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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, e-postadress: hembygdsforeningen@vinon.se   
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! 

Några ord från redaktionen…  
 
Dags för februari månads Ö-blad, ett månadsblad med 
mycket information. Vi får läsa om de bristfälliga buss-
möjligheterna från och till Hampetorp, ett ämne som vi 
säkert får återkomma till i Ö-bladet. Om postbilen som ska 
komma varje dag till ön, men bara lämna post varannan 
dag. Hur hänger det ihop månntro?  

Ett femtontal gula svävare svävade omkring på Hjälmaren 
under tre dagar, det var utbildning för svävarpiloter.  
Läs mer om detta i en artikel i tidningen. 

Ett glatt besked från Regeringen kom till Skärgårdarnas 
Riksförbund, vårt riksförbund. Läs mer i månadens Ö-blad. 

Året har börjat med en del fina vinterdagar med snö och is-aktiviteter. Bilden här ovan från 
1921 är en fantastiskt fin bild på flickorna från Kesnäs, Beda Betty och Britta. Så finklädda de 
var när de åkte skridskor! Längre fram i Ö-bladet bjuder vi på några fler vinterbilder från 
januari 2022. 

TACK alla medarbetare i detta nummer av Ö-bladet! Redaktionen önskar en god fortsättning  
på vintern! Framsidesbilden på den uppnosiga gösen är tagen av Rikard Widlund. 
 
Månadens redaktör Eva Widlund 

Bilden lades ut på facebooksidan Vinörötter 

av Eva Svensson. 

 

Vill du att det ska gå en buss från Hampetorp klockan 8.00?  
Jag startar här en namninsamling! Vill du att det ska gå en buss från Hampetorp klockan 8.00? (och inte 
som nu; 8.45) Då kan vi åka med 7.30 färjan. Bussen kl: 8.00 och från Odensbacken 8.15 vidare till Örebro 
cirka kl: 9  Längre fram i Ö-bladet kan du läsa om de nya busstiderna och även om Närtrafiken. 
 

Vid intresse att vara med; sms.a namn eller maila mig Catrine. 073 940 00 61, catrine.neiler50@gmail.com 
 

mailto:o-bladet@vinon.se
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Information från Vinöns kultur-och hembygdsförening 
Februari 2022 

 
Gåva till missionshuset 
Föreningen har via Irene Stenbom fått en fin träskulptur av den gamle silver-och guldsmeden 
Håkan Honk från Örebro. Han var verksam som smed fram till för ett par år sedan och är idag 
92 år. Skulpturen föreställer Jesu sista måltid och den står nu på plats i missionshuset. 
Styrelsen har skickat ett tackbrev till Håkan Honk och förhoppningsvis kanske han kan 
komma ut till Vinön någon dag och se den på plats. Tack till Irene som såg till att skulpturen 
kom ut till Vinön! 
  

 
 
Tisdagsluncherna 
På grund av det rådande smittläget och restriktionerna så måste vi tyvärr skjuta på de 
omtyckta tisdagsluncherna. Förhoppningsvis kan de kanske starta i mars istället men vi får 
helt enkelt avvakta och se. Mer information kommer i nästa ö-blad.  
 
Medlemsavgift 2022 
Medlemsavgiften för 2022 ska betalas in senast 31 mars. Avgiften är 150 :- för enskild 
person och 300 :- för familj och kan betalas in till bankgiro 190-1206 eller via Swish till  
123 396 25 29. Glöm inte att skriva 2022, namn och adress på meddelandet! 
 
Nästa styrelsemöte 
Söndag 13 februari klockan 13.00.  
Som vanligt går det bra att kontakta styrelsen på hembygdsforeningen@vinon.se  



- Halkiga och bra isar och ett perfekt väder. Vi är jättenöjda!  

 

Så sammanfattar Helge Skärlén, 

nationellt ansvarig för svävarverksam-

heten vid Sjöräddningssällskapet, 

intrycken av den utbildningshelg för 

svävarpiloter som arrangerades vid 

Herrfallet i Hjälmaren den 21-23 januari.  

