Vinöns nya brandbil
kom till ön i mars månad

Ö-bladet från Vinön i Hjälmaren

Några ord
från redaktionen …
Månadens framsida föreställer
vår nya brandbil. Den kommer
från Pålsboda. Lite mer
beskrivning kommer i ett senare
ö-blad.
Det är inte så högt att hoppa
ifrån stenbryggan på den här
bilden, snön når ända upp till
kanten. Den är tagen på
fullmåneispromenad. Det är bara
månen som lyser upp.

Det här numret bjuder på flera kallelser till årsmöten, två av dem är till och med på samma dag. Inte
samtidigt, så först kan man gå på VKHFs och efter smörgåstårtan kan man gå på gudstjänst innan
man viker av nerför skolgården till fiskelagets årsmöte hos Åke för dem som är med i den föreningen.
Andra säkra tecken radar upp sig så här inför påsken, i år har vi redan hunnit avnjuta en påskbuffe´
på skolan när tjejgruppen dukade upp häromhelgen. 27 personer gjorde vad de kunde för att tömma
faten, men jag tror inte att alla blev tömda. Många olika goda saker serverades. Tranorna trumpetar
vackert om kvällarna, och något mindre vackert om morgnarna. Lammen skuttar, vedkapar viner,
båtar rustas och snödropparna blommar. Passa på och njut, det är en härlig tid!
Redaktionen/ Åsa Ödman

Bilder är tagna av Mariann Karlsson (framsidan), Åsa Ödman (den här sidan), Rita Tammerman-Eklund (mjölksyrning) och
okänd (Susannes reportage)
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



Vinöns kultur- och hembygdsförening
Information april 2018
Nu närmar vi oss den 3 april då koppartråden tas bort så därför har vi kontaktat
Stadsnät och fått svar på frågan:
Hur går det med fibern på ön?
Information från Lars Kihlberg, Stadsnät.
Just nu pågår projektering och vi inväntar beslut från Trafikverket. Dessutom skall
en ny station byggas på ön och även det arbetet pågår på projekteringsstadiet.
Vi planerar att påbörja kundbesöken under kvartal 2. Så räkna inte med att
anslutningarna kommer att vara klara förrän i slutat på året. Mer status kommer att
läggas upp på vår hemsida www.stadsnät.se under Kampanjområden ”Vinön”.

Enkäten om Vatten och avlopp
kommer att skickas ut inom en snar framtid. Observera kort svarstid och
vikten av att alla svarar!
Nya hemsidan
Örebrokompaniet har beviljat 50 000 kr till hemsidan och just nu pågår arbetet
för fullt. Alla företagare kommer att tillfrågas om vilken information de vill ha med.
Uppskattad påskbuffé
TACK till tjejgruppen för en trevlig fest med mycket god mat!


VAR är vi? -

Så var frågan i förra numret och nog är det
flera som har känt igen denna sten.

Några svar kom in till Ö‐bladet och visst har Lars Eklund rätt,
”stenen som är några hundra meter söder om Ingemars hamn”
liksom Ingemar och Birgitta, ”Storängastenen strax öster utanför
hos oss.” Flera muntliga rätta svar har vi också fått.
Storängastenen var tydligen ganska välbekant. Kom gärna med bilder från andra platser på
vår ö eller runt den, skickas som vanligt till o‐bladet@vinon.se
Redaktionen/Eva

Kallelse till årsmöte
i Vinöns Kultur- och hembygdsförening
söndag 22 april 2018 kl 13.00 i Missionshuset
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Kaffe och smörgåstårta i Vinöns skola
Välkomna!
Vinöns Kultur- och hembygdsförening
Med kallelsen följer verksamhetsberättelse för 2017.
När du betalar in din medlemsavgift – kom ihåg att skriva avsändare! Har du en
e-postadress meddela gärna styrelsen det på hembygdsföreningens e-postadress.

Medlemsavgiften för 2018 är 150 kr för enskild och 300 kr för en familj
VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, plusgiro 46 94 70 – 9
bankgiro 190-1206
Postadress: Vinöns skola, 715 93 Vinön, tel. 019 – 44 81 01
E-postadress: hembygdsforeningen@vinon.se
Hemsida: www.vinon.se

PROGRAM TJEJTRÄFFARNA
4 april

Sällskapsspel

11 april

Handarbete

18 april

Vårsoppor

25 april

Förberedelser Valborg

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

VINÖNS FISKELAG
Den 22 april är det årsmöte hos
Åke Brynolfsson kl 16.
Välkomna!

