Några ord
från redaktionen …
Det blev vinter till slut ändå och
Räddningsbåten ligger nu på land.
På framsidan av januarinumret låg
den fortfarande i sjön, ett tecken
på om vintern har kommit till
Hjälmaren eller ej.

Emellanåt har vi haft så pass mycket snö att skidor och pulkor har varit framme och några har till och
med åkt skridskor utmed land. Men så försvann den första vinterperioden snabbt och vi fick
vårkänslor bara för att några dagar senare var det dags för stora snöflingor igen och det blev riktig
ljusa och fina vinterdagar.
Ö-bladet har haft ett större redaktionsmöte – bra med en genomgång ibland av arbetet med vår ötidning. Vad fungerar bra och vad kan utvecklas? Gruppen var enig om att Ö-bladet är uppskattat
och att man väntar på att det ska komma vid varje månadsskifte. För alla läsare är det viktigt att
förstå att det är ganska mycket jobb med varje nummer och det görs på fritiden av medarbetarna.
Det innebär att ibland är det klart i god tid och ibland halkar det över någon dag i nästa månad.
Ö-bladet är viktig som informationskanal. ALLA får samma information! Roligt med olika artiklar.
Bra med olika månadsredaktörer, varierande tidning och inte så betungande. Det ska ju vara roligt
att göra Ö-bladet. I detta nummer har vi åter skapat info från VKHF på sidan 3. Här på sidan 2
skriver månadens redaktör några rader och längst ner på denna sida står det hur du kan få Ö-bladet
och hur du blir medlem i Vinöns kultur- och hembygdsförening, vi välkomnar både gamla och nya
medlemmar till ett nytt verksamhetsår.
TACK till alla som har bidragit till detta nummer! Framsidesbilden är tagen av Maj Hedin.
Vill du vara med och jobba med Ö-bladet på ett eller annat sätt, eller lämna bidrag? Hör av dig till oss
på redaktionen! Se gällande datum för bidrag nedan!
Redaktionen/ 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

INFORMATION FRÅN VINÖNS KULTUR‐ OCH HEMBYGDSFÖRENING
Vinöns kultur‐ och hembygdsförening har styrelsemöte varje månad, ofta långa möten med
många blandade samhällsfrågor för en levande ö. Det rapporteras kontinuerligt i Ö‐bladet
om olika aktiviteter som föreningen delta i eller arrangerar själva. I decembernumret
rapporterade arbetsgrupperna och i januarinumret kunde vi läsa om Vatten och avlopps‐
mötet i slutet av november. Till varje nummer av Ö‐bladet kommer vi dessutom här på sid. 3
att ha med lite kort info, axplock från vad som är aktuellt inom föreningen,



Vinöns kultur‐ och hembygdsförening

Information februari 2018

STORT TACK till studiecirkeln ”Vinön förr” för den fina och intressanta boken
”Vinön förr och nu”. Det kommer att finnas ett blädder‐exemplar i skolan och ett i
Missionshuset. Boken finns att köpa för 100 kr på biblioteket eller kontakta Yvonne
019–448057 eller 073‐928 04 05.

Vattenledningen
Vår ”vaktmästare” Anders Ekblad har isolerat vattenledningen från köket i skolan så att
den klarar vintern utan att vattnet fryser.

Bluesfestival kommer att anordnas på Vinön 14 juli. VKHF har sökt och beviljats
bidrag från Landsbygdsnämnden på 20 000 kr. Medarrangör är Värdshuset.

Vinön som besöksmål ‐Turistinformation
Örebrokompaniet besökte Vinön en eftermiddag i september (rapport i oktober
månads Ö‐blad) och berättade om den satsning man vill göra på Hjälmaren. Då redo‐
visades en rådgivarrapport som bl. a. innehåller en rad förslag om hur skylt‐ och
informationsmaterial kan förbättra upplevelsen på ön för våra besökare. VKHF har sökt
medel till nya kartor, nya riktnings‐ och avståndsskyltar samt två nya anslagstavlor.

Vatten‐ och avloppsfrågor
En enkät om vatten‐ och avloppsfrågor kommer att delas ut till alla på ön. Det är viktigt
att alla verkligen svarar på enkäten för att vi ska kunna bestämma hur vi skall gå
vidare.

