Några ord från redaktionen …
I månadens redaktionstext vill vi i redaktionen välkomna
Vinöns yngsta invånare Ebba som föddes i juli. Vi vill
gratulera Jonas och Elin till er fantastiskt fina dotter som är
Eltons lillasyster.
Man saknar inte regnet förrän världen är torr ”sjöng”
rapparen Petter i Allsång på skansen i slutet av sommaren
och det stämmer verkligen, även om jag inte alls är så
förtjust i hans musik, så var det skönt när det äntligen kom
lite regn under augusti. Sommaren 2018 går till historien som
en av de torraste och varmaste somrarna som jag har varit med om i alla fall.

Nu ser vi fram emot en lugnare period när kräftfisket börjar lugna ner sig och det inte är lika
fullt på färjan som det har varit under sommaren. Nu får vi njuta av den höga klara luften
som kommer under hösten, visst har det varit skönt med långa ljusa sommarkvällar, men nu
har vi haft det så sen i maj, så nu kan man med gott samvete gå in vid klockan åtta på
kvällen och behöver inte göra så mycket mer ute i alla fall för det börjar ju bli mörkt.

Tack till alla som jobbat med Ö-bladet. /RoseMarie Hellén, månadens redaktör.
Foton är tagna av Katarina Persson, Elin Gustavsson, RoseMarie Hellén och Eva Widlund.

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.

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!

Vinöns kultur- och hembygdsförening - information september 2018
Lunchservering i skolan
Det är många som saknar UllaLenas luncher och därför tänkte vi försöka servera lunch 2 tisdagar i
månaden i skolan. Vi söker frivilliga kockar och man kan jobba ihop två och två. Planen är att vi börjar
i oktober, mer information i nästa Ö-blad.
Anmäl dig till Birgitta Åberg Andersson tel 073 290 50 20, birgitta.framtiden@live.se
Arbetsgrupper inom VKHF
Sommarboendegruppen lades ner eftersom det inte fanns något intresse och dessutom finns det flera
arbetsgrupper att engagera sig i. Många frågor rör både fritidsboende och fastboende och ju fler som
engagerar sig desto lättare blir det.
Är du intresserad av någon grupp eller vill veta mer så kontakta ansvarig för gruppen.
Vatten- och avloppsgruppen Birgitta Åberg Andersson
Färjegruppen
Åsa Ödman
Blåljusgruppen
Rikard Widlund
Fastighetsgruppen
Anders Ekblad
Evenemangsgruppen
Yvonne Karlsson
Marknadsföringsgruppen
Rita Tammerman-Eklund
I marknadsföringsgruppen ingår
Ö-bladsgruppen, ansvarig
Eva Widlund
Träningsgruppen
Caisa Andersson Svanlind

073 290 50 20 birgitta.framtiden@live.se
070 634 80 19 asa@vinon.st
0768 54 46 94 rikard.widlund@outlook.com
070 574 98 32, 019-44 80 38 ekblad912@gmail.com
073 928 04 05, 019-44 80 57 yvonne@vinokonfereenser.se
0707 72 11 00 rita.tammerman@gmail.com
0768 56 46 92, 019-44 80 48 eva.widlund@vinon.se
0760 51 75 30 caisa.svanlind@outlook.com

Förstudie
På senaste styrelsemötet beslutades att söka Leader-pengar för en förstudie av vatten/avlopp och en
solcellspark.
Inställd Lidenkryssning
Det var för få anmälningar så därför blev det ingen båttur. Eftersom det blåste så den lördagen så hade det
nog inte blivit av i alla fall. Det är trevligt att göra något tillsammans så kom gärna med idéer till nästa år.


STYRELSEN 2018, ordinarie och ersättare
I juninumret av Ö-bladet presenterades den nya
styrelsen, tio ordinarie ledamöter och tre ersättare.
Vid styrelsemötet i augusti kunde vi få med elva av
de tretton på samma foto.
Övre raden: Lars Eklund, Filip Eriksson, Anders Ekblad
Mellanraden: Solveig Eriksson, Mariann Karlsson,
Birgitta Åberg Andersson, Caisa Andersson Svanlind
Nedre raden: Rita Tammerman-Eklund, Åsa Ödman,
Eva Svensson, Yvonne Karlsson
Ej närvarande vid detta möte:
Rikard Widlund och Tomas Neiler
Foto: Eva Widlund

Tack för i sommar, nu återgår vi till det normala
dvs tårtor och smörgåstårtor efter beställning

Pris:

kaffetårta

8 pers
10 pers
12 pers
15 pers

smörgåstårta

200:230:260:320:-

300:360:420:500:-

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:

Vinöns Bibliotek
har öppet söndagar 16-17

Välkomna
hälsar Yvonne!

