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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 2022, 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…  
 
Mars, det börjar vara vår i luften, dagarna är ljusare, fåglarna kvittrar högre och solen 

värmer. Pandemirestriktionerna som vi levt med så länge har tagits bort (även om 

smittspridningen fortfarande är hög) och vi är vaccinerade... Då, när vi ska börja glädjas 

och se framåt, händer det som inte får hända! Vi har krig i ett land relativt nära oss och 

det påverkar hela världen. Vi är alla påverkade och vi berörs som individer och 

medmänniskor av nyhetsrapporteringen och inlägg i sociala medier. När det gäller just 

nyhetsflödet är det ibland svårt att veta vad som är fakta och sanning och vad som är 

rykten eller annan typ av vilseledande information. Det gäller att vara uppmärksam 

och granska källan så gott det går. Vi kan bara hoppas att det blir ett kortvarigt och 

begränsat krig. 

När världen runt omkring oss gungar är det ändå lugnt och tryggt på Vinön. Det är 

något vi måste värna och vara rädda om – och om varandra. I det här numret av  

Ö-bladet belyser vi tryggheten och den räddningstjänst som finns om du blir akut sjuk.  

När du mentalt behöver koppla bort världen utanför Vinön kan du gå ut i solen och 

vårstäda lite i trädgården, se tips i Ö-bladet. Koppla sedan av med en kopp kaffe och 

lite trevlig läsning, till exempel om den gamla skogsvägen i Östra skogen.  

Det ges också många möjligheter att träffa varandra i mars – tisdagsluncherna är på 

gång, dessutom årsmöten och andra möten och det är akvarellmålning på schemat för 

tjejträffarna!  

Månadens redaktörer 

Elin Vinberg och Gunilla Ohlsson 

Bilden på framsidan med fåren och färjan är tagen av Petter Widlund. 
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Information från Vinöns kultur-och hembygdsförening 

Mars 2022 
 

Årsmöte 2022 

Vid styrelsens senaste möte fattades beslut om att förlägga årsmötet till 30 april 

klockan 11.00 i missionshuset. En kallelse kommer att gå ut till alla medlemmar 

senast tre veckor innan årsmötet.  

  

Tisdagsluncher 

Äntligen drar tisdagsluncherna igång igen efter ett långt uppehåll! Första tillfället är 

15 mars och det ansvarar Rita Tammerman Eklund för. Anmälan sker till henne 

senast den 11 mars på 0707-72 11 00. Vi efterlyser fler som kan tänka sig att vara 

med och ordna med luncherna, se info om det längre fram i detta nummer av  

Ö-bladet.  

 

Justerad prislista för varor och tjänster  

Styrelsen har arbetat fram en ny prislista som gäller från 15 februari. Prislistan finns 

längre fram i detta nummer av Ö-bladet.  

 

Medlemsavgift 2022 

En påminnelse om att medlemsavgiften för 2022 ska betalas in senast 31 mars. 

Avgiften är 150 kr för enskild person och 300 kr för familj. Avgiften kan betalas in till 

bankgiro 190-1206 eller via Swish till 123 396 25 29. Glöm inte att skriva 2022 samt 

namn och adress på meddelandet! 

 

Kommande styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte hålls den 20 mars klockan 13.00. Om du som medlem har tankar 

eller idéer som du vill lämna till styrelsen så går det bra att maila till 

hembygdsforeningen@vinon.se 

 



Prislista inom Vinöns kultur-och hembygdsförening 2022 

gäller från 15 februari 
 

Skolan, missionshuset och stugan 
(toalett i skolan)  

Kontakta Yvonne Karlsson 073-928 04 05 

Medlem 
 

Ej medlem 

Hyra av skolsalen och köket - ej på sommaren 500 kr 1 000 kr 

Hyra av missionshuset 500 kr 2 000 kr 

Hyra av stugan / bädd  Kontakta Yvonne för pris 320 kr 

Lakan / bädd 60 kr 60 kr 

Släpkärra  
Kontakta Nils Svensson 070-18 00 151 

  

Per dygn 260 kr 520 kr 

Per vecka 1 000 kr 2 000 kr 

Tvättmaskin och tumlare   

Per tvätt 30 kr 80 kr 

Per tumling 30 kr 80 kr 

Dusch - endast för medlemmar 20 kr  

   