Årsmöte i VKHF
blir söndagen 22 april kl.13.00 i Missionshuset, därefter bjuder föreningen på kaffe och
smörgåstårta i skolan.

Möte med Blåljusgruppen för SRF

I början av januari var Blåljusgruppen för Skärgårdarnas Riksförbund på Vinön. RoseMarie har
varit ledare för denna grupp, numera delas denna uppgift på RoseMarie och Birgitta Kjellgren
från Småland. Gruppen bildades 2016 eftersom det på många håll hade varit problem med
blåljus‐frågor. Gruppen har inventerat de flesta skärgårdsområden i Sverige med undantag för
Bohuslän och Stockholm. De största områdena har varit svåra att få grepp om. Vi har stor
förhoppning att under 2018 kunna slutföra inventeringen, det värsta är väl att det är dags att
göra om inventeringen inom andra områden eftersom förhållandena förändras hela tiden,
både i positiv och negativ riktning.
Inventeringen visar att blåljusfrågor fungerar väl i skärgårdar med förhållanden som liknar de
som finns på fastlandet. Blåljusfrågor fungerar också bra i tätbefolkade områden där systemen
används ofta. Blåljusfrågor fungerar även bra där frågorna ständigt bevakas och befolkningen
är engagerade i frågorna. Blåljusfrågor fungerar inte bra där de används sällan.
Under mötet nu på Vinön var det många olika aspekter som diskuterades. Vi diskuterade hur
det är med eldningsförbud på öar, vad är det egentligen som gäller? Får man verkligen elda på
öar? Det finns ett problem att det rörliga friluftslivet gör eldar som inte släcks och sen när
lokalbefolkningen kommer så får de ta hand om släckningsarbetet. I Finland får man inte elda
på någon annans mark utan tillstånd från markägaren.
Det finns önskemål från oss i Blåljusgruppen att frivilligbrandvärn ska göras om till deltids‐
brandkårer, för att trygga att det finns människor på plats om det skulle börja brinna. Trenden
är åt det helt andra hållet vilket är otryggt. Det finns också ett problem med att man inte får
vara med i frivillig‐brandvärnet om man över 67 år. Vi i Blåljusgruppen tycker att eftersom
pensionsåldern ska höjas så kan även åldern på frivilligbrandvärnen höjas.
Vi funderade också en del på att skapa ett system inom GIS (geografic information system) där
vi kan lägga in vilka delar av skärgården som betjänas av vilka blåljustjänster, vi tror att det här
kommer att vara ett utmärkt system för att hålla vår inventering uppdaterad.

Till söndag förmiddag hade vi bjudit in representanter för Vinöns brandvärn så att vi kunde få
ett erfarenhetsutbyte och vi fick även se några presentationer om hur systemen med
helikoptrar fungerar eller inte fungerar i Stockholm.
När man träffar skärgårdsbor från olika typer av skärgårdar och öar blir det alltid goda skratt
och igenkännande, det är lika men lite olika också!
Tack till alla som tog sig tid att genomföra helgen särskilt till Eva som ordnade med det mesta!
Tack! Vi fick även god mat av Yvonne och Solveig, tack för det!
Rosie och Eva

Södra Vinöns Byalag
Byalagsmöte
Södra Vinöns Byalag kallar till årsmöte
söndag 11 mars kl 17.00 i skolan.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Välkomna!
Styrelsen

Östra Vinöns Vägsamfällighet,
kallar till årsmöte söndag 18 mars kl 17.00 i Vinöns skola.
Välkomna!
Styrelsen

Anbud sommarvägsunderhåll.
Anbud kan lämnas till Jonas Andersson, sekreterare för Östra Vinöns Vägsamfällighet,
0730‐627158

BOKTIPS
SISTA BREVET FRÅN DIN ÄLSKADE av Jojo Moyes
London 1960. När Jennifer Sterling vaknar upp på sjukhus minns hon ingenting. Inte den tragiska bilolyckan
som gjort att hon hamnat där, inte sin man, inte ens vem
hon är. Hon känner sig som en främling i sitt eget liv.
Tills hon råkar hitta ett passionerat brev, undertecknat B,
som ber henne att lämna sin man.
Många år senare, 2003, hittar journalisten Ellie samma
gåtfulla brev i arkivet på tidningen där hon arbetar. Hon
blir besatt av historien bakom, och hoppas att den ska
kunna återuppliva hennes haltande karriär. Om dessa
två älskande fick ett lyckligt slut, kanske hon också kan
bringa reda i sitt eget komplicerade kärleksliv? Ellies sökande kommer att skriva om
historien och hjälpa henne att inse sanningen om sin egen, moderna romans.
En feelgood bok som är svår att lägga ifrån sig när man väl börjat läsa.
Maj Hedin

