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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…  

Oktober - vackra dagar med klarblå himmel och färgsprakande löv – så vackert! Fortfarande 

finns några stolta tappra blommor kvar, inte minst Naemis solrosor. Vilka praktexemplar som 

syns lång väg. Fantastiskt! 
 

Oktober är kontrasternas månad med sina ibland vackra dagar men alltid mörka svarta kvällar. 

Fram med reflexerna! När det är mörkt ute samlas vi nu inomhus, ta chansen till gemenskap! 

Under oktober erbjuds både yogakvällar och tjejträffar. Dessutom serveras två luncher och 

träffpunkt på söndagar är biblioteket. Se mer om detta i Ö-bladet. Glöm inte heller att unna dig 

något gott till kaffet som till exempel Ellen Perssons äppelkaka, se Receptstafetten mums! 
 

Om oktober innebär kontraster mellan ljus och mörker följer november med övervikt av mörker 

och melankoli. Där infaller även Allhelgonahelgen då vi tänker lite extra på dem som inte längre 

finns ibland oss. Vill du hedra minnet av dem erbjuder Mona Blixt både gravkransar och buketter.  
 

Vart tog vägen vägen? När tankarna går till dem som inte längre finns 

men som tidigare levt på Vinön, har vi även funderat på dem som levde 

på Vinön för flera hundra år sedan och funderat över vart de gick över 

ön. Vart gick egentligen Stora vägen? Alltså vägen som går över hela ön. 

Gick den verkligen rakt igenom Norra byns gravfält? Det verkar 

konstigt… Och varför skulle man gå den brantaste backen vid norra 

grusgropen, när man kan gå väster om den på plan mark? Kanske gick 

vägen mellan Naemis solrosor och södra affären och sen väster om 

värdshuset? Du som kanske vet, har hört äldre berätta eller hittat 

urgamla kartor – dela med dig av din kunskap till månadens redaktörer 

Gunilla Ohlsson (073-832-49 27) eller Eva Widlund. 
 

 

TACK till bidragande skribenter och fotografer, bilden på framsidan med Naemi Olsson och hennes 

fantastiska solrosor är tagen av Eva Widlund.  
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            Information från Vinöns kultur-och hembygdsförening 

 oktober 2022  
  

Två luncher i oktober, välkommen! 

Boka in onsdagen den 12 oktober och onsdagen 26 oktober,  
då serverar vi åter lunch kl. 12.30 i skolan.  
 
Mer info om meny samt anmälan finns att läsa lite längre fram 
i Ö-bladet.   
 

 

 
 

Höga elkostnader oroar 

Till och med augusti månad har föreningen haft elkostnader på drygt 67 000 kr, vilket ska 
jämföras med en elkostnad för hela 2021 på ca 42 000 kr. Fastigheterna varken ska eller kan 
ställas av helt, men några åtgärder är att dra ner på uppvärmningen i Missionshuset till cirka  
15 grader samt att minska uppvärmningen i skolans cafédel och i stora salen. Temperaturen 
måste ligga på minst 15 grader för att våra försäkringar ska gälla. Det är också viktigt att alla 
som är i skolan på kvällarna tar med sig lyset från rum till rum.  
 

Vill du göra en frivillig insats? 

Det är vår avsikt att skolan och Missionshuset ska hållas öppna för 
föreningens medlemmar samt för våra hyresgäster trots det 
bekymmersamma läget med elkostnaden.  
 
Om du, eller något företag, vill supporta föreningen så tas det tacksamt 
emot. Alla frivilliga insatser öronmärks för att hantera vinterns 
elräkningar. Swisha en valfri summa till 123 396 25 29 eller betala via 
föreningens bankgiro 190-1206, märk din inbetalning med ordet EL.  

 
 

Boka in julmarknaden i kalendern 

Christina Ekblad och evenemangsgruppen har bokat in julmarknaden i Vinöns skola till den  
10 december 2022. Mer info kommer.  

