Några ord från redaktionen…
Tvära kast från sommardagar till höst blev det sista helgen i
augusti. Lyskvällen regnade bort, undrar just vilket år vi kommer
kunna få se stranden kantad med marschaller igen? Eller kan man
ha lyskväll en annan lördag när vädret är fint, den frågan
har jag fått den senaste veckan.
Kommer det inget Ö-blad? Det är en annan fråga jag har fått. Nu är det ju så att det tar faktiskt
lite tid att få till ett ö-blad och då måste det både finnas folk och tid för att det ska bli något.
Vår ambition är att vår ö-tidning kommer i början av varje månad, men kanske inte till den första
dagen i månaden. Tänk gärna på det om det ska annonseras om någon aktivitet i början av en
månad. Vad kan vi få med i oktoberbladet månntro? Anmälan om bidrag till nästa ö-blad önskas
till den 15 september, så vi kan planera tidningen.
Det är mycket som händer i vår omvärld nu, och valet i september står i centrum på många sätt.
Antalet partier som finns med i lådan med valsedlar har ökat väldigt sedan senaste valet.
Förtidsröstningen på Vinön håller öppet en dag till, se längre fram i tidningen! Men på själva
valdagen är det den vallokal som står på röstkortet som gäller, för oss är det i Hampetorps skola.
I övrigt bjuder vi på ett ö-blad med en blandad kompott med rapporteringar om vad som hänt
senaste tiden och vad som kan vara på gång. Håll till godo!
Och ha en fin början på hösten!
önskar vi i redaktionen, månadens redaktör Eva Widlund
PS: Nu har jag fått en tredje laddning av boken Vinörötter av Runar Ländell.
Intresserade kan höra av sig till mig Eva!
TACK till bidragande skribenter och fotografer, bilden på framsidan är tagen av Filippa Jennebo
och det är lille Bror som fick klä på sig regnkläderna häromdagen.
_________________________________________________________________________________________________________________________

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!

Information från Vinöns kultur-och hembygdsförening
september 2022
Tack för fotbollsmålen!
Fritidsnämnden, Örebro kommun, har förärat ön två
utrangerade fotbollsmål som nu finns på plats vid skolan.
Ett stort tack till Margaretha Fahlander och ”Lill” Åke
Westerberg som på olika sätt lobbat för att få hit de båda
fotbollsmålen. Och förstås, tack Tomas Zetterlöf och Budbilen som såg till att de transporterades till Vinön från Örebro.
Nätet i det ena fotbollsmålet är rätt så slitet, men vi kollar upp om vi kan införskaffa ett nytt.

Efterlysning nr 1
Ett par staketstolpar vid skolan har gett vika. Finns det
någon/några som kan åta sig att reparera dessa?
Meddela någon i styrelsen eller skicka ett mejl till
hembygdsforeningen@vinon.se, så kan vi ses och
prata igenom uppdraget.
Ytterligare en efterlysning finns längre fram i tidningen.

Tack Bygdegårdarnas Riksförbund
Det krisstöd som Vinöns kultur- och hembygdsförening ansökt om är nu utbetalt till vårt
bankkonto. I ansökan redovisades föreningens intäkter och kostnader för år 2021, samt 2021
års resultat. Bygdegårdarnas Riksförbund avgör vilka föreningar som får krisstödet samt med
vilken summa (medlen tilldelades av Boverket). 939 unika ansökningar kom in till Bygdegårdarnas Riksförbund, 875 föreningar fick ekonomiskt stöd. Vinöns kultur- och hembygdsförening var en av de föreningar som fick ett av de större bidragen, 34.969 kronor.
Medlen ska användas för löpande utgifter och för att balansera upp det minusresultat som
uppvisades för 2021.
Ekonomin visar ett plusresultat nu per 1 september 2022
Det känns toppen, men vi tar gärna emot förslag om ytterligare aktiviteter/åtgärder som kan
bidra till att stärka föreningens ekonomi. En stor osäkerhet är ju kostnaden för elektricitet i
vinter - eventuellt måste vi se över avgifterna för tvätt, dusch och dylikt igen. Redan nu är
kostnaden för el högre än för hela årskostnaden förra året.
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls lördagen den 10 september 2022 kl. 13.00-15.00. Om du har frågor
som du vill att styrelsen ska ta upp, mejla på hembygdsforeningen@vinon.se Välkomna!
Vinöns kultur- och hembygdsförening 2022

