Några ord från
redaktionen …
Sommarlov. En härlig tid!
Midsommar bjöd på värme
och bra väder. Jordgubbarna är
mogna, och trädgårdssångaren
utanför sovrumsfönstret sjunger
fortfarande sin melodi.
Förra sommaren fick vi en
egen Brunnspark, och i år har
den förärats en skylt av vår
fantastiske finsnickare Sven-Åke
Persson. Överliggarna är i
kärnträ för att skydda skylten mot nederbörd. Tack Sven-Åke!
Den 22 juli kommer P4 Örebro ut till ön för att sända radio härifrån. Det är Catrine Neiler
som är kontaktperson, har du någon idé som du vill tipsa om kan du prata med henne.
En önskan- kör försiktigt och var rädda om varandra. De som var med om singelolyckan
nyligen hade änglavakt, men ett antal brevlådor och betongstolpar gick åt så det hade
kunnat sluta värre.
Tack till Birgitta, Mariann, Maj, Eva, Rose-Marie, UllaLena och Sune för hjälpen med detta nummer
av Ö-bladet! Fotografierna i Ö-bladet är tagna av Åsa Ödman, Eva Widlund, RoseMarie Hellén och
Mariann Karlsson.
Åsa Ödman/månadens redaktör
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: 15 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 2016 är 100 kr för enskild och 200 kr för en familj. Kom ihåg
att skriva avsändare om du sätter in avgiften på föreningens konto.
VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, pg 46 94 70 - 9

Underlag för publicering i Ö-bladet
Information från SOS Alarm, Nerikes Brandkår, Polisen och Region Örebro län

Vid nödsituation på Vinön kommer den hjälp som behövs
sättas in
Om det skulle uppstå akut fara för liv, egendom och miljö ska du larma
via 112. Då sätts en larmkedja igång så att rätt resurser kan sättas in för
att hantera den akuta situationen på Vinön.
Larmkedja
1. Hjälpsökande ringer 112. SOS Alarm svarar.
2. SOS Alarm utgår från aktuella larmplaner och larmar de resurser som behövs
beroende på vad det är som har hänt och tid på dygnet. (Till exempel Nerikes
Brandkår, Polisen, Ambulans och Sjöräddningssällskapet).
3. SOS Alarm ser till att larmade resurser får den senaste informationen om vad
som har hänt och att alla inblandade aktörer har kontakt med varandra.
4. Beroende på vad det är som har hänt tar ansvarig aktör beslut, tillsammans med
övriga inblandade aktörer, om vilka åtgärder som behövs för att avhjälpa
nödsituationen på bästa sätt.

Viktiga telefonnummer
112 - nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö
1177 - sjukvårdsrådgivning på telefon
114 14 - polisens nummer vid icke-akuta händelser
113 13 - informationsnummer vid olyckor och kriser

MIDSOMMAR PÅ VINÖN
Och så har vi haft ännu en FIN midsommar på Vinön! Det är MÅNGA som sluter upp kl. 16.00 runt
midsommarstången. TACK till alla som är med och ordnar det så trevligt för alla midsommarfirare.
Jan-Gunnars 16-mannorkester, Lina som leder dansen och alla som är med och dansar i alla åldrar.

Och så bra det blev med de nya bänkarna
som Anders och Peter har snickrat till
sommarens evenemang!

På midsommardagen kom Öknaby dansgrupp och bjöd som vanligt på en fin
dansuppvisning.
Det blev även Vernissage i missionshuset.
Jürgen Puls visar upp fantastiskt fina
naturfotgrafier. Utställningen pågår till
och med den 9 juli.

Sommarens program i övrigt presenteras här i Ö-bladet och på Anslagstavlorna!
Vinöns kultur- och hembygdsförening önskar alla våra läsare en fin sommar!

Vinöns NYA café Program för juli
Öppet: 10-17 onsdag och fredag öppet till 19.00
15 juli: Favorit i repris, trubadurkväll med Jonas Amcoff öppet till 23.00
22 juli: Radion (P4 Örebro) kommer till Vinön, då ska vi ha lite
aktiviteter på skolgården, ha koll på anslag!
Pizza: onsdag, fredag, söndag från klockan 13.00
Då finns det även nybakat bröd. Det finns alltid färskt fryst surdegsbröd!

Välkomna!
Tomas och Catrine, 073-940 00 61. Följ oss på facebook!