Massage

Nils Svensson 019-44 80 28
Vinöns kultur- och hembygdsförening
KOSTNADER
Föreningsmedlem

Övriga

Dygnshyra

250:-

500.-

Veckohyra

1.000:-

2.000:-

Studiecirkeln om Vinön förr
”Vinöcirkeln”

Zon- och massageterapeut
Elisabeth Behr kommer till Vinön
onsdag 26 sep

startar lördag 22 sep kl 14.30
Varmt välkomna alla

Tidsbokning
Tel 070-399 58 08
Telefontid
8.00-9.00

”gamla” och nya deltagare!
Cirkelledare
Eva Svensson

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige infaller den andra söndagen
i september vart fjärde år. Nu är det dags!

Rösta på Vinön på valdagen, i Vinöns skola
09.00-11.00

15.00–17.00

Röstkort
Röstkort har skickats ut till alla som är berättigade att rösta. På röstkortet står bland
annat adress och öppettider till väljarens vallokal och information om hur och var
man kan förtidsrösta. På röstkorten till er som är skrivna på Vinön står Hampetorps
skola som vallokal, det skulle även ha stått att du kan rösta i Vinöns skola.
Röstmottagningslokalen i Vinöns skola är endast öppen på valdagen och följer
samma regler som förtidsröstning. Du måste ha ditt röstkort och en giltig id-handling
med dig när du ska rösta i Vinöns skola.
OBS: Du kan tillhöra vilket valdistrikt som helst i Sverige och ändå få rösta här på
Vinön. Saknar du röstkort på valdagen och ändå vill rösta på Vinön kan du få hjälp
att få ett nytt röstkort direkt till vallokalen.
Läs mer om valet på www.val.se
Har du frågor om röstning på Vinön?
Kontakta Solveig 070 677 67 35 eller Eva 0768 56 46 92

Kom och rösta i Vinöns skola på valdagen!
Det finns möjlighet att köpa kaffe och glass inne i caféet. Hembygdsföreningen ordnar
med fikat och det finns kvar av caféets glassar.

Fyra sorters val
Det finns olika val för vilka som ska styra
i Sverige och vilka som ska styra i Europa.
På Valmyndighetens sida www.val.se finns information
om det mesta kring våra svenska val.
Här följer en tydlig beskrivning av vilka val som är aktuella
nu i september och det val som rör EU.

Val till riksdag, kommun och landsting
i Sverige
Vart fjärde år är det val och då röstar svenska folket.
Då väljer vi vilka partier vi vill ska styra i Sverige.
Då är det tre olika val.
Vi väljer vilka som ska styra i riksdagen. (gula valsedlar)
Vi väljer vilka som ska styra i kommunen. (vita valsedlar)
Vi väljer vilka som ska styra i landstinget. (blåa valsedlar)
Dessa tre val är på samma dag.
Valet till riksdagen, alltså de partier som styr Sverige
är mest känt och visas mycket på tv och i tidningar.
Kommunen och landstinget bestämmer mycket som är viktigt för människors vardag.
Kommunen bestämmer om skolor, daghem och äldrevård.
Landstinget bestämmer om sjukvård, bussar och andra resor för alla och färdtjänst.

Val till Europaparlamentet
Vart femte år är det ett annat val.
Då väljer vi vilka svenska politiker som ska jobba i Europaparlamentet.
Det väljer vi för att Sverige är med i den Europeiska Unionen.
De fyra valen hålls alltid på söndagar.
EU är Europeiska Unionen.
28 länder är med i EU.
EU har ett eget parlament som beslutar om frågor för alla EU-länderna.
Politiker från de olika EU-länderna beslutar tillsammans i Europaparlamentet.
Medborgare i EU-länderna väljer de politiker som ska vara med i Europaparlamentet.

Alla EU-länder röstar samtidigt
Nästa val till Europaparlamentet är i maj eller juni år 2019.
Det är val ungefär samtidigt i alla EU-länder då.
Då röstar medborgarna i de olika EU-länderna på vilka personer från deras eget land som
ska vara med i Europaparlamentet.
Sverige ska välja 20 politiker till Europaparlamentet.

INBJUDAN TILL STORMÖTE!
Tema:
Datum:
Tid:
Lokal:
Målgrupp:

Att skapa en hållbar utveckling för Vinön och Hjälmaren
Lördag den 29 september
Kl 15.00
Vinöns skola
Samtliga fastighetsägare på Vinön

Program: Bakgrund från arbetsgruppen vatten/avlopp
Redovisning från enkäten; Intresseanmälan/enkät till samtliga
fastighetsägare på Vinön
Diskussion och fika över hur vi arbetar vidare!

