Några ord från redaktionen…
Dags för det sista Ö-bladet för i år. Tiden rusar iväg och redan advent. Lagom till
1:a advent kom också kylan med minusgrader och även om det inte är snö på
marken, så är det vackert med vit frost och julstämningen börjar infinna sig när
man ser alla ljusslingor och ljusstakar och stjärnor som lyser i många fönster.
Decembernumret innehåller redovisning av enkäten som gick ut tidigare i höstas. Tack Johan och
Daniel! Vilket enormt arbete ni lagt ner. Så tydligt och lättöverskådligt resultat ni presenterar.
Vi får också recept på lite julgodis som Filippa tipsar om i receptstafetten. Vem tar över
stafettpinnen till januarinumret?
En redovisning från Evas och Rosies SRF-resa till Marstrand nyligen får vi också läsa om.
Den 7 december är det jullunch i skolan och den 11 december är det julmarknad i skolan, om det
och mycket mer kan ni läsa i detta Ö-blad.

God Jul och Gott Nytt År!
önskar
månadens redaktör/Maj

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.
____________________________________________________________________________________________________________________________

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!

Information från Vinöns kultur-och hembygdsförening
December
Fyllnadsval genom extra årsmöte lördag 11 december klockan 11.00
Styrelsen är på grund av flera avhopp under hösten inte beslutsför. Mötet kommer därför
att behandla ett fyllnadsval där tre ledamöter ska röstas in i styrelsen. Dessa kommer att
sitta fram till ordinarie årsmöte våren 2022. Valberedningens förslag är Christina Ekblad,
Ingegerd Erlandsson och Rita Tammerman Eklund. En kallelse har gått ut till alla
medlemmar. Mötet kommer att hållas i Missionshuset innan julmarknaden.
Jullunch och julmarknad
7 december är det dags för jullunch och 11 december julmarknad. Båda evenemangen blev
inställda förra året på grund av pandemin men gör nu en efterlängtad återkomst!
Se separata annonser längre fram i Ö-bladet för mer information.
Kalender 2022 och julkort
Tack vare många fina medlemsbidrag även i år så finns det en kalender för 2022 att köpa.
En perfekt julklapp! Köp din kalender på julmarknaden, i skolan eller vid värdshusets
julmarknad 11 och 18 december. Det går även att köpa den direkt av Mariann Karlsson,
070-171 51 38 eller mariann.karlsson123@gmail.com. Kostnad 120 kronor och kan
betalas kontant eller till Swish 123 396 25 29. Vinsten går oavkortat till
hembygdsföreningen. Det finns även julkort att köpa. Kostnad 10 kronor.
Ny belysning i Missionshuset
Catrine Neiler och Yvonne Karlsson har sett till att vi fått nya fina taklampor till
Missionshuset. Den 17 november satte Catrine och Tomas Neiler upp den nya belysningen
och Alf Widlund lånade ut en ställning som gjorde det hela möjligt att genomföra. Tack
allihop!
Avgående personer i valberedningen
Under hösten har Eva-Marie Olsson och Sten Karlsson valt att lämna valberedningen. Tack
för det arbete ni lagt ner genom åren! Kvar i valberedningen är Eva Widlund som gjort ett
enormt jobb med att hitta kandidater för att fylla upp styrelsen. Tack Eva!
Nästa styrelsemöte äger rum 12 december. Medlemmar är som vanligt varmt välkomna att
höra av sig med förslag, frågor och funderingar till hembygdsforeningen@vinon.se

STYRELSEN INOM VINÖNS KULTUR-OCH HEMBYGDSFÖRENING ÖNSKAR ALLA
MEDLEMMAR EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