BOKTIPS för barn
Läs om detektiven Emil Wern och hans äventyr under
Medeltidsveckan på Gotland i Riddarnas kamp.
Emil är elva år och bor i Visby, precis innanför ringmuren. Där i trädgården står en gammal gul kiosk
som Emil har förvandlat till detektivbyrå. Och i
Visby behövs det verkligen en sådan, för det kryllar
av skumma typer.
Deckarförfattaren Anna Jansson skriver här för barn och det är Emil Wern som är den
som löser alla mysterier. Böckerna finns nu att låna på Vinöns Bibliotek i skolan. Varje
söndag finns Yvonne på biblioteket. Här finns både gamla och nya böcker för alla åldrar.
Det går även bra att beställa böcker, så tar Yvonne hem vad ni önskar.

Välkommen till Vinöns Bibliotek, söndagar 16-17!

PROGRAM TJEJTRÄFFARNA
7 februari

Handarbete

14 februari Må Bra-kväll, yoga och fotbad
22 februari Tidningsurklipp Obs! Torsdag
28 februari Spelkväll
Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Studiecirkeln Vinön Förr
Nu kör vi igång en studiecirkel igen." Vinöns kort historia "
Start lördagen 10/2 14.30
Vi tittar på gamla fotografier och porträttfoton och försöker namnge personerna.
Alla är Välkomna!
Ta gärna med fotoalbum

Studiecirkeln / Eva Svensson

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

HÄNDELSER PÅ VINÖN, förr och nu
Del 11 – berättat av Sune Mohlin

Föreningsliv på Vinön
På Vinön har det varit ett rikt föreningsliv. Som på andra små platser på landsbygden finns
det en sammanhållning genom att folk går samman och bildar lag eller föreningar.
Landsbygds‐borna har i alla tider själva hittat på olika aktiviteter vilket de styrande måste
hitta på för att sysselsätta folk med i tätorterna.
Här på Vinön finns byalag, fiskelag, och föreningar. Det har funnits religiösa församlingar,
som idag har anslutit sig till större enheter på fastlandet. Kommunikationer är ett viktigt
ämne både för oss åretruntboende och för sommarboende, det är en av anledningarna till
att Vinöns Kultur‐ och Hembygdsförening bildades. Nykterhetsrörelsen var en stor fråga
redan på 1800 talet och kallades för blåbandsrörelsen. Här i Sverige fanns en stor
sammanslutning som hette "Sveriges blåbandsförening."

Blåbandsföreningen
Här på Vinön bildades en lokal förening år 1898 som kallades för "Vinöns blåbandsförening" och
var verksam till år 1998 alltså i hundra år. Vinöns blåbandsförening eller blåbandsföreningen
som den kallades hade under åren många medlemmar och hade sitt säte i Missionshuset.
En bland grundarna här på ön var Johannes Andersson, han var född år
1880 och farbror till Nils Svensson och Greta Vinestrand. Johannes fick,
på sin 50‐årsdag, en tavla av Sveriges Blåbandsförening som tack för
ett mångårigt arbete i ett gott syfte. Tavlan finns bevarad här på Vinön.
Johannes gifte sig och flyttade sedermera till norra Lunger, på norra
sidan av Hjälmaren.
Föreningen hade mycket aktiviteter både för unga och för äldre, för
ungdomarna fanns det en särskild juniorförening. Det anordnades
luciafester med paketauktion där folk fick skänka paket som sedan
auktionerades ut och pengarna gick till välgörande ändamål. Det fanns också en tomte som folk
fick gissa på vem det kunde vara. Äggsexa till påsk tillhörde också till traditionerna då det var
dukade långbord i Missionshuset.
På dessa tillställningar var det Einar Vedin, Mona Blixts farbror, som fotograferade. Det var inte
så vanligt med fotografer på 1940‐talet, men Einar Vedin var med sin tid och blixten till
kameran hängdes i taklampan och tändes på med en tändsticka.
Föreningen ordnade mycket bussresor vilket var uppskattat av folk som på det sättet kunde
komma ut och se sig omkring

En person som under många år var verksam i blåbandsföreningen
och även med ungdomsverksamheten var Lennart Eriksson, som var
aktiv ända till föreningen upphörde. På fotot här är Lennart med i
missionshuset 2006 när Vinöns Missionsförsamling lades ned.