Valborgmässoafton
Vårens ankomst firas vid Norra Badet kl. 20.00
Försäljning av fika och lotterier medan vi minglar vid
brasan.
Brasan kommer att placeras mitt på vändplan och
man kan börja lägga ris i måttliga mängder ett par
veckor innan.
Varmt välkomna!
Vinöns kultur och hembygdsförening

Kallelse till årsmöte för Norra Vinöns Byalag Ek. För.
1 Maj kl 17:00 Vinöns skola
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Övriga ärenden anmäls till
ordförande (JG Helmersson) eller sekreterare (Johan Nilsson)
17 april.
Välkomna!/Johan

Boken
Vinön Förr och Nu
finns att tillgå på biblioteket
öppet söndagar 16.00-17.00
Man kan även kontakta
Yvonne Karlsson
Tel 073 9280405

I år finns en möjlighet för den som vill ta över
cykeluthyrningen på ön. Det uppskattas av
både turister och övriga resenärer att det
finns cykeluthyrning, men i dagsläget vet vi
inte om det finns någon som vill göra detta.
Det finns ju ingen som samordnar detta, men
jag har ju börjat dra i det så man får gärna
höra av sig till mig om man är intresserad, så
kan jag berätta det jag vet. Det kan även
finnas möjligheter att köra transporter med
en elbuss, så det kan finnas möjlighet att bygga ut verksamheten lite med det,
och kanske andra aktiviteter. /Åsa Ödman

Efterlysning
Vill du sälja något till besökare?
Har du en stuga att hyra ut?
Vill du berätta det så att någon hittar till dig?
Kontakta Rita Tammerman-Eklund som gör Vinöns nya hemsida, eller
Eva Widlund som ofta guidar! Du kan också mejla till o-bladet@vinon.se

Det står tre glasburkar och småputtrar nere på Stora holmen…
Den 11 mars samlades sex damer i köket i Vinöns skola.
Temat för dagens kurs var mjölksyrning, en urgammal
konserverings- och förädlingsmetod. Vår ciceron in i denna
konstart var Adriana Jerlström Maj, som mycket entusiastiskt
och kunnigt introducerade oss fem elever i mjölksyrningens
hemligheter.
Adriana, som själv gett sig in i
mjölksyrningen för några år sedan
och blivit fullständigt fast, kom inte
tomhänt. Hon hade med sig glasburkar
av alla storlekar och massor av smakprover som så
småningom serverades till kursfikat. Men det viktigaste av allt
var de fina råvarorna – kålhuvuden, gul och röd lök, äpplen,
rödbetor, pepparrot, morötter, kålrötter och mängder av
kryddor att förgylla våra skapelser med.
Kursen inleddes med att Adriana berättade om mjölsyrningens
processer. Sedan var det fritt fram i köket med förkläden på
och valfria råvaror. Här blev det ett hackande och
strimlande, ackompanjerat av livliga diskussioner och
funderingar. De fyra-fem timmar som var avsatta gick
svindlande snabbt, men med goda resultat.
Fullpackade burkar stod på rad, den ena burken
grannare än den andra. Kul var det – och, om några
veckor får vi provsmaka våra egna kompositioner.
Tack för en jättetrevlig kurs, Adriana.

Bild 1: Nöjda kursare – Mariann Karlsson, Åsa Ödman, vår lärare Adriana Jerlström
Maj, Carina Järvelä (nyligen inflyttad i Hampetorp) och Rosie Hellén.
Bild 2: Blivande surkål som får lite sötma av små fina äpplen
Bild 3: Resultatet av dagens kurs, burkar i mängd. Dags för provsmakning om några
veckor…
Text och bild: Rita Tammerman-Eklund

Bilder berättar en historia
Det kan vara intressant att titta tillbaks på gamla bilder. Det är
ögonblick ur människors liv som blir bevarade för framtiden. Bilden får
ett mervärde om man känner till historien bakom den. När och var är
bilden tagen? Vilka är människorna och vart är de på väg? Hur levde de
sina liv? Till detta nummer av Ö-bladet tänkte jag bidra med några bilder
från slutet av 1950-talet. De bilder jag valt ut ger en historisk skildring
av välkända platser på Vinön. Den som fotograferat samtliga bilder är
min mormor Inga. Historien till bilderna har till stor del framkommit i
fotoalbumet och har sedan kompletterats med muntliga källor.

