


____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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…  
 

Här ser vi en del av vår fina ö 
från ovan, södra byn med 
färjan på ingång. Allt ser lite 
annorlunda ut när man ser 
det från en annan vinkel. 

 

 

 

Södra byn Vinön, foto. Petter Widlund 

OM FÄRJETIDER 
I år trycks inga tidtabeller, men skyltar med färjeinfo sätts upp vid färjelägren i Hampetorp och på Vinön. 
Om du kan hantera appar, så ladda ner appen ”Trafikinfo Färjerederiet”, där kan du också söka avgångar 
på de datum du tänker åka. På hemsidan vinon.se finns en länk till tidtabellen. 
 

Från 20 juni till 14 augusti gäller sommartidtabell, då trafikeras leden av två färjor. Från 1 juni till  
15 augusti gäller förtur för den som är bofast eller har fast arbete på Vinön och nyttjat färjan under 
större delen av året.  
 

OM Ö-BLADET 
Ö-bladet är bra som en allmän informationskanal, i synnerhet för alla som inte är digitala på nätet. 
Att få till ett ö-blad tar sin tid, i synnerhet när det är en mycket liten redaktionsgrupp numera. Vi söker  
medarbetare till redaktionen för att det ska fungera att få ut tolv nummer. Du som kan tänka dig vara 
behjälplig på något sätt - Hör av dig! Så kan vi prata om vad som passar just dig i arbetet med Ö-bladet. 
Skicka ett mejl till Ö-bladet eller ring Eva 0768 564692. 
 

Detta nummer bjuder på lite av varje, precis som vanligt. Det är information, annonser, lite om 
aktiviteter som varit under april och lite om vad som kommer hända under maj månad. För att få med 
information i kalendariet på sista sidan är det viktigt att vi får in tydlig information till redaktionen. Det 
är lurigt med alla datum och klockslag så vi hoppas varje gång att det inte har smugit in några fel. 

Med önskan om en fin och rofylld vår!  Månadens redaktör Eva Widlund 
 

TACK till bidragande fotografer! Petter Widlund södra Vinön, Mikael Broström räddningsbåten, Helen Andreasson valborgs-

brasan, Karolina Hjalmarsson förskolan Regnbågen, Birgitta Åberg Andersson VA-sidan. Övriga bilder är från Eva Widlund. 
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Information från Vinöns kultur-och hembygdsförening 
Maj 2022 

 
Årsmöte 2022 
På valborgsmässoafton hölls årsmöte inom hembygdsföreningen. Mötet hölls i ett 
fullsatt missionshus och leddes av Rose-Marie Hellén som ordförande och Filippa 
Jennebo som sekreterare. Ett stort TACK till er båda för ett jättefint jobb! Till 
protokolljusterare valdes Solveig Eriksson och JG Helmersson.  
 
Tack Kim! 
Kim Mård avtackades för sin tid i styrelsen av ordförande Lars Eklund några dagar 
innan årsmötet eftersom han inte kunde närvara på själva årsmötet. Kim har varit en 
tillgång i styrelsen, men det har varit svårt att få tolk till styrelsens möten.  
 
Ny styrelse efter årsmötet  
Ordförande: Lars Eklund. Övriga styrelsemedlemmar: Christina Ekblad, Ingegerd 
Erlandsson, Fanny Hedin Hedenbäck, Catrine Neiler, Rita Tammerman Eklund, 
Marika Waldenborg och Tomas Zetterlöf. Suppleant: Kerstin Stenberg.  
 
Städdag på skolgården 
Lördag eftermiddag den 14 maj är det gemensam städdag på skolgården. Vi krattar 
gruset, bär fram utemöbler och gör fint inför sommaren. Ta med dig sekatör eller 
vad du tror kan behövas. Föreningen bjuder på kaffe och hembakt fikabröd. Mer 
information finns längre fram i detta nummer av Ö-bladet. 
 