Fiskeföreningar - Storhjälmarens Fiskeriförening
En tidig förening som fiskarena här på ön var anslutna till var Storhjälmarens Fiskeriförening
som startade 23/1 1927 och täckte större delen av Hjälmaren och var verksam till 1/6 2008.
Föreningen var i sin tur anslutna till SIC "Sveriges fiskares centralorganisation”.
I föreningen bestämdes det om maskstorlek på nät och i ryssjor, om minimimått på gös samt
frågor som skulle vara gemensamma för fisket i stort som t.ex. fiskeförbud under tiden som
gösen leker, det förbudet togs sedermera bort. Fiskarena fick betala vägskatt på bensin som
köptes till båtarna, vilket de fick kompensation för genom att staten kostade på en fiskebrygga i
Stenörsviken år 1960.
Fiskarting
En gång om året anordnade föreningen ett fiskarting på olika platser runt sjön då det var någon
ombudsman från SIC som talade om fisket i stort. Till aktiviteterna hörde också roddtävling för
damer och herrar samt lerduveskytte. Det serverades också mat och dryck som var både
mättande och stärkande. Även redskapshandlare var där och talade för sina produkter t.ex.
Repkalle, han ägde Örebro repslageri "Repslagarn", som sålde fiskeredskap på den tiden.
Fiskarena gick in i andra enheter och lokala föreningar bildades. Här på Vinön finns Vinöns
fiskelag som bestämmer lokala frågor som det gemensamma fiskhuset, där fisken packas och
förvaras i kyla till den hämtas av fiskhandlaren. Även städning och ismaskiner skall skötas.

Hobbyföreningen
Snett bakom Brynolfssons ladugård finns liten byggnad som var en verkstad med smörjgrop,
svets, arbetsbänk och verktyg. Där kunde medlemmarna laga sina maskiner och bilar, men det
är många år sedan det upphörde och de lantbrukare som finns kvar har nu egna utrustningar.

Vinöns skytteklubb
Jägarna på Vinön hade en skjutbana vid Stora holmen, där de sköt lerduvor. De hade två
lerduvekastare i var sitt torn, där kunde de skjuta lerduvor i riktning mot sjön.
Fortsättning följer!
Berättat av Sune Mohlin
Sammanställt av Eva Widlund

MSC-certifiering av Hjälmarens gösfiske
Rapport från yrkesfiskare Johan Nilsson

Tiden går och vårt nätfiske och vårt ryssjefiske har åter prövats mot MSCs regelverk. Den här
gången var det en ”On-site audit” vilket innebär att den heliga inkvisitionen i form av ett oberoende
certifieringsföretag, det Lloyds-ägda Acoura, förhör fiskets företrädare tillsammans med ett par
fiskeexperter från universitetsvärlden på plats i Stockholm. Vartannat år är det via Skype.
The assessment body som regelverket kallas har uppgraderats från 1.3 till 2.0 och det manifesterades i vårt fall genom frågor om bifångst. Om vi i vårt gösfiske får mer än fem procent av någon
annan art ska vårt fiskes påverkan på dessa arter prövas. För oss var så fallet med abborre, gädda
och troligen braxen (fångstdata är osäkra för braxen). Dessutom fångar vi den CITES-listade ålen
(rödlistade i folkmun) vilket inte ses med blida ögon. Detta kommer att innebära att vi får så
kallade ”conditions” som vi måste lösa till nästa audit.
På grund av personalomsättning på Drottningholm har det varit extremt svårt att få fram statistik i
tid för mötet och förberedelserna blev därför lite panikartade och på mötet blev det en hel del
bläddrande för att få fram rätt uppgifter. Men efter två dagars manglande på MSC-engelska har det
mesta fallit på plats och min bedömning är att vi kan se fram emot ännu ett år med de marknadsfördelar märkningen ger, i synnerhet på kontinenten.