 
 

Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte hålls söndagen den 9 oktober 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 

mailto:hembygdsforeningen@vinon.se


Loxia firade familjedag på Vinön 

Söndagen den 18 september bjöd företaget Loxia Group in sina medarbetare till familjedag 
på Vinön. Loxia som är ett konsultföretag som främst verkar inom infrastrukturbyggande 
såsom hamnar, vägar och järnvägar med mera, hyrde hela vår bygdegård och skapade en 
heldag i samarbete med Sjöräddningssällskapet (SSRS) Hjälmaren. 

 
Familjedagen lockade drygt 40 personer (många familjer med barn i alla åldrar) som njöt av fint väder 
och en massa aktiviteter arrangerade av sjöräddningen. Här blev det tipspromenad med frågor om 
Vinön och sjövett, prova-på-kast med livboj och kastlina, prova-på hjärt-lungräddning och att svara på 
nyfikna frågor om allt möjligt kring sjöräddningens verksamhet. Populärt var också en fin tur med båt 
ut på sjön med en medtagen privatbåt eftersom sjöräddningens båtar inte får köra passagerartrafik. 
Loxia hade med sig egen catering, men kompletterade med lokala produkter från ön, till exempel 
kräftor, rökt lax och rökt ål. 

- Vi hade roliga aktiviteter, god mat, fint väder och en toppendag tillsammans med Sjöräddningen, 

säger Håkan Nicander från Loxia, som planerat hela dagen. Och, vi kommer gärna tillbaka.  

 

       
Inte lätt att slunga iväg en livboj… 

Sjöräddningssällskapet ställde upp med hela sin flotta (svävare, räddningsbåt, ribbåt och lilla Buster), 

och så några av de drygt 20 ideellt arbetande sjöräddarna som finns i Hjälmaren – en fin insats av 

Mikael Broström, Andreas Jirstrand, Anders Löfsäter, Christina Olofsson och Patrik Olofsson. 

 
Foto: Loxia och Eva Widlund 

Prova-på-bad i räddningsdräkt 

 
Stenbryggan full med glada familjer 

 



Tjejträffar i höst 

Tjejträffarna börjar kl 18. OBS! Ny dag i höst är tisdag 

(istället för onsdag som vi haft tidigare.) 

 

Tisdag 4 okt:   Spakväll med fotbad 

Tisdag 18 okt:   Laga soppa 

Tisdag 25 okt:   Vinprovning med tilltugg 

Tisdag 1 nov:   Spela spel 
 

Välkommen! 
 

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

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 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 alternativt fredag i Örebro) 

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

 
 



Möte med ESIN på Kihnu, en ö i Rigabukten 

Jag fick lite oväntat möjligheten att följa med till ön Kihnu 
i Estland. Jag jobbar lite för en Åländsk organisation som 
heter Företagsam skärgård och de hade sökt och fått 
pengar för att samarbeta med andra europeiska  
ö-organisationer. Så därför kunde de betala delar av 
resekostnaden.  Vi var tre svenskar som hade förmånen  
att få åka till Kihnu fast jag hade en Ålands flagga bredvid 
mitt namn under hela resan. Det är ju Skärgårdarnas 
Riksförbund som är medlemmar i ESIN och det var två 
personer från styrelsen i SRF som representerade den 
svenska organisationen.  

 

De små öarnas organisation 

ESIN – European small islands federation, organiserar de 
mindre öarna i Europa och representerar 359 357 öbor på 
1640 små öar. ESIN representerar 11 ö-regioner. På Kihnu  
var öar från: Åland, Finland, Sverige, Danmark, Skottland, Irland, Estland och Kroatien representerade. 
ESIN organiserar mindre öar för att utveckla samarbeten för att öarna ska kunna stärka sin ö-identitet 
samt arbetar för att få gehör för öars speciella villkor inom EU.  

Ett grannland i öst 
Estland har 16 bebodda öar med sammanlagt 47 000 invånare. De har två större öar som har regionalt 
självstyre. De återstående 14 öarna är små med totalt cirka 3 000 invånare från 1 person till cirka 500 
invånare. I Estland får man vara folkbokförd på flera ställen så på Kihnu som vi besökte var den 
officiella befolkningssiffran cirka 750 invånare men det är bara cirka 350 personer som egentligen bor 
där året runt. 

