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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…  
 

I förra månadens ö-blad skrev vi att detta nummer skulle 

bli ett temanummer som handlar om föreningens start.  

Det är ett omfattande arbete som egentligen startade 

redan i mitten av 70-talet. Det var flera stycken som var 

uppväxta på Vinön och som ville flytta hem igen. Detta 

visade sig vara svårare än man först hade trott eftersom 

det var byggstopp på Vinön. Då startades ett arbete med 

att lösa en massa praktiska problem för att kunna få 

bygglov, bo och leva på Vinön. 
 

Femtio år av diskussioner, olika idéer och många möten. En hel del studiebesök och andra roliga 

middagar och evenemang skulle vara intressant att få samlat i ett dokument. Dessa tankar har 

resulterat i en idé om att ha en rad träffar där dessa återblickar tillsammans skulle tas fram i ljuset.  

Extra roligt skulle det vara om det gick att sammanställa i ett dokument med text och bilder.  

Något att samlas kring under hösten!? 
 

Barnen på gungbrädan är ö-barn från 2020-talet, undrar om de kommer blicka tillbaka ett halvt 

sekel någon gång. Bilden på barnens lek på lekplatsen vid skolan är tagen i samband med Kyrkis.  

 
Tack för bidrag till detta nummer och välkommen till kommande nummer! 

Glöm inte bort att ställa om klockan till sommartid sista helgen i mars. 

 

Ha en fin månad önskar vi i Redaktionen/Eva 

 
 
Fotografierna i detta nummer är från Eva Widlund om inte annat anges.  
Framsidan är från södra sidan av ön mot Hampetorp. 

HAR DU KOMMIT IHÅG 

MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 

2023? 
 

SAMMA AVGIFT 
 SOM FÖRRA ÅRET,  

SE NEDAN! 
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Information från Vinöns kultur- och hembygdsförening 

mars 2023 
 

 

Om avloppet i fastigheten 
Miljöavdelningen, Örebro kommun, har i en skrivelse till föreningen kommit med förslag till beslut 
om föreläggande att vidta åtgärder för avloppsanläggningen för Norra Vinön 10:1 (skolfastigheten) 
samt för Södra Vinön 5:10.  Detta hänger ihop med att fastigheten österut, Norra Vinön 1:16, har fått 
otjänligt vatten i sin brunn.  
 

Bygg- och miljönämnden föreslås därför att förelägga fastighetsägarna om åtgärd,  respektive 
undersökning och eventuell åtgärd, av anläggningens delar.  

 

Datum att boka in 
Nästa styrelsemöte är söndagen den 12 mars 2023 kl. 13.00-15.00 i skolan. Om du har frågor eller 
funderingar som du vill att styrelsen ska ta upp, så mejla gärna till föreningen på 
hembygdsforeningen@vinon.se 
 

Lördagen den 11 mars samlas vi på skolan kl. 14.00 för att kopiera upp och ”paketera” de handlingar 
som ska medfölja kallelsen till årsmötet den 29 april. Välkommen att delta om du har tid och lust.  

 

Elstödet till föreningen 
Elstödet till företag/föreningar kommer enligt uppgift att hanteras av Skatteverket. 
Ansökningstjänsten hos Skatteverket beräknas öppna den 30 maj 2023. Stödet gäller perioden 
oktober 2021-september 2022 och utgår med 50 öre per uppmätt kWh.  
 

Elförbrukningen 
 

Missionshuset 2021 2022 2023 
Januari, kWh  1259 1413 1106 
Februari, kWh 1194 1326 857 
 

Skolan  2021 2022 2023 
Januari, kWh  2920 2590 1938 
Februari, kWh 3280 2214 1679 
 
I Missionshuset håller vi koll på innetemperaturen (sänks när det inte är någon verksamhet i huset). 
Servicen av de två luftvärmepumparna bidrar också till den lägre elförbrukningen. 
 

I skolan ger den nya jordvärmepumpen jämnare uppvärmning i hela huset samtidigt som vi har en 
klart lägre elförbrukning. OBS, att Bygdegårdarnas Riksförbund bl.a. rekommenderar att dörrar i 
huset ska stå öppna för att främja luftcirkulationen i fastigheten.  

