Några ord från redaktionen …
Nu har vi passerat första sommarmånaden som började med
högsommarväder, fick en köldknäpp på midsommar och
avslutas med sommarvärme igen. Det är ju väldigt torrt men
efter regnet härom veckan tog länsstyrelsen bort eldningsförbudet. Var försiktiga när ni grillar, tänk på att släcka noga
och ha gärna vatten i beredskap.
Med sommaren kommer också möjlighet att äta på värdshuset
och avsluta måltiden med en kopp kaffe och glass.
Många av oss har turat med båten Liden, helt fantastiskt! När det blåste hårt nordväst kunde
inte båten lägga till vid norra och det blev några dagars uppehåll. VKHF:s medlemskryssning
blir i år 18 augusti då hoppas vi på lugnt, vackert väder. Se annons.
Juli bjuder på mycket underhållning av olika slag. Ett stort evenemang är bluesfestivalen
den 14 juli som görs i samarbete med bland annat hembygdsföreningen.
Dessutom har värdshuset sina artistkvällar som vanligt under sommaren.
Loppis och Melodikryss återkommer även i år.
Glad, skön, solig sommar med lagom mycket regn önskar vi på redaktionen!
Tack till alla som jobbat med Ö-bladet!
Mariann Karlsson, 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: 20 varje månad för annonser, 25 varje månad för övriga bidrag.

Uppskattar du att få Ö-bladet? Bli då medlem i Vinöns kultur- och hembygdsförening!
Ö-bladet är Vinöns lokala tidning, utgiven och bekostad av Vinöns Kultur- och hembygdsförening. Förutom
utdelningen i brevlådorna kan man prenumerera på Ö-bladet som vanlig post eller som e-post. Lämna
adresserade och frankerade kuvert med dubbelt porto och märkta med de månader som du vill ha tidningen,
så kan redaktionen lätt stoppa ner ett exemplar av ett Ö-blad i färdiga kuvert.
Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön
E-postadress: o-bladet@vinon.se Hemsida: www.vinon.se
BLI MEDLEM I FÖRENINGEN! Medlemsavgiften för 2018 är 150 kr för enskild och 300 kr för en familj.
Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på föreningens konto.
VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, plusgiro 46 94 70 – 9, bankgiro 190-1206
OBS: I år finns möjlighet att ge frivilliga bidrag till föreningen i en sparbössa på skolgården eller använda
SWISH till hembygdsföreningen 123 396 25 29 - Tänk då på att skriva meddelande och avsändare!

Vinöns kultur- och hembygdsförening
Information juli 2018
Trafiksituationen på ön
Med sommaren kommer mer trafik och vi vädjar till alla att köra försiktigt! Förra året så
skrevs en begäran om samråd med Trafikverket för att nå en säkrare trafikmiljö se svar på
nästa sida!
För att förbättra för trafikanterna behöver grenar och buskar tas bort utmed vägen, vilket är
markägarens ansvar.
Kruka för avgift för båtar finns nu på gästbryggan vid Norra badet. Meningen är att få in lite
pengar till underhåll av bryggan.

Midsommarafton – månadens ros
Varmt tack till följande personer för Ert engagemang/arbete med midsommaraftons
firande: Berthold och Sune som ordnade björkris, Caisa som bakade, Christina som
klädde midsommarstången, Mariann, Yvonne, Solveig, Majbritt, Hasse och Mona som
ordnade allt inför lotterier och chokladhjul samt sålde dessa.
Tack även till Er som skänkte olika priser, Sten, Åke, Johan, Yvonne, Solveig och Mona.
Tack också till J-G, s familj och vänner för musik, sång och dans.
Vänligen Birgitta Åberg Andersson, ordförande för VKHF

Vandringsstigen
Den 13 juli kl.10 samlas de som kan vid skolan för att
hjälpas åt att röja och klippa längs vandringsstigen.
Ta med stora och små verktyg.
Sommarboendegruppen,
Vinöns Kultur och Hembygdsförening.

