Några ord från redaktionen
Nu vänder det och ljuset kommer inom snar framtid
tillbaka. Det är ändå positivt efter en mycket mörk tid i
november och december.
I detta Ö-blad har jag valt ett tema, nämligen intervjuer
med en del nya fastighetsägare. Det är roligt att få
presentera dem och vilken relation de har med Vinön.
Jag tycker att det är viktigt att alla känner sig välkomna
till vår vackra ö, både fast boende och deltidsboende.
Det kan skapa en fin ”vikänsla”! Varmt tack för alla
trevliga intervjuer med er! Se även intervjun med
Mari Stenbom och hennes idéer med Vinöns värdshus!
Relationer är viktiga att skapa på olika sätt, de ger mervärde i livet.
Fotot på framsidan är mitt barnbarn Rune på besök och Elton (Elin och Jonas son), de leker
fint ihop när Rune kommer på besök. Han gillar att få packa ålar med Ingemar och ha
vattenlek i fiskeriet samt leka med barnen på ön.
Vem vet, kanske även Rune vill ha något sommarboende här ute på ön i framtiden.
Tack för all hjälp med månadens Ö-blad!
Birgitta Åberg Andersson
Redaktör för januarinumret
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 2020 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, OBS nu gäller endast bankgironummer 190-1206
Det finns möjlighet att ge frivilliga bidrag till föreningen i en sparbössa i skolan eller använda
SWISH till hembygdsföreningen 123 396 25 29 - Tänk då på att skriva meddelande och avsändare!

Vinöns kultur- och hembygdsförening – information i januari
Jag tackar våra medlemmar och styrelse som ställer upp helt ideellt via våra
olika arbetsgrupper mm:
-

Blåljusgruppen
Evenemangsgruppen
Fastighetsgruppen
Färjegruppen
Marknadsföringsgruppen
Vatten och avloppsgruppen
Ö-bladets redaktionsgrupp

Inför årsmötet 2020 kommer vi att skriva en verksamhetsberättelse som mer i
detalj beskriver arbetsgruppernas uppdrag och innehåll.
Alla arbetsgrupper är viktiga för att vi ska kunna leva upp till vår målsättning och
våra stadgar inom föreningen. Utan allas engagemang skulle inte detta viktiga
arbete vara möjligt. Vi hoppas och önskar att våra nya fastighetsägare på Vinön
ska kunna bidra på olika sätt, vilket de även har beskrivit via intervjuerna!
Till vår glädje har vi fått ett enormt positivt gehör och intresseanmälningar till
gemensamhetsanläggningar både för avlopp och vatten och återkommer med
information!

Slutligen önskar jag Er alla ett riktigt gott nytt år 2020!
Vänligen Birgitta Åberg Andersson
Ordförande för Vinöns kultur- och hembygdsförening
Föreningens E-postadress: hembygdsforeningen@vinon.se

Några fotominnen från julmarknaden den 7 december i skolan

Syskonkärlek mellan Maja och Bror

En lycklig Elton som har valt en plansch!

Tomas och Catrine

Solveig

Yvonne

Christina

Mona

Mariann

Lena

Caisa

Kent och Monica

Varmt tack till alla som ordnade julmarknaden,
vi hade cirka 90 besökare som kom och handlade glatt
och passade på och fikade.
Planschförsäljningen gick över förväntan!

Några fotominnen från årets jullunch den 10 december på skolan

Vi hade 35 gäster på jullunchen, den var mycket uppskattad.
Ulf höll ett tacktal och delade ut en varsin liten tavla till kokerskorna som
bestod av; Mona, Mariann, Solveig, Yvonne, Ethel, Christina, och
undertecknad.

Intervjuer med nya fastighetsägare på Vinön
Följande frågor har jag ställt till en del nya fastighetsägare på Vinön:
1.
2.
3.
4.
5.

Vad har ni för relation till Vinön?
Vad har ni för framtidsdrömmar med er fastighet?
Hur kan vi utveckla ”vikänslan” mellan fast boende och deltidsboende?
Vilka förväntningar har ni på Vinöns kultur- och hembygdsförening?
Övrigt!