Utveckling av Hjälmaren som rekreationsområde
Den 4 november tog Vinöns kultur-och hembygdsförening emot en remiss från
Gustav Axberg, projektledare inom stadsbyggnad, på Örebro kommun. Vi var med
på en sändlista tillsammans med politiska nämnder inom Örebro kommun, olika
markägare på fastlandet, berörda offentliga organisationer samt delar ur näringsliv
och civilsamhälle.
“ Örebro kommun har under 2021 formulerat en strategi för utveckling av
Hjälmaren som rekreationsområde. Enligt beslut i Programnämnd
samhällsbyggnad 2021-10-29 remitteras denna nu och synpunkter tas
gärna emot. Remissperioden pågår till och med den 28 februari 2022, se
bifogat remissmissiv för mer information. “
Vi i styrelsen tog upp remissen på vårt senaste styrelsemöte och bestämde att
vi vill informera så många som möjligt om detta. Vi har bland annat
vidarebefordrat remissen till näringsidkare på ön.
En tanke finns om att anordna ett dialogmöte där vi kan diskutera vad som är
bra och mindre bra med remissen. Kanske att någon form av arbetsgrupp kan
startas upp med mål att skicka in ett svar till kommunen.
Mer information i kommande nummer!
// Styrelsen inom Vinöns kultur-och hembygdsförening

jullunch
serveras tisdag 7 dec kl 12.30
Pris 180:-/person
Anmälan senast 1 dec till Mariann Karlsson
070 – 17 15 138 eller mariann.karlsson123@gmail.com

Varmt välkomna alla lunchgäster!

JULMARKNAD PÅ Vinön
lördag 11 december kl.13.00-16.00
Ta med vänner och bekanta och kom till Vinöns skola
FÖRSÄLJNING AV:

❖ Vinöprodukter som saft, sylt hembakt och julgodis
❖ Marknadsgodis säljes av Småföretagarna
❖ Hantverk, julkort med hälsning från Vinön och böcker om Vinön,
DVD-film ”Öar i Hjälmaren”, 2022 års kalender
❖ Dörrkransar
❖ Textilt hantverk
❖ Kaffe med dopp, glögg och pepparkakor

VälkommeN
Vinöns Kultur och Hembygdsförening

Vinöns värdshus i december

JULBORD
4 dec 12.00 - 20.00
5 dec 12.00 - 17.00

17 dec Abonnerat
18 dec 12.00 - 22.00 Julbord
19 dec 12.00 - 17.00 Julbord

11 dec 12.00 - 22.00 Julbord
12 dec 12.00 - 17.00 Julbord

Stängt över jul och nyår
öppnar åter den 29 januari 2022

Bodarna vid värdshuset är öppna följande tider
11 december kl 12.00 - 15.00 och 18.00 - 19.00
12 december kl 12.00 - 15.00
18 december kl 12.00 - 15.00

KYRKIS
3 december
Vi är i Lännäs och bakar pepparkakor och gör en vandring i kyrkan.
10 december
Det är kyrkis på Vinön igen och det blir sista gången för i år!

Med dessa pysselalster hälsar Carina Berg alla

En God Jul och ett Gott Nytt År!

Varmt tack till Er alla som på olika sätt
visat deltagande vid vår käre Markus Larssons
bortgång och begravning.
Maud och Gunilla

Representantskapsmöte för Skärgårdarnas Riksförbund på Marstrand

I mitten av november var det så äntligen dags att få
träffas utan skärmar och digital teknik och vi hade fått
möjligheten att få åka till Marstrand i Bohuslän. Det
var då över två år sedan som det var ett fysiskt större
möte i SRF och det var på Hven. Sedan dess har det
blivit digitala årsstämmor och Representantskapsmöten. På Marstrand var det 10 medlemsföreningar
som var representerade på mötet. Styrelsen för SRF
och representanter för arbetsgrupperna fanns också
på plats och vi hade mycket att ta igen av småprat.
Här anländer SRF-deltagare med linfärjan
Vi tycker att det har fungerat bra att göra mycket
Lasse-Maja till Marstrandsön.
digitalt men det är ändå så väldigt bra att få träffas och
kunna få lite mer bakgrund och få veta lite mer om hur
det är på öarna och hur det är i arbetsgrupperna, vad som är viktigast och mest intressant nu.

