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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 tidningen till sin e-postadress, se till att anmäla aktuell adress! Utdelning i postlådor på ön sker i begränsad 
omfattning. Önskar någon få tidningen skickad till en annan adress kan det gå 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. Anmälan görs till 
Redaktionen! 
 

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 2023 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 2023, 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 på att skriva meddelande och avsändare! 

Några ord från redaktionen…  
 

Idag är det den 1 januari 2023,  

den första dagen på ett helt nytt år!  

52 veckor att se fram emot, tänk vilka möjligheter  

det finns under de 365 dagar som året 2023 bjuder på. 
 

Det går inte att låta bli att tänka på läget i världen omkring oss 
och alla svårigheter som många lever med. Vi som lever i en 
fredlig del av världen, för oss gäller det att kunna värdesätta 
det vi har och glädjas åt det lilla men ack så viktiga som vi har 
runt oss. Att visa uppmuntran och uppskattning betyder så 
mycket, men det kanske glöms bort i vardagen. 
 
Bilder berättar 
Jag har alltid tyckt att bilder är viktiga, kanske för att jag har med mig det från min barndom. Pappa 
fotograferade mycket och vi fick vara med och framkalla bilder i ett mörklagt kök, så spännande!  
Nu för tiden är det många som fotograferar med sina fina telefoner, dela gärna med dig till våra  
läsare av Ö-bladet! Bilden på sparken här ovan visar på det växlande vintervädret vi har haft. För  
bara några dagar sedan gick det bra att åka skridskor och spark på sjön, men så blir det plusgrader.  
Foto: Petter Widlund 
 

Halo-sol 
Några som var utomhus vid rätt tillfälle den 16 december kunde fånga ett solfenomen med sina 
kameror. En av dem som tog en fin bild på halosolen är Mari Stenbom, vars bild vi ser på framsidan. 
”En halo är ett ringformat ljusfenomen i atmosfären. Förr sågs det som ett järntecken, en varningssignal, 
som förebådade krig och elände. Det finns flera sorters halofenomen. Samtliga orsakas av fukt i 
atmosfären och uppstår när solen lyser genom små iskristaller på hög höjd.” 
 

Med dessa nyårstankar önskar jag er alla ett riktigt Gott Nytt År! 
Redaktionen/ Eva Widlund 
 

Hur många tomtar fanns det med i decembernumret? Rätt svar är 43 tomtar. 
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Information från Vinöns kultur- och hembygdsförening 

Januari 2023 

 

Elförbrukningen i våra fastigheter 
Missionshuset är enbart bokad för gudstjänst i slutet av januari, så därför har vi nu dragit ner 
på uppvärmningen fram till dess. 
 

Den nya jordvärmepumpen installerades i skolan vecka 47. En månad är ju lite kort tid att 
jämföra, men elförbrukningen är lägre i år än för samma period förra året. Hur det slår 
kostnadsmässigt är svårt att avgöra, eftersom priset per kWh fluktuerar så kraftigt. Vi följer 
utvecklingen och kommer att rapportera löpande. 

 

Medlemsavgiften för 2023 
Välkommen som medlem 2023! Medlemsavgiften är oförändrad,  
150:- för enskild medlem (betalas av medlemmar som är 18 år och uppåt)  
300:- per familj 
 

Du kan swisha avgiften till 123 396 25 29 eller betala till föreningens bankgiro 190–1206. 
OBS, betala medlemsavgiften senast 31 januari 2023. 
 

Skriv på meddelande medlemsavgift och namn. Skicka även ett mejl till föreningen med dina 
kontaktuppgifter och e-postadress. 

 

Luncher i skolan 
I februari hoppas vi att onsdags-luncherna kommer igång igen. Vi söker nu efter glada kockar 
som vill laga mat. Anmäl intresse till Catrine 0739 400061 eller Rita 070 7721100. 