Johan och Veronica Wilhelmsson har fått köpa
en avstyckad tomt av Ingemar Andersson samt
”Luddehuset” där de redan har tillbringat många
somrar när de har arrenderat Vinöns värdshus.
Johan har under sommarloven som barn varit i
Katrinelund där hans pappa hade en sommarstuga. Brodern Janne och Johan hade först en
optimistjolle så de seglade en hel del på
Hjälmaren. Därefter fick de en motorbåt i trä på
9 meter som de seglade tillsammans med sin
pappa och som de även kunde sova över i.
Strandhuggen kunde bestå av både Vinön och
Fiskeboda. Det var på så vis Johan kom i kontakt
med Vinön. Första besöket på värdshuset var när
Anders Nilsson var kock och Susanne Alfvengren
uppträdde.
Veronicas första upplevelse av Vinön var via en skolresa i åk 3.
Under 2005 bjöd Svensk snabbmat en del personer på en resa till Sydafrika där Johan
träffade på Maria och Emelia Ekblad. Maria frågade Johan om han skulle vara
intresserad att ta över verksamheten på värdshuset. 2007 tog sen Johan och Veronica
samt Janne och Kicki över arrendet på värdshuset.
Vad har då Johan och Veronica för drömmar med sin fastighet? De önskar bygga ut
sitt hus emot öster för ett extrarum, badrum och kök. De har lämnat en intresseanmälan för gemensamt vatten och avlopp då de tänker att kunna utnyttja huset året
om som en ”fristad”!
Detta för att komma ifrån stressen i Örebro, Veronica åker gärna ut direkt från jobbet
på tisdagar då hon är ledig på onsdagar, även om huset är iskallt. Veronica börjar med
att sätta på värmen i sovrummet, hon tycker om tystnaden och tycker mycket om att
jobba i trädgården. Veronica ser fram emot att bygga upp trädgården från början när
de nu vet att de får en permanent lösning via köpet.

När det gäller att skapa en ännu bättre ”vikänsla” så har de goda erfarenheter från ett
sommarstugeområde utanför Smögen som heter Väjern. Alla aktiviteter/intäkter som
genomfördes gick oavkortat till barncancerfonden vilket främjande deltagandet.
De hade anmälningsavgifter till till exempel loppisar, brännbollsmatcher, boule,
skyttetävlingar, auktioner, egna matsäckar. De menar att liknande skulle kunna
anordnas även på Vinön.
I nuläget tycker de att värdshuset och skolan är en sammanhållande länk samt dagar
som till exempel Sjöräddningen har anordnat.
Vilka förväntningar har de på oss inom VKHF? De anser att vi skulle behöva någon
slags turistinformatör då de har fått besvara många frågor från allmänheten på
värdshuset om Vinön.
Veronica och Johan med sina ungdomar kommer att fortsätta att arrendera caféverksamheten på skolan via VKHF.
Lycka till med era drömmar!

Foto på ”Luddehuset”

Grannen Fredrik Tybelius och Anette Ericsson har även de fått köpa sin tomt,
huset äger de sen tidigare.

Intervjuer med nya
fastighetsägare på Vinön
Stort grattis till Fanny Hedin Hedenbäck
och Johan Sundin som äntligen har kunnat
köpa en fastighet på Vinön! Nämligen
”Birgers hus/kurvan”.
Läs vidare med intervjun av Arne!
Vi har ju under en längre tid fått följa deras
längtan via Ö-bladen med deras annons
om att finna ett hus på Vinön.
Fanny Hedin Hedenbäck har via sin mamma, Maj Hedin sina rötter på Vinön.
Släktforskning har visat att släkten åtminstone funnits på ön sedan 1700-talet men
förmodligen längre tillbaka ändå. Fanny har spenderat alla sina lov och vissa helger
under uppväxten på ön, i stugan som Fannys mamma nu bor i, som tidigare varit
hennes mormor och morfars föräldrars och så vidare…
Eftersom Fannys moster Eva Widlund med familj under hela Fannys liv varit bosatt på
Vinön så har Fanny bland annat väldigt fina minnen från barndomens hölass
tillsammans med sina kusiner.
Nu för tiden har Fanny förutom sin mamma och Widlunds även sin syster Catrine
Neiler med familj fastboende samt sin andra syster Anna Neiler med familj sommarboende på ön. Fannys känsla för Vinön är väldigt stark. Hon minns att efter varje
sommar, när det var dags att åka tillbaka till Stockholm, brukade sitta i bilen i
färjebacken och gråta för att hon ville stanna kvar. Att Fanny nu har kunnat köpa ett
eget hus på ön tillsammans
med sin kärlek Johan gör
att hon hoppas ska slippa
åka tillbaka till Stockholm
alltför ofta.
Johan hade ingen aning om
att Vinön fanns och visste
knappt var Hjälmaren låg
innan han träffade Fanny.
Johan är uppvuxen på
landsbygden i norra
Uppland, men eftersom
hans föräldrar flyttat
därifrån så besöker han
sällan hemtrakterna längre.

