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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 på meddelande: Medlemsavgift, namn och adress, postadress/e-postadress.  
 

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…  
 
”20 år med Ö-bladet” – Att tiden går märker vi på olika sätt, 
ändå när man tittar tillbaka i gamla nummer av Ö-bladet så är 
det mycket i dessa tidningar som lika gärna kan vara aktuella 
nu. Återblickar har presenterats under detta år och kommer 
dyka upp lite då och då framöver också.  
 
Här ser vi några framsidor på novemberblad med fem års mellanrum, 2001, 
2006, 2011 och 2016. Den som är nyfiken på att se gamla nummer kan hitta 
många av dem på Vinöns hemsida. De finns även i arkivpärmar i skolan. 
 
Medarbetare till Ö-bladet sökes 
Många av de som har arbetat med att få till Ö-bladet har gjort det under lång 
tid, lagt ner många timmar för att vi värdesätter så vår ö-tidning. Nu behöver  
vi bli flera! Och vi tror vi att det kan finnas flera av er läsare, som kan vilja vara 
med i redaktionsgruppen på ett eller annat sätt. Hör av er till Ö-bladets e-post- 
adress eller kontakta Eva Widlund, som är den som håller ihop arbetet kring  
Ö-bladet. 
 
STORT TACK till er alla som på olika sätt kommer med bidrag, bilder, olika tips, 
gammalt och nytt samt information av olika slag.  

 
 

 
 
 
 
 Än är det fina höstdagar och det är nu man kan gå ut och ”lövbada”  
 som någon sa. Precis som hönsen här gärna gör. 

 

   Eva Widlund, redaktionen för Ö-bladet 
 

 

 
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
http://www.vinon.se/
mailto:o-bladet@vinon.se
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Vatten- och avloppsgruppen avgår ur hembygdsföreningen 

Den 22 oktober fick styrelsen in en medlemsbegäran från 101 medlemmar i Vinöns kultur-och hembygds-

förening. Begäran gällde ett extra årsmöte. Frågan som de ville ha avgjord är om vatten- och avlopps-

gruppen ska fortsätta verka inom hembygdsföreningen eller istället arbeta vidare inom den ekonomiska 

förening de startat. 
 

Under ett ordinarie styrelsemöte den 24 oktober, då även revisor Per Andreasson medverkade, 

beslutades att ett extra årsmöte i frågan skulle hållas den 27 november.  
 

Den 25 oktober mottog styrelsens ordförande, Lars Eklund, ett brev från vatten- och avloppsgruppen, 

daterat 24 oktober, där de meddelade att de själva önskar avgå ur Vinöns kultur- och hembygdsförening. 

Som motivering angavs föreningens bristande förtroende för gruppens arbete.  
 

Avgående styrelsemedlemmar 

Vid ett ordinarie styrelsemöte 10 oktober meddelade Peter Carlbark, Ann-Mari Rhodin och föreningens 

kassör Mariann Karlsson sin avgång ur styrelsen. Även Rose-Marie Hellén har meddelat sin avgång. Det är 

självklart tråkigt att förlora så många medlemmar ur styrelsen men glädjande nog så har flera av dem 

ändå valt att fortsätta engagera sig i diverse arbetsgrupper. TACK för allt arbete ni har lagt ner!  
 

Fyllnadsval genom extra årsmöte 

Eftersom styrelsen på grund av flera avhopp inte längre är beslutsför så kommer föreningen kalla till ett 

extra årsmöte. Mötet kommer behandla ett fyllnadsval. Två ledamöter ska röstas in i styrelsen och de 

kommer sitta fram till ordinarie årsmöte våren 2022. En kallelse till det extra årsmötet kommer att  

gå ut till alla medlemmar så fort ett datum är satt.  
 

Ekonomiskt tillskott i föreningens kassa 

Mariann Karlsson meddelar att föreningen även i år har sökt och fått beviljat ett krisstöd från 

Bygdegårdarnas Riksförbund. Stödet ges som en följd av inställda evenemang och uteblivna intäkter på 

grund av de pandemirestriktioner som rått. Bidraget är på 24 650 kronor och kommer att användas till 

föreningens löpande utgifter.  
 

Föreningen har även sökt bidrag från Örebro kommun för att göra anpassningar och omställningar som 

krävs utifrån läget med covid-19. Syftet är att kunna upprätthålla eller utöka verksamheten. Stödet kan 

hjälpa föreningen att anpassa missionshuset till att hålla stormöten och medlemsmöten då skolsalen inte 

räcker till. I dagsläget finns heller ingen möjlighet att hålla digitala möten. Bidraget kommer även ge 

föreningen möjligheter att hyra ut lokalen till konferenser och kursverksamheter. Bidraget är öronmärkt 

och kommer att användas till mörkläggningsgardiner, talarstol och en filmduk till missionshuset.  

Bidraget är på 25 500 kronor och ska redovisas senast 31 januari 2022.  
 

Stort tack Mariann! 