 

Fotografera till nästa kalender 2024 
Årets kalender finns nu till försäljning. Redan nu vill vi puffa för bilder till nästa kalender. 
Temat för nästa kalender 2024 är "Levebröd på Vinön". Det är fritt att tolka på lite olika sätt. 
Det är bra om man redan nu börjar tänka vad som kan passa för de olika månaderna och 
fotograferar. Tänk på att vi vill ha liggande bilder. 

 

Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte hålls lördagen den 14 januari kl. 13.00-15.00 i skolan. Om du har frågor 
som du vill att styrelsen ska ta upp, mejla på hembygdsforeningen@vinon.se. 

 
 

Vinöns kultur- och hembygdsförening  

önskar alla medlemmar, vänner och ö-besökare  

ett riktigt Gott nytt år!  
 
 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 2023 
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BAKFICKAN Södra Vinön telefon 073-4409736 



Föreningens fina hus i vinterskrud 
 
Missionshuset 29 januari 2023 
Fjärde söndagen efter trettondagen 
 

13.45 Gudstjänst och kyrkkaffe  

med Mikael Schmidt, Svenska kyrkan  
 

Välkomna! 

 

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

Skolhuset 2023 

Biblioteket varje söndag 

Tjejträffar tisdagar 

Yoga onsdagar 

Lunchrum för posten 

Pausrum för Hemvården 

Tvättstuga i källaren 

Duschrum för medlemmar 

Möten av olika slag, luncher m.m. 

se kalendariet och våra anslagstavlor! 

 

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

Nu finns nya Vinömuggar och Vinökassar samt Vinökalendern för 2023 att köpa. 
 

 

Försäljningsställen är i Skolhuset när det är någon 

aktivitet där samt på Nygårds butik när det är öppet. 

Swishbetala gärna eller betala kontant. 

 
Det går också bra att ringa till Christina Ekblad 070 671 24 33  
eller till Catrine Neiler 0739 400061 om du vill köpa något. 
 
Muggar och kassar finns i flera färger. 
Priser: 75 kr för mugg, 60 kr för kasse och 130 kr för kalendern 
 

 
Vinöns kultur- och hembygdsförening 2023 



Bobarhet – är det något för oss på Vinön? 

Sen i maj 2022 har jag och min kollega Christian Pleijel jobbat deltid med ett projekt på tre 

skärgårdskommuner på Åland med ett analysverktyg som vi kallar för ”bobarhet”.   

 

En bobarhetsanalys är något för öar som lider av en minskande befolkning och en skev 

befolkningsfördelning under året. Öborna själva är medborgarforskare och tar fram fakta om 

sin egen ö. Man går igenom områden som: Platsens identitet, Ekosystem, Färskvatten, 

Energi, Lokal ekonomi, Samhällsservice och Välmående människor, så det finns något för alla 

intresseområden. 

När jag har berättat om projektet, som jag jobbar med, har flera personer frågat om det här 

kan vara något för Vinön? Därför tänkte jag berätta mer om hur man kan jobba med en 

bobarhetsanalys och hur de som har genomfört en analys har gått till väga. Min tanke är att  

de som kommer på mötet får ta ställning till om det här är något som vi vill göra och hur det 

skulle kunna gå till. Jag kommer också berätta varför andra öar har gjort en analys och vad 

man kan ha för nytta av en bobarhetsanalys, och vilken nytta andra öar har haft av en 

bobarhetsanalys. 

 

Varmt välkomna på ett infomöte i skolan den 12 januari kl.18.30.  

Jag fixar lite kvällsfika! 

 

 

Om ni vill läsa på lite innan mötet finns det mycket info på Åbo akademis hemsida: 

https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/siaa-bobarhet/habitability-handbook/ 

Med vänliga hälsningar Rose-Marie Hellén! 

https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/siaa-bobarhet/habitability-handbook/


 

Eva Eastwood kommer till Vinön lördagen den 18 mars 

på sin Kulturbygdsturné 
 

Bygdegårdarna gör tillsammans en kultursatsning med 24 yrkesverksamma kulturutövare 

i hela landet, en i varje av de 24 bygdegårdsdistrikten. l Örebro läns bygdegårdsdistrikt 

finns möjlighet att boka ett besök av sångerskan Eva Eastwood. Hon har blivit Sveriges 

rockabilly-drottning och har även internationellt blivit ett respekterat namn. Besöket 

bekostas av Bygdegårdarnas Riksförbund med stöd från Kulturrådet. 