Cykeluthyrning   

Heldag / cykel 120 kr  

Halvdag / cykel 70 kr  

Två dygn / cykel 220 kr  

Cykelkärra för barn 60 kr  

Kopiering och laminering i skolan   

Kopiering A4, svartvitt / färg 3 kr / 6 kr  

Kopiering A3, svartvitt / färg 5 kr / 12 kr  

Laminering, A4 / A3 5 kr / 6 kr  

   

Filmen Öar i Hjälmaren 160 kr  

Ö-bladet, svartvitt / färg 25 / 35 kr  

Kalender 125 kr (från 2023)  

Vinöboken Förr och nu 110 kr  

Alla vykort 20 kr  

 

Vid hyra av skola, 

missionshus eller stuga 

ingår tillgång till 

toalett inne i skolan.  
 

OBS! Skolan hyrs inte 

ut under sommaren 

Vinöns kultur- och 

hembygdsförening 



Hjälpen du kan få om du blir akut sjuk på Vinön 
 
Ö-bladet påminner här om vilken hjälp du kan få om du blir akut sjuk eller skadad 
på Vinön och behöver sjukhusvård men inte själv kan ta dig till den. 
Ett gott råd är att först ringa 112 till SOS Alarm. 
 
 

Operatören som svarar när du knappat in 112 ställer frågor och bedömer utifrån svaren 

vilken hjälp du behöver och kan larma vidare till exempelvis ambulans, 

Sjöräddningssällskapet på Vinön, Vinöns brandvärn och Vinöfärjan. 

 

Om ambulans larmas är det vanligast att den kommer med färjan ut till ön. Förra året kom 

ambulansen åtta gånger med färjan och tre gånger väntade den i Hampetorp enligt 

Sjöräddningssällskapets statistik. Ambulansen kan dock ha varit ute på ön några fler gånger 

förra året utan att det meddelats till Sjöräddningssällskapet. 

  

Brandvärnet kör öbolansen 
Öns brandvärn har ansvaret för öbolansen, en gammal ambulans med bår som kan 

transportera den sjuke eller skadade.  Vanligtvis är öbolansen parkerad i garaget invid 

färjeläget. Innanför en lucka på garagets utsida, finns också en hjärtstartare som är 

tillgänglig för allmänheten dygnet runt.  

Brandvärnet på Vinön har beteckningen IVPA som betyder i väntan på ambulans. Det 

innebär att brandvärnet stannar hos den sjuke eller skadade tills en ambulans kommer  

till Vinön. 

Öbolansen på Vinön  foto: Eva Widlund 



-  Vi fick IVPA när färjan slutade gå nattetid  

för åtta år sedan. Öns brandvärn är ett av  

de få brandvärn som har IVPA, annars brukar 

det vara hel- och deltidsbrandkåren som har 

det, säger Rikard Widlund som bor på ön och  

är stationsansvarig för Sjöräddningssällskapet, 

SSRS, station Hjälmaren. 

 

- Brandvärnet har också uppgiften att, 

om så behövs, med öbolansen transportera  

den sjuke eller skadade till räddningsbåten 

eller svävaren vid färjeläget för vidare 

transport till väntande ambulans i Hampetorp. 

Öbolansen kan även åka med färjan till 

väntande ambulans i Hampetorp och det  

har hänt att öbolansen åkt hela vägen in till 

sjukhuset i Örebro.  

I öbolansen finns hjärtstartare och alla i brandvärnet, liksom i Sjöräddningssällskapet,  

kan ge första hjälpen och utföra hjärt-lungräddning. 

 

 

Färden med räddningsbåten till Hampetorp tar cirka sex minuter  
Sjöräddningssällskapets båt, vid öns färjeläge, körs över till Hampetorp när man vill  

komma åt tidsvinsten för den sjuke eller skadade. Det gäller dag och natt. 

Färden från Vinön till fastlandet kan gå fyra gånger så fort som med färjan.    

 

-  Turen är beroende av väder och vind men tar kanske sex minuter till Hampetorp, säger 

Rikard Widlund. I räddningsbåten, som har kabin och värme, finns hjärtstartare men inga 

medicinska hjälpmedel eftersom det behövs läkarordination för sådana. 

Ett önskemål som Sjöräddningssällskapet har är att få en bättre anläggningsplats för 

räddningsbåten invid färjelägena både på ön och i Hampetorp. En sådan anläggningsplats 

skulle göra det lättare att ta sig av och på räddningsbåten med en bår. 