Bohusläns skärgårdsråd
Eftersom vi var i Bohuslän fick Bohusläns skärgårdsråd (BSR) med Lena Kjellman i spetsen berätta
vad man håller på att jobba med. BSR har en stor utmaning i att man har en så utsträckt förening,
från Koster i norr till Göteborgs skärgård i söder. Det bor många människor inom detta område på
öarna och i kustsamhällena, men det är också stora avstånd som gör att det är svårt att träffas.
Därför ska man jobba för att bli bättre inom digitaliseringen så att man slipper att resa så mycket
på möten. Ett annat spännande område som man vill titta mer på är kommunikationer till och från
öarna, och då främst hur kollektivtrafiken fungerar, och där det inte fungerar så vill man skapa
system så att det faktiskt gör det. Om man kommer med spårvagn och är försenad i några minuter
så missar man färjan/passagerarbåten och får vänta i en timme eller två. Då skulle det ju i stället
kunna samordnas så att spårvagn och färja/båt kan kommunicera och människor slipper vänta.
Det här arbetet är väldigt intressant och vi andra är nyfikna på att få veta vad man kommer fram till.

SRF:s strategiarbete och verksamhetsansökan
Det stora arbetet som gjordes på lördagen var att jobba med den strategi som SRF ska följa de
närmaste åren. Medlemsföreningarna har i förväg fått prioritera bland olika områden som man
tycker att SRF ska jobba med. De frågor som SRF har valt ut att arbeta med lite extra under den här
perioden är: näringsliv, samhällsservice, boende, kommunikationer och utbildning.
Från VKHF har styrelsen kommit fram till att vi vill att
samhällsservice och näringsliv ska prioriteras, men vi har
också påtalat att alla frågor är viktiga.

Nygamla gruppledare för Blåljusgruppen, RoseMarie och
Birgitta från Idö i Småland tar nya tag med gruppens arbete.

Under lördagsförmiddagen diskuterades vilka frågor föreningarna
tycker är viktiga. Men också vilka frågor som arbetsgrupperna
håller på att arbeta med.

Vikten av resultat
När vi inom SRF söker verksamhetsbidrag måste vi lära oss att jobba
utifrån vissa ramar, där Näringsdepartementet vill se resultat av de
medel de delar ut. Därför måste vi formulera ansökan så att vi kommer
att skapa mätbara resultat. Vi fick veta att när något inte har försämrats
kan det också räknas som ett positivt resultat, vilket är helt sant men
också intressant eftersom man inte alltid tänker så!

Eva som är gruppledare för
skolnätverket berättade om
den digitala 10-årsfesten
som hölls i september.

Påverkanstorg
På lördag eftermiddag genomfördes ett påverkanstorg där alla föreningar som ville fick ett bord
där man presenterade sig och så fick alla i styrelsen ett bord där alla fick diskutera med styrelseledamoten vad man tycker är viktigast och olika vinklar på olika ämnen. Tidigare möten har vi fått
reda på vad alla föreningar jobbar med och har kunnat rapportera det här i Ö-bladet men så var
inte fallet denna gång. Men ett litet tips är att titta på Youtube på de små filmklipp som man på
Holmön fått hjälp av kommunen att spela in. De är verkligen bra och sammanfattar väl hur öbor
jobbar med de utmaningar som finns i vardagslivet men också det fantastiska med att bo på en ö.
Sök på Holmömodellen om inte länken fungerar. (https://youtu.be/oHUdLiCd5ic).