Vinöns kultur- och hembygdsförening har bokat henne lördag 18 mars. Hon kommer göra 

en workshop för ungdomar med EPA-traktorer och dess passagerare vid färjeläget i 

Hampetorp. Sedan åker hon till Vinön för att sjunga och berätta om sin karriär, 

i vårt missions- och kulturhus. 

Tider och mer detaljer kommer i ett senare nummer av ö-bladet. 

Christina Ekblad, Evenemangsgruppen 

 

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

Vinöns Bibliotek  har öppet söndagar 16–17 

Nu börjar ett nytt år med bibliotekstimmen på söndagar.  

Yvonne kan tipsa om böcker och beställa hem böcker.  

Prata med henne om du vill låna någon speciell bok. 

Här kan du också köpa den nya Vinökalendern. 

 

Välkommen till biblioteket i Vinöns skola! 

hälsar Yvonne, 0739 28 04 05  



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

 

 

 
Bud-Bilen utför transporter till Vinön med matkassar  

från handla24.se på torsdagar 
 
 

Vi tänker fortsätta att erbjuda flera tjänster för boende på Vinön.  

Dessa tjänster kan 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 

 

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

Hur är det med minnet? 

Vi fick inget rätt svar om denna bild i förra numret, 

så nu ger vi det en chans till. 

 
Vilka små tomtenissar är detta?    Och vilket år kan det vara? 

Du som känner igen denna bild och kan svara på tomtarnas namn och året. 

Skicka ditt svar till Ö-bladets redaktion, o-bladet@vinon.se  eller  

lägg ett svar i blåa postlådan på skolverandan. 

mailto:o-bladet@vinon.se


Tolv nummer av Ö-bladet under 2022 

                
 

                
 

Så här ser framsidorna ut på Ö-bladet under 2022 med bilder från livet på vår ö och vår sjö. 
Tidningen har sett olika ut genom åren som den har funnits, antalet sidor varierar med olika 
innehåll från många medarbetare. Vi har haft återblickar lite då och då med sidor från Ö-blad  
20 år tillbaka i tiden, vilket har uppskattats. Nu blickar vi framåt och förhoppningen är att vi 
ska kunna göra tolv nummer även under 2023.  

 

Medarbetare till Ö-bladet sökes 

Först vill jag rikta ett stort TACK till er som har varit med i arbetet med vår ö-tidning under 2022. 
Sedan måste jag konstatera att redaktionsgruppen har minskat de senaste åren och vi behöver 
nya medarbetare för att kunna fortsätta med Ö-bladet, helst varje månad som tidigare eller 
annars något glesare. Vi kommer skicka ut den digitalt till alla medlemmar som har anmält sin  
e-postadress och minska på antalet papperstidningar. 
 

Vi söker dig som kan vara med på något sätt. Du som vill skriva något till Ö-bladet, du som kan 
tänka dig att vara månadsredaktör och sammanställa månadens bidrag eller du som vill ansvara 
för någon viss återkommande del. Det får gärna bli några stycken som tillsammans är månads-
redaktörer. För att få veta lite mer om arbetet kring vår tidning, hör av er till Ö-bladets e-post 
adress eller kontakta Eva Widlund, som är den som håller ihop arbetet kring Ö-bladet. Du kan 
även kontakta någon i styrelsen för Vinöns kultur- och hembygdsförening. 
 
Inbjudan till en Ö-bladsträff 
Någon gång i januari eller februari vill vi ha en träff om Ö-bladet. Alla som har anmält intresse  
för att vara med i redaktionsgruppen på ett eller annat sätt blir då kontaktade när ett datum är 
bestämt.  
 