Därför har det blivit naturligt att de har åkt ut till Vinön när de har velat komma bort från
Stockholm, vilket blivit allt oftare.
Och eftersom Fannys familj och släkt är så trevliga och välkomnande så har Johan
känt sig ganska hemma på ön från dag ett.
Även om huset så klart har varit bebott året runt från början så verkar det bara ha
använts som sommarboende de senaste femtio åren. Deras tanke är att rusta det som
behövs för att det återigen ska bli ett fungerande åretruntboende och förhoppningsvis
flytta ut på sikt.
Fanny och Johan har nyligen blivit medlemmar i hembygdsföreningen så de har inte
hunnit sätta sig in i allt arbete som bedrivs, vilket gör det svårt att formulera några
förväntningar. Men spontant så tycker båda två att det är viktigt med lokalt
engagemang, stort som smått, och hoppas att de kan komma att bidra med något!

Ett varmt TACK för minnesgåvor i samband med Greta Vinestrands
begravningsceremoni till Vinöns kultur- och hembygdsförening.
Detta var Gretas samt de anhörigas önskan!

Greta vid sin älskade jasminbuske!

Intervju med en relativt ny fastighetsägare på Vinön
Arne Darenborn (fd Larsson) och hans fru
Camilla köpte en egen fastighet för cirka
1,5 år sedan.
Arnes farmor Märta och farfar Erik Larsson
kom i kontakt med Vinön genom farfars
kusin Britta Sjöström 1968, då de byggde
sin sommarstuga.
1969 föddes Arne och bodde i Stockholm
och flyttade till Örebro för 21 år sedan i
samband att han träffade sin fru Camilla.
Arne tillbringade sina sommarlov på Vinön.
Han var bland annat ”lilldräng” och hjälpte
Maud och Markus Larsson mycket, han
minns även Markus pappa Hilmer.
Arne bodde på somrarna mellan att han var 8 - 16 år hos Anna-Greta och Nisse
Olsson och hjälpte även Lasse med fisket. Arnes bästa kompis på den här tiden var
Sabines son Stefan. Efter fisket så hjälpte de John Olsson med jordbruksarbetet.
På eftermiddagarna unnade sig Arne och Stefan att vara lediga från ”lilldrängsarbetet!”
Det var 16 barn som höll ihop under somrarna. Många av dessa umgås även idag i
vuxen ålder.
Arne berättar vidare att han hade perfekta och fina somrar på Vinön.
Arnes mamma och pappa köpte ”Birgers hus” för cirka 30 år sedan. Numera är det
endast Arnes pappa som lever och de har ägt huset ihop tillsammans med systern
Ann-Marie.
För cirka 1,5 år sedan fick Arne och Camilla möjlighet att köpa sig en egen fastighet
nere vid ”Snobbholmen”, detta uttryck har jag inte hört tidigare och frågade Arne var
det kom ifrån. Han sa att han tror att barnen upplevde under sin barndom att det var
de ”rika” som bodde i området med bra jobb och att de barnen hade lite mer
”snobbiga” kläder men vet inte exakt. Deras hus ligger nordost om stora vägen och
de ser en del av Hjälmaren från sin fina och stora tomt. De har också sin båt nere vid
hamnen nedanför huset. De uppskattar också att de har nära promenadväg till norra
badet där de trivs.

Vad har då Arne och Camilla för framtidsdrömmar med sin fastighet?
De önskar om de får bygglov, att bygga ut en del så att de har möjlighet att tillbringa
ännu mera tid här ute på Vinön. I framtiden har de en dröm att kunna bo här ute året
om och gärna kanske i Spanien under vinterhalvåret.
I dagsläget har de ännu inget vatten på vintern utan behöver åtgärda även del delen.

Om ”Vikänslan”; bra med gemensamma aktiviteter som midsommarafton, loppisar,
skolan, luncher i skolan, Arne säger att han känner många och kan ta olika hjälp vid
behov. De uppskattar de festivaler som har anordnats här ute och tycker att det är
viktigt att människor inte bara klagar utan ”ställer upp” när något ordnas.
Gällande vår förening säger Arne att han kan hjälpa till mer med olika saker när de
kommer att vara mer på ön.
Även de vuxna barnen Danielle och Jolinn trivs och eftersom familjen har två
gäststugor så fungerar det bra.