FISKET FÖRR
Passande fotografier från Eva Svensson
Nr 1: Olle Olsson, Albert Vinberg, Harry Persson
och Gunnar Persson Nr 2: Ejnar Vidin
Nr 3 Johan Olov "Sten Janne" Johansson,
Anders Gustav Nilsson och Edward Nilsson

Upphandlingsmyndighetens fisklista 2018
För att inte offentligt finansierade verksamheter ska köpa fel saker och betala för mycket finns det direktiv
som utfärdas av ovanstående myndighet. I spåren av den nationellt antagna (och regionalt implemen‐
terade) livsmedelsstrategin finns det numera riktlinjer för vilka fiskar som ska serveras.
Listan bygger på de ekologiskt grundade råd som ICES och IUCN ger ut och harmonierar väl med WWFs
fiskguide. Dokumentet heter: ”Upphandlingsmyndighetens Fisklista 2018, Bilaga till Upphandlings‐
myndighetens Hållbarhetskriterium Fisklistan Krav‐ID 10401 Bas och Avancerad ”
Nedan ett utsnitt från sidan 7

Upphandlingsmyndighetens Fisklista 2018
Bilaga till Upphandlingsmyndighetens Hållbarhetskriterium Fisklistan Krav‐ID 10401 Bas och Avancera

Förklaring till rekommendationerna:
• ”Bra”– kan köpas i större mängd vid upprepade tillfällen. Rekommendationen ”Bra” (grönt) får en art då beståndet
är certifierade enligt MSC, ASC eller KRAV. Alternativt kan bestånden i ett geografiskt område bedömas vara
långsiktigt hållbara om förvaltningen är effektiv och fisket bedöms ha liten ekosystempåverkan.
• ”Var försiktig med” – köps i mindre mängder vid enstaka tillfälle. Rekommendationen ”Var försiktig med” (gult) får
en art då beståndet är mindre stabilt, när förvaltningen är mindre effektiv och/eller när man beräknar att
fångstmetoden kan ha en tydlig negativ påverkan på miljön.
• ”Avstå” – bör inte köpas alls vid något tillfälle. Rekommendationen ”Avstå” (rött) får en art då beståndet är svagt
eller drastiskt minskar om fångstmetoden är förknippad med negativ ekosystempåverkan för andra arter eller miljön,
eller om förvaltningen är bristfällig.

Semlor kan beställas till
tisdagar fram till påsk.
Pris 30:- st
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, 019-44 80 15

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
Fika till
självkostnadspris

Välkomna
hälsar Yvonne!

Fotvård
Inger Murstam
kommer till Vinön
onsdag 14 feb
tidsbokning på
tel 070-393 49 12

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

Information från Norra Byalaget

Skötsel av väg 36479 från korsningen Nords till Stora holmen
I enlighet med det beslut om upprustning av Storaholmsgatan som årsmötet fattat är en ansökan om
bidrag från Trafikverket gjord och den har bifallits.
Det innebär att vi tar på oss ansvaret att röja bort grenar och sly längs kanterna, slänta dikena, bryta
bort stenar i vägbanan och köra på en stor mängd grus. För de enskilda markägarna längs vägen
innebär det ingen skillnad mot tidigare utom att en kontroll från Trafikverket kommer att göras i
sommar.
Alla som har mark längs Storaholmsgatan uppmanas härmed att röja ordentligt så att vi kan komma
igång med arbetet att rusta vägen. Passa även på att köra hem ved/timmer från Östra skogen i vinter.
På bilden ser du vilka krav som ställs: 2m från dikeskanten och 4.6m uppåt. Tar man till lite extra
kanske man slipper röja nästa år…

Byalagets del av kostnaden är inte försumbar men kan kanske täckas av eget arbete. Hur detta skall
redovisas är ännu inte klart men håll reda på hur många timmar ni lägger ner på vägarbetet. I
samband med kantskärning av diken och stenbrytning kommer en del material att behöva läggas på
markerna, är det någon som har åsikter om det så säg till innan! Det kommer att vara lite bökigt
under arbetet och vi hoppas att alla kan visa fördragsamhet i detta. När det här är färdigt kommer vi
att ha en mycket fin väg att åka på och ett årligt bidrag för dess skötsel.