Kommande styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte hålls lördag 7 maj 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 
 
Hur vill du ha medlemsbladet Ö-bladet? 
Papperstidning eller digitalt? Sändlistorna ses över, adresser ändras ibland och vi 
uppdaterar e-postadresser till nästa gång. Meddela oss aktuella kontaktuppgifter 
på o-bladet@vinon.se eller lägg i blåa postlådan på skolverandan tack! 
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Vintern rasat ut …… 
Valborgsmässofirande vid norra badet samlade en hel del 
vårfirare i det fina vädret. Det var lotterier och vårsånger 
under ledning av JG Helmersson och en nyhet med elden är 
att den var placerad på en flotte, en säkerhetsåtgärd från 
Brandvärnet. Det var lite svårt att få fart på brasan men till 
slut brann den så fint på sin flotte i vattnet. 

Midsommar! 
I år blir blir det traditionellt midsommarfirande på skolgården. Monica Moa Andersson kommer 
vara lekledare och musikant. För att det ska bli ett bra firande behövs att flera hjälps åt. 
Säg gärna till om du kan tänka dig bidra på något sätt. 
 

•  Skänka vinster till lotterierna 
•  Hjälpa till med lotterierna 
•  Ansvara för chokladhjulet, fiskdammen eller pilkastningen 
 

Kvällen före ska majstången kläs. Alla är välkomna att hjälpa till.  
Det är bara att komma till skolgården. Tänk på att ta med blommor.  
Meddela om du kan skaffa fram björkris. 
 

Mer information kommer senare. 
 

Christina Ekblad 0706712433 
Evenemangsgruppen  
Vinöns kultur- och hembygdsförening  
 



Städdag på skolgården lördagen 14 maj 

Var med några timmar, så krattar vi gruset, bär fram utemöbler och 

fejar lite så att det blir fint runt skolan inför sommaren. Föreningen 

bjuder på kaffe och hembakat kaffebröd. Ta med dig sekatör och 

annat som du tror kan behövas.  

Vi ses kl 13 vid skolan.  

 

Välkomna! 
Vinöns kultur- och hembygdsförening 

 

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

Inbjudan till årsmöte Södra Vinöns byalag 

Södra Vinöns byalag har årsmöte den 15 maj kl.14.00, 

denna gång blir det inomhus i missionshuset.  

Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika efteråt! 
 

Varmt välkomna!  

     Styrelsen 

 

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

Tjejträffarna i maj  

Vi fortsätter våra träffar även under maj månad. 

onsdag 4 maj   Planering av utflykt 

onsdag 11 maj  Avslutning på Hornudden 

Senare under maj tänker vi gå promenader som 

bestäms från gång till gång. 

 

Traditionell våravslutning på Hornudden  
 

Välkommen med på våravslutningen på kvällen den 11 maj.  

Ta med något gott att grilla så ses vi där! 



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, maxlast 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:- 

 

************************************************* 
Fotvård 10 maj 

Inger Murstam kommer till Vinön 

Tidsbokning på telnr. 070 393 49 12 

  

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

Boka övernattning på Vinön 

Övernattningsstuga att hyra 

På skolgården finns en övernattningsstuga att 

hyra. Tillgång till dusch och toalett i skolhuset. 

Kontakta Yvonne Karlsson för bokning och info,  

telefon 019-44 80 57 eller 073-928 04 05. 

 
 

Stuga på Norra Vinön  

Utmed stora vägen i norra byn finns denna 

välplanerade lilla stuga. Den har fyra bäddar, 

en våningssäng och en soffa med över-

hängande bädd. Stugan är smakfullt och 

personligt inredd med en köksavdelning och 

toalett med dusch. 

Bokning: Yvonne Karlsson 019-44 80 57  

eller 073-928 04 05. 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 

SWISH nr 123 396 25 29 



Allsång i vårt fina 
missions- och kulturhus 
 

Ett varmt tack till Moa och kören för 

en fartfylld, rolig och hisnande 

kavalkad av sång och musik. Så roligt 

att både få lyssna och sjunga med! 