 

Numera har Sjöräddningssällskapet även folk i Hampetorp. De har en snabb, öppen båt 

som kan köra ut ambulanspersonal till Vinön under sommarhalvåret.  Även med 

Brandkårens ribbåt eller svävare från Örebro kan det komma sjukvårdspersonal till Vinön. 

Sjukvårdspersonalen kan då mötas upp av brandvärnet. 

  

Rikard Widlund, stationsansvarig för SSRS Hjälmaren 
foto: Eva Widlund 



I ambulansen kan man ta EKG 
Ambulansen som väntar i Hampetorp, eller åker med färjan till ön, kommer oftast från 

Örebro och ibland från Byrsta och med den följer en specialutbildad sjuksköterska. I 

ambulansen kan man få till exempel hjärt-lungräddning, syrgas, smärtlindring och profylax 

mot allergiska reaktioner.  

 

- Om det är en pågående hjärtinfarkt kan det tas EKG som skickas direkt till sjukhuset från 

ambulansen. Vid en stroke kan man skicka ett rädda-hjärnan-larm till sjukhuset så att 

patienten omedelbart kan tas omhand på neurologen, säger Torben Boldt, biträdande 

verksamhetschef vid ambulansorganisationen i Örebro län.  

 

Om ambulansfärden från Hampetorp till Universitetssjukhuset i Örebro är en prio-1-färd 

med blåljus tar resan mellan 30 och 45 minuter beroende på trafik och väglag enligt Boldt. 

 

Ambulanshelikoptern har kommit till Vinön två gånger 

Även med helikopter kan 

man transporteras från ön  

till sjukhuset i Örebro, men 

det är mindre vanligt.  

Under de senaste åtta åren 

har ambulanshelikoptern 

kommit till Vinön två gånger. 

Helikoptern är stationerad i 

Karlstad.  

Svensk Luftambulans uppger 

att en läkare alltid följer med 

när ambulanshelikoptern 

rycker ut.  

 

 

Ambulanshelikoptern kan ta med sig en vuxen sjuk eller skadad person på en brits, eller 

om det är ett litet barn kan föräldern ligga med barnet på britsen. Helikoptern har ett stort 

utryckningsområde, hela Värmlands och Örebro län. 

 

-  Helikopterpersonalen avgör vilka larm den ska åka på, säger Rikard Widlund. Valet kan 

till exempel bero på vädret, avståndet eller om man fått ett larm med högre prioritet. En 

rutin är att om en helikopter skickas efter så skickas även en ambulans eftersom det inte är 

säkert att ambulanshelikoptern anländer. Dagtid finns några öppna platser på ön där 

Ambulanshelikoptern har landat på Vinön Foto: Caj Norén  



ambulanshelikoptern kan landa. På natten kan den landa på en iordninggjord plats vid öns 

färjeläge. 

 

-  Trafikverket har satt upp ett vred där så man kan slå på allt ljus så platsen blir ordentligt 

upplyst, dessutom är platsen snöplogad på vintern, så ambulansen kan gå ner där, säger 

Rikard Widlund.  

 

Ambulanshelikoptern kan flyga i 280 kilometer i timmen vilket gör att den kan ta sig mellan 

Vinön och universitetssjukhuset i Örebro på cirka tio minuter. Från Karlstad tar den sig till 

Vinön på cirka en halvtimme. 

 

Så länge färjepersonalen svarar i telefonen dag och kvällstid och när färjan trafikerar 

Vinöleden så kan SOS Alarm meddela färjepersonalen om den till exempel ska vänta på en 

ambulans i Hampetorp för färd till Vinön, eller om färjan ska vända till Vinön för att hämta 

någon som behöver snabb färd till sjukhus. 

 

Färjan får larm via SOS Alarm 
Torbjörn Hedman, distriktschef på Trafikverket i Mellansverige, säger att färjepersonalen 

bör få larmet via SOS Alarm, inte direkt från en privatperson.   

-  Händer det någon gång att en privatperson ringer är det okej. Det är en 

bedömningsfråga. Men det kan också missbrukas och då blir det fel, säger han.  

Han meddelar att det finns hjärtstartare på färjan och att all personal kan utföra hjärt-

lungräddning. 

 

Hur sent kan SOS Alarm ringa färjan för att ni ska åka ut och hämta någon som är sjuk 

eller skadad. Om SOS Alarm till exempel ringer till färjan klockan 23.55 när den precis 

anlänt till Hampetorp en fredagskväll åker ni till Vinön då? 