 

 

Det var ett 30-tal svävarpiloter från ett stort antal räddningsstationer runt om i Sverige 

som samlats för att under tre intensiva dygn öva på allt från grundläggande körteknik till 

mer avancerad mörkernavigering. Att den som kör svävaren kallas pilot, beror på att 

svävaren, som är ett amfibiefordon och kan köra både över land och vatten är mer släkt 

med flygplan eller helikoptrar än något annat fordon. Eftersom den inte har kontakt med 

marken under färd, utan svävar på en luftkudde liknas det ungefär som att manövrera en 

smörklick i en het stekpanna.  

 

Helge Skärlén berättar vidare att det krävs 30 hovrade timmar, det vill säga timmar under 

gång, för att man ska bli godkänd som svävarpilot. Sedan måste kunskaperna och inte 

minst känslan, för att framföra en svävare hållas vid liv med egen träning och en 

obligatorisk avrostning varje år.  

  

Helge Skärlén var mycket nöjd med helgen på Hjälmarens is. 

Svävare på rad, samling vid Herrfallet inför dagens övningar. 

parkering vid Herrfallet 



 

Från vår egen räddningsstation RS 

Hjälmaren deltog Patrik Olofsson och 

Mikael Broström som konstaterade att 

mängden sten som sticker upp genom 

isen, var något som de andra 

deltagarna inte var riktigt beredda på. 

Men det är nyttiga erfarenheter att ta 

med sig för den som i mörker och dåligt 

väder, på ibland okända isar, ger sig 

iväg på ett räddningsuppdrag.  

 

- Det är ju därför vi övar, säger Mikael Broström. Du vet ju aldrig vad som väntar därute. 

Inte ens på vår hemmais Hjälmaren. 
 

Några av deltagarna vid helgens träff var helt nya som svävarpiloter, samtidigt som andra 

kunde räknas till kategorin ärrade veteraner. För de allra flesta var det dock första gången 

de var på Hjälmaren. Men troligen inte den sista. Blir det bara is nästa säsong, är nog 

sannolikheten stor att det blir en svävarträff på Hjälmaren även nästa år. Förutom 

genomgående bra förutsättningar för att genomföra ett evenemang som det här, finns det 

något annat som också väger tungt i sammanhanget. Närheten. 
 

- Vi stänger ju inte igen vår verksamhet, bara för att vi har en utbildningshelg och skulle det 

bli ett larm i något av de områden som våra räddningsaktioner normalt opererar i, så kan vi 

ändå ha resurser på plats ganska snabbt, tack vare Hjälmarens geografiska läge avslutar 

Helge Skärlén och lägger till att även om Norrland alltid har isbelagda sjöar på vintern, så 

ligger det ju lite långt bort. 
 

Text: Tomas Jennebo, Foto: Bengt Bronner  

 

Patrik Olofsson tankar Smulle, svävaren med Vinön som hemmahamn. 

Byta ”kjolar” måste göras undan för undan. Här är det Mikael och Patrik som byter ut kjolar på Smulle. 



Få turer med den nya busslinjen 822 

Du har säkert läst eller hört att buss nr: 722 har blivit borttagen. Det var den bussen som gick 

mellan Hampetorp och Odensbacken dagligen. Den 13 december skedde stora förändringar 

för den som åker buss dagligen. 

Den nya bussen 822 har ersatt 722, den går bara två gånger på morgonen och två gånger på 

eftermiddagen. Tidtabellen går därför ganska lätt att skriva in här i en tabell. Jag ber dig att 

själv kontrollera i länstrafikens turlista när du ska åka, då du själv ansvarar för att du sett rätt. 

