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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: Bidragen önskas senast den 15:e i varje månad för att vi ska hinna få till ett Ö-blad till månadsskiftet. 
 

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

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…  
 

Sommar, sommar, sommar! 

Nu har vi tre härliga sommarmånader framför oss. 
 

Att sommaren är på gång har vi känt av på olika sätt. Naturen 

frodas med sin grönska och vi kan glädjas åt alla blommor  

som finns under våren och försommaren. Mona har planterat 

i lådorna vid välkomstskylten i färjebacken. Värdshuset har 

startat med en första sommarkonsert redan i maj och fler 

kommer under juni månad. Vinöns café har öppnat upp under 

lördagarna och sommarsäsongen sätter i gång för fullt på ön 

på flera sätt.  
 

Detta sommarnummer bjuder på ett blandat innehåll, precis som vanligt. Redaktionen tackar för de 

bidrag som kommit in. Ambitionen är att tidningen ska bli klar till månadsskiftet, men det drar ofta ut 

på tiden och blir några dagar in på den nya månaden. Tiden räcker inte till helt enkelt. Nu önskar vi få 

era bidrag tidigare för att den lilla redaktionen ska kunna hinna med allt arbete som behövs.  

Den 15:e i varje månad önskar vi få bidragen till nästa nummer! 

 

En del önskar få Ö-bladet på e-posten och en del i postlådan. Detta har vi 

skrivit om många gånger. Vi försöker tillgodose alla önskemål som har 

framförts och utdelning blir efter förnyade listor. 

OBS: Om du inte har fått en papperstidning så finns det alltid några extra i 

skolan. Hör av dig till redaktionen till Eva eller Sune om det inte fungerar. 

 
Med önskan om en härlig sommar!   

Månadens redaktör Eva Widlund 
 

TACK till bidragande fotografer, Eva, Fanny, Lotten, RoseMarie och Julia. 

Bilden på framsidan är tagen på Evas kvällspromenad den 1 juni. 

  

Mona gör fint i blomlådorna vid välkomstskylten 

Cykeluthyrningen i färjebacken 

mailto:o-bladet@vinon.se
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http://www.vinon.se/
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Styrelsen önskar alla en skön försommar!  
 

 

Information från Vinöns kultur-och hembygdsförening 
Juni 2022 

 

Nya styrelsens första möte 
Den 7 maj hade den nya styrelsen sitt första möte tillsammans. Även om de flesta av oss 
känner varandra sedan tidigare hade vi en kort presentationsrunda och delade med oss av 
tankar inför det kommande året.  
 

Cykeluthyrningen på Vinön är i gång igen! 
Cyklarna finns i färjebacken. Ring 0730- 54 59 02 för att boka cykel. 
 

Midsommarfirande vid skolan 
På midsommarafton 24 juni klockan 16.00 hålls ett traditionsenligt firande vid skolan.  
Det blir bland annat ringlekar runt stången och sång som leds av Monica Moa Andersson. 
Kvällen före midsommarafton, 23 juni klockan 18.00 klär vi midsommar-stången 
tillsammans uppe vid skolan. Mer information finns att läsa i detta Ö-blad! 
 

Yogaretreat i missionshuset i juli 
Den 9–10 juli har föreningen bjudit in Anna Sandrine Larsson, yogainstruktör med bas i 
Läppe, för att hålla i en yogaretreat i missionshuset. Anna är väldigt anpassningsbar och 
van att ha kurser med allt från barn till äldre personer. Känner man sig osäker och stel så 
finns det många hjälpmedel till hands i form av kuddar, block och stolar. Tanken är att alla 
ska kunna vara med! Mer information om denna yogaretreat längre fram i Ö-bladet. 
 

Vinöns turistkarta 
De vinöföretagare som möter turister har tillsammans uppdaterat den karta som 
hembygdsföreningen arbetar med. Vi i styrelsen tycker att det är roligt att öns företagare 
samarbetar och att Vinökartan används. Den nya företagarkartan finns med i detta 
nummer av Ö-bladet. 
 