 

Monica Moa Andersson med Våga sjunga-kören från 

Medborgarskolan i Örebro bjöd på en resa genom 100 år med 

minnen och musik under en timme. Musiken följde med oss 

hem för resten av dagen. Ett extra tack till arrangören Mari  

på Värdshuset som i samverkan med Vinöns kultur- och 

hembygdsförening ordnande med denna trivsamma 

kulturupplevelse, och som även bjöd på gott fika efteråt. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Fasadmålning och fönsterrenovering 

Jag utför fasadmålning och enklare fönsterrenoveringar.  

Jag har F-skatt och erbjuder ROT-avdrag. 

Mina kontaktuppgifter: 

Julia Ekblad Andersson, tel: 079-343 69 19 

mejl: julia.ekblad-andersson@hotmail.se 

 

Jag jobbar som sjuksköterska på halvtid, och är därför inte tillgänglig alla dagar. Om jag inte 

svarar på telefon så är det bara att lämna ett meddelande, så hör jag av mig så fort jag får tillfälle. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Filips Skogsentreprenad 

Jag utför trädfällning, röjning och gräsklippning. 
 

15 års erfarenhet av motorsåg och röjsåg. Innehar F-skatt, 
motorsågskörkort och ansvarsförsäkring. Rut-avdrag möjligt. 
 

Ved finns till salu. 
 

Kontakta Filip Eriksson, tel: 076–788 19 38 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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Ett vårtecken är när 

förskolan kommer på besök 
 

Förskolan Sjögården i Hampetorp kom till Vinön  

en strålande fin vårdag i april. Det var avdelningen 

Regnbågen som hade sin årliga vårdag på Vinön. 

I år hälsade de på hos Bror, där de fick träffa fåren 

med sina lamm, se kor och kalvar och hönsen med 

sin ståtliga tupp. De fick även se olika fiskar som 

Emil kom och visade och så grillades det korv.  

På väg tillbaka till färjan hann de även kika på ett par räddningsbåtar.   
              

       
Foto: Karolina Hjalmarsson, Regnbågen 

 

 

Nymålad räddningsbåt åter i sjön 

Ett annat vårtecken är när sjöns stora räddningsbåt 

åter är i vattnet efter en del målningsarbeten. När 

Charles och Maja målade det vita partiet på båten kom 

Mikael Broström förbi och tog en bild på dem. 

Någon dag senare åkte båten nerför rampen till 

hamnen där den ligger på Vinön. 

 

 

 

 

 



Receptstafetten 

Stafetten går vidare från Yvonne till Veronika, som här har valt att dela med sig  

av ett recept på en morotskaka. 

 

Veronikas morotskaka 

Ingredienser:  

6 ägg 

6 dl socker 

9 dl fint rivna morötter 

300 g smält smör 

6 dl vetemjöl 

2 tsk bakpulver 

3 tsk bikarbonat 

3 tsk vaniljsocker  

1,5 tsk kanel 

Glasyr: 

160 g Philadephia ost 

100 g smör 

3,5 dl florsocker 

1 lime rivet skal 

 

Så här gör du:  

Sätt på ugnen på 175 grader. 

Vispa ägg och socker pösigt. Rör ner morötter, smör och vetemjöl. 

Blanda bikarbonat, vaniljsocker, bakpulver och kanel. Rör ner detta i äggsmeten. 

Häll smeten i en smord långpanna med bakplåtspapper. Pudra lite kanel ovanpå smeten. 

Grädda kakan i ca 30 min. Prova med sticka, ska vara torr. 

Låt kakan svalna. Blanda alla ingredienser till glasyren i en skål. Bred den över kakan. 

Skär kakan i rutor. 

 

Låt er väl smaka! 

hälsar Veronika 

 



Hur går det med Vatten och 
avlopp på Vinön? 
 
Många frågar hur det blir med vår eventuella 

gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp på 

Vinön. Vi väntar ett beslut gällande vårt ärende ifrån 

Länsstyrelsen förhoppningsvis under maj månad. 
 

Det beslutet är avgörande hur den Ekonomiska 

föreningen för vatten och avlopp på Vinön arbetar 

vidare med FÖRSLAG till åtgärder.  
 