 

Årets resultat 
Föreningen kommer att uppvisa ett positivt resultat för 2022, vilket också hänger samman med 
investeringen i den nya jordvärmepumpen.  

 

Ha en trevlig mars månad och glöm inte bort Eva Eastwoods ö-besök den 18 mars (mer om detta 
på annan plats i tidningen), hälsningar från styrelsen i Vinöns kultur- och hembygdsförening. 

 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 2023 
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Evenemangsgruppen planerar framåt 

Det är ett tag till det ska tändas brasa och säljas lotter på 
valborgsmässofirandet vid norra badet. Evenemangsgruppen 
förbereder och redan nu vill man efterlysa vinster.  

 

Valborgsmässoafton söndag 30 april 

Det blir ett traditionellt firande vid norra badet  
med brasa, lotterier och vårsånger. 
 

Skänk gärna vinster till lotterierna! 
Meddela vad ni vill skänka senast söndag 16 april. 
 
Christina Ekblad, Evenemangsgruppen  Vinöns kultur- och hembygdsförening 

christina.ekblad@gmail.com  070–6712433 
 
 

************************************************** 
Förslag på nya stadgar 
Stadgegruppen har lämnat ett förslag på nya stadgar till styrelsen. Förslaget kommer att 

skickas ut som bilaga tillsammans med kallelse till årsmötet 29 april samt verksamhets-

berättelse för år 2022 i mitten av mars. 
 

Om du redan nu vill sätta dig in i stadgegruppens förslag kan du beställa det via 
hembygdsforeningen@vinon.se eller asa@vinon.st 
 

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

 
 

Stort TACK till alla som hjälpte till att 

röja på vandringsstigen efter att många 

träd fallit under vintern. Kim sågade och 

andra var med och släpade ris, och Åsa 

passade på att fotografera.  
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Varmt välkomna både kvinnor och män att fira den internationella kvinnodagen! 

Första vågen 
en scenföreställning med Staffan Ekegren och Mats Norrefalk 

 

 

”Med Staffan Ekegrens omtalade dokumentär ”Första vågen” som grund hälsar vi välkomna till en 
vibrerande afton där Staffans text och Mats´ gitarr tillsammans fångar en stämning av undergång - 

som i nästa sekund övergår i vänskap, humor, och varmaste tillit. För när pandemin mötte sköterskor 
och läkare på intensivvården så var Staffan där och lyssnade djupt i deras privata berättelser.  

Och hörde en ny jämlikhet ta form som kastat hierarkier över ända.” 

 

Dag: Onsdag den 8 mars     Tid: Kl. 19.00     Plats: Solvik/Vita huset på Vinön 

Skjuts kan erbjudas efter önskemål från-till färjan. Bokas birgitta.framtiden@live.se, 073 290 50 20 
 

Föreställningen varar 60 min. Kostnad 300 kr. Biljetten bokas senast tisdag den 7 mars! 

I biljetten ingår: soppa, hembakt bröd, kaffe/te och kaka.  

 

Välkomna! hälsar Birgitta Åberg Andersson 

 

 

 

Hjälmaresnipa säljes 
 

Båten är byggd i Hampetorp 1919, durkarna är nya.  

I den sitter en skogalundare. Det vore roligt om den kom 

tillbaka till sina hemtrakter. 
 

Är du intresserad av denna Hjälmaresnipa kontakta mig på  

patrik@ramsund.se  eller 070 5408161. 

 

Med vänlig hälsning Patrik Andersson 

mailto:birgitta.framtiden@live.se
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Kallelse till årsmöte 

för medlemmar inom Norra och Södra Vinöns dikesföretag 

(Mossängsgraven).  

Delägare: Södra Vinön: 1:3, 2:14, 3:5, 4:6, 5:9, 5:7.  

Norra Vinön: 1:2, 11:1, 3:11, 1:9, 1:8, 1:7, 1:6, 2:20, 2:7, 5:4 A och B.  

