


 

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. Förutom 
utdelningen i brevlådorna kan man prenumerera på Ö-bladet som vanlig post eller som e-post. Lämna 
adresserade och frankerade kuvert med dubbelt porto och märkta med de månader som du vill ha tidningen, 
så kan redaktionen lätt stoppa ner ett exemplar av ett Ö-blad i färdiga kuvert. 
 

Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön 
E-postadress: o-bladet@vinon.se  Hemsida: www.vinon.se 

 

BLI MEDLEM I FÖRENINGEN! Medlemsavgiften för 2018 är 150 kr för enskild och 300 kr för en familj.  
Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på föreningens konto. 
 

VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, plusgiro 46 94 70 – 9, bankgiro 190-1206 
 

OBS: I år finns möjlighet att ge frivilliga bidrag till föreningen i en sparbössa på skolgården eller använda 
SWISH till hembygdsföreningen 123 396 25 29 - Tänk då på att skriva meddelande och avsändare! 

Några ord från redaktionen … 
 
Häromkvällen upptäckte jag plötsligt att lampan i brobelysningen var 

trasig, och besökarna fick kava sig hemåt i mörker till vårtbitarnas 

stråkar. Men det var fortfarande varmt och skönt ute. En härlig 

kombination! 

 

Det här numret kommer lite senare än det var tänkt, förra veckan fick jag rycka in och jobba 

på Länsstyrelsen i Falun för att hjälpa till i den sambandsstab som samordnade information 

och resurser mellan de båda skogsbränderna i Dalarna och andra länsstyrelser, MSB med 

flera aktörer. Det var mycket intressant och lärorikt att delta i detta. Däremot satt vi ju på 

långt avstånd från själva bränderna, så vi såg inga spår av dem. På vägen hem däremot var 

banvallen svart miltals där det brann tidigare i sommar. Den bästa brandinsatsen är en 

person med en vattenhink, kom ihåg att vara väl förberedda!  

 

Det regn som har kommit härute dagarna innan i natt har ju fuktat jorden ett par centimeter, 

resten har ju dunstat och höjt luftfuktigheten istället. Även om det är tillåtet att grilla i egen 

trädgård bör det göras med stor restriktivitet och försiktighet samt en vattenhink i närheten. 

 

Tack till alla som jobbat med Ö-bladet, och särskilt till Eva som har gjort en stor insats för att 

få månadens nummer färdigt. /Åsa Ödman, månadens redaktör. 
 

Foton är tagna av Mikael Broström, Eva Widlund, Birgitta Åberg Andersson, Karin Jirstrand 

och Annika Sandahl.                                                                    
 

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 är: 20 varje månad för annonser, 25 varje månad för övriga bidrag. 

mailto:obladet@vinon.se
http://www.vinon.se/
mailto:o-bladet@vinon.se


VKHF-RUTAN augusti 2018 
 
 

 
 Information från sommarboendekommittén: 

 Vill du vara med och utveckla Vinön? 

  Frågan ställdes i Ö-bladet i augusti 2017 och vi, Rita Winblad, Karin Sahlin och Annika Sandahl,  
  föreslog att en sommarboendekommitté skulle bildas för att lyfta frågor som gynnar vinöbor, såväl 
  sommarboende som fastboende. Ett år har gått och ingen annan har visat intresse för att engagera 
  sig i kommittén. Vi tycker därför att det inte finns 
  anledning att ha en särskild kommitté.  
  Vi hoppas istället att fler sommarboende kan 
  engagera sig i de grupper som Vinöns Kultur  
  och Hembygdsförening redan har.  
 
  Den insats vi har gjort i sommar är att i  
  Ö-bladet bjuda in till en arbetsdag för att röja 
  längs vandringsstigen. Uppslutningen var inte 
  den bästa. Bernt Widlund och familjen Sandahl 
  arbetade med stigen som nu är i gott skick  
  förutom några nedfallna träd som Bernt lovat  
  att ta bort senare.  
 
 
  Påminner om medlemskryssningen med Liden, sista anmälningsdag är 10 augusti. 

 

 

 

Sjöräddningens dag 

I juli höll SSRS en dag då man dels övade, dels visade upp sin verksamhet.  

 

Se mer på Facebooksidan 

 Sjöräddningssällskapet RS Hjälmaren 

Sök efter @rshjalmaren på Facebook eller Messenger för att enkelt hitta sidan där det bland 

annat finns en video om denna dag. 