Kommande styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum 4 juni klockan 13.00 i skolan. Om du som medlem har tankar 
eller idéer som du vill lämna till styrelsen så går det bra att maila till 
hembygdsforeningen@vinon.se 



 

 

 

 

 

 
 

  Vinöns café – i skolhuset 
  lättare lunch, gofika och presentbutik 
 

Vinöns café har öppnat under lördagarna i maj och fortsätter  under  

sommaren med bland annat sallader och bakad potatis. Självklart så har vi 

även matiga smörgåsar, glass och godis. Hyllorna i presentbutiken har fyllts 

på, välkommen in och titta om du hittar någon present! 

 

SKAFFERIET i presentbutiken ska fyllas på 

Kom gärna med förslag på vad som ska finnas. Vad vill ni kunna handla här? 
 

Sommaröppet 

Från och med 20 juni har vi  

öppet alla dagar i veckan 10-17 
 

Vi hoppas att vi får en underbar 
sommar på Vinön tillsammans 
med er! 

 
Familjen Wilhelmsson 

 
 

Vinöns Bibliotek  har öppet alla söndagar i juni 16–17 

Varje söndag eftermiddag finns Yvonne på biblioteket i Vinöns skola. Förutom 

ett fast bokbestånd, kommer det boklådor med böcker som Yvonne har 

beställt och andra utvalda böcker som finns här under en period.  

Prata med Yvonne om du vill låna någon speciell bok. 
 

  Välkommen till biblioteket!  hälsar Yvonne  
 

 

Fira Sveriges 
nationaldag med oss! 

Frukostbuffé i skolan 

Beställes på 070 4253113 
 

Caféet öppet från 9.00  

Klockan 9.30 hissas flaggan.  

Vi sjunger Sveriges 

nationalsång tillsammans.  

Välkomna! 



Tillsyn av vandringsstigen 
 

Nu när vi går mot sommar så kommer fler att röra 

sig längs vandringsstigen, både öbor och turister. 

Johan Sundin och jag (Fanny Hedin Hedenbäck) tog 

därför en promenad längs stigen under vecka 21 

för att se över framkomligheten. Den var bra 

förutom lite grenar här och var som vi tog bort. 

 

Vi har sett över alla skyltar och stolpar och borstat av dem med stålborste för att få bort 

mossa. Vi har även rätat upp en del stolpar som inte suttit så bra i marken. Nästa steg är 

att olja in skyltarna och stolparna så att de håller sig fina länge till.  

Vi hade även med oss bitar av en gammal snökäpp och passade på att klämma fast dom  

vid övergångarna där det är elstängsel och förhoppningsvis blir dessa lite synligare nu för 

både människor och djur.  Eva Widlund har redigerat infobladet om vandringsstigen med 

tillhörande karta. Den finns i skolan, vid strandkiosken och i lådan vid vägarna ner till 

Nabben och mot Harset. 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till alla som hjälper till att hålla undan sly och  

tar bort nedfallna träd längs stigen! 

 

Arbetsgruppen för vandringsstigen inom Vinöns kultur- och hembygdsförening 

 

             
 



Södra Vinöns byalag har haft årsmöte 

Styrelsen för Södra byalaget fortsätter med samma 

bemanning som tidigare år, med RoseMarie Hellén som 

ordförande. Det blev dock ett revisorbyte när Ingemar 

Persson ville lämna sitt uppdrag. Som ny revisor valdes 

Martin Olsson. På bilden här ser vi Martin, RoseMarie 

och Ingemar. Ordförande avtackade Ingemar Persson och 

välkomnade Martin som ny revisor för Södra byalaget. 

Känns Martin igen? Ja, det är ju Martin med familj som 

bor i ”Herberts hus” och han är son till Margareta från 

Storängen, Margareta Olsson, f d Århammar. 

 
 

 
 

Välkommen till Vinöns Strandservering 

& Nygårds Rökeri och Delikatesser 

 

Strandserveringen är belägen på Vinöns Norra badplats, det ser egentligen ut som en liten kiosk 

men det finns en liten serveringsyta intill kiosken där man kan sitta och avnjuta en enklare lunch 

och titta ut över vattnet. Man kan även bära med sig sin mat till sin filt där hela familjen kan 

bada och leka. Vi serverar glass, kaffe och dricka. Varmkorv med bröd, toast. 