För att ta sig till Kihnu åkte vi först till Tallinn där fyra danskar med en minibuss hämtade upp oss. 
Innan vi åkte till Kihnu-färjan så passade vi på att besöka en högmosse med ett fint utkikstorn.  
Färjan till Kihnu går från Munalaiu, därifrån går det också båtar till Manija som är en mindre ö som är 
närmare fastlandet än Kihnu. Estland har ju haft kontakter med Sverige under historiens gång så på 
svenska heter ön Kihnu,  Kynö. Det fanns även en by på Kihnu/Kynö som heter Rootsikula, vilket 
betyder svenskbyn.  

Kvinnornas ö 
Kihnu har behållit sin speciella kultur och håller den levande. De har därför kommit med på UNESCO:s 
lista över platser med immateriellt kulturarv. Kihnu kallas ibland för kvinnornas ö och de är kända för 

att kvinnorna har ylle-kjolar i rött med ränder i. Det är också 
kvinnorna som dansar och sjunger i sina vackra färgglada 
dräkter. Anledningen till att kvinnorna har fått en så 
dominerade roll var att männen på ön var borta och jobbade 
med fiske, säljakt och sjöfart. Bland annat fraktade man sten 
från Kihnu som byggmaterial till fastlandet.  

Heldagstur på lastbilsflak 

Vi hade nästan en hel dag när vi fick åka runt på ön på två 
lastbilsflak och titta på de olika sevärdheterna och lära känna 
öborna från de andra öarna i Europa. Vi fick gå upp i en fyr med 
vidunderlig utsikt, och vid fyren fanns det givetvis en pytteliten Vy uppifrån fyren. Några av de vita prickarna i 

strandkanten är ägretthägrar som inte är så 
vanliga i Sverige. 



bod där man kunde handla lokala produkter som glass och 
hantverk.  

Museet på Kihnu innehåller inte bara kulturhistorien, det fungerar 
också som en utställning av naivistisk konst som man visar upp på 
fasaden av huset. För de har ju en festival med naiv konst varje år 
där de visar upp sin konst på utsidan av museet under ett år efter 
festivalen. Bredvid museet ligger den lokala skolan och även 
kulturhuset, som brandskadades för 10 år sedan men som 
byggdes upp och innehåller lokaler för kommunen, och den stora 
samlingslokalen kan också användas att spela volleyboll i. 

De har också renoverat en traditionell gård, där det tidigare har 
bedrivits lantbruk men som nu fungerade som besöksmål, Där 
serverades det en fisksoppa med potatis som förrätt och som 
huvudrätt fick vi en traditionell rätt som kan beskrivas som 
korngrynsgröt blandat med potatismos och till det fick vi stekt 
bacon, som efterrätt fick vi vispad mannagrynsgröt som var rosa 
och smakade lite frukt. 

 

Fiskförädling på ön  
Vi fick också besöka den lokala fiskförädlingslokalen där de chock-
fryser all fisk för att sen leverera den till restauranger och butiker. 
Det verkar som om de får gädda, gös, strömming med mera. Men 
fick man en ål så var det en stor händelse på ön och alla ville få en 
del av ålen eftersom ål är en viktig mat under högtider.  

Egen kommun  
Kihnu är en egen kommun och många är anställda inom kommunen, 
vilket man lever av. Många jobbar också inom besöksnäringen men 
de har precis som vi en kort säsong. Vi såg köttdjur och får som 
betade på strandängarna på ön, så det finns ett levande jordbruk men de berättade att de hade lätta 
jordar som inte lämpade sig för spannmål. På Kihnu har de varit väldigt duktiga på att söka och få 
pengar till att restaurera sina byggnader och det fanns en EU-skylt på de flesta byggnader vi besökte.  