  
 

  

Musik hela dagen var det denna varma dag när Gnällbälte Blues gick av  
stapeln den 14 juli på Vinön. Festivalen startade på scenen vid skolan och  
avslutades på Värdshusets scen på kvällen. Först ut var Vinöns egen sång- 
fågel Ninni Neiler, som spelade och sjöng. Därefter följde fem band som 
avlöste varandra under hela eftermiddagen.  Mat och dryck fanns på  
festivalområdet.  En och annan spontandans blev det också. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  

 
 

   

Det är väldigt roligt att jobba, även ideellt, med ett 
arrangemang som blir så uppskattat./Åsa VKHF 

Bluesfestival i sol och värme 



   

Erik Harrström, musiker och initiativtagare till festivalen 
 

Jag tycker det är kul att så många människor besökte festivalen, att den lockade folk 

som aldrig varit på Vinön förut, att festivalen har fått så stor uppskattning från de 

som besökte den och att t.ex. Hampetorps camping fick en fullbelagd helg tack vare 

den, och slutligen ett stort tack till alla musiker och ljudtekniker som gjorde att 

musiken flödade samt de eldsjälar som ställde upp från Vinön, till Kristofer Lundström 

för ett utomordentligt jobb som konferencier, till Jenneboradio som förevigade 

musiken, och alla andra inblandade som fick människor att trivas denna 

sommardag... Tack också för fina foton och skrindaturerna som gjorde att musikerna 

fick ett minne för livet! 
 

Festivalens konferencier 

Radiosändning 

Musiker i ena vagnen och stolar 
i den andra när festivalen 
flyttade till Värdshuset. 

De flesta hade följt uppmaningen att  lämna 
bilen på fastlandet. Folk promenerade, 
cyklade eller åkte skrinda till festivalplatsen. 

Välkomnande moln under 

den varma dagen 

Hembygdsföreningens lotteri och 

chokladhjul fanns med på festivalen. 
Mycket praktisk måste fungera för alla. 

Erik Harrström 



 
 
 
Ett fullsatt Värdshus fick lyssna på ytterligare tre band denna festivaldag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Från England kom Gerry Richardson & the E-types. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELS Band    

Att ordna saker tillsammans från olika håll kräver 
mer samordning, men ger också en vi-känsla som 
betyder mycket./Veronica på Värdshuset 

Bluesfestivalen fortsatte på Värdshuset 

Jenneboradio livesände 
hela festivalen. 
 

Nu finns musiken på 
jenneboradio.se för den 
som vill lyssna i efterhand. 



Ett varmt TACK för allas engagemang kring vår 

lyckade bluesfestival! 

 

I och med bra samarbete kan vi skapa en god 

”vikänsla” på Vinön för fast och deltidsboende! 

Musiker Erik Harrström har genomfört ett fantastiskt 

arbete och var även initiativtagare till festivalen.  

 

Ideellt arbete via VKHF har skett via Yvonne, Solveig, 

Mariann K, Rita, Åsa med hjälp av Axel samt Peter K 

och undertecknad. Det finns säkert fler som har hjälpt 

till på olika sätt, tack även till er! 

 

Samarbete skedde ju också med Vinöns värdshus (extra tack till ungdomarna), fin musik och 

sång av Ninni Neiler, samt Kristofer Lundström som ”tog hand om oss” både eftermiddag 

och kväll. 

 

Positivt med Jenneboradio! Vilken marknadsföring! 

Tack till Eva och Bernt som körde gäster och musiker med traktor och skrinda! 

Tack Daniel för fina foton till missionshuset! 

 

Tack Sten för vinö-kringlorna till musikerna. Uppskattat! 

Tack också till Hampetorps camping med mamma för hjälp med marknadsföring och 

försäljning av finska pannkakor! 

Slutligen ett stort och hjärtligt TACK till musiker, sponsorer och en fantastisk publik! 

   /Birgitta Åberg Andersson, ordförande i VKHF 

 

Segersjödagarna 25 – 26 aug 
är inte enbart  en ryttartävling. Det är också aktiviteter, saluhall med lokala specialiteter, en 

tävling där hund och hundförare samarbetar, marknad, uppvisning i modellflyg och mycket 

annat. Men det är naturligtvis också duktiga ryttare och hästar som efter lördagens dressyr 

och banhoppning tar sig an den fina fältbanan på söndagen. Tävlingen har internationellt 

deltagande. 