Titta lite extra på menyn, det kanske finns någonting annat, just idag!? 
 

I vår kiosk säljer vi även räkor och varmrökt lax från vårt eget rökeri här på Vinön. 

Laxen röks i vår vedeldade rök. Laxen är miljömärkt ASC www.wwf.se /Fiskeguiden. 

 

 Kiosken är endast öppen under badsäsong.   

          

 

 

      

 

 Förbeställning av lax: 

0708 164963 el. 0739 400061 

 
 

Facebook: Vinöns Strandservering & Nygårds Rökeri och Delikatesser  www.nygårds.se 

 

 

Under sommaren 

kommer vi öppna 

en gårdsbutik 

 

http://www.wwf.se/
http://www.nygårds.se/


Sommar på Vinön 

23 juni kl. 18.00 Vi klär midsommarstången vid skolan 

24 juni kl. 16.00 Traditionellt midsommarfirande vid skolan. Fri entré 

9 – 10 juli  Yogaretreat i Missionshuset 

13 juli kl. 18.00  Allsång i bersån med Monica Moa Andersson 

23 juli Loppis i bersån 11.00 - 14.00 

6 augusti Melodikryss i bersån 
 

Mer info kommer i Ö-bladet, på vår Facebooksida och på hemsidan vinon.se 
 

Välkomna! 
Vinöns kultur- och hembygdsförening 
 

 
 

Kan du bidra för att ordna ett jättefint midsommarfirande? 

Planeringen inför midsommarfirandet på Vinön är i full gång. Efter ett par års 

uppehåll känns det väldigt fint att vi åter ska kunna träffas och umgås under trevliga 

former ett par timmar på midsommaraftons eftermiddag. 
 

Mycket ska förberedas och fixas med. Säg till om du kan och vill: 

• Skänka vinster till lotterierna 

• Hjälpa till med att förbereda lotterierna 

• Hjälpa till att sälja lotterierna 

• Ansvara för chokladhjulet 

 
Hör av dig till mig så snart som möjligt! 
 

Christina Ekblad, 070-671 24 33 

Evenemangsgruppen  

Vinöns kultur- och hembygdsförening   
 

 

    TACK till Bygdegårdarnas Riksförbund och Kulturrådet 
     som genom projektet Återstart Bygdegård gör det möjligt för oss att ha musik-  

     underhållning och lekledare vid midsommar och musikant vid Allsång i bersån. 
 

        
 



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

 

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

 

Bud-Bilen utför idag transporter till Vinön med matkassar  
från handla24.se på torsdagar. 

Vi ser nu över intresset att erbjuda flera tjänster för boende på Vinön.  
Dessa tjänster skulle kunna vara hämtning från Örebro till Vinön eller från Vinön till Örebro. 

Har ni t.ex. något som ni behöver hämta ut i Örebro som vi kan ta med till Vinön? 
(hämtas onsdag i Örebro till Vinön torsdag) 

Eller har ni något ni vill lämna in i Örebro som vi kan ta med från Vinön på torsdagen? 
(lämnas torsdag alt fredag i Örebro) 

Detta för en mindre ersättning och bättre flexibilitet för boende på Vinön. 
Låter detta intressant? Kontakta oss då på 019–257600 

 
 

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 eller mejl: 
 julia.ekblad-andersson@hotmail.se 

 

Filips Skogsentreprenad 

Jag utför trädfällning, röjning och 

gräsklippning. Ved finns till salu. 
 

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

 

Kontakta Filip Eriksson, 

tel: 076–788 19 38 

 

mailto:julia.ekblad-andersson@hotmail.se


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Äntligen får vi fira midsommar igen!  

Välkomna till vårt traditionella midsommarfirande vid Vinöns skola  

Midsommarafton den 24 juni kl. 16.00. Fri entré. 

• Vi hälsar besökarna varmt välkomna! 

• Midsommarstången reses med hjälp av frivilliga krafter ackompanjerade av  

vår lekledare för dagen, Monica Moa Andersson 

• Monica Moa Andersson leder ringlekar runt midsommarstången 

• Firandet fortsätter med lotteriförsäljning, chokladhjul, pilkastning och fiskdamm 

• Caféet har öppet  
 

  Vinöns kultur- och hembygdsförening  

 

Kom och klä midsommarstången på torsdagen 23 juni kl. 18.00! 