Säkrare trafikmiljö
2017-06-13 framställdes en begäran från Vinöns Kultur- och Hembygdsförening om samråd
med trafikverket för att nå en säkrare trafikmiljö på Vinön. Då vi inte fått något svar så
bestämdes det på styrelsemötet i juni att vi skulle göra en påstötning till Trafikverket angående
detta. Lars Eklund åtog sig detta och här är framställan och svar.
Farthinder på Vinön, väg 665 inom Örebro kommun
Hej
Härmed framställs begäran om samråd med Trafikverket får att nå en säkrare trafikmiljö på Vinöns väg
665 inom Örebro kommun.
Position 59.184657, 15.705740
Problemformulering
På ön finns blandad befolkning med en tiofaldig ökning sommartid. Det förekommer trafik med lekande
barn, gående, cyklande, mopedister, bilister, tung trafik blandat på en körbana utan full möjlighet att
mötas utan särskild försiktighet. Det har förekommit olyckor och det finns stor risk för att det kan komma
att inträffa allvarliga olyckor.
Det finns ingen större regelefterlevnad på denna väg som har en till hälften dold skylt som anger
50 km/t. För att motverka allvarliga olyckor och dödsfall behövs verktyg för fysisk fartreducering
sommartid.
Denna framställan görs på uppdrag av Vinöns kultur- och hembygdsförening den 13 juni 2017
Med vänlig hälsning
Per Andréasson
Norra Vinön 168
715 93 Odensbacken
Datum: 14 juni 2018
Ämne: Angående ärende #432478 - Farthinder på Vinön, väg 665 inom Örebro kommun
Hej
Du har kontaktat Trafikverket med önskemål om fartdämpande åtgärder längs väg 665 på Vinön.
Väg 665 är en lågtrafikerad 6,3 meter bred länsväg med 150 fordon per dygn (75 i vardera riktningen),
varav 10 fordon är tung trafik. Skyltad hastighet är 50 km/h och genomsnittshastigheten för personbilar
är 36 km/h och 30 km/h för tung trafik. Båda ligger under normalspannet.
Trafikverket har regeringsuppdraget att verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Det övergripande målet är att säkerställa effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och
näringsliv. Det innebär att transportsystemets utformning ska medverka till att ge grundläggande
tillgänglighet med god kvalitet för människor och gods. Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska anpassas till att ingen dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att
miljökvalitetsmålen uppnås.
Normalt sätter Trafikverket inte gupp på våra vägar. Fartgupp är ett stort arbetsmiljöproblem för
yrkesförare (t.ex. bussförare och lastbilsförare) och Blåljusmyndigheten vill inte ha gupp på vägarna.
Fartgupp är dessutom dyra och svåra att underhålla och snöröja.
Trafikverket är även restriktiva med fartgupp av hänsyn till de boende då vi vet att dessa orsakar buller
och vibrationsproblem för de intilliggande fastigheterna. Ofta så är det de som ville ha guppet som
kontaktar oss och vill att vi tar bort det.

När Trafikverket hastighetssäkrar en vägsträcka gör vi ofta det i form av chikaner eller avsmalningar.
Vi är dock restriktiva med den här typen av åtgärder då det motverkar vårt uppdrag att vårt uppdrag att
skapa grundläggande tillgänglighet med god kvalitet. Det är inte heller rimligt att anlägga farthinder på
alla våra vägar där bebyggelse finns. Farthinder motverkar framkomligheten för att höja trafiksäkerheten
för oskyddade som ska passera vägen. Nyttan måste vägas mot dess nackdelar. Farthinder kan ibland
vara svåra att upptäcka och därmed vara en olycksrisk vid t.ex. en omkörning. En väg ska vara
självförklarande. Vi kan t.ex. sätta en chikan vid en gångpassage i stadsmiljö med 50 km/h eller lägre
eller utanför en skola, men aldrig på en landsväg där man inte kan förvänta sig den här typen av
anordningar. Oftast är den upplevda hastigheten större än den faktiska, vilket vi ser i mätningarna på
våra fasta mätpunkter. Naturligtvis finns det förare som kör fortare än genomsnittshastigheten, men det
är svårt att komma ifrån och främst en fråga för polisen. Oftast har vi dialog med kommunen innan vi
genomför den här typen av åtgärder då de ansvarar för sina medborgare. Vi vill ha samsyn om
trafiksäkerheten och om åtgärd ska genomföras, även var behovet finns och hur åtgärden ska utformas.
En förutsättning för att genomföra en fysisk åtgärd i trafikmiljön är att det har gjorts en hastighetsöversyn
för att besluta vilken hastighet som vägen ska ha. I en tätort är det kommunen som beslutar om
hastigheter och därför ska hastighetsöversyn göras av respektive kommun.
Trafikverket sätter aldrig ut tillfälliga farthinder av något slag.
I dag prioriteras åtgärder som främst minskar antalet olyckor med döda och allvarligt skadade i enlighet
med nollvisionen. Det innebär ett större fokus på vägar med genomsnittshastigheter väsentligt över
normalspannet och stora trafikflöden (fler än 4000 fordon per dygn) då det är där de största trafiksäkerhetseffekterna uppnås.
Att trafikanter bryter mot trafikregler ska i första hand inte motverkas med fysiska åtgärder då det är en
fråga för polismyndigheten. Det är Polisens uppgift att beivra brott i trafiken och i deras egen trafiksäkerhetstrategi så betonar man vikten av att förändra beteenden genom ökad kontroll och rapportering.
I Trafikförordningen (1998:1276) finns generella regler för alla slags trafikanter. Förare har ett ansvar att
anpassa hastigheten efter väg och siktförhållanden. En hastighetsbegränsning är den högsta tillåtna
hastigheten och inte den hastighet det är mest lämpligt att färdas i.
Trafikförordningen säger även att hänsyn ska visas mot dem som bor eller uppehåller sig längs vägen.
Barn är också en av de grupper som trafikanter ska visa särskild hänsyn i trafiken. Det är även av största
vikt att inte låta barn som inte är trafikmogna att ta eget ansvar i trafiken.
Att trafikanter framför sitt fordon i strid mot de generella hänsynsreglerna är i sig inte motiv för att vidta
fysiska åtgärder i trafikmiljön.
Vi kommer inte att vidta några åtgärder.
Om vägföreningen tar över väghållarskapet för väg 665 får föreningen rådighet över utformningen och
kan ställa ut t.ex. blomlådor på sommaren. Om vägföreningen beslutar sig för detta kan en ansökan
skickas till trafikverket@trafikverket.se.
På vår hemsida www.trafikverket.se kan du läsa mer om Trafikverket och transportsystemet. I och med
detta svar avslutar vi ditt ärende hos oss.
Med vänlig hälsning
Torbjörn Andersson
kundarenden_planering_ost@trafikverket.se