Vi har nu glädjen att lotta ut 10 entrébiljetter. Skicka ett mejl med namn och telefonnummer 

till o-bladet@vinon.se senast den 10 augusti. Skriv Segersjödagarna i rubriken. 
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Öppet lördag och söndag från kl 08.00 och 
så länge öppetskylten är uppsatt. Det finns 
frukostbröd, limpor, Vinökringlor och lite 
annat kaffebröd.                   
 
Kaffetårtor och smörgåstårtor  
     kan beställas alla dagar 
 
 
Ring Sten Tel: 070-239 02 11 

 

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 och maxlast är 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 019-44 80 28 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 

 

 

Vinöns Bibliotek 
har öppet söndagar 16-17 
 
 Välkomna  
hälsar Yvonne!  
 

 
 

 KOSTNADER 

 Föreningsmedlem Övriga 

 Dygnshyra 250:- 500.- 

 Veckohyra 1.000:- 2.000:- 

 

 

Fotvård 
 

Inger Murstam 

kommer till Vinön 

onsdag 22 aug 

 

tidsbokning på  

               tel 070-393 49 12 

 

 FÄRSKA VINÖÄGG OCH POTATIS 

Glass finns att köpa! 

hos Peter och Carina  

Tel:070-511 38 99 

 
 

tel:070-511


Elmangel sökes till tvättstugan i skolan 

Finns det någon som har en elmangel som inte används? 

Vinöns Kultur-och hembygdsförening tar i så fall tacksamt emot den till 

tvättstugan i skolan. Den som står där har tyvärr gått sönder och vi 

saknar att inte kunna mangla t ex dukar. 

Om någon har en elektrisk mangel som inte används längre kontakta 

Yvonne Karlsson tel 073-928 04 05. 

 

 

 

Ett stort TACK 

till Eva, Bernt, Ingemar, Jonas, Peter K, Mariann, Sten, Annika och 

Peder som på olika sätt ställde upp och hjälpte oss när vår 

vattenpump gick sönder. 

 

Hälsningar Familjen Löfsäter 

LYSKVÄLL 25 augusti  

När mörkret faller på ….  

Med tanke på hur torrt det är på hela Vinön ställs lyskvällen in om det inte kommer stora 

mängder regn innan dess. Vi vågar inte riskera att det börjar brinna någonstans på ön.  

Också marschaller och facklor kan tända eld även om de används med försiktighet.  

Det råder totalt eldningsförbud i Örebro län och detta måste vi respektera. 

 

Vinöns Kultur-och hembygdsförening 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiP-ba1-b7cAhVUqpoKHf0VBjkYABAeGgJsbQ&ohost=www.google.se&cid=CAASEuRoHrxiNOmGm5rlsc4TL_JMlw&sig=AOD64_0_GKq9dvw6GRQZqGK-5Zjxz_eqkw&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwih4rK1-b7cAhXlE5oKHekLALsQ9aACCEM&adurl=
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilyufs-r7cAhUF3CwKHWSLD30QjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/sv/avdelare-horisontella-linje-36856/&psig=AOvVaw2ErfyGT7gCU9uSxbNKgv_8&ust=1532769843285760
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FÖRRÄTT MED ÄGG OCH BACON I 

SNAPSGLAS 

Ibland är det enkla även det bästa! Koka ägg, 

blanda med majonnäs och varva i glas med 

salladslök och bacon – vips har du fixat en 

läcker förrätt.  

8 st 

4 kokta ägg 

3 msk majonnäs 

1 salladslökar 

2 skivor bacon 

Gör så här 

Dela de kokta äggen i gulor och vitor. Mixa 

med mixerstav tillsammans med majonnäs var 

för sig. Finhacka salladslökarna. Hacka 

baconet och stek knaprigt. Låt rinna av på 

hushållspapper. Fördela den vita krämen i 

botten av glasen, lägg på ett lager salladslök, 

därefter den gula krämen och strö 

avslutningsvis över baconet. 

Tips! Snyggast blir det om du lägger den vita 

krämen i en spritspåse och den gula i en annan 

och spritsar krämerna ner i glasen! 