Avslutningsvis berättar Arne att det
känns mycket roligt att få möjlighet
att äga en egen fastighet.
Arne vet om och har sett att Fanny
och Johan har sökt ett eget hus på
Vinön och efter en diskussion och
beslut med sin pappa och syster så
erbjöd de Fanny och Johan att få
köpa ”Birgers hus”.
Arne tycker att det känns bra att få
sälja till någon de känner till från ön
och att han kan titta in till dem och
få en kaffetår vid deras köksbord
och få möjlighet att följa
renoveringen.

Lycka till med allt!

Ytterligare intervju
Lena och Peter Carlbark har äntligen efter ett
antal års letande hittat sitt ”paradis” på Vinön.
Deras relation från Vinön är från de yngre åren,
både för Lena och Peter. Peter berättar att han
var där som liten både med sin mor och far som
hade vänner både som sommarboende och året
runt boende.
Två av Peters klasskompisar i lågstadiet hade
sommarboende på Vinön, Margareta och Jonas
Sjökvist föräldrar Bengt och Margit samt Lasse
Petterssons föräldrar, Erik och Ulla. Lasse och
Peter har varit barndomsvänner sedan den tiden och de brukar umgås flitigt med
respektive familjer under sommarveckorna.
Lena berättar att hon hade några vänner från Stora Mellösa som åkte ut till Lasse Olsson
och hälsade på.
1996 så träffades Lena och Peter. De skaffade sin första båt, en Albin 25:a och de
började bekanta sig med Hjälmaren, Mälaren och Ostkusten. Stor del av båtsemestrarna
tillbringade de på Stenörsvikens brygga då hemmahamn var i Hampetorp.
Det var från dessa år fram till 2011 som de blev ”kära” i Hjälmarens pärla säger Peter.
Efter att de slutat med båtlivet blev det uppehåll, förutom någon vecka varje sommar på
ön, inneboende hos Lasse Olsson med grisar och katter samt vara hjälpreda då det
skulle vittjas.
Lena berättar att de började leta efter en stuga redan 2012, och Peter kastade ut en
massa ”krokar” i hopp om att få napp på ett ställe. Åke Brynolfsson och Jonas Andersson
visade snällt upp några olika objekt, dock blev det inget med dessa, men intresset bara
ökade.
Genom en bekant i Sörby där de bor fick de tips om att
familjen Lagefjäll skulle sälja. De fick deras mobilnummer
och Peter ringde direkt i april 2019 och tre dagar senare
var affären klar. Stort grattis!
Det blev ett litet hus med två gästhus på adressen Norra
Vinön 710 med en fin naturtomt. De fick tillträde 1 juni
2019 och har nu hunnit bo in sig och lära känna ”sin” ö
ännu bättre. (Detta hus ligger i närheten av Camilla och
Arne Darenborns hus). Huset byggdes 1965 av Ingegerd
Erlandssons far.

Vad har då Lena och Peter för framtidsdrömmar?
I denna mörka månad så är deras närmsta
önskan att få tillbringa så mycket tid som möjligt
under kommande vår och sommar, sannolikt
kommer de även dagspendla då och då till sina
jobb i Örebro. Bjuda ut barn och barnbarn samt
vänner från Örebro är något de ser fram emot.
På längre sikt så berättar Peter att de kanske ska
sälja allt i stan och bygga ett åretruntboende,
Lenas blick säger annat och berättar att det skall
vara deras sommarstuga tillsvidare….
De har bara haft sin stuga på ön en kort stund och självklart funderar de på lång sikt att
få en ett fungerande avlopp. Dock fungerar det bra med en separator till ute toa under
sommarhalvåret. Vattnet har de i egen brunn men just nu är det endast sommarvatten
och brunnen är inte djup.
Till sommaren letar de efter en hamnplats på Norra där de kan ha sin lilla plasteka med
en liten utombordare, så de kan ta sig till Tjugholmen.
Peter och Lena säger att de vet för lite om hur vi tillsammans ska utveckla ”vikänslan”
men att de har försökt träffa så många som möjligt, men det har blivit mest andra
sommargäster. Peter berättar att en fundering han har är att involvera sommargästerna i
”byalagen”, varför det finns två byalag vet jag inte säger han. Kanske få med flera på lite
olika beting som att göra extra fint och fixa med underhåll på de ”allmänna” platserna. Blir
man 4-5 personer så hinner man med förvånansvärt på en halv arbetsdag med lite
verktyg. Att göra saker tillsammans brukar vara en bra aktivitet för att skapa vi-känsla.
Deras förväntningar på Vinöns kultur-och hembygdsföreningen är nog att fortlöpande få
information på ”Facebook” och ta del av det uppskattade Ö-bladet. Sedan att
marknadsföra ön så att hus och tomtpriser stiger (skratt). När en turist Googlar ”Vad göra
i Örebro” så borde ”besök” Vinön komma upp på 10 topp listan! För oss som
sommargäster så ser vi att Norra delen med strand och brygga med tillhörande grillplats
skulle kunna förbättras och utvecklas, men det är väl sannolikt byalagets huvudfokus?
Den allra bästa känslan är när de har stressat i stan och stannat och handlat i
Odenhallen och fyller på kylväskan med mat och kör på för att hinna med utsatt färja.
När de kör ombord så kommer lugnet direkt för då vet de att det blir några mysiga dygn
på deras paradis, säger Lena.
Lycka till med era framtidsdrömmar och även tiden i nuet!