Rösta på Vinön
Förtidsröstning anordnas på flera mindre platser
på landsbygden. På Vinön har ett tillfälle redan
varit och på söndag den 4 september är nästa
tillfälle. Här kan alla gå och rösta oavsett var man
är skriven. Ta med röstkort och legitimation!
Själva valdagen är söndagen den 11 september.
Då är det vallokalen i Hampetorps skola som är
öppen för röstning.

Förtidsrösta i Vinöns skola
Söndag 4 september kl 11.00-13.00

************************************************
Sugen på gös och/eller kräftor?
Kom förbi gröna sjömärket på
norra ön eller slå en signal!
Välkommen!
Åsa 0703 100 654

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

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

8 juni. Åsa Ödman – Örebropratarna (orebropratarna.se)
”Jag heter Åsa och jag bor på en ö i en sjö. Sjön heter Hjälmaren och ön
Vinön. Och jag tänkte börja och berätta lite om denna plats som utgör
Atlantens innersta vik”

Så börjar Åsas sommarprat som sändes en försommardag, den 8 juni, men som går lika bra att
lyssna på senare om man bara hittar programmet. Under 45 minuter får vi höra henne berätta
om livet på en ö blandat med musik som hon själv har valt.
Det finns många olika program med sommarpratare, det mest kända är självklart Sommar i P1.
Men det finns även mer lokala program, som till exempel Örebropratarna, en programserie
med personliga berättelser och betraktelser där var och en av de medverkande på något sätt
har anknytning till Örebro. Tio personer har under ett par veckor i början av juni presenterat
sina egna program, en produktion av Örebrokuriren och Jenneboradio. Har du inte lyssnat på
Åsas program ännu rekommenderar jag verkligen att du ska göra det. www.orebropratarna.se
Eva Widlund
Örebropratarna produceras av de två frilansjournalisterna
Tomas Jennebo och K-G Ekblom. Programmet sändes för
första gången 2016 och sedan dess har nu 80 personer med
koppling till Örebro gjort sina egna program. Idén bygger på
det klassiska Sommar i P1 i Sveriges Radio.

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

Vinöns Bibliotek

har öppet alla söndagar 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
på Vinöns bibliotek under en period.
Prata med Yvonne om du vill låna någon speciell bok.

Välkommen till biblioteket!
hälsar Yvonne, 0739 28 04 05

*************************************************
Dags att skicka in bilder till 2023 års kalender
Det ska vara liggande bilder, skriv namn, vilken månad det är
och vilken text du vill ha under bilden. Vi vill ha bilderna senast
den 1 oktober till föreningens e-postadress
hembygdsforeningen@vinon.se

Bygdegårdarnas Riksförbund på besök
Den 16 juni fick Vinöns kultur- och hembygdsförening besök av Kristina Haglund med flera
från styrelsen för Örebro läns bygdegårdsdistrikt.
Kristina och hennes kollegor höll sitt styrelsemöte
på färjan, åt middag på värdshuset och fikade sedan
tillsammans med oss i skolan där vi berättade om
ön och våra aktiviteter.