Du kommer till Vinön per båt eller med Trafikverkets gratisfärja från
Hampetorp. Att stiga iland på Vinön är som att komma till en annan tid eller
en annan lugnare och lite vänligare värld. Här mitt i Hjälmarens pärla hittar du
Vinöns Värdshus – ett livfullt sommarparadis för hela familjen. Njut av god mat,
trevligt umgänge och uppsluppna konsertkvällar med några av landets
främsta artister. Välkommen till Vinön och Vinöns Värdshus.

Evenemang
För bokning av bord och biljett artistkvällar gå in på www.ticketmaster.se
Övriga dagar ring 019-44 80 10 eller 070-76 321 56

Program 2016
fre 24 juni, kl 13.00

Midsommarbuffé

lör 02 juli, kl 20.00

Sator Trio

lör 09 juli, kl 20.00

Adolphson & Falk

lör 16 juli, kl 20.00

Lovisa Lindkvist sjunger Monica Zetterlund

fre 22 juli, kl 20.00

Lisa Miskovsky

lör 23 juli, kl 20.00

Lisa Miskovsky

fre 29 juli, kl 20.00

Janne Schaffer

lör 30 juli, kl 20.00

Sven Zetterberg Trio och Lisa Lystam

tor 04 aug, kl 20.00

Allsångsproffsen GRILLBUFFÉ

lör 06 aug, kl 20.00

Lars Demian & David Tallroth

lör 13 aug, kl 20.00

Double Inn

SOMMARPROGRAM 2016
Med reservation för ändringar, se anslagstavlor för
aktuell information och tider.
Söndag 10 Juli

Vernissage i Missionshuset klockan 13.00.
Konstutställning med oljetavlor av Edith Amoretti
Vargas och Francisco Vargas Leon. Utställningen
pågår t o m lördag den 30 Juli.

Lördag 16 Juli

Loppis i Bersån på skolgården klockan 10.00-15.00.
Bordshyra 50 kr. Anmälan senast fredag den 15 Juli
klockan 17.00 i Missionshuset eller på telefon
019-448101.

Söndag 31 Juli

Vernissage i Missionshuset klockan 13.00.
Konstutställning med oljetavlor av Ragnhild
Lindeberg. Med bland annat stilleben, porträtt och
landskap. Utställningen pågår t o m lördag den
20 augusti.

Söndag 7 Augusti

Melodikrysset i Bersån på skolgården klockan
14.00. Det blir en musikalisk frågelek där ledtrådar
från kända melodier framförda av T-draget leder
fram till ett ord.Ta med penna och kom och kryssa!

Lördag 27 Augusti

Lyskväll!

Besök gärna Missionshusets konstutställningar, hantverk och
turistinformation.
Öppet 10.00–17.00 alla dagar
Obs! Då det är vernissage öppnar utställning och försäljning i Missionshuset
klockan 13.00.

MSC-certifierad Hjälmargös och gösfilé
samt nykokta kräftor till försäljning hos
Nilssons Hjälmargös på Norra Vinön.

Oftast öppet 11-14, men alltid när skylten
är utställd. Ring eller SMSa gärna: 0768-559714
eller maila: fisk@vinon.st
www.hjälmargös.se

SOFFA SÄLJES
Nu finns färsk potatis!
Mer grönsaker kommer efter hand.
Dessutom finns gott om sommarplantor
och amplar.
Öppet: söndag – fredag och lördag fm
För dagsaktuell information eller önskemål
ring:
019-44 80 50,
070-370 59 50

2-sitssoffa från Jakobssons möbler,
i nyskick.
Mörkgrått tyg.
Bredd: 175 cm
Djup: 90 cm
Pris: 500:- eller högstbjudande
Finns på södra Vinön.
Oskar Widlund: 076-6394624

Varmt välkomna
Mona Blixt

CYKEL ÖNSKAS KÖPAS
Någon som har en cykel (vuxen) ståendes som inte
används? Jag köper den gärna, det spelar ingen roll hur
den ser ut, bara det går att cykla på den.
Maj Hedin, 0739 81 02 04