- Det är ett gränsfall. Men jag skulle tro det. I kritiska fall åker vi över. 

 

Fakta Sjöräddningssällskapet och Brandvärnet på Vinön 

Brandvärnet utgörs av Daniel Lindberg (brandchef), Rikard Widlund, Johan Nilsson, Peter Molin, 

Jonas Andersson, Elin Gustavsson, Julia Ekblad Andersson, Kimmo Häkkinen och Martin Hellén. 

 

Dessa personer är med i Sjöräddningssällskapet och bor på ön året runt: Rikard Widlund 

(stationschef), Daniel Lindberg, Johan Nilsson, Martin Hellén och Jonas Andersson. Sedan finns 

flera medlemmar som bor och vistas på ön under delar av året. 

 
 
Maj-Britt Wahlberg 



Insamling av pant till SSRS - så gick det år 2021 

Under år 2021 fick SSRS Hjälmaren in totalt 29 687 kronor från insamlad pant. 

Panten samlades in på Vinön, i Grythem, Hampetorp och Nannberga. Vinön 

stod för ca 80 % av den totala insamlingen. 
 

Rikard Widlund, stationsansvarig för SSRS 

Hjälmaren, berättar att panten som lämnats 

in samlas ihop i stora säckar märkta med en 

specifik streckkod för SSRS Hjälmaren. Alla 

säckar lämnas sedan in på ICA Odenhallen 

och SSRS får betalt för varje välfylld säck. 

Betalningen baseras inte på vikt och därför 

ber SSRS dig att inte knyckla ihop din pant. 

Vad gäller “importburkar” (utan pant) godtas en viss procent i varje säck, annars kan 

det bli avdrag - hittills har SSRS Hjälmaren inte fått något avdrag. 

SSRS Hjälmaren vill rikta ett stort tack till alla som lämnat in sin pant och ett särskilt 

tack till Lars Eklund och Rita Tammerman Eklund som hjälpt till med att köra all pant 

till ICA Odenhallen. Panten gör stor skillnad för stationen SSRS Hjälmaren och för 

SSRS i stort. Nu fortsätter vi samla in pant även år 2022! 

Elin Vinberg 

 

Omvårdnad av räddningsbåten 

Under några lördagar i februari fick räddningsbåten lite omvårdnad.  

Bilder: Eva Widlund 

 

              

Rikard Widlund, Daniel Lindberg och Filip Åkerling Rikard Widlund 



Tisdagsluncher i skolan 
Tisdagsluncherna i skolan har tyvärr haft ett uppehåll på grund av coronapandemin och 

alla restriktioner. Nu när restriktionerna släppt och vi förhoppningsvis kan börja umgås 

lite mer som förr tänker vi dra igång luncherna igen!  
 

Första lunchen är tisdag den 15 mars kl. 12.30 och förhoppningsvis kan vi också servera 

lunch den 29 mars kl. 12.30. Rita Tammerman-Eklund har tagit hand om lunchen den 

15:e och vill gärna ha en medhjälpare, slå en signal på 0707-72 11 00 eller mejla till 

rita.tammerman@gmail.com. Du kan också tinga på att jobba med lunchen den 29:e.  
 

Anmälan till lunchen den 15 mars till Rita senast 11 mars, tack.  
 

Välkomna! / Vinöns kultur-och hembygdsförening  

 

Vinöns kultur-och hembygdsförening söker efter fler 

personer som kan tänka sig att vara med och ansvara för  

de populära luncherna i skolan. Känner du att det låter 

roligt och att du vill engagera dig i detta? Hör då av dig till 

hembygdsforeningen@vinon.se eller kontakta någon i 

styrelsen! 
 

 
 

Övrigt engagemang 
Vill du engagera dig i något annat inom föreningen så finns det arbetsgrupper 

som gärna tar emot ideella krafter. Föreningen är som bekant inget utan sina 

medlemmar och ju fler som är aktiva desto mer levande blir föreningen!      
 

 
 

Tjejträffarna i mars                    

onsdagar kl. 18.00 – 20.30 i skolan med början den 2 mars. 

Fikapaus ingår. 

Prova på akvarellmålning under ledning av Carina Berg, känd från 

barnens ‘kyrkis’. Carina är en glad amatör när det gäller 

akvarellmålning och delar gärna med sig av tips. Hon tillhandahåller 

material eller om man har eget kan man ta med. Det går också bra att 

ta med ditt handarbete och ta del av informationen om 

akvarellmålning.  