 

Pendling till skola och jobb 

När man går i skolan och har ett schema att 

passa och det inte finns så många bussar att 

välja mellan så kan det tyvärr bli stora 

problem. Jag har som förälder, en pågående 

dialog med kommunen, där jag har ett 

ärendenummer. Jag har också pratat med  

NA om detta och det kommer att komma i 

Östernärkedelen inom kort. 
Foto: NA Ida Vaske 

 

Väntan på buss och färjan är så stor som sammanlagt 3 timmar och 49 minuter på fredagar 

och på onsdagar så har sista bussen gått innan skolan slutat. 

 

Närtrafik 
Den 17 januari lanserade Länstrafiken en beställningstrafik som heter Närtrafik.  

Information om detta har du förmodligen fått hem i din brevlåda. 

Närtrafik ringer man och beställer vardagar mellan 8.00-16.30 

Man får åka från hemmet till Odensbacken som är en närtrafik hållplats. 
 

Tiderna som man kan åka efter beställning 

Dagtid: måndagar-fredag kl: 9.00-14.30      Samt kvällstid: måndagar-torsdagar kl: 17.30-21.00 

Boka vardagar kl: 8.00-16.30 på telefonnummer: 0771-92 00 00 

 

Detta innebär att man alltså kan åka hem senare än den sista bussen! 

Du kan t.ex. åka med 15.45 färjan, beställa Närtrafik som kör dig till Odensbacken där du kan 

uträtta ärenden sedan kan du åka tillbaka med en ny beställd närtrafik från Odensbacken för 

att åka tillbaka med t.ex. 18.15 färjan. 

Om du har en tid att passa så måste du beställa närtrafiken dagen innan, du berättar då att du 

har en färja att passa! 

Läs mer på Länstrafikens hemsida eller i informationsbladet som delats ut i brevlådorna. 

https://www.lanstrafiken.se/reseinformation/var-ovriga-busstrafik/nartrafik-i-orebro-lan/  

https://www.lanstrafiken.se/reseinformation/var-ovriga-busstrafik/nartrafik-i-orebro-lan/


 

Busstider måndag-fredag: 

Från Vinön till Örebro       

  Vinön Hampetorp Odensbacken Resecentrum     

Färjan 6.30 6.55         

Buss:822   6.55 7.10       

Buss:800     7.10 8.02     
          

Från Vinön till Örebro     

  Vinön Hampetorp Odensbacken Resecentrum     

Färjan 7.30 7.55         

Buss:822   8.45 * 9.00       

Buss:820     9.00 9.44     
         

* Här får man vänta i 50 minuter på bussen i Hampetorp.     
          

Från Vinön till Örebro eller Kumla via Sköllersta   

  Vinön Hampetorp Odensbacken Sköllersta Resecentrum Kumla   

Färjan 13.00 13.25           

Buss:822  14.41* 14.55     

Buss:840     14.56 15.11   15.31   

Buss:807       15.18 15.52     
         

* Här får man vänta på bussen i Hampetorp i 1 timme och 16 minuter.    
          

Från Vinön till Örebro     

  Vinön Hampetorp Odensbacken Resecentrum     

Färjan 13.00 13.25         

Buss:822   14.41* 14.55       

Buss:800     14.56 15.52     
          

* Här får man vänta på bussen i 1 timme och 16 minuter.     
          

Från Örebro till Vinön     

  Resecentrum Odensbacken Hampetorp Vinön     

Buss:800 13.35 14.25         

Buss:822   14.26 14.40       

Färjan     15.15* 15.40     
          

* Här får man vänta i 35 minuter på färjan      
          

Från Örebro till Vinön     

  Resecentrum Odensbacken Hampetorp Vinön     

Buss:800 15.40 16.30         

Buss:822   16.31 16.46       

Färjan     17.15* 17.40     
          

* Här får man vänta i 29 minuter på färjan      

OBS! Detta är sista bussen som går till färjan.     På helgerna går det INGA bussar alls. 
 

 

Samåkningsgrupp 
Vi har startat en samåkningsgrupp på facebook som ibland kan vara till stor hjälp! 