Vi samlas vid skolgården på kvällskvisten och klär midsommarstången tillsammans. 

Ta med blommor – ta vad du har och vad som växer i din närhet. Ta också med sekatör  
så att du kan klippa till både blomster och björkris. 

Stången kläs med girlanger av björkris. De tre ringarna kläs med blommor efter  
tycke och smak. 

Välkomna till en trivsam kväll! 

Christina Ekblad, 070-671 24 33 
Evenemangsgruppen 
Vinöns kultur- och hembygdsförening 
 



Jättebalsamin 

Jättebalsaminen blommar vackert men är en invasiv art som sprätter iväg fröerna och därför 

sprider sig lätt. 

Jag tycker att det vore bra om vi tillsammans kunde hjälpas åt att få bort den från Vinön.  

Mitt förslag är att vi i juni (innan den går i blom) försöker ta bort så mycket som vi kan.   

Jag skriver ut en karta och lägger den i ö-blads-brevlådan vid skolan. Där får ni gärna pricka 

in ställen där ni vet att det finns jättebalsamin. 

Det finns olika metoder som jag beskriver nedan. Viktigt att komma ihåg är att vara försiktig 

om det finns frökapslar, även omogna. De mognar om de hamnar på marken  

och så är arbetet ogjort. 

 

* Bete tidigt på säsongen är en metod. 

* Slå av plantorna innan blomning, det kan behöva upprepas.  

    Gärna med röjsnöre, som slitsar upp stjälken och torkar ut plantan. 

* Rycka upp plantan med roten. 
 

 

Det man röjer bort behandlas som brännbart om det finns blommor eller frökapslar!  

Lägg det inte på komposten utan i en plastpåse som ni slänger i gröna tunnan. 

Om plantan har frökapslar kan man knyta en plastpåse runt blommorna/frökapslarna innan 

man börjar ta bort den.  

På naturvardsverket.se finns mer information och en film om hur man tar bort plantorna. 

 
                                                                                                                                                  Bild från Naturvårdsverket 

 

Tag gärna ett foto när du (eller grannen) håller på och röjer och skicka till mig, asa@vinon.st,  

så gör vi en bild över det gemensamma arbetet till nästa ö-blad! Jag lottar ut ett pris bland 

insända foton. 

                                                                                                                                   Åsa Ödman 

mailto:asa@vinon.st


Ett spännande besök på Vinön 

Lotten Hjelm, SRF:s ordförande kommer besöka 
medlemsföreningarna nu när restriktionerna är 
släppta. Först ut var Vinön, det var dags att hämta 
en massa kartonger med tidningar och böcker.  
Här berättar hon om sitt besök på ön. 
 
 
 
 

En mulen dag i maj styrde jag kosan mot Hjälmaren och närmare bestämt Vinön. 

Detta var mitt första besök på ön och jag såg verkligen fram emot besöket. Jag är 

uppvuxen på Helgö i Mälaren så redan på färjan kändes det lite som mammas gata.  

 

Väl framme på Nothaga gård fick jag ett fint mottagande av  

Eva och Bernt och en härlig guidning runt på gården med många 

berättelser om människorna som bott där och som bor där nu. 

Jag hade tur att besöka ön just när skolan hade studiedag så 

Maja visade fåren och jag fick hälsa på lammen som behövde 

flaskmatas. Maja hade koll på det mesta och berättade vad hon 

döpt lammen till.  

Efter besöket i hagen serverades det lunch på Bernts restaurang, en supergod soppa med 

kaffe som avslutning. Nu var det dags för rundtur på ön så vi tog cyklarna och som det 

fullblodsproffs som Eva är så blev guidningen en ordentlig lektion i Vinöns historia, nuläge 

och framtidsvisioner. Det var så roligt att se alla fina gårdar och hus, möta alla härliga öbor, 

se det fina skolhuset och missionshuset och till slut möta delar av styrelsen i ett mycket 

givande samtal.  

Som alltid när man besöker andra ö-samhällen slås man av alla likartade problem vi tampas 

med, bristen av förståelse hos beslutsfattare och logistik men också den enorma styrkan 

som finns på öarna, allt som genomförs tack vare idogt arbete av alla som vistats på ön. 