Viktig mingeltid
Under kvällen innan middagen fick vi veta
mer om Carlstens fästning som vi bodde på
och efter middagen genomfördes det en
musiktävling eller ett ”kör-battle” som alla
vann. Men framför allt hann vi prata av oss
om allt som har med skärgårdsliv att göra:
båtar, färjor, skolskjutsar, jordbruk, turister,
väder, barn som flyttar hemifrån för att de
ska gå i skolan, ja allt möjligt. Många skratt
och glada öbor!
På söndag förmiddag var det Representantskapsmöte där viktiga frågor och beslut togs om
Riksförbundets fortsatta arbete. Efter en inspirerande helg åkte vi, Eva och RoseMarie hem
fullproppade med inspiration och nya glada minnen och nya aspekter på hur det är att leva i vår
fina skärgård!
RoseMarie och Eva
Foto: Eva och Anetté Larm Johansson
SRF:s styrelse 2021
Ordförande Lotten Hjelm, Jungfruskär
Vice ordförande Bengt Svensson, Visingsö
Sten-Åke Persson, Hven och Sune Fogelström, Möja
Tre nya ledamöter
Margareta Bohlin, Åstol och Maria Malmlöf, Hasselö
samt Joar Sandström, Holmön

JULHÄLSNINGAR
2021
Vi önskar alla en
God Jul och ett
Gott Nytt År

En God Jul och ett
Gott Nytt År

Jan och Inger

Susanne, Filip,
Saga och Tuva

önskar

En God Jul
och ett
Gott Nytt År
önskar
familjerna Löfsäter

Jättefin Jul och ett
riktigt Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År
önskar
Fanny och Johan

God Jul och Gott Nytt År
till
släkt, vänner och
bekanta
önskar
Eva och Bengt
Svensson

önskar vi till er alla på
Vinön och på färjan!
Tänd era ljusstakar så de lyser upp i mörkret!

Aina, Christer och Disa

God Jul
och
Gott Nytt År

God Jul
och
Gott Nytt År

önskar vi alla vänner
och bekanta
Barbro och Sune

tillönskas Er alla!
Mariann och Sten

Vi önskar er alla en riktigt

God Jul
och
ett Gott Nytt År
Elin, Jonas, Elton, Ebba och Alicia

Vi önskar er en riktigt

God Jul och
Gott Nytt År
& allt det bästa inför
det nya året.
Vinöns Värdshus
Mari med personal

God Jul och
Gott Nytt År

God Jul och

önskar
Maggan och Sofia

önskar vi Er alla på ön.
Anita o Gunnar

Gott Nytt År

En God och fridfull Jul
och Gott Nytt År
önskar vi er alla
Eva och Bernt

GRATTIS
Karl-Erik 15 år den 16/11 och nybliven traktorägare/Farmor
Martin 45 år den 20/12 / Anita
Olle-Gustav 12 år den 22/12 /Farmor

Kaffetårtor och smörgåstårtor
kan beställas alla dagar
Pris:
8 pers
10 pers
12 pers
15 pers

kaffetårta

smörgåstårta

230:260:290:350:-

340:400:460:540:-

Ring Sten Tel: 070-239 02 11

Vinöns Bibliotek
har öppet söndagar 16-17

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

Välkomna
hälsar Yvonne!

KOSTNADER

Tjejträffar
i dec onsdagar kl 18.00
1/12 Julpynta
8/12 Förbereda inför julmarknaden
15/12 Julavslutning

Varmt välkomna alla som vill!

Föreningsmedlem

Övriga

Dygnshyra
Veckohyra

500:2000:-

250:1000:-

God Jul
och
Gott Nytt År
önskas alla
av Solveig med familj
däremot önskas ingen uppvaktning på min
födelsedag i december
Solveig

Välkommen att beställa rökta produkter till jul.
Vi har varmrökt lax, najadlax, laxröra och laxpaté.
Ring för beställning, Catrine: 0739 40 00 61
Vi önskar alla nya och gamla kunder en riktigt
god jul och ett gott nytt år!
Önskar Tomas & Catrine

www.nygårds.se

OBS!

Handla24

OBS!

Vecka 51, 52 och 1 är det matbeställning på måndag med leverans på tisdag!

Köp den fina kalendern för 2022
Den som ni medlemmar har bidragit med fina foton till!
Det är Elin Damberg som har tagit det vackra omslagsfotot.
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.