Onsdagen den 15 mars kl. 18.00 i Vinöns skola 

Alla delägare och intressenter är välkomna! 

     Dagordning:  

▪ Val av sekreterare 

▪ Val av kassör 

▪ Val av mötesordförande 

▪ Val av övrig styrelseledamot 

▪ Val av mötessekreterare 

▪ Val av revisor 

▪ Val av protokollsjusterare tillika med rösträknare 

▪ Val av valberedning 

▪ Fastställande av årets debitering till underhållskontot 

▪ Plan för verkställande av årets underhållsåtgärder 

▪ Övrigt 

      

        Daniel Lindberg, ordförande 

 

Kallelse till årsmöte 

Östra Vinöns vägsamfällighet kallar  

till årsmöte söndagen den 19 mars 

Vi ses hemma hos  

Ingemar och Birgitta kl 10.00 

 

Välkomna! 

hälsar styrelsen 

Ingemar Andersson, ordförande 

 
Kom så många som möjligt av er som ingår i samfälligheten! 

 



 

 

Eva Eastwoods  

Living room + workshop 

lördagen den 18 mars  

i Vinöns missions- och  

kulturhus. 

 

Kom och lyssna till  

Sveriges rockabilly drottning Eva Eastwood.  

I ett avskalat, enkelt och nära möte får du höra låtarna men också 

historierna om hur några av dem kommit till och annat inspirerande, 

varvat med musik förstås. 

kl 17.00 börjar föreställningen” Evas Living room” 

kl 18.00 workshop om hur man kan skriva en låt och frågestund 

Kaffe, te, fralla med ost och kaka 

Entré inklusive fika 120 kr, betalas på plats kontant eller swish.  

För ungdomar under 18 år är allting gratis. 

Välkommen med anmälan senast fredag 10 mars  

till Christina Ekblad christina.ekblad@gmail.com  

mobil 070–6712433 

 
Intäkterna går till Vinöns kultur- och hembygdsförening 

Besöket bekostas av Bygdegårdarnas Riksförbund med stöd från Kulturrådet. 

mailto:christina.ekblad@gmail.com


 

Gudstjänst i Missionshuset 
söndag 26 mars kl 13.45 
 

Kaffe och samvaro 

Mikael Schmidt och David Berg 

 

                
               ASKER- LÄNNÄS FÖRSAMLING 
 

 
 

Vinöns kyrkis med Carina Berg 

När det är gudstjänst i missionshuset har Carina  

Kyrkis med barnen på Vinön i skolhuset. 
 

Carina håller kontakt med föräldragruppen om tider och program. 
 

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

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.  

Släpkärran bokas hos ansvarig släpkärreförvaltare  

Nils Svensson telefon 070-18 00 151 

 

 Pris/dygn: Pris/vecka 

Föreningsmedlem  260:-      1000:-  
Övriga  520:-      2000:- 
 

 
 

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

Vinöns kultur- och hembygdsförening 

SWISH nr 123 396 25 29 



Valberedningen behöver din hjälp! 

Här kommer en kort information om vårt arbete med att finna några nya funktionärer 
och en ordförande till vår förening.  

Vi har sedan januari aktivt ringt och talat med flera medlemmar som vi fört dialog med.  
Det är medlemmar som vi sett som bra kandidater till styrelsen i vår hembygdsförening 
att föreslå till årsmötet. 

Tyvärr har några av dessa ännu inte tackat ja. Detta gör att vår lista börjar sina och vi vill 
med denna info be dig, om du känner dig manad, att kontakta någon i valberedningen.  
Vi har flera medlemmar som kan tänka sig att vara med i styrelsen, men ej ta 
ordförandeskapet.  

Hoppas på kontakt senast den 15 mars!  

Hälsningar från Valberedningen 
Eva, Peter och Christina 

Eva Widlund    eva.widlund@nothaga.se   tel 0768 56 46 92  
Peter Carlbark    peter.carlbark@bahnhof.se   tel 070 412 77 42 
Christina Johnsson    christina.johnsson40@gmail.com   tel 019- 448011 

 

                                                        

 

Färja - buss 

Under vintern så har vi fått ihop en liten arbetsgrupp som 

arbetar för kommunikationen mellan Vinön och Odensbacken, 

färja och buss fungerar som bekant inget vidare. 