/Susanne Andersson

Sommaren börjar år 1959. Barnen har precis fått sommarlov och är på
väg hem efter skolavslutningen. Skolpojken på bilden är Ingemar
Andersson, 7 år, och vid grinden kan Ronny Winegård, 9 år, skymtas med
sin cykel. Gun Winegård står med cykeln och väntar på vägen.

Vid färjeläget på Vinön år 1959. På bilden ovan syns mormor Ingas
syster Sally och hennes man Gunnar från Hällefors. De har varit och
hälsat på några dagar i slutet av juli. Bilderna är tagna vid hemresan
den 29 juli. För Gunnar är det första gången han är på Vinön. Besöket
sker i samband med Konrads 40-årsdag den 27 juli 1959.
På bilden nedan syns Ingemar, 7 år, Gunnar (1913-2000), Sally (19111977), Maria, 4 år, och Konrad (1919-2009). Sally arbetade som
sömmerska i Hällefors och Gunnar jobbade inom byggbranschen.

9 LIVSMEDEL DU ALDRIG BÖR LÄGGA I KYLSKÅPET!
Vissa livsmedel förvaras i kylskåpet av gammal vana – trots att de inte alls hör hemma där.
Här är 9 saker du aldrig bör stoppa i kylen! Vilka varor blir dåliga i kylen och vilka blir det
inte? Har du koll? Här får du veta vilka råvaror som mår bättre i andra temperaturer.
1. Lök
Fukten i kylskåpet kommer så småningom att göra löken mjuk och
möglig. Förvara lök på en sval och torr plats i stället – dock inte
nära potatis. När dessa förvaras tillsammans försämras båda
snabbare.
2. Kaffe
Om du ställer kaffet i kylskåpet kommer det att förlora sin smak och även ta upp smaker av
andra livsmedel. Lagra stora mängder i frysen och mindre mängder på en sval, mörk plats.
3. Olivolja
Lagring av olivolja i kylen kommer att göra att den kondenseras och
får en hårdare, smörliknande sammansättning.
4. Honung
Honung håller sig mycket bra i rumstemperatur om du ser till att
locket är ordentligt tillslutet. Det finns därför ingen anledning att förvara den i kylskåpet, där
den dessutom bara blir hård.
5. Bröd
Kylskåpet kommer att torka ut brödet snabbt. Såvida det inte är
skivat smörgåsbröd som du planerar att använda de närmaste
dagarna bör du förvara brödet i frysen eller i en brödkorg i stället.
6. Vitlök
Vitlök kommer så småningom att börja gro i kylskåpet. Den kan också bli både seg och
möglig. Det bästa är att lägga vitlöken på en sval och torr plats.
7. Avokado
Avokado behöver ligga framme för att mogna. Förvarar du den i kylen
blir den hård och mognar långsammare. En redan mogen avokado kan
du däremot med fördel lägga i kylskåpet.
8. Potatis
Lägger du potatis i kylen kommer den att bli sötare, eftersom en kall miljö förvandlar
stärkelse till socker snabbare. Lagra potatis i en papperspåse på en sval – men inte kall –
plats.
9. Tomater
Tomater förlorar all sin smak i kylen eftersom den kalla luften gör
att mognadsprocessen avstannar. Även tomaternas struktur
förändras till det sämre.

RÖKT LAXRULLE MED
VÄSTERBOTTENSOST
15 stycken
20 minuter + 30 minuter i frysen
500 g skivad kallrökt lax
150 g riven västerbottensost
2 dl crème fraiche
1 dl hackad dill
½ tsk svartpeppar
1 dl färska örter t ex dill eller
bladpersilja
Gör så här
Lägg ut en stor bit plastfolie. Lägg laxskivorna
omlott till en rektangel på plasten. Blanda
västerbottensost, crème fraiche, dill och peppar
till en jämn smet. Bred ut blandningen i ett jämt
lager på laxskivorna. Rulla ihop laxen från
långsidan så tajt det går med hjälp av
platsfolien. Lägg den i frysen cirka 30 minuter.
Ta av plastfolien och rulla den i hackade örter.
Skär 2 centimeter tjocka skivor med en vass
kniv.
Tips
Går utmärkt att frysa, perfekt att förbereda
lång tid i förväg.
LAXRULLE
4 port
300 g rökt lax, färskrökt i tunna skivor
2 gelatinblad
2½ dl crème fraiche
½ tsk salt, mald vitpeppar
finskuren gräslök
3 msk röd stenbitsrom
½ pressad citron
Gör så här
Täck en bricka eller skärbräda med plastfolie.
Lägg ut laxskivorna en aning omlott på brickan.
Lägg gelatinet i blöt i kallt vatten. Rör försiktigt
samman crème fraiche med salt, peppar, gräslök
och stenbitsrom. Häll citronsaften i en liten
kastrull. Lägg i de mjuka urkramade
gelatinbladen. Smält försiktigt över svag värme.
Häll gelatinet i crème fraiche-blandningen under
omrörning och låt det tjockna till en kräm. Bred
krämen över laxskivorna. Låt krämen stelna
något och rulla sedan ihop som en rulltårta. Låt
stå i kylen 3 - 5 timmar. Servera som förrätt i
inte alltför tjocka skivor, gärna med fräscha
salladsblad och smörstekt bröd. Rullarna är även
goda som matiga drinktilltugg.