Receptstafett
Fyra favoritrecept i juletider
Det här är mina absoluta bästa julrecept! /FilippaJennebo

Grönkålspaj med valnötter

Lennartkaka

Pajdeg
150 g smör
3 ½ dl vetemjöl
Ca 2 msk iskallt vatten

Ingredienser
200 g smör
2 ½ dl strösocker
3 ägg
Skal och saft av 1 apelsin
5 msk syltade apelsinskal
Ca 4 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
80 g mörk blockchoklad

Fyllning
250 gr grönkål
2 rödlökar
2 dl valnötter
3 ägg
2 dl vispgrädde
1 dl mjölk
200 gr chévreost
1 msk smör
1 tsk salt
2 krm svartpeppar
Gör så här
Hacka snabbt ihop smör och mjöl,
allra helst i matberedare. Tillsätt
vattnet och fortsätt mixa tills du har
en deg. Låt ligga kallt i 30 minuter.
Repa och grovhacka grönkålen. Koka
den i lättsaltat vatten i 5-10 minuter.
Låt rinna av i ett durkslag.
Skala, halvera och skiva löken tunt.
Fräs lök och kål i smör på lagom hög
värme i en stor stekpanna några
minuter. Krydda med salt och peppar.
Sätt ugnen på 200 C. Tryck ut degen i
en pajform. Nagga degen med en
gaffel. Förgrädda pajskalet i 10
minuter mitt i ugnen. Grovhacka
valnötterna. Vispa ihop ägg, grädde
och mjölk. Lägg kålblandningen i det
förgräddade pajskalet. Smula över
chévren och häll äggstanningen i
formen. Strö över valnötterna.
Grädda pajen i nedre delen av ugnen
35-40 minuter.

Gör så här
Rör socker och smör vitt och poröst.
Tillsätt äggen, det syltade apelsinskalet,
saft och rivet skal från apelsinen. Blanda
mjöl och bakpulver. Hacka chokladen
grovt. Mjöla den något. Rör ner
alltsammans i smeten. Häll upp i smord
bröad springform (ca 23 cm i diameter).
Grädda i 150 C i cirka 40-45 minuter.
Pudra den färdiggräddade kakan med
florsocker och riv över apelsinskal och
choklad. Servera med vispgrädde.

Recepten är hämtade från:
Buffétidningen nr 12, 2012
Rosendals Trädgårdscafé, Monica Ahlberg
Julgodis (SEMIC bokförlag)
Receptfavoriter.se

7-minuterskola
Ingredienser
4 msk smör, drygt 50 g
2 dl socker
1 dl mörk sirap
3-4 msk kakao
1 krm vaniljsocker
Låt smöret börja smälta i en
kastrull. Lägg snabbt i övriga
ingredienser och blanda väl. Koka
upp och sänk värmen något men
inte mer än att kolan bubblar
ordentligt. Koka i exakt 7 minuter
utan omrörning. Rör man i kolan
blir den sockrig istället för seg.
Häll upp i en liten fyrkantig
pappersklädd form och låt
halvstelna. Klipp eller skär i
lagom stora bitar och förvara
svalt. Klä (om du orkar) in varje
bit i lite smörpapper.

Byggardeg tillpepparkakshus
(En lite fastare pepparkaksdeg som
får husen att inte sjunka ihop innan
julafton och som givetvis också går
att äta)
Ingredienser
1,5 dl sirap
2 dl socker
75 g smör
1 msk ingefära
1 msk kanel
0,5 msk malda nejlikor
2 dl mjölk
0,5 msk bikarbonat
12 dl vetemjöl
Gör så här
Hetta upp socker, sirap, kryddor
och smör i en kastrull.
Tillsätt mjölken och låt svalna. Rör
ihop mjöl och bikarbonat i en
bunke. Slå över vätskan och arbeta
ihop till en deg, förslagsvis i
matberedare. Låt vila i minst en
timme i kylen (eller till nästa dag).
Bakas på 175 C i ugnen.