 

Ny enkät om vatten- och avloppsfrågor 

En ny enkät om vatten- och avloppsfrågor har gått ut till alla fastighetsägare på Vinön. Om du  

äger en bebyggd fastighet och inte fått någon enkät kan du meddela detta till vinon.fragor@yahoo.com  

 

Vinöns kultur-och hembygdsförening 



Bastu vid norra bryggan 

Den 14 oktober ställde vi en vedeldad 

bastu vid norra bryggan. Vi har fått 

godkänt av Norra Byalagets styrelse 

att den får stå på deras mark.  

Det är Tomas Zetterlöfs privata bastu 

som han lånar ut till Vinöns kultur- 

och hembygdsförening. Syftet är att 

skapa ökad gemenskap och trivsel för 

de som har ett boende på ön. 

 

Bastun kommer endast få användas av de som har ett boende på ön (året runt- och 
fritidsboende). Bastun kommer vara öppen för alla, dvs den är ej bokningsbar. Vill en eller 
flera individer åka och ta en skön bastu och det kommer några till så är de välkomna. 
Under november så kommer det sättas upp generella basturegler i bastun om vad som 
gäller med ordning och reda, etc. Vi kommer börja med ett pris om 25 kr/person som 
swishas till vår förening på nr 123 396 25 29. Bastun tar 8 personer. Det tar ca 45 minuter 
att få upp värmen. 

Vi har satt upp ett nyckelskåp vid dörren. Koden är tills annat sägs 0411. Det finns även 
belysning utanför och inne i bastun så att vi kan se i mörkret. Ta med egen ved. Tändved 
och tändare finns på plats. Vi kommer börja lite smått och sedan utvecklar/förbättrar vi 
efterhand.  

Så nu kan ni som vill ta er till norra och njuta av värmen och kanske ett kallt bad.  

 

Med varma hälsningar  

Tomas Zetterlöf och Peter Carlbark  

 

Att tänka på: 

❖ Ta med ved. 

❖ Tändved finns samt braständare. 

❖ Från tänt till schysst värme - ca 1 timma. 

❖ Handduk på laven. 

❖ När ni badar ha med en vän som kollar att allt  

     går säkert till. 

❖ Det ni tar med er tar ni med hem. 

❖ Lås efter er och häng in nyckeln i skåpet och  

      justera koden. 



Lunchservering i skolan varannan tisdag 

 

Folkhälsomyndigheten har tagit bort de flesta restriktionerna fr o m 29 september. 

Det som fortfarande gäller är: 

 Att alla är friska och att man är vaccinerad två ggr 

 Tvätta händerna alt. handdesinfektion före maten 

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

Pris 80 kr 

Tisdag 9 november kl. 12.30   

Mariann och Carin serverar köttkorv med rotmos alternativt potatismos och 

grönsaker. Ange vilket sorts mos du vill ha när du beställer.  

Anmälan till Mariann tel 070-171 51 38 senast 2 november. 

Tisdag 23 november kl 12.30 

Yvonne och Solveig serverar rosépepparlax med potatis och sallad. 

Anmälan till Solveig tel 070-677 67 35 senast 17 november. 

Varmt välkomna! 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 

 

 

 

 

Jullunch serveras tisdag 7 december 

Anmälan senast 30 november till Mariann tel 070-171 51 38 

Pris 180 kr 

Julmarknad kommer att äga rum 11 december 

Anmälan om bord görs till Yvonne tel 073-928 04 05  

Pris 60 kr 



STORT TACK till alla som skickat in bilder till kalendern! 

Om ingen har något emot det så sparar vi alla bilder så har vi en fin bildbank som 
vi kan använda vid behov.  

 

Nu finns årets nya fina kalender klar! 

Den som ni medlemmar har bidragit med fina 

foton till! Det är Elin Damberg som har tagit 

det vackra omslagsfotot.  

 

Almanackan kommer att säljas från och med 

den 9 november och finns då i skolan. 

 

Den kan köpas på bibliotekstid söndagar kl.16-17 eller vid luncherna. Dessutom på 

julmarknaden i skolan lördag 11 december och på Vinöns värdshus samt hemma hos 

Mariann. Hör av er om ni önskar hjälp med köpet, en perfekt julklapp. 
 

Mariann Karlsson tel 070 171 51 38 
E-post mariann.karlsson123@gmail.com 
Kostnad 120kr kontant eller  
Swish 123 396 25 29, vinsten går oavkortat till föreningen. 
 

 

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

Ett debattinlägg angående vatten och avlopp på Vinön 

Jag har ett förslag på åtgärd, angående avlopp på Vinön. Det går ut på att myndig-

heterna ställer krav på oss alla, att installera el- eller mulltoaletter, så att vi slipper ha 

ut avföringen i vattnet. 

Vilka miljö och kostnadsförbättringar ger då detta? 

• Med förbränningstoaletter försvinner problem med fosfor från toapapper samt 

bakterier och läkemedelsrester. (Toapapper står för en stor del av det totala 

fosforutsläppet.) 

• Gråvatten skulle med fördel kunna släppas ut ovan jord, då filtreras det på 

naturlig väg genom marken, innan det når vattendrag och vattenkällor. 

• Om myndigheterna påbjuder att gråvattnet måste ner i marken via ledningar, så 

finns det effektiva fosforfällor, men det kostar cirka 4000kr/år att sköta dem. 