Trots allt så verkar det vara mycket som faktiskt fungerar riktigt bra på er fina ö om man 

jämför med många andra; post, hemtjänst, företagande, samlingslokaler med mera. Jag 

förvånades över att det inte fanns förskola på ön men det verkar fungera ändå och som jag 

tolkade det hela så finns det fler fördelar med att åka iland med barnen. 

Jag kan förstå problematiken med den lilla färjan, svårt att planera om man inte vet att man 

får plats. Jag tog också till mig av situationen för elever som går på gymnasiet och bristen på 

busstrafik, där tänker jag att vi borde kunna hjälpas åt att nå fram till beslutsfattare.  

  

Maja matar lilla Mini. 



Vi i Skärgårdarnas Riksförbund har ett strategiarbete just nu som innebär en kartläggning av 

alla våra medlemsföreningar och efter det tänker vi oss att där det inte finns fungerande 

samverkansråd med kommuner och regioner ska vi hjälpa till att få i gång dessa. Det är så 

viktigt att öarna har bra forum för att få förklara situationen på öarna. Jag brukar likna våra 

frågor med en klosslåda; ni vet där barnen ska lägga cylinderklossen i det runda hålet, kuben 

i det fyrkantiga hålet osv. där är våra frågor mera likt en stjärna som aldrig passar i något 

hål. Vi faller lite utanför systemet men det handlar om att informera och utbilda tror jag, 

tokiga beslut fattas oftast i brist på kunskap. 

Efter en god natts sömn i Yvonnes lilla stuga packade 

Eva, RoseMarie och jag släpet fullt med SRFs arkiv som 

Eva har varit ansvarig för och som flyttats runt lite på ön 

av vad jag förstår. När vi flyttade kartonger hit och dit  

så var det som att gå en sväng i Minnenas Allé; Eva 

berättade om artiklar som skrivits, bilder som tagits och 

möten som varit. Vi alla i Skärgårdarnas Riksförbund har 

Eva att tacka för så mycket, ett outtröttligt engagemang 

för att förmedla information i stort och smått och där 

bild och text i kombination verkligen har betydelse.  

Du har verkligen blicken för det viktiga Eva, tack! 

Det var med god eftersmak jag styrde kosan mot Stockholmsskärgård där jag bor på en liten 

ö utanför Nämdö och jag ser verkligen fram emot att besöka Vinön igen och att fortsätta 

arbetet med er på ön, tack för ett varmt bemötande! 

Lotten Hjelm, ordförande i Skärgårdarnas Riksförbund 

 

 

RoseMarie och Lotten packade in kartonger i 
det stora släpet som Lotten hade med. 

Tack Eva, nu får andra ta 
hand om  arkivet! En del hos 
ordförande i Stockholms 
skärgård och en del hos 
verksamhetsledaren på en ö 
i Bohuslän. 



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:- 

 

************************************************* 
Sugen på gös? 
Kom förbi gröna sjömärket på  
norra ön eller slå en signal!  
 

Välkommen! 
0703 100 654 Åsa 

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

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 



Yogaretreat med Anna Sandrine Larsson 9–10 juli 

i Missionshuset på Vinön 

 

Vinöns kultur- och hembygdsförening har bjudit in yogaterapeut Anna Sandrine Larsson, 

för att hålla yogaretreat på Vinön i juli. Här kan alla vara med utifrån sina egna 

förutsättningar. Hit kan du komma precis som du är.  

 

Om du är stel och har svårt att komma ner till golvet, så 

anpassar vi övningen. Allt är möjligt. Vid fint väder kan  

vi vara utomhus. 

Anna-Sandrine Larsson är utbildad yogalärare och yoga-

terapeut och har lång erfarenhet av undervisning och 

coaching i yogans värld. Hon är bosatt i Läppe, där hon driver 

en egen praktik med yoga och yogamassage och hon är en 

trogen återkommande gäst till Vinön. 
 