Efterlysning 2
Någon eller några som kan reparera vår midsommarstång?
I år fick midsommarstången stå kvar cirka ett och ett halvt dygn vid skolan. Sedan var det några
som fällde den, bar ner den till Östra boden och där släppte den på backen.
Tvärslån gick av i ena änden och stången blev allmänt misshandlad.
Nu söker vi någon/några frivilliga som kan åta sig att reparera midsommarstången inför nästa
års midsommarfirande. Detta är vad som behöver göras:
•
•
•
•
•

Såga av tvärslån på båda sidor och jämna till sågytorna
Flytta upp fästet där tvärslån fästs vid själva midsommarstången
Korta vajrarna som går från toppen av midsommarstången till tvärslån
Skrapa av färg som släppt
Måla

Midsommarstången har kortats av nertill vid ett par tillfällen
eftersom nederdelen ruttnat. Om den numera avkortade
tvärslån flyttas upp en bit på midsommarstången, så kommer
proportionerna att bli bättre. Får midsommarstången
dessutom lite färg, så blir den som ny.
Jag kan tänka mig att skrapa och hjälpa till med målandet,
men är inte särskilt bra på de tre första momenten – kan
tänka mig att någon/några händiga personer kan hitta bra
lösningar där. Är du intresserad av att hjälpa till, så mejla på
rita.tammerman@gmail.com eller ring 0707-72 11 00.
Vi hörs, hälsningar Rita Tammerman-Eklund

TACK familjen Wilhelmsson!
En solig onsdag passade vi på att överraska Johan och
Veronica Wilhelmsson och tacka för de senaste sex åren
som de drivit sommarkafé i skolan. Tack för goda mackor
och god mat, hembakat fikabröd, alla glassar, det lilla
skafferiet och den fina presentbutiken - mycket uppskattat
av såväl ö-bor som besökare.
Nu kan ni se fram emot välförtjänt sommarsemester och
lata dagar. Kul att ni blir kvar på ön!

Återigen, ett stort tack från Vinöns kultur- och hembygdsförening

**************************************************
En sommar går väldigt fort! Det har varit mycket folk på ön och många möjliga
aktiviteter och musikupplevelser. Här kommer ett litet axplock med bilder.

Många besökare gästade vår ö.

Glass och fika ville många ha.

Mat- och musikupplevelser

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
Föreningsmedlem
Övriga

Pris/dygn:
260:520:-

Pris/vecka
1000:2000:-

Vinöns kultur- och hembygdsförening
SWISH nr 123 396 25 29

*************************************************
Fotvård 28 september
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 överhängande 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.

Årets upplaga av melodikrysset!
Vinöns kultur- och hembygdsförening har under många år arrangerat ett melodikryss som
har sett lite olika ut. Under många år var det T-draget, en dragspelsförening från Örebro
som kom och spelade men nu under några år så har vi haft musik från högtalare och vi har
haft ett tema för varje kryss. I år var temat mat och dryck!
Melodikrysset är lite av en familjeangelägenhet för familjen Olsson/Dahlén/Hellén. Det är
min farbror Hans-Erik Ohlsson och hans sambo Gunilla Dahlén som gör krysset, väljer musik
och skriver manus. En av sönerna får vara tekniker och min mamma Naemi (och även andra)
bidrar med priser och jag presenterar.
Eftersom det blåste ganska mycket så valde vi att vara i Missionshuset även i år och årets
kryss blev väldigt välbesökt, vi fick springa iväg och kopiera fler kryss, tack till Carin som
fixade det i all hast!
Vi har många priser till krysset så det var många som gick därifrån med något gott eller fint!
I år kom priserna i form av: blommor från Anna Lehman, tomater och saft från Yvonne,
bönor och gurka från Solveig, basilika, inlagd gurka från Naemi, potatis från Elin o Jonas,
och så var det några priser som blivit över från sommarens fiskdamm och annat.
Tack så jättemycket till alla som skänkte fina och goda priser!
Stort tack till de som fixade fram bord och stolar så att
alla fick det bekvämt!
Även ett stort tack till Veronica Wilhelmsson som
lånade ut sin högtalare så att det blev ljud under årets
kryss.