Det är lite lyxigt att få en hel dag med att åka runt på en så fin plats, men det som är riktigt bra med 
sådana här resor att vi öbor hinner prata med varandra och lära känna varandra lite och kan utbyta 
erfarenheter med varandra. 

Starka traditioner  
Kihnu presenterades som ett väldigt traditionellt samhälle där 
man har varit noga med att behålla sina traditioner. Samtidigt 
som man berättade om den starka levande kulturhistorien så 
berättade man också att det kan vara svårt att komma in i ett 
samhälle när det finns så starka traditioner och konservativa 
samhällsnormer. Det var väldigt intressant att de faktiskt tog 
upp att det finns för- och nackdelar med starka traditioner. 

 
Det kändes också som om de hade jobbat med sin platsmarknadsföring, allt som såldes hade de 
traditionella färgerna som är kännetecknet för Kihnu.  

Highland cattle betade på strandängarna. 

   Vår guide berättade på ett utmärkt sätt om 
   sin ö, iklädd  sina traditionella kläder. 



ESIN-dagen med fullspäckat program  
Under besökets andra dag var det seminarium, workshop och  
ESIN-möte. Efter vi hade hälsats välkomna var det dags för en 
genomgång av konceptet bobarhet.  

Christian Pleijel som tillsammans med andra ö-bor har skapat 
analysmetoden kring bobarhet inledde hemma från Kökar, där  
han berättade att analysmetoden bobarhet är som att titta på  
sin ö genom 45 olika fönster, det är samma ö eller ö-samhälle  
men man ser på det från olika perspektiv. 

 Efter Christians inledning tog jag och Pia Prost från Åbo Akademi 
över på plats och gick igenom hur man kan räkna på öars befolkning 
på olika sätt. Eftersom öar ofta har ett varierande befolkningstryck 
under året så kan det vara värdefullt att kunna visa på att antalet 
mantalsskrivna på ön inte alltid är det antalet människor som bor på ön under hela året.  
På Irland får man exempelvis 20 euro mer i pension per månad om man är mantalsskriven på en ö och 
därför är det många som väljer att vara skrivna på öar. Vi räknade befolkning på våra hemöar och kom 
fram till att det inte alltid är lätt att göra en uppskattning på hur många som bor på ön och antalet 
besökare det är på ett år. Det var också väldigt roligt att se att det finns så många likheter mellan 
många öar men att det också är många öar som har ett orimligt högt tryck under sommaren.  

Rapporter från ö-samhällen i Europa  

Under dagens andra arbetspass fick vi en hälsning från det estniska parlamentet som berättade om vad 
man gör i Estland för att ha en levande skärgård. Vi fick höra på professor Nenad Stark från Kroatien 
som berättade att det finns en kroatisk ö-policy men att den inte speglar de behov som finns i den 
kroatiska skärgården. I Skottland jobbar man på sin policy och där har ”regionen” varit ute på öarna 
och haft möten där man har frågat ö-borna vad de har för behov ute på öarna. De hade samtidigt varit 
i skolorna för att få höra vad barnen tyckte var viktigt med deras ö-samhälle. Så i Skottland såg man 
fram emot en bra policy som man trodde skulle kunna vara ett bra verktyg för kommande utveckling. 
Det var verkligen en spännande eftermiddag med många bra inlägg om hur man arbetar med ö-frågor 
i olika länder.  

Middag med dans som avslutning 
Efter att ESIN hade haft sitt årsmöte blev det 
middag med bland annat potatis igen och 
efter middagen så sjöng och dansade ett gäng 
med festklädda kvinnor i traditionellt dräkter. 
Sen var det dags för oss alla att försöka hänga 
med och lära oss några av danserna. Det blev 
snurrigt och trevligt för oss alla och vi fick ett 
härligt avslut på vår fantastiska upplevelse på 
Kihnu! 

Med vänliga hälsningar   
RoseMarie Hellén  

 

Alla bilder utom en är tagna av mig, den har 
jag lånat av Anetté Larm Johansson. 

 

RoseMarie och Pia Prost pratar om vad 
begreppet bobarhet innebär. 