 

KRÄFTSTJÄRTAR MED AVOKADODIPP 

Små spett med kräftstjärtar är festligt som 

förrätt! Servera med smörstekta brödskivor 

och en krämig dipp på avokado och lime. 

4 port 

grillspett av trä 

170 g kräftstjärtar 

4 skivor formfranska 

2 msk smör 

1 vitlöksklyfta 

Dipp 

2 avokador 

1 dl matlagningsyoghurt 

3 msk majonnäs 

rivet skal av ½ lime 

salt, kajennpeppar 

ev pressad lime 

Servering sallad, limeklyftor, skivad avokado 

Gör så här 

Dipp: Dela avokadorna och gröp ur 

fruktköttet. Skär det i mindre bitar. Mät i en 

skål upp yoghurt och majonnäs. Tillsätt 

limeskal och tärnad avokado. Arbeta samman 

dippen med en stavmixer. Smaka av med salt, 

kajennpeppar och ev några droppar limesaft. 

Trä upp kräftstjärtarna på små grillspett. 

Kantskär brödet och stek det gyllene på båda 

sidor i smör. Skala vitlöken och riv den på 

rivjärnet. Strö det rivna över brödskivorna. 

Servera spetten med dipp, bröd, sallad, lime 

och avokado. 

 

LYXIG LAXTARTAR MED 

FÄRSKOSTRÖRA 

Låt gravad lax med krämig färskoströra och 

ett glas vitt vin sätta stämningen på 

bjudningen. Så lätt att svänga ihop och så 

gott att förtära! 

4 port 

Laxröra 

200 g gravad lax i bit 

1 liten rödlök 

3 msk finhackad dill 

4 bitar soltorkad tomat i olja 

30 g riven parmesanost 

1 msk fransk senap 

Färskoströra 

100 g färskost 

3 msk hackad dill 

1 msk pressad citronsaft 

Servering 

4 citronklyftor 

4 nachochips 

Gör så här 

Laxröra: Tärna laxen i ca ½x½ cm stora 

kuber. Skala rödlöken och tärna fint. Blanda 

lax, rödlök, dill, finhackad soltorkad tomat, 

parmesan och fransk senap. 

Färskoströra: Rör ihop färskost, dill och 

pressad citronsaft. 

Fördela laxröran i fyra runda formar som du 

sedan stjälper upp på assietter. Eller klicka 

laxröran direkt på tallrikarna. Klicka på 

färskoströra och stick i en citronklyfta och 

nachochips. 

 

LÄCKER LAXGRYTA MED VIN OCH 

RÄKOR 

Supergod och lyxig laxgryta med räkor, 

kaviar och vin. Härlig mat för alla festliga 

tillfällen, och bäst av allt: middagen är klar på 

bara 20 minuter. Laga, ät och njut! 

4 port 

600 g laxfilé 

1 tsk salt 

2 krm peppar 

10 strimlade vårlökar 

2 msk smör 



2 dl kokvatten 

2 msk hummerfond 

2 dl crème fraiche 

1 dl vitt vin 

2 msk vetemjöl 

75 g caviarmix 

½ dl hackad dill 

200 g skalade räkor 

Gör så här 

Skär fisken i 3 cm stora bitar. Salta och 

peppra. Koka upp 3 dl saltat vatten och sjud 

laxen några min. Ta upp bitarna med hålslev. 

Spara kokvattnet. Fräs löken i smör i en 

gryta. Häll i kokvatten, fond, crème fraiche 

och vin. Koka upp såsen och rör ner mjölet 

utrört i lite kallt vatten. Sjud såsen några 

min. Blanda ner romkornen, lax och hälften av 

dillen i såsen. Rör försiktigt så inte 

laxbitarna går sönder. Värm och smaka av. 

Strö över räkor och resten av dillen. Servera 

med kokt färskpotatis, ärter och sparris. 

 

RÄKPAJ MED PEPPARROTSSTING 

4 port Ugn 225º 

Pajdeg 

3 dl vetemjöl 

150 g smör 

2 msk kallt vatten 

Fyllning 

500 g oskalade räkor 

1 purjolök 

2 msk smör 

4 ägg 

2 dl gräddfil 

2 dl vispgrädde 

1½ dl lagrad riven ost 

2 msk finhackad dill 

1 dl gröna ärter 

80 g röd stenbitsrom 

3 msk färsk riven pepparrot 

salt, peppar 

Garnering 

räkor, dill, citron 

Gör så här 

Pajdeg: Blanda mjöl och smör, gärna i en 

matberedare. Tillsätt vatten oh arbeta ihop 

till en boll. Låt vila i kyl i plast ca 10 min. Tryck 

eller kavla ut degen i en smord pajform. 