Intervju med nya
fastighetsägare
Inom en femårsperiod kommer vi
att få ytterligare en barnfamilj till
Vinön, så positivt!
Magnus Gislason och Anna
Broberg har helt nyligen köpt
Södra Vinön 1:6 på cirka
3 hektar av Kimmo Häkkinen.
Anna var klasskamrat med både
Jonas och Emelia på högstadiet
och de lärde då känna varandra.
Jonas och Magnus lärde känna
varandra som unga tonåringar och
har haft mycket roligt tillsammans.
Jonas och Magnus familjer umgås
en hel del och har sina respektive
barn på samma förskola. Till hösten
håller de på och planerar en gemensam semesterresa.
Förutom mamma Anna och pappa Magnus så har de tre barn, nämligen Benjamin på
3, 5 år, Felicia på 1,5 år samt lille Gabriel på 4 månader som finns med på
ovanstående foto hemma hos oss vid intervjutillfället.
Anna är just nu föräldraledig från arbetet som boendestödjare i Fjugesta och Magnus
känner vi igen från arbetet på färjan. Efter nyår ska Magnus vara tjänstledig från
uppdraget på färjan för att arbeta som ställföreträdande distriktschef i Jämtland via
färjerederiet. Det finns tre färjeleder i Jämtland. Han måste vara på plats två dagar i
veckan varannan vecka och övrig tid kan han jobba hemifrån eftersom detta är en
administrativ tjänst. Magnus har haft liknande tjänster tidigare i Stockholm och under
förra hösten på leden till Visingsö.
Anna önskar utbilda sig som biodlare för egen del och för naturens bästa på Vinön.
Anna och Magnus känner sig inte som nya på Vinön då de har varit här så mycket.
Magnus hjälper Jonas ibland med att köra djur, fisket och jordbruket med mera för att
det är roligt och att han vill lära sig mer.
Varför önskar de då flytta till Vinön?

För att de upplever att det är lugnt och harmoniskt och mindre stressande på ön, de
önskar leva i ett lugnare tempo och att få vara en del av samhället på Vinön. De
önskar även bli mer insatta i arbetet inom Vinöns kultur- och hembygdsförening för
att kunna bidra med sina kunskaper och erfarenheter.
Magnus ingår nu i ett jourlag i Hampetorp till sjöräddningen och han önskar kunna bli
ännu mera aktiv inom sjöräddningen när de har flyttat till Vinön.
Det fanns ett krav från Lantmäteriet för att de skulle komma till Vinön för att kunna
godkänna en förrättning och det var att paret hade ett förhandsbesked över att de
kommer att få bygga sitt eget drömhus. Först och främst behöver de arbeta med att
anordna en väg fram till sin egen mark. I dagsläget går det ej att ta sig fram till
fastigheten. De kommer att behöva ansluta sig till vatten och avlopp. De kan börja
med att bruka marken samt önskar sig även naturbete av nötkreatur och får.
Men som sagt inom en femårsperiod önskar de att huset står klart för inflyttning.
Just nu har de fullt upp med sina egna små barn med mera.
Vi önskar dem all lycka med sina framtidsplaner!

Annandag jul
Mikael Schmidt berättade på gudstjänsten i skolan på Vinön att det var exakt 133 år
sedan som Missionshuset invigdes på annandag jul.
Hans företrädare beslutade ett förbud att ha gudstjänster inom skolans lokaler och
därmed byggdes Missionshuset. Men nu är det återigen i alla fall gudstjänster i
skolan då Missionshuset inte går att använda för tillfället.

Mikael samarbetar med Håkan Isaksson.