Helgens program: 

Lördag 9 juli 

  9:00 Presentation 

  9:15 Yogans kärna - andning och medvetenhet 

10:15 Paus/fika 

10:45 Yogans lugn - hela kroppens avslappning 

11:45 Lunch 

12:45 Yogans flöde - cirkulation för hela kroppen 

14:15  Summering 

Söndag 10 juli 

  9:00 Uppföljning av gårdagen 

  9:30 Godmorgon yogan!  

11:00 Lunch 

12:00 Reflektioner 

12:30 Mitt eget yogaprogram 

13:30 Fika/paus 

14:00 Summering 

ca 15:00 Avslut (Sluttiden står lite öppen 

beroende på färjan) 
 

Pris:  Yoga inkl fika och lunch i två dagar är 1000 kr 

Välkommen att anmäla dig på: catrine.neiler50@gmail.com eller ring 0739 400061 

Uppge namn och telefonnummer! 

Betalning går bra genom Swish till Vinöns kultur- och hembygdsförening: 123 396 25 29 

Märk med namn och aktivitet, anmäl även specialkost i mailet. 
 

Vi hoppas att detta väcker ett intresse och att vi kan ha yoga på Vinön varannan vecka 
under vintern. 
 

Kom och var med i vår föreningsaktivitet! 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 
 

/ Catrine Neiler 

  



Nyrenoverade fönster pryder nu skolhuset 

 

För alla som brukar gå förbi skolhuset så  

har ni nog sett hur fina fönstrena har blivit.  

Det är Julia Ekblad Andersson som under 

våren grundligt har renoverat de gamla 

fönstrena på skolhuset. 

 

Först gjorde Julia de tre på gaveln ut mot vägen 

och sedan blindfönstrena som finns utmed 

rampen till skoldörren, de som finns kvar bakom 

den stora skrivtavlan i skolsalen. Julia har lyft ur 

fönstrena och jobbat med dem i sin verkstad. Ö-bladet var med när det var dags att sätta 

tillbaka ett par av de stora fönstrena. Till sin hjälp hade hon då Emil som med sin längd 

kompletterade Julia bra. Vilket teamwork! 

STORT TACK Julia för ditt fina hantverk med fönstren! 

 
Så här berättar Julia om sitt arbete. 

Blindfönstrena var helt fastmålade och fick sågas ut med multiverktyg. Att 

man målat igen alla springor mellan fönsterbågar och karmar är troligen 

anledningen till att det bildats mögel på insidan av dem, då all ventilering 

bakom fönstren försvunnit i och med detta. Förutom ytligt mögel och en  

del gråträ så är bågarna i fint skick, och är nu efter slipning och tvätt så gott 

som i nyskick. Jag har valt att ta ut alla glasrutor för att få bort så mycket 

mögel och gråträ som möjligt även ur kittfalsarna. Sedan fick bågarna ligga 

och torka några dagar innan arbetet fortsatte. Då skulle bågarna oljas en 

eller ett par gånger beroende på hur mycket träet suger. Sen var det dags 

för grundmålning innan rutorna kunde sättas tillbaka. En ruta var sprucken 

i ena hörnet och den fick bytas ut. När de var på plats var det dags att kitta. 

Kittet skulle sedan få några dagar på sig att torka innan även det 

grundmålades. Slutligen var det dags för 2 lager täckfärg + vid behov 

även en tredje omgång förbättringsmålning där det behövdes.  

Sen när vädret tillät skulle även arbetet med att tvätta, skrapa, olja, 

grundmåla och täckmåla fönsterkarmarna göras klart innan bågarna 

sattes tillbaka på plats. Innanför fönstren på norra sidan satt en 

gammal papp  som fick bytas ut till en ny liknande. 

 

    
Efter slipning och tvätt är fönsterbågarna så gott som i nyskick.  



Receptstafetten 
går från Veronikas morotsrecept till sparris från RoseMarie  

Vårens och försommarens primörer 
Sparris är en grönsak som hör våren till och den är nyttig också den innehåller mycket fiber 
och vitamin A, C, E och K. På Vinön är det passande att odla sparris, vi har lätta sandiga jordar 
som passar till sparris. Det tråkiga med att odla sparris är att det lätt blir mycket ogräs som 
gärna tar överhanden. Dessutom tar det flera år från det att man planterar sin sparris till dess 
att man kan börja skörda den. Men när de väl växer där är det väldigt gott att kunna äta råa 
knoppar direkt från odlingen. Det går ju också bra att köpa sin sparris, vilket är mycket enklare. 
För några år sedan läste jag att man kan plocka de späda skotten som kommer från humle-
plantor på våren och äta dem som sparris, det var väl helt ok men riktig sparris är godare.  