Nagga och förgrädda pajskalet mitt i ugnen 

ca 10 min. 

Fyllning Skala räkorna. Skölj och strimla 

purjolöken och fräs blank i smör. Vispa ägg, 

gräddfil, grädde och riven ost. Tillsätt sedan 

dill, ärter och stenbitsrom. Salta och peppra. 

Fördela purjolök, pepparrot och räkor, spara 

några till garnering, i pajskalet. Häll 

äggstanningen över räkorna och löken, peta 

med en gaffel så den rinner ner. Grädda pajen 

mitt i ugnen ca 40 min tills den är fast och 

fint gyllene. Garnera med räkor, dill och 

citron. 

 

HALLONSMULPAJ I GLAS 

Festlig dessert med frasiga kaksmulor, 

hallon och kesella vanilj som varvas i fina 

glas! 

6–8 mellanstora/stora glas 

Ugn 175° 

Smuldeg 

125 g smör 

1 dl strösocker el rörsocker 

2½ dl vetemjöl 

1 msk vaniljsocker 

Fyllning 

250 g kesella 

1 dl lemon curd 

200 g hallon 

Garnering 

florsocker 

Gör så här 

Smuldeg: Tärna smöret. Blanda med övriga 

ingredienser. Ställ degblandningen i frysen ca 

30 min.  Fördela smulorna i en 

bakpappersklädd långpanna. Grädda smulorna 

mitt i ugnen 12–15 min. Vänd smulorna efter 

halva tiden. Ta ut och låt smulorna svalna. 

Fyllning: Blanda kesella och lemon curd. Lägg 

lite pajsmulor i botten på 6–8 höga glas. Varva 

hallon, kesellablandning och smulor i glasen. 

Avsluta med hallon och sikta över lite 

florsocker. 

Tips! Smulorna kan göras i god tid och 

förvaras i kylen. 
 

Ibland vill man starta kalaset med en liten förrätt. 
Ofta kommer man inte något så jag har plockat 
fram tre olika alternativ. Dessutom har jag ett 
enkelt recept på en god laxgryta som går fort att 
göra. 

Smaklig måltid önskar Christina J 

https://files.hemmets.se/uploads/2016/04/127885-hv-1616-smulpajer09-jpg-e1460532283634.jpg


 
 

     

vecka 31 1 onsdag          

 2 torsdag   

 3 fredag  Värdshuset: Allsångsproffsen GRILLBUFFÉ 

 4 lördag 14.00 
 

Melodikryss i bersån på skolgården 
Värdshuset: Double Inn 

 5 söndag 16–17 Biblioteket öppet 
vecka 32 

 
  6 måndag   

   7 tisdag                                                                                                                                               

 
8 onsdag 18–20 Styrelsemöte VKHF                                                                  H M Drottningens namnsdag 

 9 torsdag   

 10 fredag   

 11 lördag  Värdshuset: Louise Hoffsten 

 12 söndag 16–17 Biblioteket öppet 

vecka 33 13 måndag                                                                                                                                    Sophämtning 

 14 tisdag   

 15 onsdag   

  16 torsdag   

 17 fredag   

 18 lördag 17.00 Medlemskryssning med Liden  Anmälan senast 10 augusti 

 19 söndag 16–17  Biblioteket öppet      

vecka 34 20 måndag   

 21 tisdag                                                                                                         

 22 onsdag    

 23 torsdag    
 24 fredag   

 25 lördag   
 

 26 söndag 
10.00 
16–17 

Gudstjänst i Missionshuset Mikael Schmidt - kaffe 
Biblioteket öppet 

vecka 35 27 måndag 18.00 Redaktionsmöte                                                                                                  Sophämtning 
 28 tisdag                                                                                                                                              
 29 onsdag   

 30 torsdag   

 31 fredag   

september 1 lördag   
 2 söndag   

 

Vad händer nästa månad på Vinön? 
Kom ihåg att meddela redaktionen på o-bladet@vinon.se  

så det kan kommamed i kalendariet. 
Se även anslagstavlorna på Vinön! 

 

 

augusti 2018 
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