 

Vid datorn: Catrine Neiler 



                                           Magiska vyer 

  

             Fixar en skridskobana 

    

                  Se upp i backen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fikapaus      Fint med alla ljusslingor! 

  

 

Januaribilder 

 
 

Dessa härliga  januaribilder har vi fått från 

Petter, Filippa, Eva, Ann-Mari, Katarina 

och RoseMarie 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

            Mycket snö på isen                                                          Fikapaus för skridskoåkare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Härligt med en bandyplan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Korvgrillning på norra  



Nu kommer varannandagsutdelningen till Vinön 

Alla hushåll har fått meddelande med posten om att 

PostNord nu ska införa varannandagsutdelning även  

i vårt område. Sedan tidigare delas brev, tidningar  

och reklam ut varannan vardag i storstäderna med 

omgivande områden. Nu införs detta även på lands-

bygden i stora delar av landet. 
 

MEN - Paket, varubrev 1:a-klass, expressleveranser och 

post till postbox ska även i fortsättningen delas ut varje 

vardag, enligt PostNords information. 

Varför denna förändring? 

Sedan millennieskiftet har antalet skickade brev minskat med ungefär hälften. En vanlig dag 

har PostNord bara något att lägga i lådan hemma hos två av tre hushåll. Trots det åker 

brevbäraren samma runda varje dag, oavsett om det finns post att dela ut eller inte. 

PostNord tycker inte att det är hållbart. När vi i Sverige skickar allt färre brev, behöver de 

förändra sin verksamhet och modell efter människors behov. 
  

- Vi kommer alltid att samla in och dela ut post till alla hushåll över hela Sverige, men sättet  

vi gör det på förändras och anpassas efter nya behov, vanor och efterfrågan, informerar man 

från PostNord. 
 

Vad innebär detta för oss på Vinön? 

Från och med 31 januari kommer vi se postbilen på ön varje dag. Alla vardagar tömmer 

PostNord den de gula postlådorna och delar ut paket. Men reklam, brev och tidningar 

kommer delas ut måndag, onsdag och fredag ena veckan samt tisdag och torsdag andra 

veckan. 
 

Välja leveranssätt 

Det skickas mycket paket nu för tiden när många handla på internet, det finns även många 

företag som hanterar paketen. En del ska hämtas i Stora Mellösa, andra i Odensbacken.  

Men om man väljer PostNord, om det är möjligt, kan paketen levereras till Vinön. 
 

Den andra postbilen, den vita, som också kör på Vinön är Citymail. Den delar ut företagspost 

och den kommer var fjärde dag. 

 

Text och bild: Eva Widlund, som uppskattar servicen med lantbrevbärare.  
 

I mitt jobb har jag under åren skickat mycket från Vinön och det har varit väldigt smidigt att kunna 

lämna försändelser direkt till lantbrevbärare. 

Lantbrevbärare Erik kommer att åka till Vinön varje 
dag i veckan även i fortsättningen. Dela ut paket och 
tömma de gula postlådorna ska nämligen göras alla 
vardagar. 



Vinöns Bibliotek  har öppet söndagar 16–17 

 

Varje söndag eftermiddag finns Yvonne troget på biblioteket i Vinöns 

skola. Hon har haft hand om biblioteket under en lång tid, ända sedan 

1974. I början minns hon att de fick åka in till biblioteket i Örebro när det 

var dags att byta ut böcker. Senare blev det biblioteket i Odensbacken som 

skickade ut böcker med posten. Det finns ett fast bokbestånd, men det byts 

även ut böcker. Yvonne beställer önskade böcker. Populära böcker måste 

sedan skickas tillbaka för det kan finnas en kö av låntagare som väntar på en bok. 

 

Tidigare var det mycket deckare som efterfrågades, säger 

Yvonne. Så är det inte längre. Nu är det mera feelgood-

böcker som efterfrågas. Bokserien om de sju systrarna av 

Lucinda Riley har varit mycket efterfrågad.  Den första boken 

heter ”De sju systrarna” och den följs av sex böcker till.  

