Några ord från redaktionen…
Så här vid årsskiftet brukar det ju passa att sammanfatta det gångna
året, och blicka framåt. Jag går ifrån den traditionen, och bjuder på
några tips i kultur-svängen istället.
Under mellandagarna har Sveriges radio sänt Vinter i P1. Om ni inte
har hört Åsa Larsson så måste ni helt enkelt lyssna på det i efterhand,
det var helt fantastiskt bra. Lyssna med musik (man kan välja om man
lyssnar i efterhand), den var också väl värd att lyssna på. Bland annat
spelar hon ett par låtar med Sara Parkman, som också står för musiken
i På spåret.
11 november var det Tove Folkesson, författare som presenterade
Tankar för dagen i Sveriges radio. Avsnittet heter Anteckningar från en ö, och det var bland det bästa jag
har hört. Den borde ni verkligen lyssna på! Jag gör inga länkar här, men bägge programmen är lätta att
hitta. Om ni vill ha hjälp med länk eller att spela programmet är det bara att säga till.
Vi har ägnat ett par kvällar åt att se tv-serien Chernobyl på HBO. Jag vet att den kom 2019, men om ni
inte har sett den så bör ni se den. Bra story, bra regi av Johan Renck (Stakka Bo) och med Stellan
Skarsgård och Fares Fares i rollistan vid sidan av andra bra skådisar.
Johan tipsar om en bok som ni kanske kan ha i åtanke till december 2022, om ni inte kan tänka er
jultema efter jul. Det är Klas Östergrens novellsamling Julrevyn i Jonseryd som varmt rekommenderas.
Till sist ett litet recept i receptstafetten:
Rödbetssås till gös och pressad potatis, 4 personer: Skala och dela 2 rödbetor och 1 liten lök i bitar.
Koka med buljongtärning och 2 dl vatten i 10 minuter, mixa slätt med mixerstav. Tillsätt 0,5 dl creme
fraiche, vispa i 75 g rumsvarmt smör. 1 msk dijonsenap och 0,5 krm cayennepeppar ger pricken över i.
Servera gärna med riven pepparrot och gräslök.

Det var allt för den här gången. Gott nytt år!
Månadens redaktör Åsa Ödman
____________________________________________________________________________________________________________________________

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 .
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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 2022 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!

GOTT NYTT ÅR önskar Vinöns kultur-och hembygdsförening!
Information januari 2022
Nya styrelsemedlemmar
11 december blev styrelsen beslutsfattande igen genom inval av tre nya ledamöter.
Christina Ekblad, Ingegerd Erlandsson och Rita Tammerman Eklund sitter fram till ordinarie
årsmöte och kommer in med ny energi, bra tankar och idéer. Varmt välkomna! Vid
styrelsemötet 12 december 2021 valdes Tomas Zetterlöf till vice ordförande och Rita
Tammerman Eklund till kassör. Lars Eklund och Fanny Hedin Hedenbäck är kvar som
ordförande respektive sekreterare.
Föreningens arbetsgrupper
Inför 2022 har en del förändringar skett inom föreningens arbetsgrupper. Ekonomigruppen
har upplösts och ansvaret för dessa frågor ligger hos styrelsen. Mariann Karlsson och Peter
Kumlin har slutat som ansvariga i evenemangsgruppen respektive fastighetsgruppen. Stort
tack för det arbete ni lagt ner genom åren! Tomas Neiler är ny fastighetsansvarig.
Uthyrning av skolan och missionshuset
En enig styrelse har beslutat att föreningens medlemmar inte får hyra skolan eller
missionshuset till medlemspris, för att sedan hyra ut i andra hand till annan organisation
eller verksamhet. Detta kommer givetvis även att förtydligas i uthyrningsreglerna.
Filmvisning i missionshuset
Föreningen har fått låna en jättefin film-och musikanläggning av Tomas Zetterlöf.
30 december visades två barnfilmer och anläggningen kommer att finnas på plats
åtminstone januari ut, vilket öppnar upp för fler filmvisningar. Tusen tack Tomas! Och tack
även till Micke Zetterlöf och Oscar Nordström som ordnat med det tekniska i lokalen!
Swishavgift
Föreningens bank har meddelat att från och med 1 januari 2022 tillkommer en bankavgift
på 1,50 kronor varje gång en betalning med Swish sker till föreningar. Styrelsen har därför
beslutat att göra ett påslag på 2 kronor på alla avgifter kopplade till föreningen.