Kihnu kvinnor sjunger och dansar, bara gifta kvinnor har förkläden. 



 

Höst på Vinöns Värdshus 

 

Beställ gärna matlåda för avhämtning 
Vid avhämtning 20% rabatt på hela menyn 

 

ÖPPETTIDER 
lördagar 12.00 - 18.00  och söndagar 12.00 -18.00 

 

VÄL MÖTT 

WWW.VINONSVARDSHUS.SE / 019 44 80 10 

 
Nu har årets sista bussgrupp gästat Vinön  

Efter pandemiåren har bussresorna tagit fart igen och vi har under våren och sensommaren haft 
flera buss-grupper som gästat vår ö. Det är mest olika pensionärsföreningar som får uppleva en dag 
på Vinön. Tillsammans med en vinövärd blir de guidade runt på ön till olika platser och försäljnings-
ställen. Tack till er alla som har varit med och tagit emot grupperna! Det är alltid roligt att kunna 
handla med sig något från ön! Att äta Hjälmaregös på värdshuset är också en del av upplevelsen. 
 

Vi får ofta brev och bilder efteråt med hälsningar från nöjda resenärer och här är ett par exempel. 
Redan under hösten kan det också komma förfrågningar om nästa vår och sommar.  

 

 

”Vi åt en underbar lunch på 
Vinöns värdshus och självklart  
serverades den populära 
Hjälmaregösen.” 

SPF Vreta kloster 
 
foto: SPF Vreta kloster 
 

En helt igenom trevlig dag! 
Våran guide kunde sin sak och vi 
fick veta mycket om denna fina ö 
i Hjälmaren. Givetvis åt vi Gös på 
öns restaurang. 
 

Pensionärer från Eskilstuna 

http://www.vinonsvardshus.se/


Kom och yoga! 

När: Onsdagar jämna veckor, nu närmast 5/10, 

19/10 och 2/11, kl. 18.15 

Var: Stora salen i skolan 

Hur: Vi har olika yogaprogram som spelas upp via 

högtalare. Ett pass tar cirka en timma. Ta med 

vatten att dricka. 

För vem: Medlemmar i föreningen, män och 

kvinnor. Inga förkunskaper behövs och det kostar inget. 

Vi träffas i skolan kl 18.15 (en av oss kommer med 17.15-färjan och behöver en liten stund innan 

vi startar). Yogamattor och kuddar finns. Klä dig mjukt och skönt. Vissa av oss gör rörelserna på 

yogamattan på golvet, andra sitter på en stol. Var och en gör rörelserna utifrån sin egen nivå, 

det ska inte göra ont. Det handlar om att mjuka upp och stärka kroppen, öka smidigheten, 

slappna av och inte minst: Att träffas en stund kring något som passar alla.  

 

Välkommen! 

Vinöns kultur- och hembygdsförening   

 

 

Matleveranser till Vinön varje torsdag 

Vill du få maten hem till dörren? Beställ senast onsdag kväll!  

Flera kan få maten utkörd till Vinön, det är bara att haka på! Varje torsdag kommer det  

ett sms från ”Lelle med matkassarna” när bilen är på färjan. Ibland kommer han med  

11.15-färjan från Hampetorp och ibland med 12.30-färjan.  

Hur gör man då? 

Vi är ganska många som nu är vana att 

beställa mat som kan hjälpa till och det finns 

en mycket bra lathund som Åsa  

har gjort.  

Vill du ha hjälp - ring Åsa 070 634 80 19 

 

Så smidigt, beställ senast onsdag kväll och så kommer maten med Budbilen dagen därpå. 



Nu startar vi luncherna igen! 

OBS, i oktober serveras luncherna på onsdagar. Rita och Catrine lagar lunch i oktober och 
hoppas på fler matlagare i november! 