Midsommarfirande på Vinön
Midsommarafton bjöd på svalt, blåsigt
väder men inget regn. Trots vädret var
det som vanligt många som kom till
skolgården på eftermiddagen för att
dansa kring midsommarstången till
Jan-Gunnars orkester, som i år var
extra stor.
TACK alla spelemän!

Många hjälpte till när stången skulle resas. Sedan var det
Lina Helmersson, Vinöns duktiga lekledare som startade
igång ringarna runt stången. Alla åldrar kan vara med och
naturligtvis avslutades det hela med raketen. TACK Lina!

Hembygdsföreningen hade som vanligt både lotterier och chokladhjul.

Nöjda vinnare vid dragningen av lotterierna.

Leka i sandlådan är alltid roligt för de mindre barnen.

Midsommardagen
bjöd på sol och
varmare väder.

Vi gästades denna dag av ett folkdanslag från Kulturella
Föreningen i Örebro. De dansade till musik på durspel av
riksspeleman Jan-Anders Andersson. De visade också upp
sina olika dräkter och berättade varifrån de kom.

Nytt för i år
Två krukor för frivilla bidrag till Vinöns kultur- och hembygdsförening hade placerats ut med information att det även går att
swisha bidrag till föreningen. Krukorna återkommer vid andra
arrangemang som föreningen anordnar. Information om
swishnummer med mera återfinns på sidan 2 i alla Ö-blad.

Varmt välkomna till Gnällbälte bluesfestival lördag den 14 juli!
I samband med festivalen så upplåter Vinöns- Kultur och Hembygdsförening
campingplatser för tält, husbil/husvagn på skolgården och bakom Missionshuset.
Detta erbjudande gäller endast för Er som köper en heldagsbiljett.
Pris för tält 100 kr och 150 kr för husbil/husvagn. VKHF SWISH nr 123 396 25 29.
Bokning av ovanstående platser görs via Yvonne Karlsson på telefon
019 44 80 57 eller 073 928 04 05.
Det går även att campa vid Hampetorps camping.
Entrebiljetter:

395 kr heldag
200 kr em kl 12.45-18.00 vid skolan
250 kr kväll kl 19.30-23.15 på Värdshuset

Gratis entré för barn under 15 år.
Det kommer att finnas lokala produkter att köpa vid festivalplatsen samt
VKHF har lotterier och chokladhjul.
Det finn även menybiljetter att beställa till Vinöns värdshus.

Ytterligare program under sommaren
21 juli: Loppis i bersån på skolgården kl. 11-14
Bordshyra 50 kr. Anmälan senast söndag 15 juli till
Yvonne Karlsson, telefon 44 80 57 eller 073 928 04 05.
Försäljarna är välkomna till kl 10 för att iordningställa
sina bord.