Norra Vinöns Byalag Ek. För. genom Styrelsen och arbetsgruppen Storaholmsgatan
Johan Nilsson

BLOMKÅLSGRATÄNG MED CHÈVRE OCH
BACON
4 port
Ugn 225º
1 blomkålshuvud
2 tsk smör
2 msk mjöl
4 dl vispgrädde
150 g gratängost
100 g chèvre (getost)
1 dl riven parmesan
140 g bacon
1 dl hackad persilja
Gör så här
Dela blomkålshuvudet i små buketter och
koka 5 minuter i lättsaltat vatten. Smält
smöret, pudra över mjöl och rör om. Tillsätt
vispgrädden och koka tills krämen har
tjocknat. Rör i gratängosten. Lägg blomkålen
i en smord och ugnsfast form. Häll över
ostkrämen, strö sedan över chèvre och
parmesan. Gratinera i ugnen ca 25 minuter.
Strimla baconet, stek i torr stekpanna och låt
rinna av på hushållspapper. Strö bacon och
persilja över den färdiga gratängen.
SUPERENKLA KORVGRATÄNGEN MED
BROCCOLI
4 port
Ugn 200º
2 tomater
2 gula paprikor
1 bukett broccoli
1 rödlök
10 cm purjolök
250 g kryddstark korv
3 ägg
3 dl matlagningsgrädde
200 g riven prästost
färsk timjan
Gör så här
Skär tomater och paprikor i tärningar. Skär
broccolin i buketter, förväll i lättsaltat
vatten. Blanda med skalad och klyftad
rödlök, skivad purjolök och korv i slantar.
Lägg allt i en smord ugnsform. Blanda ägg,
grädde och ost, häll över gratängen och ställ
in i ugnen ca 35 min. Klipp timjan över och
servera.

Gratänger och grytor är månadens tema. Några
har förmodligen smakat på Yvonnes goda kycklingfilé med rotfruktsgratäng. Här kommer det
receptet eller åtminstone ett liknande.
Smaklig måltid önskar Christina J

KRÄMIG PASTAGRATÄNG MED CHORIZO
4 port
Ugn 225º
400 g pasta, t ex rigatoni
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
1 + 2 msk olivolja
1 liten squash
1 orange el röd paprika
3 chorizokorvar
1 förp krossade tomater á 390 g
1 förp hela körsbärs tomater á 390 g
1 dl urkärnade oliver
½ kruka basilika
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
250 g mozzarella
1 kvist cocktailtomater
Till servering
basilika
riven parmesanost
Gör så här
Koka pastan enl anv på förp. Låt rinna av.
Skala och finhacka lök och vitlök. Fräs det
blankt i 1 msk olja, utan att det får färg. Ansa
och skär squashen i tärningar. Kärna ur och
tärna paprikan. Skiva korven. Fräs squash,
paprika och korv i 2 msk olja. Tillsätt
tomater, oliver och lök. Låt småkoka ca 5 min.
Grovhacka basilikan och vänd ner. Salta och
peppra. Blanda den kokta pastan med såsen.
Fördela blandningen i en smord ugnsform.
Skiva mozzarellaosten och lägg ovanpå. Toppa
med cocktailtomater och gratinera i nedre
delen av ugnen ca 15 min. Garnera med
basilika och servera med parmesanost och en
sallad.
PURJOLÖKS- OCH CHORIZOGRATÄNG
4 port
Ugn 225º
500 g purjolök
1 vitlöksklyfta
2 msk rapsolja
2 dl vatten
3 chorizokorvar
2 ägg
3 dl vispgrädde
2 tsk färsk timjan
salt & peppar
150 g riven ost
Gör så här
Ansa och strimla den vita delen av purjolöken.
Hacka vitlöken. Stek purjolök och vitlök i olja