Skulle fosforfällorna vara något som gick att ha gemensamt? 

    Maria Andersson 

mailto:mariann.karlsson123@gmail.com


Vinöns Värdshus i november 

Öppet lördag-söndag: 

lörd 6 nov 12-21  Allhelgonamiddag med ljuständning sönd 7 nov 12-17 
lörd 13 nov 12.00-20.00 sönd 14 nov 12-17  Fars dags middag 
lörd 20 nov 12-21  Middag för teaterpubliken sönd 21 nov 12-17 
                                  och övriga gäster 

lörd 27 nov 12-20  Afternoon tea 12-17 sönd 28 nov 12-17  Afternoon tea 
 

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

ALLHELGONA: Den 6 november kommer Monica Moa Andersson 

till värdshuset och spelar och sjunger. Moa är helt strålande och 
hennes härliga leende och sång vill man inte missa. 
 

Maud Nimheim Ottosson f.d kyrkoherde kommer att hålla en liten 
andakts stund. Maud är väl bekant med Vinön så därför är det extra 
roligt att hon och hennes man vill komma. Maud sätter ord på våra 
känslor och tankar under Alla helgonahelgen på ett sådant 
fantastiskt fint sätt. 
 

Under kvällen bjuds vi på tre rätters middag för 345 kr exl dryck. 
eller en huvudrätt inkl kaffe för 185 kr 
 

Kvällen avslutas med ljuständning på gården. 
 

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

Fars dag söndag den 14 november - Vi bullar upp med gott fika bröd eller en god middag. 
 

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

 
 
 

 
 

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

 

Lördag den 20 november 
 

Teater i Missionshuset 
Efter teatern serveras det Teater meny  

på Värdshuset. 
Fiskgryta med aioli och hembakat bröd. 

Kaffe & kaka  195 kr 
 

Övriga gäster dagens ordinarie meny. 
 

 

Lördag 27 november & söndag 28 november 
 

Afternoon tea 12.00-17.00 

Vi serverar ett prunkande buffé bord med en 

massa goda saker förutom scones med ost och 

marmelader, snittar, kakor, muffins, pajer, 

grönsaks- och bärshots mm, mm    Pris: 275 kr 

 



Julhälsningar 
Vill du skicka en julhälsning via Ö-bladet? 

 
Vänligen lämna den till redaktionen så tidigt som möjligt 

under denna månad, dock senast den 20 november! 

Lämna i den blå postlådan vid dörren till skolan,  

eller via mejl till o-bladet@vinon.se 

 

 

 

 

Vinöns kyrkis  

fredagar kl 09 – 11 i Missionshuset 

Välkomna hälsar Carina Berg 

 

 

Sista chansen att få ta del av 

överexen av Vi skärgårdsbor. 

Det finns ett antal överexemplar av SRF:s 

tidning Vi skärgårdsbor. Nu måste lagret 

tömmas! De som blir kvar kommer att gå till 

pappersåtervinningen. 

Alla tidningar finns på SRF:s hemsida. Kika där 

och se om du vill ha några nummer.  

Beställ snarast hos Eva!  

 

Samtliga nummer av tidningen Vi skärgårdsbor har bundits in för hand och det blev en fin bokserie 

i tre delar, som omfattar åren från 2007 till 2020. Finns endast ett begränsat antal, kan eventuellt 

bli aktuellt att beställa fler bokserier om det blir en efterfrågan.  

Det som skrivits om skärgårdarna senaste tio åren blir snart historia. För den som vill veta något 

om hur det har varit under denna period kan tidningarna vara en värdefull källa. Såväl alla 

texter som alla bilder! Du kan nu beställa enskilda nummer eller flera! 

Vinöns kultur- och hembygdsförening är medlem i Skärgårdarnas Riksförbund tillsammans med 

andra kust- och skärgårdsföreningar över hela landet. Förbundets tidning har gjorts här på 

Vinön av redaktören Eva Widlund. eva.widlund@skargardarna.se  

SKÄRGÅRDARNA – SRF – Skärgårdarnas Riksförbund (skargardarna.se) 

 

Nu har 51 tidningar med 984 sidor blivit tre 
inbundna böcker. 

mailto:o-bladet@vinon.se
mailto:eva.widlund@skargardarna.se
https://skargardarna.se/


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 

 

http://www.vinonsvardshus/


Tack 

Så roligt att Anna Vesper Gunnarsson och Björn Eriksson fick vara med i det 
fantastiska programmet, Fiskarnas Rike! 

 

Tack också till alla yrkesfiskare och 
tjänstemän i Hjälmaren och Mälaren 
som har hjälpt till att medvetet skapat 
ett hållbart fiske! 

Men sorgligt med att se ålens vandring, 
här behövs det engagemang för att 
rädda den. 

 
Text och foto,  

Birgitta Åberg Andersson 

 

 

Konferens 4 december i skolan och missionshuset 



Slut-rapport från VA-gruppen 

Inledning 

Alla fastighetsägare kommer inte att ha möjlighet att ordna ett eget enskilt avlopp eller dricksvatten, 

därav bl.a. vårt engagemang. Vi önskar att samtliga fastighetsägare nu och i framtiden ska ha 

tillgång till ett bra dricksvatten och godkända avlopp. Det är en förutsättning för att kunna fortsätta 

att leva och bo på Vinön. 