Varmt välkomna hälsar arbetsgruppen via Birgitta/VKHF

Trädgårdssidan september
Det finns väldigt mycket äpplen i år och därför tänkte jag skriva om
äpplen den här månaden, fast jag har skrivit om dem många gånger.
Äppelträden har haft en bra säsong trots torkan. Under våren var det
soligt och varmt när träden blommade vilket har gett en bra fruktsättning.
Det såg ut som om frukten skulle torka bort men det regn som kom på
sensommaren verkar ha räckt för att ge frukt.
Jag är dåligt på att beskära och kartgallra mina träd, och därför ger de
bara frukt i stort sett vartannat år. Hur vädret är
spelar ju också in, vissa år är ju skadedjuren
särskilt jobbiga också.
När skörden är avklarad är det dags för
beskärningen som ska ske inom JAS, juli, augusti
och september. Själv beskär jag helst träden från
marken vilket blir svårt när man har stora träd
och därför får de stora träden i min trädgård vara.
De är ju väldigt vackra när de blommar så man
kan ju ha dem som dekoration också.
Äppelträden behöver kyla på vintern, därför odlas
det inte äpplen nära ekvatorn.
Äpplen, framför allt skalet innehåller nyttiga
flavonider, kalium och rikligt med C-vitamin.
Enligt de svenska äppelodlarnas hemsida är vart fjärde äpple vi äter i
Sverige svenskt och andelen svenska äpplen i handeln ökar, detta tack
vare bättre lagringsmetoder och nya sorter. Men i offentlig sektor är det
endast 4% av de äpplen som serveras som är svenska.
De äpplen som blir fallfrukt som jag/vi inte hinner ta hand om äter gärna
mina får upp, de är också väldigt nöjda med den hink med skivade äpplen
som de får i stort sett varje dag. Det känns ju bättre att de blir uppätna
än att bara ligga och ruttna.
En god äppelrik höst önskar jag er!
/Rosie

Tjejträffarna startar höstterminen onsdag 26 september kl. 19.00
Första träffen planerar vi höstens aktiviteter

Välkomna gamla som unga!

Bli personlig medlem i Skärgårdarnas Riksförbund och
få tidningen Vi skärgårdsbor fyra gånger per år!
Vinöns kultur- och hembygdsförening är en av medlemsföreningarna i Skärgårdarnas Riksförbund och vinöbor deltar i
förbundets verksamhet på olika sätt. VKHF har deltagare i olika
arbetsgrupper och deltar i förbundets representantskapsmöten.
Skärgårdarnas Riksförbund arbetar nationellt med frågor för att
stärka kust- och ö-samhällen i Sverige.
Du som vill lyfta blicken och läsa om hur det är på andra öar i
andra skärgårdar i landet, ”prenumerera” då på denna tidning
Vi skärgårdsbor genom att bli personlig medlem i riksförbundet.
Du stöder då även förbundets arbete. Nu finns ett särskilt valnummer där tankar kring många
viktiga områden för skärgårdsborna presenteras. Ett medlemskap kostar 200:- per år.
Kontakta Eva Widlund för mer information om hur du blir personlig medlem.
tel: 0768 56 46 92 eller e-post: eva.widlund@skargardarna.se

Skärgårdsbarnens Geografibok
Denna fina och uppskattade bok på åttio sidor är ett
resultat av ett samverkansprojekt mellan fjorton skärgårdsskolor i Sverige. Extra roligt är att vi även fick
bidrag från en finsk ö-skola, en åländsk och en dansk
ö-skola. Varje skola ansvarade för fyra sidor i boken,
där de presenterar sin ö, sin skärgård och sin skola med
text, kartor och foton. Boken presenterades i början av
mars i livestreamad sändning då alla skolor var med på distans och samtidigt öppnade sina
bokpaket för att se hur det färdiga resultatet av boken blev. Det är Nätverket för skärgårdsskolor
som är ansvarig för projektet och det är jag Eva Widlund som är ansvarig för detta nätverk som
startade för sju år sedan. Nya samarbetsprojekt är på gång! Nu närmast är det dags för en
nätverksträff på Koster, då vi ska starta upp en ny elevsamverkan som vi erbjuder skolorna i
nätverket att delta i.