På väg till Vinöns Värdshus
Många frågar vad händer med Vinöns
värdshus? Har ni fått några nya
arrendatorer? Vi får mejl som undrar om
sommarens konsertprogram är klart så att
de kan boka boende i god tid, mm mm.
Med andra ord så önskar många att det
ska finnas kvar…
Ingemar och jag har varit och hälsat på
Veronica och Johan Wilhelmsson på
Margaretas festvåning i Örebro och har
full förståelse att de inte har tid eller ork
längre att arrendera värdshuset då deras
verksamhet går bra och de har även fått
tackat nej till catering i somras på bröllop.
Men nu kan vi presentera en kvinna som önskar arrendera under vinter, vår och höst.
Vi jobbar aktivt på olika sätt för en lösning även för sommaren. Samt att vi har en
B-plan vid behov.
Låt höra vad hon, Mari Stenbom har för tankar och idéer!

Ingemar och Birgitta
jobbar på för att hitta bra
lösningar för Vinöns
värdshus…

Efter mycket funderingar har jag nu tagit mod till mig. Jag skulle vilja väcka upp
värdshuset ifrån sin vintersömn. Det är så synd att det fina huset ska ligga i ide fram
till sommaren.
Att få göra värdshuset levande även under ”ickesäsong” är en utmaning men för mig
en rolig sådan.
Jag kontaktade Birgitta och Ingemar för att prata om mina tankar.
Mina tidigare erfarenheter med liknande arbete är bl.a. genom mitt samarbete med
”Din skärgård” i Stockholm som ordnar boende och konferenser i skärgården. Där
fick jag ta emot gäster, både stora och små sällskap och konferenserna på öar där
trivsel, mat och dryck var det centrala.
Det gällde att man inte hade glömt något eftersom de flesta öar är utan möjlighet att
handla och så hade man sig själv som bäste dräng att tillgå.
Jag har också varit platsansvarig för en sommarkrog på Nåttarö. En skärgårdskrog
strax utanför Nynäshamn. Ett härligt jobb med semesterglada människor som jag och
säsongsanställda serverade mat och dryck med trubaduraftnar och solnedgång över
vattnet.
Den sista tiden har jag varit anställd av Gustaf Vasa församling i Stockholm som är
en av de största kyrkorna. Där har min roll varit att ta hand om församlingens
gästvåning och sal. Och att få människor både i sorg och glädje att trivas.
Konferenser och andra sammankomster blandas med minnesstunder och övriga
familjehögtider.
Nu har tiden kommit till att jag vill prova något nytt och bidra till att fler upptäcker
natursköna Vinön.
Jag kommer att under våren ha kvar min tjänst i Stockholm men går ner till halvtid för
att kunna ge värdshuset så mycket tid som möjligt. Min tanke är att satsa på
konferenser, kurser, bussgrupper och andra sammankomster.
Det kommer att bli svårt att nå upp till Johan och Veronikas kulinariska meny men jag
får göra mitt bästa! Att jag med skön och ombonad känsla, mat, dryck, stearinljus och
musik ska kunna glädja och hoppas på många härliga möten med människor.
Jag har förhoppning om att kunna få samarbeta och erbjuda lokalproducerade
produkter.
Den första tiden kommer att gå åt till att iordningsställa värdshuset och få alla tillstånd
som behövs.
Jag räknar med att bli klar i slutet av februari. Så till dess är det bara att ta och kavla
upp ärmarna och tro på att det ska bli ett bra nytt år med nya besökare som

upptäcker att Vinön finns och hur stilla och rogivande det kan vara på Vinön även
vintertid borta ifrån all stress.
Må så gott och hoppas vi ses.

Gott nytt år önskar
Mari

Vi är så glada över att någon önskar ”väcka” upp värdshuset ifrån sitt ide.
Vi önskar Mari varmt lycka till med denna tulpanbukett!

hälsar Birgitta och Ingemar

Lunchservering i skolan
Torsdag den 23 januari kl. 12.30
Christina, Mona och Ulf serverar köttfärslimpa
med tillbehör
Anmälan senast till Christina den 20 januari,
019 44 80 11 eller 070 354 76 54
Pris 80:- per person, varmrätt, bröd, smör,
måltidsdryck, kaffe och kaka ingår

Alla hälsas varmt välkomna!

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.

Vinöns Bibliotek
har öppet söndagar 16-17

Låter detta som ett bra alternativ till att hyra
kärra på fastlandet, så är du välkommen att
ringa vår ansvarige släpkärreförvaltare:
Nils Svensson 070-18 00 151
Vinöns kultur- och hembygdsförening
KOSTNADER

Välkomna

Föreningsmedlem

Övriga

hälsar Yvonne!