Missionshuset 135 år
Annandag jul var det gudstjänst i vårt
nyrustade fina missionshus. Det var även
den sista gudstjänsten som Lännäs
församling hade här på ön. Två församlingar
ska nu bli en församling, Asker-Lännäs
församling med tre kyrkor. Den största
kyrkan är Askers kyrka, sedan kommer
Lännäs kyrka och så Brevens kyrka.
Kyrkoherde Mikael Schmidt och Håkan Isacsson med sin gitarr.

På Trettondagen den 6 januari startar man upp den nya församlingen med ”Hela kyrkan
sjunger” i Askers kyrka. Då välkomnas även den nye kantorn David Berg och den 23 januari
blir det en konsert i Lännäs kyrka med den nyrenoverade orgeln. I slutet av januari, den 30
januari är det åter gudstjänst i Missionshuset här på Vinön, då i Asker-Lännäs församling.
Missionshuset firade 135 år just denna dag och det var något
som både Mikael Schmidt och Håkan Isacsson pratade om.
De har båda minnen från åren i missionshuset, Håkan redan
från unga år.
Extra högtidligt blev det när en av gudstjänstvärdarna,
Anna-Greta Olsson avtackades efter 50 års tjänstgöring inom
Lännäs församling med olika uppgifter. Hon var till exempel
församlingens kassör en gång i tiden. För några veckor sedan
avtackades även Leif Dahl efter 50 år som kantor och Linnea
i Boda som kyrkvärd.
Anna-Greta Olsson avtackades.

Ett kaffekalas blev det också denna annandag jul i Missionshuset. Yvonne Karlsson, som
också är gudstjänstvärd här på Vinön hade ordnat med kaffet och hon fick duka fram flera
kaffekoppar då det var många som ville vara med på denna speciella gudstjänst.
Eva Widlund

I Sockenbudet kan man läsa mer om övergången till en församling.
Tidningen har kommit i våra postlådor men finns även på
församlingens hemsida. På framsidan är det bilder på avgående
kantorn Leif Dahl på Lännäs och den nye kantorn David Berg.
https://www.svenskakyrkan.se/askerlannas/forsamlingsblad

Vi i Små Företagarna önskar tacka alla som handlade av oss på Julmarknaden inne på skolan. Det
var jättetrevligt! God fortsättning till er alla önskar Penny, Alice och William

Reflektion kring VA frågan, resan via Vinöns kultur- och
hembygdsförening
Stadgar för Vinöns kultur- och hembygdsförening
§ 1 MÅLSÄTTNING
Vinöns kultur- och hembygdsförening har till uppgift att verka för en levande ö, samt för de
boendes intressen i bred bemärkelse idag och för kommande generationer.
Föreningen skall arbeta för ett rikt kulturutbud för alla åldrar och inom Vinön tillvarata minnen från
gångna tider, samt möjliggöra och underlätta framtida boende. Föreningen är ideell samt
partipolitiskt och religiöst neutral.