Onsdag den 12 oktober kl 12.30 i skolan   
På menyn: Kycklinggratäng, ris, sallad, hårt bröd, ost, måltidsdryck, kaffe och kaka.  
Pris: 90 kr, matlåda 70 kr. 
Anmälan: Till Rita senast söndag 9 oktober på 0707-72 11 00 eller 
rita.tammerman@gmail.com 
 

Onsdag 26 oktober kl 12.30 i skolan 
På menyn: Pannbiff med lök, sås, potatis, inlagd gurka, hårt bröd, ost, måltidsdryck, kaffe 
och kaka.  
Pris: 90 kr, matlåda 70 kr.   
Anmälan: till Rita senast söndag 23 oktober på 0707-72 11 00 eller 
rita.tammerman@gmail.com 
 

Varmt välkomna! 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 

 

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

Receptstafetten 

Eva-Marie Olsson lämnade över stafett-pinnen till Katarina Persson som delar med sig 
av två recept. Det är en Vardagsgratäng och farmor Ellen Perssons äppelkaka!  

Vardagsgratäng för 4 personer 

3 gula lökar 
4 hg köttfärs 
5 hårdkokta ägg 
10 medelstora kokta potatisar 
3 dl filmjölk 
1,5 dl grädde 
2 vitlöksklyftor 
2 dl riven ost 
basilika – färsk 

 

       forts. nästa sida! 

mailto:rita.tammerman@gmail.com


Forts. Receptstafetten 

Gör så här:  
Hacka löken, och fräs den tillsammans med köttfärsen. Krydda med salt och peppar.   

Skiva potatis och ägg. Varva potatis, köttfärs och ägg i formen. Strö riven ost och basilika 
mellan lagren. Avsluta med potatis överst.  

Häll över filmjölk, grädde och riven ost.  

Gratinera i ugn, 225 grader i 10-15 minuter.  

 

Servera och njut, smaklig måltid! 

 

Farmors äppelkaka 

Ett recept som jag fick från min farmor Ellen Persson 
någon gång på 80-talet och den gör jag ett par gånger 
varje höst. 

Blir en ganska seg och söt äpplekaka jag helst äter 
direkt som den är, utan vaniljsås/grädde. 
 
2 dl socker 
1 dl smält smör 
2 dl vetemjöl 
1 tsk bakpulver 
äpple, kanel 
 

Gör så här:  

Vispa ägg och socker pösigt. Tillsätt övriga ingredienser 
och häll den ganska tröga smeten i en smord och 
ströad kakform. 

Tryck dekorativt i äppleskivor i kakan, gärna med skalet 
kvar. Strö över kanel. Grädda i 175 grader i 50 minuter. 

 
 

Katarina Persson 



 

Vinöns Bibliotek  har öppet 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  

 

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

Önskas gravsmyckningskransar  

eller buketter 

hör av er senast  

27 oktober 

till Mona Blixt 

Tel 070-370 59 50 

 

 

 

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

Dags för reflexer 

Oktober, kan vara vackra soliga dagar – men det är mörka 

svarta kvällar! 

Tänk på att du syns dåligt om du är ute och går eller cyklar i 

mörkret. Det är dags att plocka fram reflexer och reflexvästar 

– och kom ihåg att även din fyrbenta vän syns dåligt! 

 

Var rädd om dig! 



Stadgegruppen inom VKHF 
bjuder in till medlemsmöte för att diskutera föreningens stadgar lördag 19 november. 

Återkommer i nästa Ö-blad med mer information angående mötet. 

  

Stadgegruppen består av Bernt Forsberg, Åsa Ödman, Tomas Zetterlöf samt Christina 

Johnsson. 

  

Stadgegruppen / Christina Johnsson 
 

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

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:- 

 

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

Övernattningsstuga på Vinön 

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 köks-

avdelning 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 



       Oktober – städa och fixa en löklasagne… 
Nu infinner sig lugnet i trädgårdslivet och det börjar vara dags för trädgården att gå 
i vila. Hjälp den att förbereda sig för vintern men planera samtidigt för lite tidig 
blomsterprakt i vår.   