Samt att kunna hälsa nya Vinöbor välkomna. 

 

Möte med miljö och hälsa 

Onsdag den 6 oktober var VA-arbetsgrupp på ett möte med enhetschef Markus Behr på Hälso-

skyddsenheten på miljö och hälsa. Syftet var vår gemensamma oro över dricksvattnet på Vinön. 

Nedan redovisar vi några områden som vi lyfte: 

• Länsstyrelsen inrättar vid behov vattenskyddsområde. För närvarande finns inget 

vattenskyddsområde på Vinön. 

• Vi efterfrågade om miljö och hälsa har genomfört någon miljökonsekvensutredning för 

Vinön? Det finns inget gemensamt för Vinön. Det finns endast bedömningar för enskilda 

avlopp enligt Miljöbalken. Kommunens VA planeringsgrupp har regelbundna möten där 

ovanstående frågor diskuteras. Kommande möte var den 19 oktober då vårt yrkande till 

Länsstyrelsen skulle lyftas. 

• Framtida dricksvatten, flera fastigheter på ön saknar idag vatten och använder det vatten som 

finns vid skolan (Vinöns kultur- och hembygdsförenings fastighet) vad händer om vattnet tar 

slut i den brunnen eller det blir förorenat av avloppsvatten? Det skulle bli mycket sårbart då 

även fiskeriet använder detta vatten. Markus skulle ta med sig även denna fråga till mötet. 

• Avrinning från infiltration (till dike, till grundvatten, till Hjälmaren etc.)  miljö och hälsa gör 

egna bedömningar. Även detta är ett bekymmer som miljö och hälsa kommer att arbeta vidare 

med. 

• Befintliga infiltrationsanläggningar (hur hanteras anläggning som är förlagd på annan 

fastighet och servitut saknas?) Det är en juridisk fråga och miljö och hälsa berörs inte av 

frågan. 

• Hur och hur ofta kontrolleras nu godkända infiltrationsanläggningar? Det finns inga beslut i 

dagsläget gällande detta. 

• Vilken typ av infiltrationsanläggningar kommer nu och i framtiden att godkännas? Alla i 

dagsläget som är CE märkta är idag godkända och får användas. Havs Allmänna Råd, 

utsläppskrav gäller. Miljö och hälsas grundinställning är att avloppsvatten från infiltration 

aldrig bör släppas ut i grusåsar. Detta innebär att någon slags gemensamhetsanläggning är 

att föredra på åsen, alternativt är att skapa ett bra samarbete mellan fastighetsägare med 

mindre tomt att få möjlighet att släppa ut sitt avloppsvatten på ett gärde med en 

fastighetsägare som äger gärdet, långt från åsen. 

• Vi lyfte även frågan om kommande hantering av Läkemedelshantering över ev. framtida 

regelbundna inspektioner av likt nuvarande system för sotning etc. Miljö och hälsa 

återkommer kring detta. 

• Vad händer efter 2022-11-30 (angivet datum av miljö och hälsa) då samtliga avlopp ska vara 

godkända på Vinön? Inspektion kommer att ske senast våren 2022 för de som väljer att 

avsluta sin intresseanmälan till en gemensamhetsanläggning. Arbetsgruppen behöver ev. gå ut 



med en ny enkätundersökning efter Länsstyrelsens beslut. Miljö och hälsa kan vid behov 

utfärda vite (om anläggningar ej åtgärdas.) Arbetsgruppen kommer att informera miljö och 

hälsa om resultaten från enkäten. 

• Vi lyfte även en fråga om det enda detaljplanerade området som finns på Vinön, 

(sommarstugeområdet på nordöstra sidan av ön).  Det området omfattas fortfarande av regler 

från 1959. Det innebär att fastighetsägare inom detta område inte kommer att kunna söka 

bygglov för vatten och avlopp och ej för utbyggnation. Dessa fastighetsägare är beroende av 

ett verksamhetsområde för att kunna utveckla VA och sina hus. Det är inte lagligt att släppa ut 

gråvatten. 

• Vid behov har Miljö och hälsa tillgång till slamtömnings-register, vi lyfte problemet som vi 

har haft vid lågt vattenstånd när Trafikverket har minskat tonkapaciteten på färjan från 60 till 

40 ton då slamtömnings bilar inte har kunnat sköta sina uppdrag på Vinön vilket har hos en 

del fastighetsägare inneburit översvämningar i avloppssystemen. 

• Vad innebär ett ev. verksamhetsområde på Vinön? Endast de fastigheter som ev. kommer att 

hamna inom VA område kommer att få betala en anslutningsavgift. Övriga berörs ej. 

 

OM och NÄR det ev. blir något VA område på Vinön så kan ev. de fastighetsägare som önskar 

kunna få ansluta sig till ledningsnätet för avlopp efter en diskussion med Örebro kommun. Tyvärr 

går det en del felaktiga rykten på Vinön att hela Vinön kommer att bli ett verksamhetsområde (det 

beslutet kan Örebro kommun eller Länsstyrelsen ta) men vi inom VA gruppen har inte yrkat det.  