Om du har några frågor, ring Carina 0707-25 25 58. 

                              Varmt välkomna alla som vill, både gamla och nya! 

mailto:rita.tammerman@gmail.com


Ett fönster mot norra byn 
 

I höstas var det flera skogsägare på Vinön som avverkade delar av sin skog. 
För oss innebar det en helt ny vy mot norr. När skogen bakom huset togs ned 
kunde vi plötsligt se ljuset från norra byn om kvällarna. Vi är mycket glada 
över vår "nya" granne Nils som vi numera kan se genom vårt norra 
köksfönster. Tills skogen växer 
upp igen och ger skydd för 
nordanvinden är det roligt med 
den nya utsikten. 
För de som inte vet hur vägen 
genom skogen tidigare gick, 
hittade jag en vinterbild som min 
mormor Inga tagit år 1959. 
Bilden är tagen bakom vårt hus 
och visar den upplogade 
skogsvägen. Detta var alltså den 
östra förbindelsen mellan södra 
och norra delen av ön, innan den 
nuvarande vägen genom östra 
skogen började byggas i början av 
1960-talet. Den gamla vägen gick alltså precis förbi vårt hus innan den 
fortsatte genom skogen. En händelse som min morfar Konrad berättade om 
var när ett av bostadshusen på grannen Karl Olssons (Ol-Jons Karls) gård 

brann ned vintern 1940. Människor från norra byn som såg branden på håll 
kom då springande för att hjälpa till. Då vägen gick precis utmed vårt hus, så 
dunkade de i väggen när de sprang förbi. När morfar och hans bröder 
öppnade dörren för att se vad som stod på, såg de lågorna från branden och 
skyndade dit. Vintern 1940 var väldigt kall och det var svårt att få vatten till 
släckningsarbetet. Huset som brann ned låg strax öster om det nuvarande 

huset och eftersom 
husen låg så nära 
varandra var risken stor 
att även detta hus 
skulle antändas. För att 
rädda det hus som står 
kvar än idag och som 
numera ägs av Irene 
Stenbom, användes snö 
för att kyla ned det. 
Harry Brynolfsson 
klättrade upp på huset 
och snö hissades upp 
till honom som han lade 

på taket. Därmed 
räddades huset från att 
antändas. 

    
  /Susanne Andersson 

 

Vägen genom skogen bakom vårt hus år 1959. 

Vår nya utsikt mot norr. 



I sommar anordnas båtturer till Vinön 

I sommar kommer Örebro kommun att anordna turtrafik på Hjälmaren med 

möjlighet att besöka Vinön, Katrinelund och Björkön. Turtrafiken är en del i 

en satsning på att göra Hjälmaren och öar i Hjälmaren mer tillgängliga för 

besökare och turister.  

Turtrafiken är en provsatsning under sommaren 

för att undersöka vilka förutsättningar som finns 

för en fortsatt satsning. Ambitionen är att 

turtrafiken ska bli en permanent verksamhet och 

att Hjälmaren ska bli mer tillgänglig som 

besöksmål, både för de som bor i Örebrotrakten 

och för turister som besöker Örebro.  

Turerna kommer att gå till Vinön och Björkön, som 

är Örebros senaste naturreservat. Även stopp i 

Katrinelund planeras. På Vinön kommer 

förmodligen turbåten att lägga till vid Norra 

badstranden.  

Turerna är planerade att gå under månaderna maj 

till september. Mer information om datum, 

tidtabeller och biljettpriser kommer under våren. 

 

 

Inbjudan till planeringsmöte om turism på Vinön 

Målgrupp: 

Alla intresserade företagare, föreningar och övriga som ev. har intresse att starta ett 

företag eller dylikt. 

Datum: 

Tisdag den 15 mars, kl 18.00 

Plats: 

Vinöns värdshus 

Bakgrund: 

Örebro kommun har beslutat att båtturer ska köras under kommande sommar från 

Örebro via Björkön och Katrinelunds sjökrog till Vinön. Efter önskemål från en 

tjänsteman i Örebro hade vi ett planeringsmöte om detta den 15 februari. Vid mötet 

Båtturerna kommer att genomföras med Hans-Ove 
Noréns båt med plats för 30 passagerare 



deltog representanter från Vinöns kultur- och hembygdsförening, Norra byalaget, 

Strandkiosken – Gårdsbutik, Skolans caféverksamhet samt Vinöns värdshus.  