Här kommer ett recept på sparris som är gott och uppskattat, från ICA:s hemsida. 

Rostad grön sparris med vitlök och parmesan 

4 portioner 

2 msk olivolja 

20 gröna sparrisar 

salt och svartpeppar 

2 msk balsamvinäger 

1 dl flagad parmesan 

 
Sätt ugnen på 225°C. Sätt in och förvärm en plåt. 

Skala och skiva vitlöken. Blanda den med olivoljan. 

Bryt eller skär bort ca 2 cm av nedre delen på sparrisarna. Blanda sparrisarna med 

vitlöksoljan, krydda med salt och peppar. 

Lägg sparrisarna på den förvärmda plåten och sätt in den mitt i ugnen 3-4 minuter. 

Servera sparrisen med balsamicovinäger och parmesan. 
 
 

       
 

Med vänliga hälsningar RoseMarie Hellén! 



 



Vinöleden sommaren 2022 
 

I början av säsongen gäller sommarturlistan bara vissa dagar  
så det gäller att se upp. Bästa informationen om färjetrafiken 
till och från Vinön får man på Trafikverkets hemsida.  
Vinöleden - Trafikverket 
 

Sommarturlistan gäller dagligen från 17 juni till 14 augusti. 

Dessutom dagar i maj: sönd 22, torsd 26 och sönd 29  
Dagar i juni: sönd 5, månd 6, sönd 12, fred 17, lörd 18 och sönd 19 
Hela veckor: v. 25 – v. 32 
Dagar i slutet av augusti: fred 19, sönd 21 och sönd 28  
Till sist söndagen den 4 september 

Inga tryckta turlistor 
Trafikverket trycker inte längre upp några turlistor i det smidiga lilla 
pappersformatet. På anslagstavlor vid färjelägena finns en översiktlig 
information. Det finns även en app som man kan ladda ner, som heter 
Trafikinfo Färjerederiet, där du hittar alla färjetider. 

Ett bra sätt att se färjans tider, är att gå in på Trafikverkets hemsida 
www.trafikverket.se och klicka på Vägfärja. Då kommer en karta upp. 
Klicka på Vinöleden så listas avgångstider från båda hållen.   

 
 
 
 
 
 

Trafikinformation 
Beställ trafikinformation på sms –  
på Vinöledens webbplats.   

 

Förtur och tillfälliga hinder  
på Vinöleden 
Utryckningsfordon, kollektivtrafik och 
taxi har förtur. Tidtabellen kan tillfälligt 
ändras på grund av väderlek, vatten-
stånd och korsande sjötrafik.  
Vid behov kan färjeturen dubbleras. 
Under perioden 1 juni–15 augusti  
gäller förtur för den som är bofast eller 
har fast arbete på Vinön och nyttjar 
färjan under större delen av året. 
Förturen är personlig. 

 

 A – Går endast fredag 
 B – Går ej 24 december 
 C – Går endast efter kallelse 
 D – Ingen dubblering 
     – Begränsad lastkapacitet 

https://www.trafikverket.se/vinoleden
http://www.trafikverket.se/


1. Vinöleden 
Färjans tidtabell finns 
på Trafikverkets hemsida  
 

2. SSRS Hjälmaren 
Sjöräddningssällskapet 
Räddningsbåt, svävare, 
Öbolansen  
Ring 112 vid akuta fall. 
Här finns hjärtstartare! 
 