LÄCKER LAXOMELETT
4 port
Ugn 225°
8 ägg
1 dl mjölk
½ tsk salt
1 krm svartpeppar
4 - 5 kokta kalla potatisar
200 g gravad lax i skivor
1 dl hackad dill
1 dl riven västerbottenost
Gör så här
Vispa samman ägg, mjölk, salt och peppar. Skiva
potatisarna och fördela dem och laxen i en
smord eller bakpappersklädd ugnsfast form,
25x35 cm. Toppa med dill och ost. Häll över
äggstanningen. Grädda mitt i ugnen ca 30 min.
Servera omeletten varm eller kall gärna
uppskuren i rutor.
ENKEL LAXGRATÄNG MED RÄKOR
6 portionsformar à 10 cm i diameter
Ugn 225°
1 kg mjölig potatis
1 purjolök
500 g skivad kallrökt lax
1 kg oskalade räkor
2 dl gröna ärter
½ dl finhackad dill
4 msk finriven pepparrot
½ tsk salt
1 krm svartpeppar
3 dl vispgrädde
1½ dl riven lagrad ost
Garnering
skalade räkor, dill
Gör så här
Skala och skiva potatisen. Ansa och strimla
purjolöken. Strimla laxen. Skala räkorna. Spara
några till garnering. Blanda potatis, ärter, och
purjolök, dill och pepparrot. Ta inte all pepparrot
på en gång utan prova dig fram. Salta och peppra.
Varva räkor, lax och potatisblandningen, i 6
smorda portions-formar som tål ugnsvärme.
Fördela grädden i formarna och toppa med riven
ost. Gratinera mitt i ugnen till fin färg och
potatisen är klar, ca 30 minuter. Känn med
sticka. Täck med aluminiumfolie eller en plåt om
gratängen får för mycket färg.
Vid servering: Garnera med räkor och dill.

LAXGRATÄNG MED RÄKOR OCH ROMSÅS
4 port
Ugn 200º
700 g laxfilé
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
3 msk grovt hackad dill
Potatismos
1 kg mjölig potatis
3/4 dl varm mjölk
2 msk smör eller margarin
1 äggula
½ tsk salt
1 krm svartpeppar
Räk och romsås
500 g oskalade räkor
2 schalottenlökar
2 msk vetemjöl
1 dl vitt vin
3 dl vispgrädde
½ citron, saft
80 g röd rom
1 dl riven lagrad ost
Garnering
räkor, grovt hackad dill, citron
Gör så här
Skala och dela potatisen i mindre bitar. Koka
lättsaltat vatten. Häll av vattnet. Mosa
eller mixa och tillsätt mjölk, matfett och äggula.
Smaka av med salt och peppar. Lägg moset i en
spritspåse med
ett
fint
tyll.
Spritsa
utmed kanten i en smord ugnsform. Putsa laxen
och dela i tärningar. Fördela laxbitarna i
formens mitt. Skala räkorna och ta undan en
tredjedel till garnering. Skala löken och fräs
blank i lite smör. Strö över mjöl och späd med
vin. Låt vinet koka in. Tillsätt grädde och låt
koka in under omrörning. Låt småkoka under
omrörning ett par minuter. Smaka av med salt
och peppar och lite citronsaft. Tillsätt räkor och
rom. Dra från värmen och häll såsen över fisken.
Strö över riven ost. Gratinera mitt i ugnen 25–
30 minuter. Kontrollera så att fisken inte får
för mycket färg. Garnera med räkor, dill
och citron. Servera med kokta grönsaker eller
en grönsallad.
LAXPAJ MED SPENAT
8 port
Ugn 200º
75 g smör
2 dl vetemjöl
¾ dl kvarg
2 msk vatten