När trädgårdsmästaren håller fingrarna borta växer det av bara tusan…
Det är ju familjen Uppström-Magnusson
som har hand om Örtboden i sommar och
med stor energi och entusiasm odlar de
runt Örtboden. Lena kom i våras och
visade mig frön från kulturväxter som nu
tack vare energiskt vattnande växer bra i
pallkragarna utanför boden. Det finns mer
att läsa om de bönor och ärtor som odlas i
pallkragarna vid Örtboden.
För flera år sedan gick det ut ett upprop
bland alla odlare att gamla sorter av
kulturväxter skulle samlas in så att de kan
bevaras till eftervärlden. Detta levande
kulturarv måste i vissa fall vara i odling för
att hållas vid liv. Det finns ju en fröbank i
Svalbard med fröer från jordens alla hörn
som ska bevaras för framtiden. Om
kulturväxterna dessutom hålls aktuella och
förökas upp så blir det ännu bättre och vi
kan alla ta del av dem, vi kan i alla fall få
se hur de ser ut.
Det har ju varit sanslöst torrt under denna försommar och det man vill få
att växa har haft det lite kärvt eftersom den mesta av min odlartid i alla
fall har gått till att hålla plantorna i krukor levande. Men vi får väl hoppas
på lite blandat väder här framåt. Det kanske bara är att lära sig att satsa
på torktåliga växter som pelargoner, taklök, och örter och det är ju inte så
illa.
Hur kan det då bli t ex mögel på växter som har stått torrt? Där borde ju
växterna klara sig! En förklaring kan vara att växtens blad inte har varit
saftspända och då är det lättare för bladlöss att festa på bladen, det
sekret som bladlössen lämnar efter sig är sött och där trivs mögel. Så det
är bra att vattna, men man kan ju faktiskt inte vattna allt, man får
prioritera.
Lycka till med odlingarna önskar Rosie!

KONFERENSER I NYGAMMAL SKOLMILJÖ

Vi har uppehåll under sommaren,
välkommen tillbaka i höst!
Vi ordnar dagkonferenser för mindre
grupper upp till 25 personer, även fika och
mat på möten och privata tillställningar
som födelsedagsfester, dop mm.
Bokning och förfrågningar på
tel 019 - 44 80 57
Yvonne Karlsson 073 - 928 04 05
Veronika Persson 070 - 743 82 45
Hemsida: www.vinokonferenser.se
E-post: info@vinokonferenser.se

UTHYRNING AV SLÄPKÄRRA
Hyr släpkärra direkt på ön,
praktiskt och bra!
Vinöns kultur- och hembygdsförening har en
släpkärra för uthyrning. Den är försedd med
en täckande plastkåpa och utrustad med tipp.
Totalvikt är 900 kg och maxlast är 640 kg.
Låter detta som ett bra alternativ till att hyra
kärra på fastlandet, så är du välkommen att
ringa vår ansvarige släpkärreförvaltare:
Nils Svensson 019-44 80 28
Vinöns kultur- och hembygdsförening

Vinöns Bibliotek
har öppet söndagar 16-17
Fika till
självkostnadspris

KOSTNADER

Välkomna
hälsar Yvonne!

Föreningsmedlem

Övriga

Dygnshyra

250:-

500.-

Veckohyra

1.000:-

2.000:-

Kaffetårtor och smörgåstårtor kan beställas alla
dagar.

Antal pers
8 pers
10 pers
12 pers
15 pers

Pris kaffetårta
175:205:235:280:-

Pris smörgåstårta
250:310:365:450:-

Ring Sten: 070-239 02 11, 019-44 80 15

FÄRSKA VINÖÄGG OCH POTATIS
hos Peter och Carina
Tel: 019-44 80 33

BAKAD POTATIS I SKIVOR MED

salt, peppar, lime och fond. Servera grytan

ÖRTSMÖR

tillsammans med nykokt ris.

Ett gott tillbehör till grillade burgare eller
vänta nu... ett gott tillbehör till vad som

LAX MED VÄSTERBOTTENOST

helst!

Enkelt och ljuvligt! Lax och västerbottens-

4 port

Ugn 225°

ost i fin kombo!

3 bakpotatisar eller stor potatis

8 port

50 g smör, rumstempererat

8 portionsbitar lax

2 vitlöksklyftor

200 gram riven västerbottenost

färsk timjan

5 dl grädde

färsk persilja

1 dl chilisås

salt och peppar

salt och peppar

Gör så här

Gör så här

Skiva potatisen i centimeterstora skivor.