3. Cykeluthyrning 
finns i färjebacken 
Ring 0730 54 59 02 
Mer info på hemsidan:  
www.vinon.se 

 
4. Vinöns Värdshus 
Mat, konserter,  
och konferenser  

Festarrangemang och julbord 
Varmt välkomna att ta kontakt 
med oss!   019 44 80 10 
www.vinonsvardshus.se 
 

5. Hjälmarpärlor AB 
Vandrarhem på Vinöns 
värdshus. 073 290 50 20 
birgitta.framtiden@live.se 
 
6. Hjälmarpärlor AB 
Vita husets Bed & Breakfast 
Möjlighet att hyra en sjöbod 
till fest eller konferens  
samt en vedeldad bastu. 
073 290 50 20 
birgitta.framtiden@live.se 
 
7. Hemma på Vinön 
Snittblommor i säsong  
och boende på lantgård 
@hemma_pa_vinon 
@hemmapavinon_b_b  
 
8. Vinöns gamla skola 
Vinöns kultur- och 
hembygdsförening 
www.vinon.se 
 

9. Vinöns café 
Lättare lunch, gofika 
och presentbutik 
 

Veronica Wilhelmsson 
070 425 31 13 
cafevinon  

 
10. Missionshuset 
Kyrkosal och kulturhus 
 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 
www.vinon.se 
 
11. Brandstation 
Vinöns brandvärn, Ring 112 
 
12. Hyr en stuga! 
Yvonne Karlsson 
073 928 04 05 
 
13. Hjälmarfrukt 
msc-märkt gös, 
kokta Hjälmarkräftor 
070 310 06 13 
 

14. Nygårds rökeri  
och delikatesser 
Rökeri - under 2022 öppnas  
en gårdsbutik.  
www.nygårds.se 
073 940 00 61 
 
15. Vinöns strandservering 
Glass och fika,  
varmkorv och toast.  
Även rökta produkter 
säljs här. Öppet soliga  
dagar under sommarlovet. 
www.nygårds.se 
073 940 00 61 
 

 
Fler tjänster… 

Filips Skogsentreprenad 
Trädfällning, röjning och 
gräsklippning  
076-788 19 38 
 

Vinöföretagare 2022 

Vinön 
Hjälmarens pärla 



  

JUNI 2022 

Vecka 22 1 Onsdag   Post Beställ mat 

 2 Torsdag     

 3 Fredag   Post  

 4 Lördag 
Pingstafton 

13.00 
11-15 

Styrelsemöte VKHF 
Vinöns Café har lördagsöppet 

  

 5 Söndag 
Pingstdagen 

 

16-17 
 

Biblioteket öppet 
  

 
 

Vecka 23 

6 Måndag 
Nationaldag 
Annandag pingst 

9-15 Vinöns Café öppet, kl 9 frukost och 
nationaldagsfirande, se annons 

 Sophämtning 

 7 Tisdag  Brandövning   

 8 Onsdag   Post Beställ mat 

 9 Torsdag     

 10 Fredag  På Värdshuset: Anders F Rönnblom Post  

 11 Lördag 11-15 Vinöns Café har lördagsöppet   

 12 Söndag 16-17 Biblioteket öppet   

Vecka 24 13 Måndag     

 14 Tisdag   Post  

 15 Onsdag    Beställ mat 

 16 Torsdag   Post  

 17 Fredag  På Värdshuset: Mikael Rickfors   

 18 Lördag 11-15 
 

Vinöns Café har lördagsöppet  
På Värdshuset: Elvis Tribute  

  

 19 Söndag 16-17 Biblioteket öppet   

Vecka 25 20 Måndag  Caféet öppet dagligen för sommarsäsongen Post Sophämtning 

 21 Tisdag     

 22 Onsdag   Post Beställ mat 

 23 Torsdag 18.00 Vi klär midsommarstången, se annons   

 24 Fredag 
Midsommarafton 

16.00 Midsommarfirande vid skolan 
På Värdshuset: Midsommarbuffé 

  

 25 Lördag 
Midsommardagen 

 På Värdshuset: Trubadurafton   

 26 Söndag 16-17 

10-11 

Biblioteket öppet 

Friluftsgudstjänst i syrenbersån vid skolan 
Präst Mikael Schmidt, musik Håkan Isacsson 

  

Vecka 26 27 Måndag   Post  

 28 Tisdag     

 29 Onsdag   Post Beställ mat 

 30 Torsdag     

JULI 1 Fredag  På Värdshuset: Dan Hylander Post  

 2  Lördag     

 3 Söndag 16-17 Biblioteket öppet   
 

Värdshusets och Caféets öppettider  

se deras annonser i tidningen! 
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