrag från Filminstitutet fick vi höja 
medlemsavgiften. Filmhyran och frakten var ganska dyr. Men klubben 
levde vidare med ett ganska konstant medlemsantal. Vid varje visning 
fanns filmvärdar och fikavärdar, som ansvarade för att ställa i ordning och 
plocka undan, ordna med godisförsäljningen och pausfikat. Filmvärdarna 
gjorde några gånger per år en gemensam resa till en biograf i Örebro. 
 
Filmklubbens målsättning var att ha ett brett utbud av filmer samt att 
värna om svensk film. Ett programråd tillsattes vid årsmötet, bestående av 
representanter för olika åldersgrupper, killar och tjejer.  Tillsammans med 
styrelsen plockade programrådet ihop ett så bra program som möjligt av 
de 16 mm-filmer som gick att hyra. Tyvärr minskade utbudet av 16 mm-
film drastiskt på några år och till sist gick klubben i vila. 
 
Då och då har det kommit förfrågningar om det inte går att köra igång 
Vinöns Filmklubb igen, men på något annat sätt. Vi kommer därför bjuda 
in till filmvisning under jullovet. Datum är inte bestämt i skrivandes stund. 
Men håll uppsikt på anslagstavlorna, där vi kommer att meddela när det 
blir jullovsfilm i Vinöns skola igen. 
 

Varmt välkomna! 
 hälsar Vinöns Filmklubb 

genom Eva Widlund 

 

20 år med Ö-bladet – Över hundra långfilmer på Vinöns biograf 

i skolhuset under den tid Filmklubben var aktiv. I decemberbladet 2002  
hade Eva skrivit om filmklubben och bjudit in till jullovsfilm. 



KRÄMIG TOMATSOPPA MED GRILLED 

CHEESE 

En snabb och värmande rätt att äta under 

hösten och vintern. 

4 port 

1 gul lök, hackad 

2 klyftor vitlök, hackad 

3 msk olivolja 

½ msk basilika 

½ msk torkad timjan 

400 g krossade tomater 

3 dl vatten 

1 hönsbuljongtärning 

2 msk strösocker 

2 msk tomatpuré 

1 msk vinäger 

2 dl grädde (valfritt) 

salt, svartpeppar, färsk basilika 

parmesanost (valfritt till servering) 

Grilled cheese 

8 skivor surdegsbröd 

cheddarost, eller annan ost som smälter bra 

smör 

Gör så här 

Stek löken och vitlök i olivolja i en hög kastrull 

tills den mjuknat. Tillsätt tomatpuré och de 

torkade kryddorna och rör om. Till-sätt 

krossade tomater, vatten och buljong-tärning. 

Salta och peppra. Tillsätt eventuellt lite 

grädde, och mixa soppan slät med en 

stavmixer. Medan soppan kokar ihop gör 

ostsmörgåsarna. Smöra brödskivorna på den 

sidan de ska stekas. Lägg ost emellan skivorna 

och stek smörgåsarna i en varm stekpanna 

med smöriga sidorna utåt. Tryck gärna till lite 

med en stekspade, och vänd när smörgåsen 

har fått fin färg och osten har börjat smälta. 

Servera soppan varm, riv gärna lite parmesan 

över och ringla lite olivolja samt lite färsk 

basilika över.  

Tips! Använd gärna egna tomater som du 

hackar eller krossar. Jag brukar frysa in hela 

tomater som jag använder till bl a soppa. 

 

FESTLIGA SPÄTTARULLADER MED 

SANDEFJORDSÅS. 

För dig som har god tillgång på gös. Byt ut 

spättafiléerna till gösfilé! Rätten blir ännu 

bättre.   

4 port Ugn 250º, 150º 

600 g stora rödspättafiléer eller gösfilé 

½ tsk salt 

½ dl vitt vin 

Sandefjordsås 

1 dl vispgrädde 

1 dl crème fraiche 

100 g smör, rumsvarmt 

salt 

50 g forell- eller laxrom 

2 msk finskuren gräslök 

Duchessepotatis 

750 g potatis, mjölig sort 

30 g smör 

1 ägg 

1 äggula 

½ tsk salt 

Gör så här 

Duchessepotatis: Skala och skär eventuellt 

potatisen i bitar. Koka den mjuk i saltat 

vatten. Låt potatisen ånga av ordentligt. 

Pressa potatisen och blanda med smör, ägg, 

äggula och salt. Lägg i en sprits med stjärntyll. 

Spritsa till 12–16 potatisrosor (duchesse) på 

en plåt med bakplåtspapper.  