Bidrag till Ö-bladet skickas till o-bladet@vinon.se. Vi behöver anmälan om bidrag till den  
femtonde i varje månad för att kunna planera tidningen och hinna få den klar till månadsskiftet. 
Någon av de första dagarna i månaden kommer den sedan till din e-postadress.  
 

Redaktionsgruppen/ Eva Widlund 
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Färjegruppen i SRF 2012–2022 

I samband med 40-års jubiléet i Skärgårdarnas Riksförbund har alla arbetsgrupper uppmanats att göra 
en tillbakablick. Färjegruppen har ett fungerande upparbetat samarbete med Trafikverket, Färjerederiet 
där representanter från Vinön har varit med. Färjegruppen i SRF har gjort en sammanställning, som till 
viss del kommer finnas med i den jubileumsskrift som SRF snart kommer trycka upp på Linderoths 
tryckeri i Vingåker, det tryckeri som även tryckte Vi skärgårdsbor.   
 

Några axplock från denna rapport kommer här: 

”Thorbjörn Lindberg från Holmön tog på sig att vara sammankallare för gruppen och redan under våren 
2012 tog SRF och Färjegruppen kontakt med Trafikverket. Den 6 september 2012 träffade representanter 
från SRF:s Färjegrupp, Thorbjörn Lindberg, Holmön och Björn Sjöblom, Yxlan, Trafikverkets nationella 
färjesamordnare Karl-Erik Hermansson för ett första möte. Karl-Erik Hermansson välkomnade att få en 
samrådspartner i färjefrågor som ser övergripande på helheten för landets skärgårdsöar. Sedan dess har 
dessa möten hållits två gånger per år och det senaste var den 10 oktober 2022 och det har bokats in ett 
nytt möte den 20 april 2023.” 
 

”Men även om mötena med Trafikverket och Färjerederiet har blivit en viktig mötesplats för färjegruppen  
så kan vi konstatera att Trafikverket är en väldigt tungrodd myndighet, där det kan ta lång tid att genomföra 
förändringar. Vi har ett exempel från Västkusten där det tog fyra år att få en busskur på plats. Beslutet var 
taget men för många myndigheter som var inblandande i själva slutförandet. Tyvärr är det så att vi under 
vissa perioder får lägga all vår energi för att om möjligt motverka försämringar.” 
 

”Men under dessa tio år har vi i alla fall fått gehör för ett flertal förslag på förbättrad service. Några 
funderingar och förslag har lett till att det startats upp åtgärdsvalsstudier (ÅVS) för att utreda närmare.  
Vi har diskuterat smstjänsten (ticken) och kallelseturerna och ett arbete har påbörjats på att bygga upp en 
app där man ska kunna gå in och se om färjan är kallad, boka bilplatser för de färjor det gäller mm. 
I Hjälmaren har vattenståndet kunnat ändrats så att vattendjupet blivit säkert för färjan genom att en 
representant från Vinön lyft frågan och parterna tagit kontakt med varandra. Hjärtstartare är installerade 
på samtliga färjor, elektroniska tavlor finns i anslutning till hamnarna, toaletter ska vara öppna på färjorna 
om resan tar mer än 15 min. Diskussioner fortsätter runt nya färjor, ljussignaler, separering av passagerare 
och fordon, färjeterminaler, tidtabeller, anslutningstrafik mm.” 
 

”Våren 2021 hade färjegruppen ett digitalt möte med trafikutskottets socialdemokratiska ledamöter där vi 
presenterade Skärgårdarnas Riksförbund, hur vår vardag ser ut och det behov vi har av fungerande 
transportlösningar för att kunna bo och verka på våra öar. Vi visade även på vikten av att ha bofast 
befolkning som sedan blir en resurs när det är dags för rekreation. Förutom detta arbete är gruppen ett stöd 
för varandra när det gäller att driva frågor runt den egna färjeleden. Vi delar med oss av goda exempel, 
stöttar och försöker hitta nya vägar att gå.”  
 