Dygnshyra
Veckohyra

500:2000:-

Fotvård

250:1000:-

Studiecirkeln om Vinön förr

Inger Murstam
kommer till Vinön
16 januari

”Vinöcirkeln”

Tidsbokning på telnr
070-393 49 12

25 jan kl 14.30

startar upp igen
Varmt välkomna!
Cirkelledare
Eva Svensson

SAFFRANSKRYDDAD FISKSOPPA MED
LAX OCH TORSK
4 port
370 torskfilé, köp havsvänlig torsk, sejfilé
eller gösfilé
300 g laxfilé
150 g skalade räkor
1 purjolök
1 vitlöksklyfta
2 dl vatten
2½ dl vitt matlagningsvin
2½ dl matlagningsgrädde
1 dl crème fraiche
1 paket saffran
1 tsk salt
½ krm svartpeppar
1 tsk timjan
1 tsk basilika
olivolja
3 msk fiskfond, ca., smaksätt efter eget
tycke
Gör så här
Skär fisken i 3 cm stora kuber. Strimla
purjolöken, finhacka vitlöken och fräs i olja.
Tillsätt salt, kryddor, vatten, fond, vin,
grädde och crème fraiche och låt soppan
sjuda ca 10 minuter. Lägg i fisken, koka upp
och sjud tills fisken är klar. Tillsätt räkorna.
Servera och njut av en fantastisk fisksoppa!
VARM ROTFRUKTSSALLAD
4 port
Ugn 200⁰
750 g morötter
250 g palsternackor
olivolja
salt och peppar
1 pkt bacon, ca 140 g
4 skivor rågbröd
Senapsdressing
4 msk olivolja
1 msk äppelcidervinäger
1 msk pressad citron
2 tsk dijonsenap
1 tsk torkad timjan
½ vitlöksklyfta, krossad och hackad
Gör så här
Skala morötter och palsternackor. Skär en av
morötterna tunt med mandolin och spara till
servering. Skär resterande morötter och
palsternackor på längden i halvor eller klyftor
beroende på tjocklek. Lägg på bakplåtspapper

i en långpanna och blanda med 2 msk olivolja
samt salt och peppar. Stek i ugnen ca 45
minuter eller tills de är mjuka. Rör om några
gånger under tiden. Stek baconet knaprigt i
olivolja. Ta upp ur pannan och bryt i bitar. Riv
brödet i bitar och stek det till krutonger. Rör
om då och då, salta och peppra. Vispa samman
ingredienserna till dressingen och smaka av
med salt och peppar. Blanda grönsaker, bacon
och brödkrutonger i en skål eller på ett
uppläggningsfat. Riv rosésalladen i bitar och
tillsätt tillsammans med persilja och den tunt
skurna råa moroten. Droppa över dressing,
blanda alltsammans och servera salladen
varm.
Till servering
Rosésallad och bladpersilja.
KRÄMIG KYCKLINGGRYTA MED
KYCKLINGBACON OCH SOLTORKADE
TOMATER
4 port
800 g kycklingfilé
2 paket kycklingbacon
10 soltorkade tomater, strimlade
40 g färsk bladspenat
½ kruka färsk basilika
5 dl matlagningsgrädde
3 msk kycklingfond
3 vitlöksklyfta
4 msk maizena majsstärkelse
salt, svartpeppar, efter smak
Tillbehör
4 port ris
Gör så här
Skär upp kycklingen i små bitar och bryn i en
varm stekpanna. Lägg över i en gryta. Häll i
matlagningsgrädden och fonden i grytan.
Krydda med salt och peppar. Sjud på
medeltemperatur. Skär upp kycklingbacon
och stek i panna. Riv eller pressa
vitlöksklyftorna. Stek vitlöken och de
soltorkade tomaterna tillsammans med
kycklingbaconen. Lägg över allt i grytan.
Hackad upp bladspenaten och basilikan och
lägg ner i grytan. Red grytan till önskad
konsistens med maizena. Servera med ris.