Arbetsgrupper
Utifrån ovanstående målsättning skapades det olika arbetsgrupper inom föreningen för att tillvarata
medlemmars intressen, engagemang och kunskaper. Detta har bidragit till gemenskap och glädje
samt demokrati. De olika arbetsgrupperna har varit väl förankrade på styrelsemöten, dialogmöten
samt årsmöten.
Under de två senaste åren skapade styrelsen verksamhetsplaner utifrån arbetsgruppernas olika
delmål, som har presenterats på årsmöten, i fortsättningen är det bra om de skickas ut med kallelsen.
Alla arbetsgrupper har regelbundet rapporterat arbetet på styrelsemöten samt via Ö-bladet till
medlemmarna.
Jag som tidigare medlem, ledamot och de sista åren som ordförande inom föreningen har varit
enormt stolt över den fina målsättningen och marknadsfört vår förening i många olika sammanhang.
Det finns ingen annan förening i Östernärke som har sökt och fått så många ekonomiska bidrag,
som vår förening. Vår förening har haft en hög status!
Som ordförande i föreningen var min vision att alla vinöbor skulle känna sig välkomna och
värdefulla på Vinön. Att vi tillsammans skulle skapa en ”vi-känsla” mellan heltids- och
deltidsboende. (Vi kom en bit på väg...) Jag intervjuade ett flertal nyinflyttade, till ett Ö-blad mm.
Samt enligt tradition åkt runt med välkomstblommor till nyinflyttade vinöbor. Jag (privat) bidrog
även till att några deltidsboende kunde köpa både hus och tomtmark på Vinön.

Bakgrund
Vid ett protokoll fört vid ett stormöte i Vinöns missionshus den 19/12-1992 så lyftes bl.a.
frågan ”Hur ska frågor om avlopp och infiltration lösas”? På den tiden var Sune Mohlin
ordförande.
Första gången som Örebro kommun själva presenterade ett förslag till verksamhetsområde via
avloppsrådgivare Stefan Sjögren, P-O Wallgren, bygglovsfrågor samt Kalle Selander
landsbygdsutvecklare, var i maj månad 2014 i Missionshuset. VA-arbetsgruppen bildades under
2014 med målsättningen och önskan att skapa en modern och hållbar infrastruktur gällande vatten
och avlopp på Vinön.
Kommunen hade antagit en plan som säger att kommunalt vatten och avlopp (VA) kommer att
projekteras på Vinön 2017-2018, för att därefter byggas ut. Rådet vi fick på detta möte var också att
börja diskutera gemensamhetsanläggningar som kan anslutas till det kommunala nätet utanför
verksamhetsområdet. Arbetsgruppen tog ”time out” under några år då vi trodde att detta skulle bli
verklighet.
Under 2017 fick vi brev av Örebro kommun att planeringen av avlopp för Vinön var framflyttat till
2027, vilket vår arbetsgrupp inte ansåg vara bra eftersom vi inte lyckats skapa ett eget reningsverk

på Vinön, då ett antal boende varit helt negativa till det förslaget. Detta kom vi fram till efter en
enkätundersökning, förstudie och en lång process med stormöten med mera samt rapporter till
styrelsen och i Ö-bladet.

Vad hände?
Under årsmötet i maj månad valdes det en ny ordförande och en del andra nya ledamöter.
Alla punkter på dagordningen godkändes samt verksamhetsplanen med de olika arbetsgrupperna
presenterades, ingen hade något att erinra om denna på mötet, förutom önskemål om en arbetsgrupp
för vandringsstig som styrelsen senare bildade.
VA-arbetsgrupp hade ett öppet informationsmöte den 14 augusti. Ingen från styrelsen eller medlem
lyfte frågan att arbetsgruppen skulle skiljas från föreningen, på mötet. Däremot var det några
positiva inlägg. Vi fick mandat att arbeta vidare med VA-processen.
I Ö-bladet i september månad får vi alla läsa att nya ordföranden har för avsikt att driva frågan om
att skilja av arbetsgruppen för vatten och avlopp från Vinöns kultur- och hembygdsförening och
tänker ta upp det på kommande styrelsemöte. Han skriver att föreningen tappat några medlemmar,
och frågan hotar att fortsatt splittra både samhället på ön och föreningen.
Efter ordförandes skrivelse i Ö-bladet under september månad försökte arbetsgruppen VA att få till
en dialog och möte med styrelsen, vilket inte beviljades.

Avhopp från styrelsen och valberedning
Under sommaren och hösten så väljer fem ledamöter att lämna styrelsen och två stycken inom
valberedningen. Föreningen går miste om mycket kompetenta och engagerade ledamöter såväl inom
styrelse som valberedning, och i olika arbetsgrupper. Hur har detta påverkat glädjen inom
föreningen och på Vinön? Hur mår dessa människor idag?