Lägg laxen i en form. Vispa ihop grädde,

Lägg

bakplåtspapper.

chilisås och västerbottenost. Salta och

Blanda smöret med riven vitlök och hackade

peppra lite i såsen. Häll såsen över laxen och

örter. Värm lite i mikron så det smälter.

ställ in i ugnen ca 25 minuter. Servera med

Pensla på bägge sidor av potatisen. Avsluta

pressad potatis och gröna ärtor.

på

ugnsplåt

med

Ugn 200°

med salt och peppar. In i ugnen i 20-25 min.
LAX OCH GRÖNSAKER I KOKOSMJÖLK
THAI-INSPIRERAD KYCKLINGGRYTA

Jättegod vardagsrätt som är både snabb-

4 port

och lättlagad.

500 g kycklinglårfilé

4 port

2 msk rapsolja

4 laxfiléer

1 dl lök, gul hackad

1 rödlök

1 msk vitlök, finhackad

½ gul paprika

1 tsk ingefära, färsk finhackad

200 g broccolibuketter

2 dl sallads- eller purjolök, finstrimlad

10 körsbärstomater

1 dl vattenkastanjer, skivade (burk)

2½ dl kokosmjölk

1 dl paprika, röd finhackad

½ lime

2-4 msk sweet chilisås

1 tsk röd currypasta

4 dl kokosmjölk

½ tsk salt

1½ msk kycklingfond

1 tsk oregano

salt och svartpeppar

Gör så här

lime, pressad

Smörj en form. Lägg tinade laxfiléer i

Till servering

formen. Salta lite. Skala och klyfta rödlök

4 portioner kokt ris och valfritt grönt

tunt. Skölj, kärna ur och dela paprikan i

Gör så här

bitar. Skölj dela broccolin i mindre buketter.

Skär kycklingen i fina bitar och bryn den i

Skölj

oljan och lägg den sedan åt sidan. Bryn lök,

kokosmjölk med saft och skal från limen,

vitlök, ingefära, salladslök, vattenkastanjer

currypasta (rör ut den ordentligt!), salt och

och paprika några minuter. Lägg tillbaka

oregano. Häll över fisken. Lägg grönsakerna

kycklingen och tillsätt fond, kokosmjölk och

runt om. Peppra. Koka ris och sätt in laxen i

chilisås. Låt allt koka sakta i ca 20 minuter

ugnen 15-20 minuter. Servera och njut!

tills kycklingen är genomkokt. Smaka av med

Ugn 200°

och

halvera

tomaterna.

Blanda

GRÖN, VEGETARISK LASAGNE MED OST

BÄRTARTELETTE MED VANILJKRÄM

& SPENAT

4-8 port

Jättegod lasagne som är fri både från kött

1 rulle färdigköpt kyld pajdeg

och köttersättningsprodukter. Lika bra till

250 g kesella vanilj

vardag som fest! Innehåller mjölkprodukter.

250 g blandade bär

Gör glutenfri med glutenfria lasagneplattor.

1 lime

Något vuxen smak, men har älskats av de

1 msk florsocker

flesta barn jag serverat den till.

Gör så här

6 port

Tryck ut pajdegen i små formar och grädda

Ugn 200°

Ugn 200°

1 paket

dem ca 7 min. Låt kallna. Fyll med kesella och

lasagneplattor (går åt ca 8-10 plattor

säsongen bär. Pudra över lite florsocker och

beroende på hur stor form du har)

riv lite limeskal över.

2 dl riven ost
Grönsakssås

CHIPSGLASS MED JORDNÖTTER –

1 purjolök (stor)

LÖJLIGT GOD!

1 burk krossade tomater

4 port

½ dl tomatpuré

1 l vaniljglass

2½ dl vispgrädde

100-150 g mjölkchoklad, t ex Carl Fazer blå

1 klyfta vitlök

1 dl jordnötter

1 tsk salt

30 g vickningschips, t ex Estrella

1 krm svartpeppar

Tillbehör

1 msk färsk basilika (eller 1 tsk torkad)

4 glasstrutar

50 g soltorkade tomater (avrunnen vikt)

Gör så här

Kesofyllning

Ställ

250 g fryst hackad spenat

långsamt. Smält chokladen, ta den större

500 g keso (naturell)

mängden om du vill garnera strutarna.

Gör så här

Krossa jordnötter och chips i -mindre bitar.

Tina den frysta spenaten och krama ur den.