Vi har endast yrkat för ca 35 fastigheter inom ett område på norra Vinön som bör kunna omfattas av 

begreppet en ”samlad bebyggelse” med utgångspunkt från praxis där den detaljplanerade delen 

ingår för att hjälpa dessa fastighetsägare till vatten och avlopp. Detta är enligt kommunens ansvar 

enligt  6 § LAV, (Lagen om Allmänna Vattentjänster). 

• Enhetschefen Markus Behr Hälsoskyddsenheten på Miljö och hälsa, säger att man kan ringa 

direkt till honom för att få korrekta svar gällande anslutningsavgift, på telefon; 019 21 14 59. 

 

Lagändringar föreslås i utredning om nytt dricksvattendirektiv 

Under 2020 beslutade EU om ett nytt dricksvattendirektiv som ska bidra till att framtidssäkra 

dricksvattenkvaliteten och dricksvattenförsörjningen i EU. Mot bakgrund av detta beslutade 

regeringen i juli 2020 att tillsätta en utredning om Sveriges genomförande av direktivet som idag 

överlämnar sitt betänkande till regeringen. 

”De nya bestämmelserna om dricksvatten kommer att vara ett viktigt verktyg för att säkra och värna 

vårt viktigaste livsmedel även i framtiden.” 

Vi får följa detta och vad det kan innebära för oss på Vinön. 

 

 

 

Arkeologisk utredning 

Den planerade undersökningen av ev. fornminnen är genomförd och klar via Arkeologgruppen AB. 

Den har skett inom ramen för Länsstyrelsens ärende. Beskedet är ännu så länge att inga av de 

påträffade lämningarna utgör något egentligt hinder för en planerad ledning men att andra befintliga 

ledningar m.m. kan göra att planerad ledningssträckning kan behöva smärre justeringar. Vi kommer 

att erhålla en slutrapport. 



Information 

Information har skett regelbundet till VKHF styrelse, årsmöten via verksamhetsplan samt många 

rapporter i Ö-bladen utöver stormöten som varit. Det har alltid funnits möjlighet att lämna 

synpunkter och önskemål. 

Ett extra TACK till er som har hört av sig på olika sätt för att få fakta gällande VA processen. Vi ser 

fram emot godkända avlopp och tillgång till dricksvatten! Detta kommer att kunna innebära ett 

fortsatt boende på Vinön nu och i framtiden! Samt att hälsa nya Vinöbor välkomna! 

 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 

2021-10-25 kommer arbetsgruppen vatten och avlopp som utvecklingsgrupp inom föreningen att 

avgå från Vinöns kultur-och hembygdsförening. Det råder oenighet inom styrelsen och bland  en del 

medlemmar gällande förtroende för arbetsgruppens arbete. 

 

 

Sista sommarbuketten för i år får symbolisera vårt avslutade arbete och stora engagemang inom 

Vinöns kultur- och hembygdsförening. 

 

F.d. Arbetsgruppen VA på Vinön 

 

 



 
 

 

Kaffetårtor och smörgåstårtor  

     kan beställas alla dagar 
 

  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 
 

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!  

 

 

Tjejträffar 
i november onsdagar kl 18.00 

 

  3/11  Spela spel 

 

10/11  ”Odlarträff” 

 

17/11  Kransbindning i Monas garage,  

         anmälan till Mona, några deltagare/gång               

 

24/11  Baka knäckebröd,  

          ta fram ljusstakar till advent 

 

 

Varmt välkomna alla som vill vara med! 
 

 

 

Julbockar 

De som vill ha sina julbockar omklädda  

lämna dessa hos  

           Mona Blixt så snart som möjligt 
 

Dörrkransar finns också hos Mona och kommer 

även att säljas på  

julmarknaden 11 dec i skolan 

 
Tel till Mona 

070-370 59 50 

 

 



 

20 år med Ö-bladet – Lika aktuellt nu som då! 

Brandchefen Anders Ekblad ger goda råd i januaribladet 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vad kan vi alla göra för att förhindra brand? 
 
 

 

• Man bör ha minst en fungerande brandvarnare i varje våningsplan.  
 

• En brandsläckare skall kontrolleras med jämna mellanrum. 
 

• En brandfilt är ett bra komplement till övrig utrustning. 
 

• En vattenslang släcker en brand mycket bra. 
 

• Börjar det brinna vid matlagning – kväv elden med t ex ett lock,  
en trasmatta, en gammal yllefilt el dyl. Häll aldrig vatten i en 

brinnande stekpanna eller kastrull. 
 

• Vara försiktig när man använder levande ljus – även värmeljus. 

Inget brännbart material i närheten. I en ljusstake av trä skall man 
ha hållare och ljusmanschett av metall.  

Släck alltid ljusen innan du lämnar rummet! 
 

• Vara aktsam vid grillning utomhus. Ha alltid en hink med vatten 
bredvid grillen. 