Länstrafiken har ändrat den sista bussen som passade med färjan på eftermiddagen till 

att den anländer 17.22 och färjan avgår ju 17.15. 

Detta är huvudfrågan i vårt nuvarande arbete i frågan. Vi ser att det borde gå att kunna 

föra en dialog mellan färjan och bussen så att det ska kunna passa tidsmässigt. 

Därför hade vi en träff tisdagen den 21 februari 2023 med Trafikverkets distriktschef 

Magnus Gislason för att diskutera frågan och reda ut problematiken. Mötet resulterade i 

att vi har bestämt att vi ska kalla till ett större möte mellan Trafikverket och Länstrafiken. 

Övrig info: Toaletten på färjan fungerar dåligt, men kommer att vara öppen från juni.  

Första dag med dubbla färjor blir nationaldagen den 6 juni. 

 

För arbetsgruppen/ Catrine Neiler 
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Vinöns värdshus i mars 
Vi har öppet tredje helgen i mars, 18–19 mars 

 

Lördag den 18/3 kör vi Räkfrossa  

Då dukar vi upp en stor fin buffé 249 kr.  Barn upp till 12 år 125 kr 

Vi kommer även erbjuda en lättare meny från 13:00 lördag & söndag.  
 

Öppettider: Lördag 13-sent     Söndag 13–18               

Bokning/ kontakt och eventuella frågor sker på telefon 0768 53 26 59.  
 

                      Varmt välkomna önskar vi på Aptit! 

                                                                / Emelie  
 

 

 

Musik på Värdshuset sommaren 2023 

Konserter anordnas av olika aktörer och därmed  
är det även olika biljettsystem. 
 
 

Sommaren på Vinön – Kulturaktiebolaget 
Biljetter finns från slutet av februari på Tickster  
 

Ännu fler konserter blir det  
i samarbete mellan Aptit i Örebro AB/Vinöns Värdshus och Hjälmarpärlor AB 
Biljetter finns på Ticketmaster under mars månad. Även inklusive konsertmeny! 
 
 

Fredag 30 juni Ebbot (Tickster)  

Lördag  8 juli  Erik Harrström och friends, Musik i Kubik (Ticketmaster)  

Lördag 15 juli  Marit Bergman (Tickster) 

Lördag 22 juli  Eva Eastwood med The Major Keys (Ticketmaster)  

Lördag 29 juli  Solala (Ticketmaster) 

Lördag 5 augusti Double inn (Ticketmaster)  

Lördag 12 augusti  Caroline af Ugglas (Tickster)  

Fredag 18 augusti  Allsångsproffsen (Ticketmaster)  

Lördag 19 augusti  Chris Kläfford (Tickster)  

Fredag 25 augusti  Thomas Di Leva (Tickster)  

Lördag 26 augusti  Thomas Järvheden (Tickster)  

 
 



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

 

 

 
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 

 

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

Filips Skogsentreprenad 

Jag utför trädfällning, röjning och gräsklippning. 
 

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

Ved finns till salu. 
 

Kontakta Filip Eriksson, tel: 076–788 19 38 
 

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

Tjejträffar i mars   Vi ses på tisdagar kl. 18.00 i skolan. 

  7 mars Tidningsurklipp 

14 mars Spela spel 

21 mars Spakväll 

28 mars Planering april + spela spel.  

med reservation för ändringar. 

Varmt välkomna, gamla som nya! 

Hälsningar Tjejgruppen 

 

Påminner om att vi på ön kan  

beställa mat på onsdagar från 

Parkhallen och få matleveransen  

på torsdagar! 
 

Haka på denna fina service! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppet i mars 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  Vinöns Bibliotek  har öppet söndagar 16–17 

Varje söndag finns Yvonne på biblioteket i skolan.  

Hon kan ge tips om intressanta böcker och beställa hem böcker.  

Prata med henne om du vill låna någon speciell bok. 