Doppa

Skölj och skiva purjolöken. Strimla de

choklad och strö lite av chipsblandningen på

soltorkade tomaterna i mindre bitar. Fräs

kanten. Ställ strutarna i glas och låt kallna i

purjolök lätt i lite matfett tillsammans med

kylen. Blanda resten av chokladen med chips

pressad vitlök. Rör i övriga ingredienser till

och

grönsakssåsen och låt småputtra ett par

bakplåtspapper.

minuter. Smaka av ifall det behövs mer salt

chipschokladen i grova bitar och blanda med

eller peppar. Blanda den urkramade spenaten

den halvfrysta glassen. Frys glassen igen.

med keso i en egen bunke. Salta ev. lite.

Servera två kulor i varje strut.

Varva

grönsakssås,

kesofyllning

i

yttersta

nötter

kylen

så

kanten

och

bred
Låt

den

på

mjuknar

strutarna

ut
kallna.

på

i

ett
Hacka

och

lasagneplattor i en ugnsfast form, avsluta
med grönsakssåsen och strö över den rivna
osten. Grädda i nedre delen av ugnen ca 40
minuter tills lasagneplattorna är mjuka.
Serveringsförslag: Grönsallad
Tips! Det går att variera lasagnen på många
sätt, prova t.ex. att fräsa svamp och ha i,
eller ha i majs eller riven morot.

glassen

Denna gång kommer jag med lite av varje –
kött, fisk, vegetariskt samt något enkelt och
gott till efterrätt. Dessutom hittade jag ett
recept på lite godisglass som passar en solig
sommareftermiddag.
Smaklig måltid önskar Christina J

Kallelse till arbetsgruppen vatten/avlopp och övriga intresserade
Datum:

Måndag den 1 augusti

Tid:

Kl 18.00

Plats:

Hemma hos Birgitta & Ingemar

Dagordning:






Nuläget – tidsplan
Planering av några olika studiebesök för alternativa lösningar
Information från Landsbygdsnämnden – söka projektpengar
Hur arbetar vi vidare?
Övrigt

Välkomna hälsar Birgitta via Vinöns Kultur- och Hembygdsförening

Kallelse till möte om skogsförsäljningar
Alla som har avverkat skog under en treårsperiod med Sydved
ska samlas vid skolan den 24 juli kl. 17
De som har haft Sydved hos sig för avverkning träffas igen för att
diskutera hur man går vidare.

Vänliga hälsningar
Kimmo



juli 2016

vecka 27

1

fredag

2

lördag

3

söndag

4

måndag

5

tisdag

6

onsdag

7

torsdag

8

fredag

9

lördag

10 söndag
vecka 28

Värdshuset: Sator Trio
16 -17 Biblioteket öppet
Sophämtning
Beställ mat!

Värdshuset: Adolphson & Falk
13.00 Vernissage i Missionshuset. Konstnärerna Vargas från Örebro
16 -17 Biblioteket öppet

11 måndag
12 tisdag

Beställ mat!

13 onsdag
14 torsdag
15 fredag
16 lördag
17 söndag
vecka 29

Kronprinsessans födelsedag

Trubadurkväll med Jonas Amcoff på Caféet, se annons
Loppis i bersån vid skolan
Värdshuset: Lovisa Lindkvist sjunger Monica Zetterlund
16-17 Biblioteket öppet

10-15

18 måndag

Sophämtning

19 tisdag

Beställ mat!

20 onsdag
21 torsdag
22 fredag
23 lördag
24 söndag
vecka 30

25 måndag

Radio Örebro sänder från skolgården
Värdshuset: Lisa Miskovsky
Värdshuset: Lisa Miskovsky
16 -17 Biblioteket öppet
17.00 Möte om skogsförsäljning se annons
Fotvård Inga-lill Sevefjord-tidsbeställning
18.00 Redaktionsmöte

26 tisdag

Beställ mat!

27 onsdag
28 torsdag
29 fredag
30 lördag

Värdshuset: Janne Schaffer med sångare
Värdshuset: Sven Zetterberg Trio och Lisa Lystam
Vernissage i Missionshuset. Ragnhild Lindeberg landskaps- och porträttmålare i olja
Fågelskulpturer av Christer Svensk
16-17 Biblioteket öppet

13.00
31 söndag

augusti

1

måndag

18.00

Möte i arbetsgruppen Vatten/avlopp se annons

vecka 31

2

tisdag

18.00

Brandövning

3

onsdag

4

torsdag

Värdshuset: Allsångsproffsen GRILLBUFFÈ

Sophämtning
Beställ mat!