RESULTAT FRÅN ENKÄTEN OM VATTEN - OCH AVLOPPSFRÅGOR
Till hembygdsföreningens styrelsemöte i oktober lämnade vi, Johan Sundin och Daniel
Lindberg, in ett förslag om att genomföra en ny enkät om vatten- och avloppsfrågor bland
Vinöns fastighetsägare. Detta med motiveringen att ”ett eventuellt kommunalt
verksamhetsområde på Vinön riskerar att leda till osämja bland föreningens medlemmar”.
Styrelsen biföll förslaget och under november har vi genomfört enkäten.
Vi vill rikta ett stort tack till alla som tagit sig tid att svara!
Vi har delat upp resultatet i tre delar som kan vara intressanta att studera var för sig.
1. Den första delen är Vinön som helhet. På hela ön finns 167 bebyggda fastigheter och
vi har fått in 108 svar.
2. Den andra delen är det område längs åsen som Örebro kommun preliminärt föreslagit
som kommunalt verksamhetsområde på ön (se karta 1). Inom detta område finns 88
bebyggda fastigheter och vi har fått in 57 svar.
3. Den tredje delen är det detaljplanerade området på norra sidan av ön (se karta 2).
Inom detta område finns 33 bebyggda fastigheter och vi har fått in 24 svar.

Karta 1 – Örebro kommuns preliminära förslag för verksamhetsområde på Vinön.

Karta 2 – Det detaljplanerade området på norra Vinön.

Det detaljplanerade området är alltså en del av det preliminära verksamhetsområdet, som i
sin tur är en del av ön som helhet.
På följande fem sidor redovisar vi resultatet av enkäten.
De som inte svarat på enkäten förekommer ej i statistiken. När ”inget svar” nämns i
statistiken så betyder det att fastighetsägaren svarat på enkäten men inte på den specifika
frågan.
För fråga 2, 3, 4 och 5 redovisar vi bara svar från fastigheter som har brunn. För fråga 8 och 9
redovisar vi bara svar från fastigheter som har avlopp.

FRÅGOR OM DRICKSVATTEN
Fråga 1. Vad har du/ni för brunn på din/er fastighet?

Grävd:

På hela ön:
53 st (49 %)

Inom det preliminära
verksamhetsområdet
25 st (44 %)

Inom det detaljplanerade området
9 st (38 %)

Borrad:

39 st (36 %)

25 st (44 %)

12 st (50 %)

Ingen:

16 st (15 %)

7 st (12 %)

3 st (12 %)

Ja:

På hela ön:
83 st (87 %)

Inom det preliminära
verksamhetsområdet
45 st (88 %)

Inom det detaljplanerade området
21 st (95 %)

Nej:

12 st (13 %)

6 st (12 %)

1 st (5 %)

SVAR

Fråga 2. Har du/ni indraget vatten i ert boende?

SVAR

Fråga 3. Har du/ni haft problem med brist på vatten?

Ja:

På hela ön:
15 st (16 %)

Inom det preliminära
verksamhetsområdet
9 st (18 %)

Inom det detaljplanerade området
3 st (14 %)

Nej:

78 st (82 %)

41 st (80 %)

18 st (82 %)

2 st (2 %)

1 st (2 %)

1 st (4 %)

SVAR

Vet ej / inget svar:

Kommentar: Samtliga brunnar med vattenbrist är grävda brunnar.

Fråga 4. Har du/ni haft problem med saltvatten i brunnen?

Ja:

På hela ön:
1 st (1 %)

Inom det preliminära
verksamhetsområdet
1 st (2 %)

Inom det detaljplanerade området
1 st (5 %)

Nej:

89 st (94 %)

48 st (94 %)

19 st (86 %)

5 st (5 %)

2 st (4 %)

2 st (9 %)

SVAR

Vet ej / inget svar:

Kommentar: Brunnen med saltvatten i är borrad, de har löst det med ett eget reningsverk.