Vi enades om att förslaget är positivt, att båten körs onsdagar och lördagar och lägger 

till vid norra bryggan. VKHF (Vinöns Kultur- och hembygdsförening) och Norra 

byalaget har godkänt detta. Båten kommer att ligga vid Vinön ca 3-4 timmar. Gärna 4 

timmar.  

Syfte med vårt möte den 15 mars: 

Möjlighet att skapa samarbete, gemensam marknadsföring, ev. skapa olika 

turistpaket. 

 

Välkomna hälsar Catrine N, Mari S, Tomas Z och Birgitta 

 

 

 

Filips Skogsentreprenad 

Utför trädfällning, röjning och gräsklippning. 
 
15 års erfarenhet av motorsåg och röjsåg. Innehar F-skatt, 
motorsågkörkort och ansvarsförsäkring. Rut-avdrag möjligt. 
 
Ved finns till salu. 
 
Kontakta Filip Eriksson, tel: 076–788 19 38 

 

 

 

Påskhälsningar 
 
Vill du skicka en påskhälsning via Ö-bladet? 
 
Vänligen lämna den till redaktionen senast den 15 mars i den  
blå postlådan vid dörren till skolan, eller via mejl till  
o-bladet@vinon.se 
 
 

mailto:o-bladet@vinon.se


 



Kallelse till årsmöte 

för medlemmar inom Norra och Södra Vinöns dikesföretag 

(Mossängsgraven).  

Delägare:  

Södra Vinön: 1:3, 2:14, 3:5, 4:6, 5:9, 5:7. Norra Vinön: 1:2, 11:1, 3:11, 1:9, 1:8, 1:7, 1:6, 

2:20, 2:7, 5:4 A och B.  

Torsdagen den 17 mars kl. 18.00 i Vinöns skola.  

Det är viktigt att alla delägare kommer, då det inte har varit något möte på lång tid! De 

som redan har och/eller planerar att koppla på sitt avloppsvatten på dessa diken är 

också välkomna. 

Dagordning 

Årsmötets öppnande      Val av sekreterare 

Fastställande av röstlängd     Val av kassör 

Val av mötesordförande     Val av övrig styrelseledamot 

Val av mötessekreterare     Val av revisor 

Val av protokollsjusterare tillika med rösträknare  Val av valberedning 

Fråga om mötet har utlyst på ett rätt sätt   Genomgång av stadgar 

Fastställande av dagordning     Utdebitering från dikesägare 

Varför har kallelse skett till årsmöte, bakgrund   Utdebitering dikesintressenter 

Hur går Dikesföretaget vidare     Vad behöver göras kortsiktigt och långsiktigt? 

Val av ordförande  

Välkomna! 

 

 

 
 

Kallelse till årsmöte 

för Östra Vinöns Vägsamfällighetsförening 

söndagen den 13 mars kl. 16.00  

i Vinöns skola. 

Kom så många som möjligt av er som ingår 

i samfälligheten! 

 

Välkomna! 

Styrelsen 



Besvärliga ogräs, exempelvis hönshirs 

Den 10 februari var Åsa Ödman och jag med på ett digitalt seminarium om besvärliga 

ogräs. På seminariet gav föreläsaren Leif Johansson information om ogräs som ännu inte 

finns på Vinön, exempelvis renkavle. Detta ogräs har på många ställen blivit riktigt 

besvärligt. Leif Johansson påtalade hur viktigt det är att variera de grödor som odlas för 

att få en bra växtföljd. Han berättade att vissa ogräs kan förökas i hög takt på grund av 

att man exempelvis tillämpat höstsådd under för många år i rad vilket lett till 

höstgroende ogräs. För att utrota ogräset rekommenderas att byta till vårsådd i några år 

för att minska mängden ogräsfrön i marken.  

På Vinön har vi i många år haft problem med 

amerikanskt hönshirs. Hönshirs gynnas av ett 

varmare klimat och på Vinön är det ju varmt så 

det verkar stämma. Ogräset är vårgroende,  

och det är därför bättre att tillämpa höstsådd. 

Hönshirs trivs i ett varmare klimat och i ”öppna 

kulturer”, det vill säga vid grödor som växer 

glest (exempelvis potatis, jordgubbar och även 

spannmål med sämre tillväxt).  