VA-gruppen lämnar föreningen
Arbetsgruppen valde själva att gå på ett styrelsemöte i oktober för att försöka skapa en dialog och
en gemensam strategi över framförallt vår oro över grundvattnet. Då detta inte lyckades
beslutade arbetsgruppens medlemmar att upplösa arbetsgruppen i VKHF och ärendet hos
Länsstyrelsen finns inte längre kvar i föreningens namn.
Vid samma styrelsemöte efter vårt besök beslutade styrelsen att gå ut med en egen enkät gällande
Vatten och Avlopp, trots att föreningen inte ska arbeta med dessa frågor. Ingen vet hur resultatet ska
användas, därav svarade inte alla fastighetsägare på enkäten. (För övrigt en fin enkät.)
Varför har det inte funnits en vilja till dialog och samarbete som har gynnat alla? Oavsett över vad
vi tycker, så kommer vi att behöva varandra och all kompetens för att lösa VA frågan på
Vinön.
Vi har sagt det förut att det finns säkert saker vi hade kunnat gjort bättre i processen, men vi har
jobbat på så bra vi har kunnat och skaffat oss mycket kunskaper och drivit olika processer som är
tänkta att gynna Vinön och vinöbor. Samt informerat i mängd och varit transparenta.

Socialt klimat på Vinön
I dagsläget är det två ”läger” på Vinön, de som önskar gemensamhetsanläggning eller kommunalt
VA och de som inte önskar något av detta eller vill anlägga enskilda avloppsanläggningar och egna
vattenbrunnar. Jag har full förståelse att denna ev. stora förändringsprocess kan skapa oro innan
beslut är fattade. Och då är det viktigt med samarbete och ödmjukhet. Vi alla borde kunnat lyssna
och integrerat varandras olika åsikter på ett moget och respektfullt sätt.

Vad har vi lärt oss?
Inom Örebro kommun finns det tydliga uppdragsbeskrivningar och kurs för samtliga föreningar för
ledamöter inklusive revisors- och valberedningsuppdraget. Detta är ett krav att leva upp till för att
kunna söka kommunala medel. Se gärna över dessa. De kan vara till en hjälp i nya styrelsen.
Nya styrelsen inom föreningen Hjälmarens vänner har nyligen deltagit i denna kurs. Kan
rekommenderas. Vi blir aldrig fullärda.
Ta tillvara medlemmars engagemang, kunskaper och intresseområden utifrån perspektivet
demokrati. Visa samtliga medlemmar respekt och ödmjukhet. Föreningens viktigaste intäkt är
medlemsavgifter därav måste en förening värna om alla medlemmar.
Tydliggör fattade beslut utifrån en mycket tydlig dagordning både vid styrelsemöten och
årsmöten. Vald justerare har ett angeläget uppdrag att säkerställa att protokoll är korrekta.
Skapa en öppen dialog i styrelse och mellan styrelse och medlemmar.

”Låt alla hundra blommor blomma”
Jag önskar slutligen alla ett gott nytt år 2022!
Birgitta Åberg Andersson

Kaffetårtor och smörgåstårtor
kan beställas alla dagar
Pris:

kaffetårta

8 pers
10 pers
12 pers
15 pers

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!

Tjejträffar
i jan onsdagar kl 18.00
12/1 Planering kommande träffar

KOSTNADER
Föreningsmedlem

Övriga

Dygnshyra
Veckohyra

500:2000:-

250:1000:-

Fotvård
Inger Murstam
kommer till Vinön
fredag 14 jan

19/1 Inget program fastställt
26/1 Inget program fastställt

Varmt välkomna alla som vill!