Fyllning
300 g färsk laxfilé eller tinad fryst
1 liten purjolök
1 msk smör
100 g babyspenat
1 rivet skal av citron
3 ägg
1½ dl grädde
1½ dl mjölk
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
1 dl riven ost, t ex svecia
Gör så här
Hacka ihop smör och mjöl till en grynig massa.
Tillsätt kvarg och vatten och arbeta snabbt ihop
till en deg. Tryck ut degen i en form med
löstagbar kant, ca 24 cm i diam. Låt vila i kyl 30
min. Förgrädda pajskalet i mitten av ugnen ca 10
min. Skär laxen i små bitar. Skölj och skär
purjolöken i ca 1 cm stora skivor. Fräs purjolöken
i smör i en panna. Tillsätt spenat och fortsätt
fräsa tills spenaten är mjuk och glansig. Vänd ner
citronskalet. Fördela lax och spenatfräs i
pajskalet. Vispa samman, ägg, gräddmjölk, salt
och peppar. Häll det i pajskalet och strö över
osten. Grädda i mitten av ugnen 30 - 35 min.
VÄRLDENS ENKLASTE DAIMGLASS MED
LINGON
4 port
1½ dl lingon
1 pkt vaniljvisp
1 dubbeldaim (à 55 g)
Dekoration
1½ dl vispgrädde
lingon, citronmeliss
Gör så här
Mixa lingonen lätt med en stavmixer så att de
flesta bären krossas. Vispa vaniljvispen så att
den blir tjock. Krossa daimen och häll krosset
och lingonen i vaniljvispen. Häll blandningen i en
avlång sockerkaksform, 1½ liter, klädd med
plastfolie. Täck över och frys glassen i 4–6 tim.
Ta ut glassen ur frysen 10 min före servering.
Doppa formen i hett vatten och stjälp upp
glassen. Skär den i bitar. Vispa grädden.
Dekorera glassen med en gräddklick, lingon och
citronmeliss.

Våren närmar sig efter en kall mars månad. Förr om åren
var alltid lax ett kärt vårtecken. Har den här månaden
plockat fram lite olika laxrecept som kanske passar just din
smak.
Smaklig måltid önskar Christina J

Kaffetårtor och smörgåstårtor
kan beställas alla dagar
Pris:
8 pers
10 pers
12 pers
15 pers

kaffetårta

smörgåstårta

200:230:260:320:-

300:360:420:500:-

Ring Sten Tel: 070-239 02 11
OBS endast mobiltelefon!

Vinöns Bibliotek
har öppet söndagar 16-17

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
KOSTNADER

Välkomna
hälsar Yvonne!

Föreningsmedlem

Övriga

Dygnshyra

250:-

500.-

Veckohyra

1.000:-

2.000:-

FÄRSKA VINÖÄGG OCH POTATIS
Glass finns att köpa!

hos Peter och Carina
Tel: 019-44 80 33

april 2018

1
vecka 14

vecka 15

söndag

2

måndag

3
4
5
6
7
8

tisdag
onsdag
torsdag
fredag
lördag
söndag

vecka17

Påskdagen
Annandag påsk

14.30 Cirkeln ”Vinön förr”
16 -17 Biblioteket öppet

9 måndag
10 tisdag
11 onsdag

vecka 16

16 -17 Biblioteket öppet
Gudstjänst i Missionshuset
10.00
Vandring från färjeläget med start kl 10.00
18.00 Brandövning
18.30 Tjejträff

12
13
14
15

torsdag
fredag
lördag
söndag

16
17
18
19
20
21

måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
lördag

22

söndag

Sophämtning

14.30 Öppet hus i Missionshuset
18.30 Tjejträff

16-17 Biblioteket öppet

18.30 Tjejträff

13.00
15.15
16-17
16.00

Årsmöte Vinöns kultur- och hembygdsförening
Gudstjänst i missionshuset Mikael Schmidt, kaffe
Biblioteket öppet
Årsmöte Vinöns fiskelag

23 måndag

Sophämtning

24 tisdag
25 onsdag

18.30

Tjejträff

26 torsdag

18.00

Redaktionsmöte

20.00

Valborgsmässofirande

27 fredag
28 lördag

vecka 18

maj

29

söndag

30

måndag

1

tisdag

2

onsdag

se annons

17.00 Årsmöte Norra byalaget
18.00 Brandövning
18.30 Tjejträff

H M Konungens födelsedag

Första maj

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