Visst blommar det lite fortfarande och än går det att plocka frön och spara för att så i 
vår. En vindstilla dag med solsken i oktober är det en njutning att vara ute och fixa lite 
i trädgården. Rensa lite ogräs, lägga lite löv runt rosor och kanske vattna lite till. 
Framförallt är det vintergröna buskar som till exempel rhododendron som kan 
behöva lite extra vatten. Det kan låta lite konstigt men det är faktiskt fler växter som 
dör av torka än frostskador under vintern! 

 

En löklasagne i kruka! 

Med rådjur som springer i trädgården har jag inte brytt mig om att trycka ner 
tulpanlökar i jorden… Men nu ska jag testa att göra en löklasagne i kruka som jag kan 
hägna in så kanske jag får ha tulpanerna i fred. Jag har tänkt använda två sorters 
tulpaner och iris i min löklasagne. Principen för en löklasagne är att blanda olika lökar 
i en större kruka, allt från tulpaner och narcisser till snödroppar och pärlhyacinter. De 
största lökarna längst ner och de minsta högst upp. En tumregel är att sätta en lök på 
djupet av tre gånger lökens egen storlek. 

Gör så här: 

1. Ta en stor kruka med hål i botten så att vatten kan rinna 
ut, gärna en frosttålig kruka. Lägg lecakulor i botten som 
hindrar att jorden i krukan täpper till dräneringen. 

2. Lägg i ett lager jord och placera de största lökarna längst 
ner, spetsen ska vara uppåt – eller så blandar du en del 
uppåt och en del neråt för att de inte ska blomma 
samtidigt.  

3. Täck de första lökarna med jord till och lägg nästa lager 
lökar ovanpå den. Tänk på att lämna ett par centimeter mellan lökarna så att 
de undre lökarna får en passage uppåt. 

4. Fortsätt varva jord och lök på det sättet och avsluta med ett lager jord som 
täcker de minsta lökarna högst upp, helst tre gånger den minsta lökens egen 
storlek.  

5. Vattna igenom löklasagnen och placera krukan på en skyddad plats i 
trädgården under vintern. Klart! 

 

Gunilla Ohlsson 



  

OKTOBER 2022 
 

 1 lördag  Värdshuset öppet lördag - söndag   

 2 söndag 16-17 Biblioteket öppet 
  

vecka 40 3 måndag   Post  

 4 tisdag 18 Tjejträff i skolan  Kanelbullens dag 

 5 onsdag 18.15 Yoga i skolan Post Beställ mat 

 6 torsdag     

 7 fredag   Post  

 8 lördag  Värdshuset öppet lördag- söndag 
  

 9 söndag 

13–15 

16–17 

VKHF Styrelsemöte 

Biblioteket öppet 

  

vecka 41 10 måndag    Sophämtning 

 11 tisdag   Post  

 12 onsdag 12.30 Lunchservering i skolan OBS! Anmälan  Beställ mat 

 13 torsdag   Post  

 14 fredag     

 15 lördag  Värdshuset öppet lördag- söndag   

 16 söndag 16-17 Biblioteket öppet   

vecka 42 17 måndag   Post  

 18 tisdag 18 Tjejträff i skolan   

 19 onsdag 18.15 Yoga i skolan Post Beställ mat 

 20 torsdag     

 21 fredag   Post  

 22 lördag  
Värdshuset öppet lördag- söndag 

  

 23 söndag 16-17 Biblioteket öppet   

vecka 43 24 måndag  FN-dagen  Sophämtning 

 25 tisdag 18 Tjejträff i skolan Post  

 26 onsdag 12.30 Lunchservering i skolan OBS! Anmälan  Beställ mat 

 27 torsdag   Post  

 28 fredag     

 29 lördag  Värdshuset öppet lördag- söndag   

 30 söndag 

13.45 

16-17 

Gudstjänst i missionshuset, Mikael Schmidt 

Biblioteket öppet  

Sommartiden 
slutar 

vecka 44 31 måndag   Post  

 1 tisdag 18 Tjejträff i skolan   

 2 onsdag 18.15 Yoga i skolan Post Beställ mat 

 3 torsdag     
 

 

När kommer posten? Efter önskemål från läsare skriver Ö-bladet 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 
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