Sandefjordsås: Koka upp vispgrädden. Vispa i 

crème fraichen och låt koka upp igen. Ta från 

värmen och tillsätt smöret klickvis under 

vispning. Smaka av med salt. Gratinera 

duchessepotatisen mitt i ugnen på 250° ca 10 

minuter till fin färg. Ta ut ur ugnen och sänk 

värmen till 150°. Salta fiskfiléerna och rulla 

ihop dem. Lägg dem i en ugnsform och häll på 

vinet så det täcker botten av formen. Tillaga 

mitt i ugnen 15–20 minuter. Täck fisken med 

folie och värm på duchessepotatisen i ugnen. 

Värm såsen under vispning, den får inte koka. 

Vänd ner rom och gräslök försiktigt i såsen. 

Skeda ut sås på fyra (gärna varma) tallrikar. 

Lägg fisken mitt i såsen och toppa med lite 

gräslök. Servera med duchessepotatis. 

Tips! 

Servera gärna med lättkokta sugarsnaps. Röd 

stenbitsrom går också bra att använda men 

har inte lika härlig känsla i sin konsistens som 

forellrom. 

 

KYCKLING ALFREDO PASTAGRATÄNG 

4 port Ugn 250º 

3 port makaroner, gärna ekologiska 

smör (till stekning) 

450 g kycklingbröstfilé 

2 klyftor vitlök 

3 dl mjölk 

2 dl grädde 



1½ msk smör 

1½ msk majsstärkelse 

100 g parmesanost 

¾ - 1 tsk dijonsenap 

salt, svartpeppar 

Servering 

persilja, finhackad 

Gör så här 

Koka makaronerna enligt anvisning på 

förpackningen. Häll sedan av vattnet och lägg 

makaronerna i en ugnsform. Finhacka vitlöken 

och skär kycklingen i bitar. Stek kycklingen 

och vitlöken i en stekpanna med smör. Smält 

1½ msk smör i en kastrull. Vispa sedan maizena 

med lite av mjölken och tillsätt sedan resten 

av mjölken. Tillsätt grädden och låt sjuda 

under omrörning i ett par minuter. Rör ner 

hälften av den rivna parmesanen. Smaka av 

med salt, peppar och dijonsenap. Blanda 

makaronerna med kycklingen och såsen och 

strö över resten av osten på toppen. Grädda 

mitt i ugnen i ca 10 minuter eller tills 

gratängen har fått fin färg. Strö över lite 

finhackad persilja på gratängen vid servering. 

 

FLÄSKFILÉPANNA MED SVAMP OCH 

SENAP 

4 port Ugn 200º 

600 g fläskfilé 

1 tsk salt 

1 krm svartpeppar 

4 msk (2+2) smör 

200 g champinjoner, 

gärna små hela 

250 g steklökar 

3 dl vispgrädde 

2 msk kalvfond 

2 msk dijonsenap 

2 msk finhackad persilja 

1 msk finhackad färsk rosmarin 

1 msk pressad citronsaft 

1 msk maizena ljus redning 

Garnering 

persilja, rosmarin eller dragon 

Rostade rotfrukter 

800 g delikatesspotatis 

400 g sötpotatis 

300 g morötter 

2 msk olivolja 

1 tsk flingsalt 

3 msk hackade färska örter, t ex persilja och 

färsk rosmarin 

Gör så här 

Börja med rotsakerna. Tvätta och skär 

potatis, sötpotatis och morötter i bitar. Lägg 

i en långpanna med bakplåtspapper. Ringla 

olivolja över. Strö på flingsalt och hackade 

färska örter. Blanda. Tillaga strax under 

mitten i ugnen tills rotfrukterna fått fin färg 

och känns klara, 30–35 minuter. 

Putsa fläskfilén och skär köttet i skivor. Salta 

och peppra runt om. Bryn köttet på båda sidor 

i en stekpanna med 2 msk smör. Ta upp köttet. 

Ansa svampen. Om svamparna är stora, 

halvera eller skär dem kvartar. Skala lökarna. 

Fräs lök och svamp i en stekpanna med 2 msk 

smör. Lägg tillbaka köttet i stekpannan och 

tillsätt grädde, fond, senap, persilja, rosmarin 

och citronsaft. Låt koka på medelvärme, ca 15 

minuter. Red av såsen. 

Vid servering: Garnera med persilja och/eller 

rosmarin/dragon. Servera med rostade 

rotfrukter. 

 

KLADDKAKA MED CHEESECAKEFYLLNING 

OCH VIT CHOKLAD 

Kladdkaka och cheesecake i ett – en sann dröm 

för dig som älskar godsaker. Njut kakan som 

lyxig efterrätt med en klick grädde. 