Om det blir en samfällighetsförening (och inte kommunalt va) så har vi klart med 

följande; en förstudie med konkreta förslag inklusive kostnader, den arkeologiska 

utredningen är klar och godkänd och vi står i kö till en Lantmäteri förrättning som måste 

genomföras där ledningsdragningar i så fall ska grävas ner. 
 

Nu är det ett antal fastighetsägare som har beställt enskilda avlopp. Vad gäller då för 

den enskilde fastighetsägaren gällande att släppa ut sitt avloppsvatten på andras 

mark/fastigheter och vem ska stå för dessa kostnader? Vad har markägare för 

rättigheter och skyldigheter och vice versa för den enskilde fastighetsägaren?  

Dessa frågor är mycket viktiga att reda ut. Därav är kontakter tagna med miljö & hälsa, 

Lantmäteriet och Länsstyrelsen. Återkommer med information. 
 

Vi har skapat en ny facebooksida för information om processen och fakta kring arbetet 

med att försöka skapa en lösning för de som önskar vatten och avlopp på Vinön, sidan 

heter Vinöns Vatten och Avlopps Ekonomiska förening. Du som är intresserad är 

välkommen till den gruppen. Den är inte offentlig. 
 

Ekonomiska föreningen för vatten och avlopp på Vinön 

/Birgitta 

 

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

 

Sugen på gös? 

Kom förbi gröna sjömärket på 

norra ön eller slå en signal!  
 

Välkommen! 
 

 0703 100 654 Åsa 



 



 

 

 

 

 
 

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! 

 

 
1 söndag 

12-16 
16-17 

Värdshuset öppet 
Biblioteket öppet                                                                     Första maj 

vecka 18 2 måndag 9-11                                       

 3 tisdag 18 Brandövning POST 

 4 onsdag 18 Tjejträff                                     Beställ mat 

 5 torsdag                                                                                        POST 

 6 fredag                                                     

 
7 lördag 

12-20 
13 

Värdshuset öppet 

VKHF styrelsemöte 
 

 
8  söndag 

12-16 
16-17 

Värdshuset öppet 
Biblioteket öppet 

vecka 19 9 måndag 9-11   POST                             Sophämtning 

 10 tisdag   Fotvård, tidsbeställning, se annons! 

 11 onsdag 18 Tjejträff Hornudden POST                              Beställ mat 

 12 torsdag   

 13 fredag                                                                                        POST 

 
14 lördag 

12-20 

13 

Värdshuset öppet 

Städdag runt skolhuset 
 15  söndag 12-16 Värdshuset öppet                                          

 
  

14 
16-17 

 Södra Byalagets årsmöte, se annons! 
 Biblioteket öppet 

vecka 20 16 måndag   

 17 tisdag                                                                                       POST                Norges nationaldag 

 18 onsdag  Tjejpromenad                                 Beställ mat 

 19 torsdag                                                                                       POST 

 20 fredag                                                            

 21 lördag 12-20 Värdshuset öppet  

 22  söndag 12-16 Värdshuset öppet  

   16-17 Biblioteket öppet 

vecka 21 23 måndag 9-11  POST                            Sophämtning 

 24 tisdag 12.30   

 25 onsdag  Tjejpromenad POST                        Beställ mat 

 26 torsdag 12-18 Värdshuset öppet Kristi himmelsfärdsdag 

 
27 fredag 

12-15 
18-22 

Värdshuset öppet 
Sommarkonsert med Larz Kristerz 

 POST 

 28 lördag 12-20  Värdshuset öppet 

 

 29 söndag 

12-17 
13.45 
16-17 

 Värdshuset öppet  
 Gudstjänst Vinöns missionshus - Mikael Schmidt 
 Biblioteket öppet                                                                        Mors dag 

vecka 22 30 måndag   

31  tisdag                                                                 POST 

Juni  1 onsdag   Beställ mat 
 

2 torsdag                                                                 POST 
 

POSTNORD kommer alla vardagar med paket och tömmer de gula lådorna. 
POSTNORD delar ut post varannan dag, månd-onsd-fred ena veckan och tisd-torsd andra veckan 
CITYMAIL ska komma var fjärde dag, ibland blir det en dag längre mellan utdelningen. 

MAJ 2022 
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