 

• Gnagare kan bita av en elsladd. 
 

• Det är eldningsförbud under maj till augusti. Upplysning angående 

eldning utomhus får man på tel 18 99 05. 
 

• Om du ser något misstänkt, åk dit och titta. Glöm inte att ta med 

mobiltelefonen om du behöver larma.  112 



VA-gruppens skrivelse till Länsstyrelsen i januari 2021
Observera yrkandet !



Vi har bildat en ekonomisk förening som ska övergå till en samfällighetsförening.
Vi står i kö till en lantmäteriförrättning, ärendenummer T206140. Inom ca. 4 – 5 månader kan en 
förrättning ske enligt kötiden.

Nuläge
I dagsläget har vi 115 st intresseanmälningar/fastigheter till en gemensam avloppslösning samt 74 
st intresseanmälningar/fastigheter till dricksvatten.
Under hösten 2020 genomförde miljö och hälsa inspektioner på de avlopp som ej hade genomfört 
en avloppsdeklaration eller som ej hade lämnat in en intresseanmälan.
Vi har fått den sammanställningen och det är ytterst få på Vinön som har godkända avlopp. Vi har 
valt att ha ett samarbete med miljö och hälsa under hela vår process/arbete. Vi har framförallt 
haft/har samarbete med miljöinspektörerna Bodil Eriksson och Marcus Behr.

Den 15 oktober 2020 skickade vi in en anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken till 
Länsstyrelsen gällande nedläggning av vatten och avlopp på Vinön. Av anmälan framgår att VA-
ledningar ska förläggas genom schaktning (1,5 meter djup och 1 meter bredd) på en total sträcka av 
cirka 11 000 – 15 000 meter. Syftet med anläggningen är att alla hushåll som önskar ska få 
godkända avlopp samt dricksvatten. Via anmälan tog vi hänsyn till kända arkeologiska fornminnen 
och kulturmiljöinventerade områden och byggnader som markerats på en karta från Örebro 
kommun. Träd ska inte avverkas. Dnr 431-7630 - 2020, handläggare/antikvarie Andreas Jansson på 
Länsstyrelsen.
Enligt beslut från Länsstyrelsen 2020-11-16 krävs det en arkeologisk utredning för att utreda 
påverkan på fornlämningar i området. Efter kontakter på Länsstyrelsen har vi haft ett 
planeringsmöte 2020-12-08 inför detta arbete, på Vinön. Under tidig vår 2021 ska de arkeologiska 
utredningarna påbörjas, efter ett beslut över lämpliga områden av Länsstyrelsens 
handläggare/antikvarie Andreas Jansson, 2020-12-17.

Därefter är det dags för upphandlingar av entreprenörer samt få uppgifter om faktiska kostnader.

Målsättning
Via Vinöns VA-anläggning önskar vi skapa en modern och hållbar och långsiktig infrastruktur. 
Örebro kommun önskar dessutom satsa på turistnäringen på Vinön vilket kräver en gedigen VA-
anläggning. Vi måste få ett godkänt och bra dricksvatten samt en miljövänlig och klimatanpassad 
avloppslösning.
Därmed har vi tagit olika kontakter med tjänstemän och politiker inom Tekniska 
förvaltningen/nämnden i Örebro kommun.
Vi vet att det skulle vara möjligt för oss med en sjöledning mellan Vinön och Hampetorp och vidare 
till Odensbackens reningsverk, då det planeras för utökad kapacitet för det. Det skulle innebära ett 
avtal mellan Örebro kommun och Vinöns samfällighetsförening.
Vi behöver då få ett konkret kostnadsförslag.

Med hänvisning till vår bakgrundsbeskrivning så har vi utrett förutsättningarna för en lokal lösning 
med ett reningsverk på Vinön. Vi ser emellertid inte i dagsläget att det finns tekniska och 
ekonomiska förutsättningar för oss att uppföra ett reningsverk på Vinön som inte påverkar 
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förutsättningarna negativt för att miljökvalitetsnormer ska uppnås till år 2027 i Hjälmaren.

Tidsplan
Miljö och hälsa i Örebro kommun har beslutat att samtliga ej godkända avlopp ska vara åtgärdade 
senast 2022-11-30.

Kommunens ansvar
VA-försörjningen inom en kommun styrs av ett antal olika faktorer. De är:

• Lagkrav i form av Vattentjänstlagen, Anläggningslagen, Plan- och bygglagen och 
Miljöbalken

• Nationella och regionala mål

• Åtgärdsprogram inom Svensk Vattenförvaltning

• Genomförandeplaner till följd av Baltic Sea Action Plan

• Lagen om allmänna vattentjänster
”Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten och avloppsplaner, 
särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god 
ekologisk status, god kemisk status och god kvantitativ status.”
Dricksvattenförsörjning och avloppsrening – vattentjänsterna – utgör grundläggande 
samhällstjänster som kommunen behöver planera för.
Kommunen är samhällsplanerare, markägare, (ej markägare av Vinön) verksamhetsutövare, 
tillsynsmyndighet och ytterst ansvarig för allmän vattenförsörjning och avlopp (VA).