Fråga 5. Har du/ni haft problem med föroreningar i brunnen?

Ja:

På hela ön:
10 st (11 %)

Inom det preliminära
verksamhetsområdet
4 st (8 %)

Inom det detaljplanerade området
1 st (5 %)

Nej:

80 st (84 %)

45 st (88 %)

19 st (86 %)

5 st (5 %)

2 st (4 %)

2 st (9 %)

SVAR

Vet ej / inget svar:

Fråga 6. Om du svarat ja, vilken typ av förorening?
De föroreningar som nämnts är lukt av svavel eller skiffer, kalk, missfärgning, beläggning och
partiklar. Ibland bara säsongsvis. Vissa har löst detta med filter/reningsverk.
Två svarande har haft problem med bakterier, varav den ena dock efter att arbeten
genomförts i brunnen.

FRÅGOR OM AVLOPP
Fråga 7. Har din/er fastighet ett avlopp?

Ja:

På hela ön:
79 st (73 %)

Inom det preliminära
verksamhetsområdet
43 st (75 %)

Inom det detaljplanerade området
18 st (75 %)

Nej:

29 st (27 %)

14 st (25 %)

6 st (25 %)

SVAR

Kommentar: en del fastigheter delar avlopp med grannar.

Fråga 8. Är avloppet godkänt av kommunen?

Ja:

På hela ön:
34 st (43 %)

Inom det preliminära
verksamhetsområdet
20 st (47 %)

Inom det detaljplanerade området
5 st (28 %)

Nej:

42 st (53 %)

22 st (51 %)

12 st (67 %)

3 st (4 %)

1 st (2 %)

1 st (5 %)

SVAR

Vet ej / inget svar:

Kommentar: en del avlopp är godkända för länge sen men skulle kanske inte bli godkända
idag.

Fråga 9. Har du haft problem med att avloppet översvämmats?

Ja:

På hela ön:
5 st (6 %)

Inom det preliminära
verksamhetsområdet
2 st (5 %)

Inom det detaljplanerade området
0 st

Nej:

74 st (94 %)

41 st (95 %)

18 st (100 %)

SVAR

Fråga 10. Om du svarat ja, vad var anledningen till detta?
Som anledningar till översvämmade avlopp har angetts stopp i rör, att infiltration behöver
förnyas, igenslammat utlopp och bristande kapacitet.

FRÅGOR OM DINA/ERA ÖNSKEMÅL
Fråga 11. Vilken lösning skulle du/ni föredra för avlopp?

SVAR
Enskilt / inget:

På hela ön:
67 st (62 %)

Inom det preliminära
verksamhetsområdet
32 st (56 %)

Inom det detaljplanerade området
11 st (46 %)

Kommunalt /
gemensamt:

35 st (32 %)

22 st (39 %)

11 st (46 %)

6 st (6 %)

3 st (5 %)

2 st (8 %)

Vet ej / inget svar:

Fråga 12. Vilken lösning skulle du/ni föredra för dricksvatten?

SVAR
Egen / ingen
brunn:

På hela ön:

Inom det preliminära
verksamhetsområdet

73 st (67 %)

35 st (61 %)

13 st (54 %)

Kommunalt /
gemensamt:

31 st (29 %)

20 st (35 %)

9 st (38 %)

4 st (4 %)

2 st (4 %)

2 st (8 %)

Vet ej / inget svar:

Inom det detaljplanerade området

TACK Christina,
en mångårig medarbetare i redaktionen
Christina Johnsson är kanske mest känd för att bidra med sina receptsidor i Ö-bladet, men
hon har gjort så mycket mer under många år. Hon har varit med i redaktionsgruppen och
satt ihop olika nummer, tagit hand om kopieringen ibland och bidragit med olika artiklar
och praktiska tips. Kanske någon minns att ni testade några av alla dessa tips.
KNEPEN SOM FÅR DINA UGNSPLÅTAR ATT BLI SOM NYA IGEN
7 SMARTA SAKER DU KAN GÖRA MED GAMLA ÄPPLEN
HEMLIGHETEN BAKOM VARFÖR DU SKA ÄTA ÄGG …. m.fl.