VITLÖKSDOFTANDE FLÄSKFILÉPASTA
4 port
400 g penne pasta
1 fläskfilé, ca 500g
½ purjolök
2 klyftor vitlök
2 dl crème fraiche
50 gram cheddarost, riven
1 kruka färsk basilika
½ tsk salt
½ tsk svartpeppar
1 msk smör
Gör så här
Koka pastan enligt anvisning på paketet.
Strimla fläskfilén. Skölj och strimla
purjolöken och skala och finhacka vitlöken.
Hetta upp en stekpanna och bryn alltsammans
i olja eller smör tills köttet är genomstekt.
Krydda med salt och svartpeppar och rör ner
crème fraiche och ost. Rör runt och låt koka
in några minuter. Hacka basilikan grovt.
Blanda såsen med pastan och den hackade
basilikan.
BARNVÄNLIG VEGETARISK LASAGNE
Den här vegetariska lasagnen passar utmärkt
att servera till barn - de kommer inte märka
av de röda linserna eftersom tomatsåsen
mixas innan lasagnen monteras. Om barnen är
skeptiska till pumpakärnor kan ni servera dem
vid sidan av istället för att toppa lasagnen
med dem.
4 port
Ugn 225⁰
Tomatsås
1 zucchini
250 g morötter
1 gul lök
2 klyftor vitlök
½ dl tomatpuré
2 msk olivolja
800 g krossade tomater
2 dl torkade röda linser
2 dl vatten
1 msk grönsaksbuljong
2 msk torkad oregano
1 tsk socker
1 tsk salt
2 krm svartpeppar
2 dl vispgrädde
Lasagne
250 g färska lasagneplattor

100 g riven ost
25 g pumpakärnor
Gör så här
Tomatsås
Skär zucchini i kvartar och morötter i
slantar. Hacka lök. Fräs tomatpuré, zucchini,
morötter, lök och pressad vitlök i olja i en
kastrull i 3 min. Tillsätt röda linser, krossade
tomater, vatten, buljong, oregano, socker,
salt och peppar i kastrullen. Koka under lock i
10 min. Rör om då och då. Mixa tomatsåsen
med en stavmixer i kastrullen så att
tomatsåsen blir slät. Tillsätt vispgrädde i
tomatsåsen och låt allt bli varmt.
Lasagne
Varva tomatsåsen och lasagneplattor i en
ugnsform. Börja och avsluta med tomatsås.
Fördela riven ost och pumpakärnor på toppen
av lasagnen och gratinera i mitten av ugnen i
ca 20 min. Servera lasagnen med en sallad.
MINTCHOKLADKAKA
8-10 bitar Ugn 175⁰
100 g smör
100 g mintchoklad, typ After Eight
2 ägg
2 dl strösocker
2½ dl vetemjöl, ca 150 g
2½ msk kakao
Glasyr
150 g mintchoklad, typ After Eight
Gör så här
Smörj och bröa en form med löstagbar kant,
cirka 21 cm i diameter. Smält smöret i en
kastrull på svag värme. Dra kastrullen från
värmen och bryt ner mintchokladkakorna. Låt
smälta och rör till en jämn smet. Vispa ägg
och socker pösigt och tillsätt sedan
chokladblandningen. Rör om noga. Blanda mjöl
och kakao och rör ner blandningen i smeten.
Häll smeten i formen och grädda i 18 minuter
i mitten av ugnen. Ta ut kakan ur ugnen och
täck toppen med mintkakor. Låt stå i några
minuter så att kakorna smälter och bred
sedan ut dem så att de täcker hela toppen.
Låt stelna och ta sedan försiktigt bort
formens kant. Förvara svalt.
Nytt år, nya recept. Hoppas något passar
dig som läser Ö-bladet.
Smaklig måltid önskar Christina J

januari 2020

vecka 1

vecka 2

1

onsdag

2

torsdag

3

fredag

4

lördag

5

söndag

6

måndag

7

tisdag

8

onsdag

9

torsdag

Nyårsdagen

16-17 Biblioteket öppet

Trettondedagsafton
Trettondedag jul

18.00

Brandövning

10 fredag
11 lördag
12 söndag
vecka 3

15-17 Styrelsemöte VKHF
16-17 Biblioteket öppet

13 måndag

Tjugondedag jul
Sophämtning

14 tisdag
15 onsdag

18.30

16 torsdag

Tjejträffarna startar igen
Fotvård OBS! Tidsbeställning

17 fredag
18 lördag
19 söndag
vecka 4

16-17 Biblioteket öppet

20 måndag
21 tisdag
22 onsdag

18.30

Tjejträff

23 torsdag

12.30

Lunchservering i skolan OBS! Anmälan

24 fredag
25 lördag
26 söndag
vecka 5

14.30 Vinöcirkeln börjar terminen
10.00 Gudstjänst i skolan Anna Fjällborg -Kaffe
16-17 Biblioteket öppet

27 måndag

Sophämtning

28 tisdag
29 onsdag

Konungens namnsdag

18.30

Tjejträff

30 torsdag
31 fredag
februari

1

lördag

2

söndag

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