Leif Johansson berättade att hönshirsen är ett av de mest besvärliga ogräs som finns på 

jorden och att det i många länder blivit resistent mot bekämpningsmedel. Så är det inte 

i Sverige men det är svårt att bekämpa med endast besprutning eftersom det krävs flera 

besprutningar per säsong för att lyckas. Leif Johansson var noga med att påpeka att de 

mest besvärliga ogräs som jordbrukare nu har i sitt jordbruk inte kan bekämpas enbart 

med ogräsmedel utan det behövs fler metoder, exempelvis att anpassa växtföljden efter 

vilka ogräs man vill hålla efter.  

Vid enstaka hönshirs kan man gå ut i fälten och plocka bort dem. Har man fått in mycket 

hönshirs måste man ta till andra metoder. Till exempel ska man inte bearbeta jorden 

efter skörden eftersom mycket av det ogräsfrö som finns kvar på åkern faktiskt äts upp 

av fåglar eller blir skadat av solen. Plöjer man direkt efter skörd så plöjer man ner fröna 

som då kommer upp igen vid nästa plöjning. Radhackning är också ett bra sätt att 

minska hönshirs, i de kulturer där det är möjligt. För att undvika ytterligare förökning av 

hönshirs ska man undvika att ta eget utsäde från fält där hönshirs finns. Leif Johansson 

rekommenderade också att rengöra maskiner ordentligt vid maskinsamarbeten. 

Tack Åsa Ö. för tipset om det lärorika seminariet om besvärliga ogräs! 

Vid tangenterna  

RoseMarie Hellén 

Åker med hönshirs, foto: RoseMarie 



    Mars – det börjar vara vår i luften… 

Nu är det dags att på allvar börja förbereda inför sommaren. Du kan börja städa i 

trädgården och du kan börja att ”förså” blommor och grönsaker inomhus. 

 

Börja städa i trädgården med att räfsa lite löv – men var försiktig så att du inte väcker 

perennerna för tidigt. Låt lite vissna fjolårsblad ligga kvar runt dem som skydd mot 

kalla nätter.  

 

Kalka gräsmattan – helst innan den sista snön smält och gödsla några veckor senare. 

 

Vintergröna växter torkar lätt ut i vårsolen. Vattna med lite varmt vatten så att tjälen 

försvinner och rötterna kan börja ta upp vatten igen. Tänk också på att skydda 

vintergröna klätterväxter vid husväggen mot den starka vårsolen, annars blir bladen 

lätt bruna. 

 

Föryngra gamla häckar och buskar som syren, schersmin och syrenhortensia genom 

att gallra bort gamla grenar. 

 

Plocka fram dina vinterförvarade pelargoner - och andra växter. Ta bort torra blad, 

beskär dem och plantera om dem. Du kan gott vänta någon vecka mellan beskärning 

och omplantering. Det kan bli lite för mycket på en gång annars för de vilande 

växterna… 

 

Dags att så frön - grönsaker och sommarblommor som behöver tid på sig för att och 

mogna eller blomma. Det gäller t ex purjolök, tomat, paprika, sommaraster, petunia, 

rudbeckia och kryddväxter som timjan och salvia. De kan behöva extra belysning och 

de ska inte stå för varmt när de grott. Då blir de 

långa och gängliga och de ska hellre vara lite 

knubbiga. 

 

Ta in våren! 

Glöm inte att plocka in några kvistar av fruktträd, 

forsythia eller rhododendron och ställ i en vas med 

vatten så du får njuta av våren lite tidigare, 

inomhus… 

 

Gunilla Ohlsson 



 
INFO FRÅN LANTBREVBÄRARNA 

 
Lantbrevbärarnas service innebär att du kan 
 

• köpa frimärken 

• få paket hem till dörren samma dag om du ringer före kl 8.00  

på telefon 45 xx xx 

• göra insättningar och uttag på eget konto på Postgirot, Förenings-

sparbanken och Nordea utan avgift. Utbetalningar på avi kostar 20 kr. 

 

 

 

                                 Hälsningar Miriam och övriga lantbrevbärare 

 

 

Info från Färjerederiet  

 
Som säker alla har hört ska vi utöka antalet färjeturer i sommar. 
  
Personalen på ordinarie färja (Vinösund) är Erik Pettersson, Ulf Johnsson, Sune Mohlin, 
Janne Eriksson, Peter Mohlin, Niklas Fallberg, Yngve Eriksson, Sven Landén och  
Al Sundin.  
 
På extra sommarfärjan (Isabella) tjänstgör Eero Jonsson, Robert Hult, Rikard Widlund 
och Martin Hellén.  
 