4 aug: Melodikryss i bersån kl 14.00
Melodikrysset återkommer i sommar, vi löser tillsammans
ett klurigt kryss med musik till.

Så var hon då på väg LIDEN mot Vinön för sin
första resa den 6 juni 2018.
Eftersom Trafikverket hade skickat Sedna på reparation behövdes
förstärkning i sommartrafiken. Tomas Neiler hade snickrat en landstigningsplattform som placerats på Gästbryggan vid Norra badet.
Nu skulle det testas om den fungerade. Solen sken och det var lite
blåsigt men inte för mycket för att LIDEN skulle kunna lägga till.
Så kom hon då och vi fick följa med kapten med fru och hopp i land
Kalle på första resan till Hampetorp.
Tänk då att Hjälmaren tidigare varit en livlig
färdväg för många liknande fartyg som gått i
regelbunden trafik dels till Vinön från Örebro
och dels mellan Örebro genom slussarna till
Stockholm. Sune har i tidigare Vinöblad berättat
om trafiken förr på Hjälmaren. Passagerarbåtarna till Örebro gick förr från Ångbåtsbryggan på västra sidan av ön som man passerar
på Vandringsstigen.
Den här dagen fick vi njuta en fin tur mot
Hampetorp med ett möte av bilfärjan Vinösund
som var på väg till Vinöns färjeläge. Väl i
Hampetorp möttes vi av de första resenärerna
som tänkt ta en tur till Vinön. Då det fläktade lite
svalt kunde både utedäcket och salongen tas i
anspråk och inte nog med det; Det serverades
kaffe med bullar i salongen.
Vi återvände till Vinön med vändande färja och hade gjort en
uppskattad jungfrutur med LIDEN.
Kanske är det inte många dagar kvar av möjligheten att åka med
LIDEN men om det passar så gör en tur och passa på att se den västra
sidan av Vinön och få en gratistur med ett gammaldags fartyg från
förr i tiden.
Carin och Peter

Medlemskryssning med båten Liden
från Stenören på Norra Vinön
lördagen den 18 augusti kl 17.00.

Vinöns kultur- och hembygdsförening (VKHF) vill erbjuda alla medlemmar chansen
att träffas på en härlig båttur runt ön. Ombord serveras räkfrossa och vi blir ute i
cirka 3 timmar, och detta till ett pris av 320 kr per person. Kostnaden för dryck
tillkommer, och ombord finns fullständiga rättigheter. Om man inte kan äta räkor finns
alternativ mat.
Max antal platser är 54, först till kvarn!
Är du inte medlem i VKHF så är detta ett bra tillfälle att bli det.
Vid dåligt väder eller för få bokningar ställs resan in.
Om avgången måste ändras från bryggan på norr till färjeläget sätts en lapp upp vid
bryggan och ett meddelande lämnas på VKHF:s Facebook-sida.
Vinöns kultur- och hembygdsförening
ANMÄLAN senast den 10 augusti
på telefon Mariann 070 17 15 138 eller E-post mariann.karlsson123@gmail.com

VINÖNS STRANDSERVERING
I sommar kommer kiosken på Norra badstranden att ha lite fika dvs. kaffe, fikabröd,
glass och dricka. Vi kommer även att ha smörgåsar, varmkorv med bröd, toast och
lite snacks.
Kiosken är öppen:
8–10 juni och sedan fr.om. 15 juni -12 augusti.
Soliga dagar 11–16.
Välkomna önskar Catrine och Ninni
Vid frågor: 0739-400061
Facebook: Vinöns strandservering

Vinöns Café i skolan
Öppet dagligen kl 10.00 – 17.00
Utom lördag 14 juli då caféet endast är öppet
för festivalbesökare
Vi har glass, hembakat och smörgåsar.
Vi har fyllt på hyllorna med både
Julita rapsolja och vinöblandningen i teväg.
Lenas lera har fyllts på och så även presenthyllan. Lilla skafferiet kommer fyllas på allt
eftersom.

Välkommen att fira sommaren med oss!