En annan bok som har varit uppskattad är ”Där kräftorna 

sjunger” av Delia Owens, men den finns inte hemma just nu.  

I skolans bibliotek finns det även många barnböcker och olika 

faktaböcker för alla åldrar. Men det är inte många barn som 

lånar böcker numera, konstaterar Yvonne.  

 

Yvonne gillar böcker och hon trivs med biblioteksstunderna, det är inte bara att hjälpa till 

att hitta böcker åt läsare utan även en viktig träffpunkt. Välkommen! 
 

                  Eva Widlund  
 

 

Köp årets fina kalender, det finns några kvar! 

Du kan fortfarande köpa årets kalender med vackra foton som  

medlemmar i föreningen har bidragit med! Kostnad 120 kr. 

Det finns några i skolan, vinsten går oavkortat till föreningen. 
 

Filmen Öar i Hjälmaren  

finns det också några exemplar kvar att köpa. Priset är 150 kr. 
 

Både kalender och film kan köpas på bibliotekstid söndagar kl. 16-17 eller  

kontakta någon i styrelsen! 
 

Swish nr till Hembygdsföreningen 123 396 25 29 

 

Yvonne kan ge tips: Här är några 

uppskattade böcker som många har lånat. 



Det kom ett pressmeddelande som vi skärgårdsbor har väntat på: 

 

Skärgårdarnas Riksförbund är den nationella organisationen för Sveriges öar och skärgård. 

Sverige har cirka 221 800 öar varav cirka 875 är bebodda öar. (Det är bara Finland  

som har fler bebodda öar i Europa).  Skärgårdarnas Riksförbund representerar de mindre   

öarna, så Öland och Gotland är inte med i organisationen. Skärgårdarnas Riksförbund  

har 14 medlemsföreningar, där Vinöns kultur- och hembygdsförening är en av dem.   

Bohusläns skärgårdsråd och SIKO (Skärgårdens intresseföreningars kontakt- 

organisation) är paraplyorganisationer för flera skärgårdsföreningar i Bohusläns  

och Stockholms skärgårdar.  

Skärgårdarnas Riksförbund SRF hade i sin ansökan önskat sig ett ökat bidrag  

men det fick man inte. Det fick inte heller SRF:s systerorganisation  

Hela Sverige ska leva som också får ett bidrag med liknande villkor,  

fast med en större budget eftersom man representerar fler medborgare.  

 

Regeringen förlänger verksamhetsbidrag till 
Skärgårdarnas Riksförbund 
Det civila samhällets organisationer är en värdefull kraft i landsbygds- och 
regional utveckling. Skärgårdarnas Riksförbund arbetar för en levande skärgård 
i kustområden och på öar. I syfte att fortsatt bidra till att stödja insatser som 
förbättrar möjligheterna för fler att bo och verka i skärgårdsområden har 
regeringen idag beviljat Skärgårdarnas Riksförbund verksamhetsbidrag med  
5 475 000 kronor för åren 2022–2024. 

– Regeringen ser mycket positivt på det arbete som Skärgårdarnas Riksförbund gör för att 
utveckla arbete, boende, service och miljö för boende och besökare i våra skärgårdar och på 
våra öar, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg. 

Det civila samhällets organisationer är en värdefull kraft i landsbygdsutveckling och regional 
utveckling. Det har regeringen poängterat i en tidigare proposition (En sammanhållen politik 
för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop) liksom i en skrivelse (Nationell 
strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030). Regeringen anser att 
Skärgårdarnas Riksförbund bedriver ett betydelsefullt arbete för att synliggöra skärgårdarnas 
och öarnas särskilda förutsättningar och möjligheterna att bo, verka och leva i hela landet. 

Regeringen har beviljat Skärgårdarnas Riksförbund bidrag sedan 1998, senast för perioden 
2019–2021 med 5 475 000 kronor. Nu beviljas organisationen verksamhetsbidrag med 
ytterligare 5 475 000 kronor för åren 2022–2024.  