 

Välkommen till biblioteket i Vinöns skola! 

hälsar Yvonne, 0739 28 04 05  

Här kan du också köpa Vinökalendern för 2023. 
 

 



Receptstafetten vandrar vidare  
från Marikas fisk i ugn till AnnMaris kycklingrätt 

 

Krämig kyckling med champinjoner, 4 portioner 

ca 600 g kycklingfilé, 4 st 

250 g färska champinjoner 

1 gul lök 

1 vitlöksklyfta 

3 dl grädde, matlagnings eller visp 

1 dl mjölk 

1 msk soja 

1 tsk torkad timjan 

salt och svartpeppar 

+ smör eller olja till stekning. 

ev. lite maizenaredning 

 

Till servering: 

Persilja 

Potatis, ris, pasta, bulgur eller något annat du tycker passar. 
 

 

Gör så här: 

1. Sätt ugnen på 175 grader. 

2. Stek på kycklingfiléerna så att de får fin färg, salta och peppra. Lägg i en ugnsform och ställ 
mitt i ugnen tills de nästan är klara. Skär ett snitt och kolla att de inte är rosa eller att de når 
72 grader på tjockaste delen. 

3. Skölj och skiva champinjonerna, finhacka lök och vitlök. 

4. Stek champinjonerna i samma stekpanna som kycklingfiléerna tills de börjar få färg. 
Tillsätt lök och vitlök och stek tills de är mjuka. 

5. Tillsätt grädde, mjölk, soja och timjan och låt koka ihop. Smaka av med salt och peppar 
och eventuellt lite mer soja. 

6. Vill du ha en tjockare sås kan du reda med lite maizenaredning. 

7. Lägg i kycklingfiléerna i såsen, låt sjuda en minut och strö över lite finhackad persilja. 
Servera med valfritt tillbehör. 

 

Bon Appetit   // AnnMari 



 

  

vecka 9 1 onsdag  Yoga i skolan  Beställ mat 

 2 torsdag   Post  

 3 fredag  Fotvård i skolan, tidsbeställning, se annons!   

 4 lördag     

 5 söndag 16–17 Biblioteket öppet   

vecka 10 6 måndag   Post  

 7 tisdag 18.00 Tjejträff i skolan, se program!  fullmåne 

 8 onsdag  
 

19.00 

 

Yoga i skolan  

Internationella kvinnodagen 
Scenföreställning i Vita huset, se annons! 
 

Post Beställ mat 

 9 torsdag     

 10 fredag   Post  

 11 lördag 11–15 
 

Bakfickan har öppet lördag o. söndag, se annons!   

 12 söndag 16–17 Biblioteket öppet  
Kronprinsessans 
namnsdag 

vecka 11 13 måndag    Sophämtning 

 14 tisdag 18.00 Tjejträff i skolan Post  

 15 onsdag 18.00 Årsmöte Dikesföretaget Mossängsgraven, annons  Beställ mat 

 16 torsdag   Post  

 17 fredag     

 18 lördag 
 

17.00 
 

Eva Eastwood i missions- och kulturhuset, annons   

Värdshuset har öppet lördag- söndag, se annons  
  

 19 söndag 10.00 
16–17 

Årsmöte Östra Vinöns vägsamfällighet, se annons 
Biblioteket öppet 

  

vecka 12 20 måndag   Post 
 

Vårdagjämningen 

 21 tisdag 18.00 Tjejträff i skolan   

 22 onsdag  Yoga i skolan Post Beställ mat 

23 torsdag     

24 fredag   Post  

25 lördag 11–15 Bakfickan har öppet lördag - söndag, se annons!  Våffeldagen 

26 
 

söndag 
 

13.45 
 

16–17 

Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt 
Carina har samtidigt Kyrkis i skolan 
Biblioteket öppet 

 
Sommartid börjar 

vecka 13 27 måndag    Sophämtning 

 28 tisdag 18.00 Tjejträff i skolan Post  

 29 onsdag  Yoga i skolan  Beställ mat 

 30 torsdag   Post  

 31 fredag     
 

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