”Arbetsgruppen består idag av Marie Johansson (Rörö), Marielle Rydberg (Rörö), Tomas Hafstrand (Källö-
Knippla), Marie-Louise Ljung (Hyppeln), Lena Kjellman (Flatön), Lars Eklund (Vinön), Lars Johansson (Aspö), 
Björn Sjöblom (Yxlan), Inger Abrahamsson (Gräsö), Tord Lindh (Hemsön), Monika Bäcklund (Hemsön) och 
Lena Egnell (Holmön).” 
 

Sammankallande för färjegruppen i SRF är sedan 2017 Lena Kjellman, Flatön och Lena Egnell, Holmön. 

Ny tillförordnad chef för Vinöleden är Magnus Gislason. 



Receptstafetten vandrar vidare  
från RoseMaries åländska recept till Mariettes värmande soppa 
 

Träffade på RoseMarie som gav mig stafettpinnen för januari. 

Bjuder här på en god och matig soppa i vintermörkret. 

 

 

Pustasoppa 

500 g nötfärs 

2 rivna morötter 

2 gula lökar 

1 stor röd paprika 

3 msk tomatpuré 

6 medelstora potatisar 

svartpeppar, salt, cayennepeppar, chiliflakes 

2 dl creme fraiche 

 

 

Stek färsen, morötter, lök och paprika. 

Krydda efter behag och lägg i tomatpuré. 

Skala och dela varje potatis i fyra delar. 

Lägg i grytan och häll på ca 5-6 dl vatten. 

Koka tills potatisen är klar. Rör om då och då. 

Creme fraiche röres ner ca fem minuter innan servering. 

Ätes med färskt bröd och ost. 

 

 

GOTT NYTT ÅR! 

önskar Mariette  

 



 

  

 
1 söndag  Gott nytt år 2023!  Nyårsdagen 

vecka 1 2 måndag 
  

Post Sophämtning 

 3 tisdag     

 4 onsdag   Post Beställ mat 

 5 torsdag    Trettondagsafton 

 6 fredag    Trettondedag jul 

 7 lördag 10–15 Bakfickan har öppet lördag o. söndag, se annons!    

 8 söndag 16–17 Biblioteket öppet   

vecka 2 9 måndag   Post  

  
10 

 
tisdag 

    

 11 onsdag 18.00 Yoga i skolan Post Beställ mat 

 12 torsdag 18.30 Bobarhet, infomöte i skolan, se annons!   

 13 fredag   Post Tjugondedag jul 

 14 lördag 13–15 

 

VKHF styrelsemöte i skolan   

 15 söndag 16–17 Biblioteket öppet   

vecka 3 16 måndag    Sophämtning 

 17 tisdag   Post  

 18 onsdag 18.00 Yoga i skolan  Beställ mat 

 19 torsdag   Post  

 20 fredag     

 21 lördag 10–15 Bakfickan har öppet lördag o. söndag, se annons!    

 22 söndag 16–17 Biblioteket öppet   

vecka 4 23 måndag   Post  

 24 tisdag 18.00 Tjejträffarna startar med planering av program 
 

  

 25 onsdag 18.00 Yoga i skolan Post Beställ mat 

 26 torsdag     

 27 fredag   Post  

 28 lördag    
Konungens 
namnsdag 

 
29 

 

söndag 
 

13.45 

16–17 

Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt 

Biblioteket öppet 

 
 

vecka 5 30 måndag    Sophämtning 

 31 tisdag 18.00 Tjejträff i skolan Post  

 1 onsdag 18.00 Yoga i skolan  Beställ mat 

 2 torsdag   Post  

 3 fredag     
 

 

När kommer posten? Efter önskemål från läsare skriver Ö-bladet in de dagar den blåa postbilen lämnar post.  

Vid helger kan det bli annorlunda med postgången! 
 

POSTNORD kommer alla helgfria 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 4 januari. 
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