Semesteravbytare är Rickard Carlsson, Nils Olsson, Olle Olsson, Ola Söderberg och 
Billy Öhlin. 

 
Färjerederiet  /  Erik Pettersson 

 
Vill du veta mer om Färjerederiet, gå in på vår hemsida:  www.vv.se/farja/hemsidan.htm 

 
 

 

20 år med Ö-bladet – Ur juninumret 2002 
Information från Färjan och från Lantbrevbärarna 

 

OBS: från Ö-bladet 2002! 



Receptstafetten 

När jag står i köket vill jag att det ska gå snabbt och vara enkelt att laga. Jag 

har valt att ta med två av mina favoritrecept i detta nummer av Ö-bladet. 

Smulpajen är perfekt när det kommer oväntat besök på fika, eller för att ta 

reda på bären i trädgården – eller i frysen.  

 

Laktosfri smulpaj med bär 

Ingredienser:  

250 g bär (t ex hallon, blåbär, jordgubbar, rabarber)  

150 g smör  

2 dl socker  

2 dl mjöl  

2 dl havregryn 

Så här gör du: Sätt ugnen på 225 grader. Lägg bären i en ugnsfast pajform. Smält 

smöret. Blanda ihop socker, mjöl och havregryn i en bunke. Tillsätt det smälta 

smöret. Strö blandningen över bären. Tillaga i ca 15-20 minuter i ugnen eller till dess 

att pajen har fått en gyllenbrun yta. Servera med vaniljsås. 

 

Thailax med cashewnötter  

(Recept hämtat från www.receptcentralen.se) 

Ingredienser (4 port.):  

4 portionsbitar laxfilé  

100 g cashewnötter  

3 dl sweet chilisås  

1 knippa färsk koriander  

 

Så här gör du: Sätt ugnen på 200 grader. Hacka cashewnötterna och blanda dem med 

sweet chilisåsen Lägg laxfiléerna i en ugnsfast form och häll över såsen. Strö över 

färsk koriander Ugnsstek laxen i ungefär 25 minuter. 

Serveras med kokt ris. 

God sås till laxen: Pressa ½ lime och rör ner i 2 dl matlagningsyoghurt. Smaka av med 

salt och peppar. Låt stå i kylen ett tag och gotta till sig. 

 

Elin Vinberg 



MARS 2022

vecka 9 1 tisdag 18 Brandövning Fettisdagen

2 onsdag 18 Tjejträff, akvarellmålning, se annons! Beställ mat

3 torsdag

4 fredag

5 lördag 12-20 Värdshuset öppet

6 söndag
12-16

16-17

Värdshuset öppet

Biblioteket öppet

vecka 10 7 måndag 9-11 Kyrkis

8 tisdag Kvinnors växtkraft firas på Värdshuset Internationella kvinnodagen

9 onsdag 18 Tjejträff, akvarellmålning Beställ mat

10 torsdag

11 fredag

12 lördag 12-20 Värdshuset öppet Kronprinsessans namnsdag

13 söndag

12-16

16

16-17

Värdshuset öppet

Årsmöte Vägförening, se annons!

Biblioteket öppet

vecka 11 14 måndag 9-11 Kyrkis Sophämtning

15 tisdag
18

Tisdagslunch i skolan, se annons!

Planeringsmöte om turism, se annons!

16 onsdag 18 Tjejträff, akvarellmålning Beställ mat

17 torsdag 18 Årsmöte dikningsföretag, se annons!

18 fredag

19 lördag 12-20 Värdshuset öppet

20 söndag

12-16

13

16-17

Värdshuset öppet Vårdagjämningen

VKHF styrelsemöte

Biblioteket öppet

vecka 12 21 måndag 9-11 Kyrkis

22 tisdag

23 onsdag 18 Tjejträff, akvarellmålning Beställ mat

24 torsdag

25 fredag Våffeldagen

26 lördag 12-20 Värdshuset öppet, pubafton, se annons! Earth Hour

27 söndag

12-16

13.45

16-17

Värdshuset öppet Sommartid

Gudstjänst Vinöns missionshus - Mikael Schmidt

Biblioteket öppet

vecka 13 28 måndag 9-11 Kyrkis Sophämtning

29 tisdag

30 onsdag 18 Tjejträff, akvarellmålning Beställ mat

31 torsdag

April 1 fredag 18 Brandövning

2 lördag Värdshuset öppet

3 söndag
16-17

Värdshuset öppet

Biblioteket öppet

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!
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