10 bitar Ugn 175º 

150 g smör 

1 dl kakao 

3 dl strösocker 

1½ tsk vaniljsocker 

3 ägg 

2½ dl vetemjöl 

Fyllning 

150 g färskost 

1 äggula 

2½ msk florsocker 

100 g vit choklad, knappar eller hackad 

Gör så här 

Smält smöret. Ta det från värmen. Rör i 

resten av ingredienserna till kladdkakan. Häll 

smeten i en smord och bröad form (22–24 cm 

i diameter). Rör samman ingredienserna till 

fyllningen. Klicka den ovanpå smeten. Drag 

med skaftet på t ex en sked, så att kakan blir 

marmorerad. Grädda i nedre delen av ugnen, 

25–30 min. Låt kakan svalna helt, gärna i kyl 

över natten. 

 

Smaklig måltid önskar Christina J 



Konsten att släppa taget 
- berikad med nya släppta tag – 

 

Med Eva Ahremalm - och vid pianot Åse Christensen 
 

 
 

Vi vandrar runt i detta outgrundliga, rika, roliga och ibland smärtsamma tema – att släppa taget. 
För ibland undrar man vart den där lekfulla, nyfikna människan tog vägen? Den som levde i ens 
kropp och vågade så mycket. Och hur fasiken kom den där präktiga typen dit?   
 

Vi bjuder på en själslig, musikalisk och lustfylld resa, fylld med släppta tag och 

längtan att leva livet levande så länge vi lever. 

 

Lördag den 20 november kl. 17.00 hälsas Du varmt välkommen till 

Vinöns Missions- och Kulturhus! 

 
Biljett köper Du via swish nummer 123 549 88 29, 150 kr/person, Hjälmarpärlor AB 
 

Efter förställningen ca.18.30 håller Vinöns värdshus öppet lite längre så att Du har möjlighet 
att äta en teatermeny; Fiskgryta med aioli och bröd för 195 kr. Dryck och ev. dessert 
tillkommer. Bokas via www.vinonsvardshus eller på telefon 019 44 80 10. 

 

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

 

Sugen på gös? 
Kom förbi gröna sjömärket på norra ön  
eller slå en signal!  
 

Välkommen! 
 

0703 100 654 Åsa 

 

 

Tycker inte det är roligt att 
bli gammal. Vill inte bli 
påmind om min 
födelsedag! 
                                  Nils S. 

 

 

 

http://www.vinonsvardshus/


oktober 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! 

Vecka 39 1 fredag   

 2 lördag  Värdshuset öppet lörd-sönd 

 3 söndag 
13.45 
16 -17 

Gudstjänst i Missionshuset Mikael Schmidt – kaffe  
Biblioteket öppet                                                                       

vecka 40 4 måndag  Kanelbullens dag 

 5 tisdag 
13.30 
18.00 

Tjejpromenad 
Brandövning                                                                                                                                           

 6 onsdag 18.30 Tjejträff 

 7 torsdag   

 8 fredag 9 -11 Vinöns kyrkis i Missionshuset                                                                                               

 9 lördag  Värdshuset öppet lörd-sönd 

 10 söndag 
14.00 
16 -17 

Styrelsemöte VKHF 
Biblioteket öppet  

vecka 41 11 måndag  Sophämtning 

 12 tisdag 12.30 Lunchservering i skolan  OBS! Anmälan 

 13 onsdag 18.30 Tjejträff 

 14 torsdag   

 15 fredag 9 -11 Vinöns kyrkis i Missionshuset                                                                                               

 16 lördag  Värdshuset stängt denna lörd-sönd 

 17 söndag 16 -17 Biblioteket öppet    

vecka 42 18 måndag   

 19 tisdag   13.30 Tjejpromenad 

 20 onsdag 18.30 Tjejträff                                                                                                

 21 torsdag   

 22 fredag 9 -11 Vinöns kyrkis i Missionshuset                                                                                               

 23 lördag  Värdshuset öppet lörd-sönd                                                                                                         

 
24 söndag 16 -17 

  

Biblioteket öppet                                                               FN-dagen 

vecka 43 25 måndag  Sophämtning 

 26 tisdag 12.30 Lunchservering i skolan  OBS! Anmälan 

 27 onsdag 18.30 Tjejträff 

 28 torsdag   

 29 fredag 9 -11 Vinöns kyrkis i Missionshuset                                                                                               

 30 lördag  Värdshuset öppet lörd-sönd      Pubkväll med livemusik                                              

 
31 söndag 

13.45 
16 -17 

Gudstjänst i Missionshuset Mikael Schmidt - kaffe 
Biblioteket öppet                                                       Sommartid slutar 

Nov   1 måndag   

vecka 44   2 tisdag 18.00 Brandövning 
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