När Christina och Ulf har varit ute
på sina långseglingar har det
kommit resebrev till Ö-bladet lite då och då. Hade man
en bra kartbok kunde man försöka följa med hur de
seglade från hamn till hamn. När jag har varit på resande
fot har jag vid ett par tillfällen promenerat i en hamn och
tittat på båtarna och tänkt att här har faktiskt Ulf och
Camaret-Sur-Mare sista augusti 2002
Christina från Vinön varit med sin båt. Bland annat vid
ett besök på den lilla grekiska ön Kastellorizo, där
avståndet till Turkiet var så nära som halvvägs till Hampetorp. Jag hade rest med bil, tåg, flyg,
buss och båt för att komma så långt bort och dit hade Ulf och Christina seglat med sin båt ända
från Hjälmaren, visserligen under en längre restid så klart men det kändes ändå lite märkligt.
Vackra bilder har följt med i resebreven, som det från ett tidigt Ö-blad i september 2002.
De uppskattade receptsidorna med flera recept har funnits med sedan 2006. Innan dess kom
det enstaka recept lite då och då, som ett gösrecept redan i mars 2001 med repris i juni i år.
Christina har under senare tid tyckt att det har varit svårare att hitta på olika teman att leta på
recept till. Så nu är det dags för oss att tacka Christina för såväl alla recept som för allt annat
arbete med Ö-bladet. Kanske kan det bli något bidrag någon gång framöver ändå.
- Nu får andra ta vid, har Christina sagt och då kan vi glädjas åt att en Receptstafett redan har
startats. Hoppas på bidrag till varje nummer.
Christina och jag har tillsammans ansvarat för flera nummer av Ö-bladet.
TACK för ett gott samarbete! /Eva

Med en önskan om En riktigt GOD JUL
vill jag också rikta ett varmt tack till alla er
som på olika sätt medverkar till att vi har
ett Ö-blad varje månad här på Vinön.
Redaktionen /Eva

December 2021
vecka 48

vecka 49

vecka 50

1

onsdag

18.00 Tjejträff

2

torsdag

3

fredag

4

lördag

5

söndag

6

måndag

7

tisdag

12.30 Jullunch i skolan OBS! Anmälan

8

onsdag

18.00 Tjejträff

9

torsdag

9-11

Kyrkis i Lännäs
Värdshuset öppet

16-17 Biblioteket öppet, värdshuset öppet

2:a advent
Sophämtning

10 fredag

9-11

Kyrkis i Missionshuset

11 lördag

Värdshuset öppet, Julmarknad vid Värdshuset
11.00 Extra årsmöte VKHF i Missionshuset
13-16 Julmarknad i Vinöns skola

12 söndag

16-17 Biblioteket öppet, Värdshuset öppet, Julmarknad vid Värdshuset

13 måndag

Nobeldagen

3:e advent
Luciadagen

14 tisdag
15 onsdag

18.00 Tjejträff - julavslutning

16 torsdag
17 fredag
18 lördag
19 söndag
vecka 51

Värdshuset öppet. Julmarknad vid Värdshuset.
16-17 Biblioteket öppet, Värdshuset öppet

20 måndag

4:e advent
Sophämtning

21 tisdag

Vintersolståndet

22 onsdag
23 torsdag

H M Drottningens födelsedag

24 fredag
Julafton

25 lördag
26 söndag
vecka 52

Julotta i Lännäs kyrka se ”Sockenbudet”
10.00 Gudstjänst i Missionshuset

Juldagen
Annandag jul

27 måndag
28 tisdag

Värnlösa barns dag

29 onsdag
30 torsdag
Nyårsafton

31 fredag
Januari 2022

1

lördag

GOTT NYTT ÅR 2022!
Nyårsdagen

2

söndag

16-17 Biblioteket öppet