På SRF:s hemsida står det: 

Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, organiserar den fastboende befolkningen runt hela kusten från 

Luleå i norr till Koster i väster samt på öarna i de stora insjöarna. SRF arbetar med 

förutsättningarna för boende, arbete och service året runt i landets skärgårdar.  

• arbetar för att öar, kust och skärgård ska vara levande året om 
• driver gemensamma projekt för skärgårdens utveckling 
• stimulera utbyte av erfarenheter mellan alla skärgårdsområden 
• informerar, lämnar remissvar och påverkar politiker och myndigheter i skärgårdsfrågor 
• deltar i internationellt samarbete med andra ö-områden 

Ö-samarbete i Europa 
SRF arbetar inte bara nationellt utan också inom den Europeiska ö-föreningen ESIN 

European Small Islands Federation, det var ett nätverk men har nu blivit en federation. 

Inom ESIN bevakas ö-frågor på EU-nivå och det är ju bra eftersom många beslut som så 

småningom hamnar hos oss kommer just från EU. ESIN jobbar också inom en rad områden 

och genom det samarbetet kan vi också hitta goda exempel inom en rad områden i  

ö-samhällen i andra länder i Europa. 

Styrelse- representantskap – arbetsgrupper/nätverk 
Inom SRF finns det en styrelse som består av 7 personer där Lotten Hjelm som bor på 

Jungfruskär i Stockholms skärgård är ordförande. SRF har en verksamhetsledare som heter 

Anetté Larm Johansson och bor på Orust. Från VKHF nominerar vi varje år lämpliga 

personer till styrelsen och vi har också möjlighet att påverka genom att vara med på 

representantskapsmöten eller vara aktiv i de olika arbetsgrupper som finns inom SRF.  

Det finns för närvarande 11 arbetsgrupper/nätverk som jobbar med olika frågor. Dessa 

arbetsgrupper/nätverk är: Besöksgruppen, blåljusgruppen, bredbandsgruppen, fiske-

gruppen, färjegruppen, hållbar skärgård, redaktionen, skärgårdsboende, skärgårdsbönder, 

skärgårdsskolor och skärgårdens unga. Flera vinöbor är redan aktiva i dessa arbetsgrupper 

men det behövs alltid fler. Vill man veta mer om SRF finns det mer på Riksförbundets 

hemsida www.skargardarna.se  Hemsidan kommer kompletteras allt eftersom. 

Vi som skriver om SRF är Eva Widlund och RoseMarie Hellén och vi har varit aktiva i SRF i 

ganska många år nu, men det behövs alltid 

engagerade människor i arbetsgrupperna  

och på så sätt kan vi påverka möjligheterna 

att bo och verka i våra skärgårdar. Om det  

är något som du som läsare undrar över är 

du välkommen att höra av dig till Eva eller  

RoseMarie!  

 

Så här många öbor var vi samlade hösten 2019  

på ett representantskapsmöte på ön Ven. 

http://www.skargardarna.se/


 

 

 

 
 

 Värdshuset i februari 

Nu har vi öppet igen  

lördagar 12-20 och söndagar 12-16 

 
Lördagen 26 februari blir det även en 
trubadurafton kl 18-22 
  
För bokning: 

Mari Stenbom, tel.nr 019-44 80 10,  
070 719 60 96 eller e-post till 
mari.stenbom@gmail.com 
 

www.vinonsvardshus.se 

 

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

 

Tjejträffar i februari  onsdagar kl. 18.00 

Under februari har vi en studiecirkel med temat Miljö och klimat. 

Vi försöker ha träffar i den mån det fungerar. Planering får ske varefter pga covid-19. 
 
Varmt välkomna alla som vill!  

 

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

Dags för Kyrkis på Vinön igen! 
 

Nu blir det måndagar som gäller,  
vi ses mellan 9 och 11. 
 