Det var roligt att så många ville komma
och vi hoppas att vi får till ett kryss till
nästa år igen!
/RoseMarie

Gunilla, Hans-Erik och RoseMarie var nöjda
med årets upplaga av Vinöns Melodikryss.

Ett stort tack
till alla härliga gäster och konsertbesökare
som har kommit för att lyssna på våran mångfald av
färgstarka artister som gett oss så många fina sommarkvällar.

Nu kommer hösten
Våra öppettider i september är Lördag & Söndag 12.00 - 18.00
Varmt välkomna! /Mari med personal
PS: Det går bra att kontakta oss för privata sammankomster och företagsevent.
Tel Värdshuset 019–448010

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

*************************************************
Ska vi starta upp luncherna igen?
Luncherna i skolan är som vi alla vet väldigt uppskattade. I våras arrangerade
föreningen luncher vid fyra olika tillfällen och vi tycker att det vore kul om vi kunde få i gång
fler luncher under hösten. I praktiken var det bara jag som lagade maten under våren, och
jag hoppas att det kan komma till fler frivilliga. Jag kan åta mig alla inköp (bara jag får en
inköpslista), men har nog inte ork att sköta all matlagning i höst på egen hand. Kan du/ni ta
en eller flera luncher så gagnar det ju alla dem som vill träffas och äta tillsammans.
Mejla mig på rita.tammerman@gmail.com eller slå en signal på 0707-72 11 00 så försöker vi
knåpa ihop ett schema.
PS, tack Ingegerd och Maggan för god hjälp i våras!
Rita Tammerman-Eklund

Receptstafetten
går från Naemis recept på inlagd gurka till Eva-Maries pasta-recept

Ädelostgratinerad pasta med korv och tomater
Under rubriken Fredagsgott, hittade jag år 2003 detta härliga pastarecept i tidningen
Året runt. Receptet kan varieras med den korv man tycker om, men jag tycker att det blir
bäst och godast med någon lite smaksatt korv såsom exempelvis chorizo eller bratwurst.
Bra bjudmat som kan förberedas, och sedan gratineras när det är dags att servera.
Om man önskar ett vegetariskt alternativ på rätten, så har jag provat att byta ut korven
mot broccolibuketter istället, det blev också gott. Har tyvärr inte hittat något bra
veganskt alternativ till ädelosten ännu.

Valfri pasta för 4 personer
1 liten purjolök
4 chorizokorvar
6 soltorkade tomater (torra)
8 körsbärstomater (färska)
2-3 dl grädde
Cirka 100 g ädelost
Salt och peppar
2 msk hackad gräslök
½ dl pinjenötter, rostade (funkar även med cashewnötter)
Gör så här:
Koka pasta för fyra personer. Spola kallt och låt rinna av.
Strimla purjon, skär korven i skivor, strimla de soltorkade tomaterna. Hetta upp olja i
en stor stekpanna eller wok, stek korv och purjo under omrörning tills de fått lite färg.
Blanda ner pastan, tomatstrimlorna och halverade körsbärstomater.
Rör om och låt det bli varmt.
Smörj fyra ugnsfasta formar eller en stor form, och häll i blandningen.
Hit kan rätten förberedas.
Koka upp grädden i en tjockbottnad kastrull och smula ner osten. Koka några minuter,
smaka av med salt och peppar. Häll såsen över pastan och gratinera i 225 grader tills
rätten är genomvarm och ytan fått fin färg, tar cirka 15 minuter.
Strö hackad gräslök och nötter över.

Servera och njut, smaklig spis hälsar Eva-Marie!
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När kommer posten? Efter önskemål från läsare försöker Ö-bladet skriva in de dagar den blåa postbilen lämnar post.
POSTNORD kommer alla vardagar med paket och tömmer de gula lådorna.
POSTNORD delar ut post varannan dag, måndag-onsdag-fredag ena veckan och tisdag-torsdag andra veckan
CITYMAIL ska komma var fjärde dag, med början 1 september