En bok för skärgårdsskolor så klart, men även för vuxna!
Geografiboken har mottagits väl av politiker och tjänstemän som tycker att det är en bra bok att
läsa för att lära sig en del av livet i ö-samhällena. Boken kostar 80 kr plus porto och den kan
beställas av mig Eva eller på info@skargardarna.se

KOKTA RÖDBETOR I ÄDELOSTSÅS
Söta rödbetor och gräddig ädelost är som
gjorda för varandra.
4 port
1 kg färska rödbetor
2 dl vispgrädde
¾ tsk salt
1 krm svartpeppar
75 g ädelost
2 msk hackad färsk gräslök
Gör så här
Koka rödbetorna med skalet på i vatten tills
de är mjuka, 20-40 min. Spola dem i kallt
vatten och gnid av skalen. Skär rödbetorna i
klyftor. Lägg dem i en panna och häll på
grädde. Krydda med salt och peppar. Låt allt
koka ihop några minuter. Riv osten och rör ner
den i såsen. Rör så att osten smälter. Strö
över gräslöken.
ROTFRUKTER MED OSTRÖRA
4 port
3 morötter
2 palsternackor
½ rotselleri
1 purjolök
2 msk smör
1 tsk malen ingefära
2 tsk honung
2 msk hackad färsk persilja
Oströra:
250 g kvarg
2 dl riven ost, gärna prästost
Gör så här
Skala rotfrukterna och skär dem i långa
bitar. Skär purjolöken i skivor. Stek
rotfrukterna i smör i en stor stekpanna på
svag värme ca 10 min. Låt purjolöken steka
med på slutet. Krydda med salt, ingefära,
honung och persilja. Rör ihop kvarg och ost.
Servera rotfrukterna på ett fat med
oströran bredvid.
Serveringsförslag:
Ett grovt bröd är gott till.
GRÄDDKOKTA ROTFRUKTER MED
CITRON OCH ROSMARIN
4 port
1 kg rotfrukter t ex kålrot, morötter,
palsternacka, rotselleri
2½ dl mellangrädde

1 tsk torkad rosmarin
rivet skal och pressad saft
av ½ citroner
2 msk hackad färsk persilja
salt och peppar
Gör så här
Skala rotfrukterna och skär dem i bitar. Koka
dem knappt mjuka i lättsaltat vatten. Häll av
vattnet. Tillsätt grädde och rosmarin. Låt det
koka utan lock några minuter. Smaksätt med
citronsaft, persilja, salt och peppar. Garnera
med citronskal och färsk persilja.
Serveringsförslag:
Serveras med fullkornsris eller pasta.
GRÖNSAKSPIZZA
Lyxig och god vegopizza, enkel att laga med
färdig pizzamix.
4 port
Ugn 250º
1 förpackning pizzamix
2 paprikor i olika färger
1 rödlök
200 g champinjoner
3 dl italiensk tomatsås
150 g riven ost, gärna pizzaost
2 tsk torkad oregano
50 g pinjenötter
färsk oregano
Gör så här
Gör pizzadegen enligt anvisningarna på
förpackningen. Kavla ut till två stora pizzor,
lägg dem på bakplåtspapper på plåtar. Kärna
ur och strimla paprikorna. Skala och klyfta
löken tunt. Skiva champinjonerna. Bred
tomatsåsen jämnt över degen. Strö över 2/3
av osten, lägg på grönsakerna. Strö över
oregano och resten av osten. Grädda i mitten
av ugnen 10-15 min. Rosta pinjenötterna i en
torr, het stekpanna. Strö dem och ev färsk
oregano över de färdiga pizzorna.
VEGETARISK PASTA MED PESTO
4 port
300 g tagliatelle
250 g broccoli
1 gul lök
1 vitlöksklyfta
1 zucchini
smör-& rapsolja
2½ dl matlagningsgrädde
1 dl pesto
rivet skal och saft av ½ citroner

½ tsk salt
2 krm svartpeppar
65 g rucola
Gör så här
Koka pastan enligt anvisning på
förpackningen. Skär broccolin i buketter och
bitar. Lägg ner broccolin i kastrullen när ca 2
min av koktiden på pastan återstår. Skala och
hacka lök och vitlök. Skär zucchinin i tunna
halvmånar. Stek löken och zucchini smör-&
rapsolja i en stekpanna 3-4 min. Tillsätt
matlagningsgrädde, pesto och citron. Koka
upp och smaka av med salt och svartpeppar.
Blanda såsen med pasta och toppa med rucola
UGNSSTEKTA GRÖNSAKER I
GRÖNKÅLSPESTO
Här gör vi pesto på grönkål i stället för
basilika. Nytt och gott!
4 port
Ugn 225º
800 g blandade grönsaker t ex rödlök,
morötter, palsternacka, röd paprika
Pesto:
1 dl hackad förvälld grönkål
¼ rödlökar
½ dl mandel
1 dl riven ost,
gärna cheddar
3 msk smält smör
2 krm salt
1 krm svartpeppar
Gör så här
Skala lök, morötter och palsternacka. Kärna
ur paprikan. Skär alla grönsaker i bitar och
lägg dem i en smord långpanna. Stek i mitten
av ugnen ca 30 min. Krama ur vattnet
ordentligt ur grönkålen. Skala löken och skär
den i bitar. Mixa grönkål, lök, mandel och ost.
Späd med smöret, lite i taget. Smaksätt med
salt och peppar. Blanda peston med de
nystekta grönsakerna.
GRÖNSAKSKAKA
Vad är en paj utan skal? En kaka, såklart!
Här med fänkål, kockarnas favorit.
8 bitar
Ugn 200º
3 gula lökar
1 morot
600 g fänkål
smör
2 dl vispgrädde