Välkomna hälsar Carina Berg 
 

 
 

mailto:mari.stenbom@gmail.com
http://www.vinonsvardshus.se/


Receptstafetten  
stafettpinnen har nu övertagits av Bernt 
 

Något som man kunde ”slösa” med när jag var barn på 50-talet på Vinöns småbrukar-

gårdar var potatis, smör och grädde. Alla gårdar hade några kossor och mjölken 

separerades. Man kunde göra smör och fick ”onödigt” mycket grädde. Grädde 

användes som sås. Potatisen mosades direkt på tallriken med en klick smör och 

grädde. Potatis anser jag vara vårt viktigaste livsmedel som går att variera i det 

oändliga. Här är ett recept på en potatissoppa som jag gör ibland. 

 

 

 

Potatissoppa som Bernt tillagar till den 
 

Skala och tärna cirka 400 gr potatis (4-5 st) 

Snitta en purjolök på längden, skölj ur den och strimla den fint. 

Hacka en vitlöksklyfta.  

Fräs alltsammans i 3 msk smör i en tjockbottnad kastrull utan att ta färg. 

Koka under tiden upp cirka 1 liter grönsaksbuljong (2 tärningar) på sidan om. 

Tillsätt buljongen under omrörning, koka upp. Låt soppan sjuda cirka 30 min. Rör om ibland, 

ända ned i botten. Efter cirka 30 min tillsätt 3 dl grädde och sjud ytterligare cirka 10 min.  
 

Dax för slutklämmen: Mixa soppan, smaka av med salt och peppar. Lite gurkmeja ger fin färg 

och en skvätt vitt vin blir pricken över i. 

Lycka till! 

Bernt Widlund 
 

 
 

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 

 Pris/dygn: Pris/vecka 

Föreningsmedlem 260:-    1000:- 

Övriga  520:-    2000:- 

                     Vinöns kultur- och hembygdsförening 

               SWISH nr 123 396 25 29 

 



 
 
 

 

 
 

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 5 1 tisdag 18.00 
 

Brandövning  
 

                  2 onsdag 18.00 Tjejträff                                                                                                                      Matbeställning 

   3 torsdag   

 4 fredag   

 5 lördag  Värdshuset öppet lörd 12–20 och sönd 12–16 

 6 söndag 16-17 Biblioteket öppet  

vecka 6 7 måndag 9-11 Kyrkis  

 8 tisdag   

 9 onsdag 18.00 Tjejträff                                                                                                                      Matbeställning 

 10 torsdag                                                                                                       

 11 fredag   

 12 lördag  Värdshuset öppet lörd 12–20 och sönd 12–16 

 13 söndag 16-17 Biblioteket öppet                                                                                   

vecka 7 14 måndag 9-11   Alla hjärtans dag       Kyrkis                                                          Sophämtning 
 15 tisdag   

 16 onsdag 18.00 Tjejträff                                                                                          Fullmåne       Matbeställning 

 17 torsdag   

 18 fredag   

 19 lördag  Värdshuset öppet lörd 12–20 och sönd 12–16 

 20 söndag 16-17 Biblioteket öppet 
vecka 8 

SPORTLOV 21 måndag 9-11 Kyrkis 

 

22 tisdag   

23 onsdag 18.00 Tjejträff                                                                                                                      Matbeställning 

24 torsdag   

25 fredag   

 26 lördag  Värdshuset öppet lörd 12–22 med trubadur från 18 och sönd 12–16 

 27 söndag 13.45  
16-17 

Gudstjänst i missionshuset, Mikael Schmidt 
Biblioteket öppet  

 28 måndag 9-11 Kyrkis                                                                                                                        Sophämtning 
Mars 

vecka 9 1 tisdag 18.00 Brandövning                                                                                              Fettisdagen 
 

 2 onsdag  Matbeställning 

 

februari 2022 
 

mailto:o-bladet@vinon.se
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