Skydd för människors hälsa
Hälsoskyddsrekvisitet beaktas i de fall det föreligger risk för människors hälsa. Behovet uppstår då 
dricksvattnet i ett område inte är av godtagbar kvalitet och/eller om det råder brist på vatten.
I dagläget gäller detta 74 st fastigheter på Vinön.
Hälsoaspekterna behöver beaktas oavsett om Va-lösningen är en allmän eller enskild gemensam 
anläggning. Om vattenförsörjningen inte går att lösa enskilt, i ett större sammanhang är kommunen 
skyldig att tillgodose behovet.

Bedömning av ekologisk status
Samtliga Hjälmarens 4 bassänger har bedömts som otillfredsställande ekologisk status, med som 
främsta orsak påverkan av övergödning. Enligt gällande miljökvalitetsnormer ska sjön uppnå god 
ekologisk status senast 2027.
Detta önskar vi bidra till, med en långsiktig och hållbar avlopps lösning på Vinön.

Effekter av Hjälmarens låga vattenstånd
P.g.a. det låga vattenståndet i Hjälmaren har många fastigheter fått minskat eller inget vatten alls 
kvar i grävda eller borrade brunnar. Flertalet har borrat efter dricksvatten och då fått saltvatten 
istället. Detta innebär ett hinder för fortsatt utveckling av ombyggnationer och/eller nybyggnationer 
av fastigheter på Vinön. Vi har dock ett stort intresse av människor som vill köpa hus eller tomt på 
Vinön.
74 st fastighetsägare är utan dricksvatten eller har vatten som ej är godkänt vilket är en mycket 
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allvarlig och inte acceptabel situation. Det finns stora risker att samtliga brunnar kan få saltvatten i 
sina nuvarande brunnar vid ev. ytterligare brunnsborrningar eller vid fortsatt lågt vattenstånd, enligt 
Niklas Uppström som har en ingenjörsutbildning med vatteninriktning och arbetar på Geosigma i 
Uppsala med vattenflöden.

Under stora delar av året 2020 kunde inte ÖSAB komma ut via färjan p.g.a. grundkänning av för 
lågt vattenstånd. Det har även varit skador i mark vid färjelägena. Det har inneburit att det inte har 
kunnat slam tömmas i den utsträckning som det ska efter behov av våra avloppsanläggningar då 
maxvikten på färjan varit på endast 40 ton.
Det innebar att flera fick översvämningar i sina avloppsanläggningar. I nuläget har Trafikverket 
beslutat att förlänga max 40 ton på färjan t.o.m. 2021-02-28. Därefter kan det bli en förlängning av 
beslutet. Det innebär att mycket blir sårbart på Vinön då vi är beroende av färjan och max gränser 
av vikten. I vanliga fall ska färjan kunna belastas av 60 ton.

Vinöns VA-arbetsgrupp
Följande personer ingår i arbetsgruppen: Rose-Marie Hellén, Solveig Eriksson, Peter Kumlin, Sten 
Karlsson, Magnus Karlsson, Johan Nilsson, Ingemar Andersson samt Birgitta Åberg Andersson.

Slutord
Utifrån ovanstående beskrivning och fakta önskar vi snarast att Länsstyrelsen beslutar att Vinön ska 
bli ett VA-verksamhetsområde.
Vi anser att med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning och avlopp i ett större sammanhang på Vinön.
Vi vill därför att Länsstyrelsen inleder ett tillsynsärende för bedömning av kommunens skyldighet i 
enlighet med 6 § i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.
Vi vill också att om Länsstyrelsen finner ett behov föreligger i enligt med 6 § också tar ställning till 
om kommunen ska föreläggas med stöd av 51 § lagen om allmänna vattentjänster att inrätta ett VA- 
verksamhetsområde på Vinön. Ett sådant föreläggande bör ställa krav på att kommunen senast inom 
ett år har bestämt/beslutat verksamhetsområdets omfattning på Vinön enligt Länsstyrelsens 
anvisningar samt att åtgärderna ska vara utförda senast inom tre år (senast 1 april 2024).
Föreningen anser att den praxis som uttrycks i avgörande från Svea hovrätt, dom 2012-03-16 i mål 
3403-11, respektive MÖD 2010:28 ger stöd för ett sådant beslut från Länsstyrelsen i detta ärende då 
avloppsförhållanden på Vinön behöver åtgärdas.

Med hänvisning till vår bakgrundsbeskrivning så har vi utrett förutsättningarna för en lokal lösning 
med ett reningsverk på Vinön. Vi ser dock inte i dagsläget att det finns tekniska och ekonomiska 
förutsättningar för oss att uppföra ett reningsverk på Vinön som inte påverkar förutsättningarna 
negativt för att miljökvalitetsnormer ska uppnås till år 2027 i Hjälmaren.
Vi som förening anser att det är viktigt att kommunen bygger ut kapaciteten för att ta emot 
avloppsvatten och tar höjd för en sjöavloppsledning från Vinön samt att denna process inte stannar 
upp.
Föreningen ser därför som viktigt att samrådsprocessen för utökad verksamhet vid Odensbackens 
reningsverk, som initierats via Länsstyrelsens ärende 551-5483-2020, genomförs med beaktande av 
att ett behov föreligger för att ta emot avloppsvatten från Vinön.