i en gryta tills det blir glansigt. Häll över
vattnet och låt koka sakta 10 min. Häll av
vattnet. Dela chorizon i bitar. Blanda purjolök
och chorizo, lägg i smord ugnsform. Vispa
samman ägg och grädde, krydda med timjan,
salt och peppar. Häll äggblandningen i formen,
strö över riven ost och grädda ca 30 min, tills
gratängen fått fin färg.
Tips! Gillar du stark mat så välj en het
chorizokorv, annars går det lika bra med en
mildare variant.
ROTFRUKTSGRATÄNG MED TIMJAN
OCH CITRON
4 port
Ugn 225º
6 potatisar à 80 g
3 morötter à 100 g
3 palsternackor à 100 g
2 vitlöksklyftor
1 liten purjolök
3 dl mjölk
2½ dl grädde
1 tsk salt
1 krm peppar
½ dl färsk hackad timjan
1 citron (rivet skal)
3 dl riven ost
Gör så här
Skala och skiva rotfrukterna och vitlöken
tunt. Skiva purjolöken. Koka upp mjölk och
grädde. Tillsätt salt och peppar. Lägg ner
rotfrukterna och vitlöken, sjuda på svag
värme tills de börjar bli mjuka. Rör om
försiktigt då och då så att det inte fastnar i
botten på kastrullen. Rör ner purjolök,
timjan, citron och hälften av osten.
Häll över i en ugnssäker form och strö över
resten av osten. Sätt in mitt i ugnen 10 - 15
minuter eller tills gratängen fått fin färg.
KYCKLINGFILÉ MED TOMAT & OLIV
4 - 5 port, 10 bufféport
Ugn 175º
ca 900 g kycklingfiléer (bröst)
2 askar körsbärstomater (à 250 g)
1 påse babyspenat (à 70 g)
1 dl svarta oliver med kärnor

Dressing
1 dl soltorkade tomater
1 dl olivolja
2 msk balsamvinäger
1 pressad vitlöksklyfta
salt, svartpeppar
Gör så här
Bryn kycklingen runt om i 1 msk smör i en
stekpanna. Krydda med 1 tsk salt och 1 krm
peppar. Lägg över i en långpanna. Stek i
mitten av ugnen i ca 15 - 20 minuter. Låt
svalna. Täck med plastfolie, ställ kallt.
Strimla de soltorkade tomaterna. Blanda
resten av ingredienserna till dressingen.
Krydda med ½ tsk salt och 1 krm peppar.
Blanda
ner
tomaterna.
Dela
körsbärstomaterna. Skär kycklingen i skivor
och blanda med spenat, tomater och
halverade oliver. Häll över dressingen.
Tips!
Kycklingen kan ersättas med 2 paket
quornfilé à 300 g eller 2 paket grillade
vegetariska filéer (för 10 bufféportioner);
följ i övrigt receptets ingredienser. Tina
filéerna.
Stek
enligt
anvisning
på
förpackningen. Följ sedan receptet i övrigt.

KYCKLING- OCH PESTOGRYTA
4 port
4 kycklingfiléer
2 dl lätt crème fraiche
100 gram fetaost
10 soltorkade tomater
3 msk pesto
1 näve pinjenötter
Gör så här:
Skär kycklingfiléerna i bitar (eller använd
färdiggrillad kyckling och dela i lagom
stora bitar), stek med salt och lite
peppar. Blanda crème fraiche, riven
fetaost, tomater skurna i bitar och
peston i en kastrull, värm tills allt smält
samman. Lägg i den stekta kycklingen och
värm allt tillsammans. Späd med lite
extra crème fraiche, matlagningsgrädde
eller mjölk om du vill ha en tunnare sås.
Strö pinjenötter över och servera med
pasta eller ris.
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Brandövning
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onsdag
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Tjejträff - Alla är hjärtligt välkomna!

8

torsdag
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16-17 Biblioteket öppet - fika

10 lördag

14.30 Studiecirkeln Vinön förr med nytt tema

11 söndag

16-17 Biblioteket öppet – fika

12 måndag

Sophämtning

13 tisdag
14 onsdag

Fettisdagen

14.30
18.30

Fotvård - tidsbeställning
Öppet Hus i Missionshuset
Tjejträff – Alla hjärtligt välkomna!

Alla hjärtans dag
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17 lördag
18 söndag
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SPORTLOV

16-17 Biblioteket öppet – fika

19 måndag
20 tisdag
21 onsdag

18.00 Styrelsemöte VKHF

22 torsdag

18.30 Tjejträff - Alla är hjärtligt välkomna! Obs! Torsdag

23 fredag
24 lördag
25 söndag
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26 måndag

15.15 Gudstjänst Mikael Schmidt - kaffe
16-17 Biblioteket öppet - fika
18.00 Redaktionsmöte

Sophämtning

27 tisdag
28 onsdag
mars

1

torsdag

2

fredag

18.30 Tjejträff- Alla är hjärtligt välkomna!

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!