2 msk tomatpuré
1 tsk torkad timjan
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
5 ägg
2 dl riven lagrad ost, t ex prästost
Gör så här
Skala löken och moroten. Skiva lök och fänkål
och skär moroten i strimlor. Fräs alla
grönsaker i smör i en stor gryta. Rör i
grädden och krydda med tomatpuré, timjan,
salt och peppar. Låt allt koka ihop ca 15 min.
Låt svalna av. Vispa äggen. Tillsätt osten och
rör ner det i grönsakerna. Häll över i en
smord och ugnssäker form, gärna med
löstagbar botten, ca 24 cm i diameter. Lägg
folie under formen ifall den är otät. Grädda i
nedre delen av ugnen i ca 40 min. Servera
kakan ljummen eller kall. Garnera med lite
kryddgrönt.
Serveringsförslag:
Servera med bröd, sallad och oliver.
CITRON- OCH BLÅBÄRSCURD
En vackert lila curd med citron och blåbär är
gott till syrliga maränger, på en pavlova eller
i en marängpaj. Curden är också god att vända
ned i lättvispad grädde för en snyggt ripplad
kräm till fruktsallad.
1 sats
150 g citronsaft, 3-4 citroner
150 g strösocker, ca 2 dl
200 g smör
1 gelatinblad
300 g ägg, ca 5 ägg
100 g blåbär
Gör så här
Låt gelatinbladet ligga i kallt vatten ca 5
min. Koka upp citronsaft och hälften av
sockret i en kastrull. Vispa upp äggen med
resten av sockret. Vispa ner äggsmeten i den
varma lagen lite i taget. Värm på låg
temperatur och rör försiktigt curden tills
den tjocknat vid ca 83°. Krama ur och rör ner
gelatinbladet. Häll upp curden i en bunke och
mixa i smör och blåbär med en stavmixer.
Passera genast genom en finmaskig sil och häll
upp i en glasburk.

Denna månad finns det gott om fina färska
grönsaker och rotfrukter. Varför inte ta en
vecka utan kött och fisk och bara njuta av det
goda från grönsakslandet.
Smaklig måltid önskar Christina J

september 2018

vecka 35

vecka 36

vecka 37

1

lördag

2

söndag

3

måndag

4

tisdag

5

onsdag

6

torsdag

7

fredag

8

lördag

9

söndag

16 -17 Biblioteket öppet

18.00 Brandövning
14.30 Öppet hus i Missionshuset
18 -20 Styrelsemöte VKHF

9 -11 Val i skolan se annons
15 -17 öppet förmiddag och eftermiddag
16 -17 Biblioteket öppet

10 måndag

Sophämtning

11 tisdag
12 onsdag
13 torsdag
14 fredag
15 lördag
16 söndag
vecka 38

16 -17 Biblioteket öppet

17 måndag
18 tisdag
19 onsdag
20 torsdag
21 fredag
22 lördag
23 söndag

vecka 39

14.30 Vinöcirkeln startar höstterminen
10.00 Gudstjänst i Missionshuset Mikael Schmidt -kaffe
16-17 Biblioteket öppet

24 måndag
25 tisdag
26 onsdag

Höstdagjämningen
Sophämtning

18.00
18.30

Redaktionsmöte
Zonterapi och massage Elisabeth Behr - tidsbeställning
Tjejträffarna startar höstterminen

27 torsdag
28 fredag

Oktober
vecka 40

29 lördag

15.00 Stormöte om vatten och avlopp

30 söndag

16 -17 Biblioteket öppet

1

måndag

2

tisdag

18.00 Brandövning

Vad händer nästa månad på Vinön? Kom ihåg att meddela redaktionen på
o-bladet@vinon.se så det kan komma med i kalendariet!
Se även anslagstavlorna på Vinön!