Page 4 of 44



Vi anser vidare att ett föreläggande enligt 51 § lagen om allmänna vattentjänster inte behöver 
avvakta ett nytt och utökat tillstånd för Odensbackens reningsverk då det bör finnas andra tekniska 
lösningar för kommunen att uppfylla kraven i 6 § lagen om allmänna vattentjänster.
Vi vill dock att Länsstyrelsen, i händelse av att samråds-/tillståndsprocessen för nytt tillstånd vid 
Odensbackens reningsverk avstannar, överväger att påskynda den processen vid behov.
Ytterst bör det vara möjligt för Länsstyrelsen/miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen att på 
eget initiativ, även utan att det påkallats av tillsyningsmyndigheten, förelägga kommunen om att 
söka nytt tillstånd.

Vänligen Birgitta Åberg Andersson
Ordförande i Vinöns kultur- och hembygdsförening samt ansvarig för arbetsgruppen VA på Vinön
birgitta.framtiden@live.se
073 290 50 20
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Receptstafett 
Jag startar här en receptstafett och jag börjar med en pumpasoppa! När det är dags att ta 
bort halloween-pumpan på trappan så kan du göra soppa på pumpan, det är fantastiskt gott! 
I nästa Ö-blad är det någon annan som har stafettpinnen!  /Catrine 

 

 

Pumpasoppa med ingefära och kokosmjölk 
4 personer och 40 minuter 

 
Ta vara på säsongens härliga pumpor! Pumpasoppa, kanske gjord på butternutpumpa, blir 
krämig och len med kokosmjölk och får lite sting av ingefära.  
 

Ingredienser: 
500 g  pumpa - utan skal och kärnor t ex butternutpumpa 
1  äpple 
1 gul lök 
2 msk  smör 
6 dl  vatten - kokande 
2  hönsbuljongtärningar 
1 burk  kokosmjölk 
0,5 tsk  sambal oelek 
1 - 2 msk  ingefära - riven 

salt, peppar 
1 msk  honung 
1 msk  limesaft - pressad 
 
Till garnering: 
  olivolja 
1  röd paprika - tärnad 
0,5 dl  pumpakärnor - rostade 
2 msk  persilja - hackad 
 

Gör så här: 
1. Skär pumpan i bitar. Dela, kärna ur och skär äpplet i bitar. Skala och hacka löken. Fräs 

pumpa, äpple och lök i en gryta med smör i 5 minuter. Späd med vatten och tillsätt 
buljongtärningarna. Låt soppan koka upp och sedan sjuda tills pumpan är mjuk, 15-20 
minuter. 

  

2. Mixa soppan med mixerstav. Rör ner kokosmjölk och smaksätt med sambal oelek, 
ingefära, salt, peppar, honung och limesaft. Låt soppan koka upp. 

  

3. Garnera med olivolja, paprikatärningar, rostade pumpakärnor och hackad persilja. 
Servera med exempelvis pumpabröd och smör 

 
 
 
 



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 44 1 måndag   

 2 tisdag 18.00 Brandövning 

 3 onsdag 18.00 Tjejträff   

 4 torsdag   

 5 fredag 9–11 Vinöns kyrkis i Missionshuset                                                                                                           

 

6 lördag  
Värdshuset öppet lörd-sönd  se annons                                     Alla Helgons dag 

Gustav Adolfsdagen 

 7 söndag 16–17 Biblioteket öppet                                                                                                                                                                                     

vecka 45 8 måndag  Sophämtning                                                                                                                                                                                                                                     

 9 tisdag 12.30 Lunchservering i skolan obs! Anmälan se annons 

 10 onsdag 18.00 Tjejträff 

 11 torsdag   

 12 fredag 9–11 Vinöns kyrkis i Missionshuset 

 13 lördag  Värdshuset öppet lörd-sönd 

 14 söndag 16–17 Biblioteket öppet                                                                                     Fars dag                                                                                                   

vecka 46 15 måndag   

 16 tisdag   

            17 onsdag 18.00 Tjejträff  

 18 torsdag   

 19 fredag 9–11 Vinöns kyrkis i Missionshuset 

 20 lördag 
 

17.00 
Värdshuset öppet lörd-sönd 
Underhållning i Missionshuset se annons  

 21  söndag 
13.45 
16–17 

Gudstjänst i Missionshuset Mikael Schmidt - kaffe 
Biblioteket öppet                                                       

vecka 47 22 måndag  Sophämtning 

 23 tisdag 12.30 Lunchservering i skolan obs! Anmälan se annons 

 24 onsdag 18.00 Tjejträff 

 25 torsdag   

 26 fredag 9–11 Vinöns kyrkis i Missionshuset 

 27 lördag  Värdshuset öppet lörd-sönd 

 28 söndag 16–17 Biblioteket öppet                                                                                 1:a advent 

vecka 48 29 måndag   

 30 tisdag   

December 1 onsdag 18.00 Tjejträff 

 2 torsdag   

   

 

 

     

 

november 2021 
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