Tidsbokning på telnr
070-393 49 12

Odlingsträff med gänget i tjejligan
I oktober förra året hade jag frågat om tjejligan om vi kunde göra en av träffarna till en kväll
om favoritsorter bland det man vill odla. I gänget finns det en stor kunskap om sorter som
passar bra att odla på Vinön. Det blev två timmar där vi gick igenom våra favoriter bland
tomater, paprika, sallat och andra grönsaker. Vi hade med oss frökataloger från Lindbloms
frö och Impecta men även sorter från Runåbergs fröer var med i diskussionerna. Här
kommer några av favoriterna:
Tomat: Sungold; gänget tyckte att den är en av de godaste
tomaterna, det är en gul körsbärstomat som växter bra och kan ätas
som godis.
Andra favoriter är: Black plum, Gemini, Honeycomb, Zuchertraube,
Tigrella.
Mona berättar också att hon har från till några speciella Ida-tomater
som hon har fått via tidningen ”Kvällsstunden”, dessa tomater lite
mindre och riktigt goda.
Minipaprika: Favoriten heter Flynn och är en orange snack-paprika.
Sallad: Frillice och är en lyckad korsning mellan isbergssallat och plocksallat.
Godzilla är också god och även Cikoriasallat som det finns frön från
”fröbanken” att beställa.
Mache-sallat uppskattades att ha som sallat på hösten.
Dill diskuterades: Det är flera som inte har lyckats med dill men ett tips är
att så i flera omgångar.
Favorit-dill-sorter hos Tjejligan är: Superdukat och Dukat men sorten Buquet är också
omtyckta av tjejligan.
Rödbetor: Forono, Egyptisk plattrund, Moneta, men även polkabetor är uppskattade.
Basilika; Genovese stam 7 och även röd basilika Dark opal.
Sommarmorötter: Nantes Höstmorötter: Maestro och Laguna
Växthusgruka: Katarina är bra och ger en god skörd.
Frilandsgurka: Shoubert och Profi är bra utomhus.
Det här var några tips på sorter som gänget har provat och tyckte var bra, sen vet man ju
aldrig om de finns i sortimenten när frökatalogerna kommer. Men en trevlig kväll hade vi i
alla fall!
Bilderna har jag lånat från Impectas hemsida.
Hälsningar från RoseMarie!

Tolv nummer av Ö-bladet under 2021

Så här ser framsidorna ut på Ö-bladet under året som gått. Tidningen har sett olika ut under
åren, den har haft olika antal sidor och olika innehåll med bidrag från många medarbetare.
Vi har även haft återblickar med sidor från Ö-blad 20 år tillbaka i tiden. Nu blickar vi framåt
och förhoppningen är att vi ska kunna göra tolv nummer även under 2022.

Medarbetare till Ö-bladet sökes
Många som har arbetat med Ö-bladet har gjort det under lång tid. Det har lagts ner många
timmar för att vi värdesätter så vår ö-tidning. Redaktionsgruppen har nu minskat och vi
behöver nya medarbetare för att kunna fortsätta med Ö-bladet, helst varje månad som
tidigare eller annars något glesare.
Tanken var att få till en träff i början av året där vi kan prata om hur upplägget kan se ut under
2022. Nu blir det åter nya restriktioner kring fysiska träffar så vi får se när det kan bli. Alla som
har anmält intresse för att vara med i redaktionsgruppen på ett eller annat sätt blir kontaktade
när ett datum är bestämt.
Vi söker dig som kan vara med och skriva något till Ö-bladet, du som kan tänka dig att vara
månadsredaktör och sammanställa månadens bidrag, du som vill ansvara för någon viss
återkommande del eller du som kan kopiera tidningar på ö-kontoret. Det får gärna bli några
stycken som tillsammans är månadsredaktörer. För att få veta lite mer om arbetet kring vår
tidning, hör av er till vår e-post adress eller kontakta Eva Widlund, som är den som håller ihop
arbetet kring Ö-bladet. Du kan även kontakta någon i styrelsen för Vinöns kultur- och
hembygdsförening.
Bidrag till Receptstafetten, Barnens sida eller andra bidrag skickas till o-bladet@vinon.se
Eva Widlund nås även på telefon 0768 564692.
Redaktionsgruppen/ Eva

GOTT NYTT ÅR!
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Vad händer nästa månad på Vinön? Kom ihåg att meddela
redaktionen på o-bladet@vinon.se så det kommer med i
kalendariet.
Se även anslagstavlorna på Vinön!

Matbeställning