________________________________________
PROGRAM 2018 på Värdshuset
http://vinonsvardshus.se

lördag 7/7

Patrik Isaksson http://www.patrikisaksson.se/

lördag 14/7

Gnällbälte blues - Årets bluesfest på Vinön med
åtta band på två scener
från kl 12.45 på scenen vid skolhuset/caféet och start på värdshuset kl 19.30
Band på värdshuset: ELS Band, Gerry Richardson & the E Types,
Guldtuppen och de blå kakaduorna Konferencier: Kristofer Lundström

fredag 20/7

Jack Vreeswijk http://jackvreeswijk.se/

lördag 21/7

Lisa Miskovsky http://www.facebook.com/lisamiskovskyofficial/

onsdag 25/7

Vinön unplugged med bl.a. Claes Janson, Melinda Ackeräng, Ida Lilja
och Erik Harrström m.fl.

fredag 27/7

Lustans Lakejer http://sv-se.facebook.com/LustansLakejer/

fredag 3/8

Allsångsproffsen med grillbuffé

lördag 4/8

Double inn http://www.doubleinn.com/Nyheter.html

lördag 11/8

Louise Hoffsten http://www.hoffsten.com/

Biljetter finns på ticketmaster
http://www.ticketmaster.se/venue/vinons-vardshus-orebro-biljetter/von/431?language=sv-se

Gretas jasminbuske
Häromdagen när jag satt på färjan på hemvägen från jobbet
så ringde Greta Vinestrand och berättade att hennes
jasminbuske var så stor och fin. Jag hade lovat henne att
komma på ett besök när den
blommade.
Jag tog med mig Stens goda
Vinökringlor och kaffe och cyklade
ner till henne på min första
semesterdag.
Vi satt ute i Gretas trädgård och drack kaffe, njöt av naturen
och fågelkvitter!
Därefter tog vi en långpromenad i det vackra vädret!
Vid ”pennan” Birgitta

Stort TACK till Yvonne och Solveig
för fantastiskt god mat under vår konferens på Vinön
Arbetslag C Engelbrektsskolan Örebro
Sara, Sofia, Steven, Ann-Mari, Rikard, Lars och Erik

Vinöns Rehab &Träningscenter
Syftet med träningslokalen är att aktivera alla som så önskar och vistas och/eller bor
på Vinön.
I och med öppningen av Vinöns Rehab & Träningscenter kommer det att finnas en
naturlig mötesplats där vi tillsammans kan träna för en bättre hälsa och samtidigt
träffas och ha roligt!
Lokalen kommer att utvecklas succesivt med inredning och redskap. Hoppas att ni
vill vara med på denna resa!
Caisa kommer att finnas tillhands för att hjälpa till med ett personligt
träningsprogram, det går att nå Caisa på telefon 0760-517 530 eller mejl
caisa.svanlind@outlook.com om du har frågor eller önskar bli medlem.

Priser: Medlem i VKHF 450 kr, icke medlem 600 kr,
sommarkort för juli och augusti 150 kr.

Öppet lördag och söndag från kl 08
och så länge öppetskylten är uppsatt
Det finns frukostbröd, limpor, Vinökringlor
och lite annat kaffebröd.
Kaffetårtor och smörgåstårtor
kan beställas alla dagar
Ring Sten Tel: 070-239 02 11

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

Vinöns Bibliotek
har öppet söndagar 16-17

Välkomna
hälsar Yvonne!

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!
Nu finns.....
Sommarblommor, tomatplantor, potatis,
kryddväxter, jordsäckar mm
För aktuell information eller
önskemål
ring tel 070-370 59 50
Varmt välkomna
Mona Blixt

hos Peter och Carina
Tel:070-511 38 99

Röka kött på grillen – så här gör du!
Att röka kött på grillen har blivit mer och mer populärt. Och det är
inte alls speciellt svårt. Här tipsar experten om hur du bäst röker
kött på grillen i sommar!
Nu drar snart dags grillsäsongen igång. Och vem gillar inte en
välgrillad köttbit? Gärna med rökiga toner. Det behöver inte vara
svårt att röka sitt eget kött och servera sina gäster mat i klass
med Holy Smokes berömda flankstek. Här kommer fyra tips från Mats Green på
Lilla Rökeriet på hur du lyckas med att röka ditt kött i sommar.
Så röker du kött på grillen:
Vänta till glödbädden i kolgrillen är perfekt. Då lägger du på ett par deciliter
rökflis i kanten och väntar tills det utvecklas en fin, vit rök. Grilla sedan köttet
indirekt, det vill säga – lägg köttet i kanten, ovanför rökflisen och inte direkt över
grillkolen. Se till att det är bra lufttillförsel i grillen så att värmen sprider sig
jämt. Om du vill ha mycket röksmak på ditt kött – testa att blötlägga träflisen i
en halvtimme innan du börjar grilla, då blir röken tjockare. Har du gasgrill? Då
kanske röksmaken ger ännu mer effekt. Du behöver dock använda en röklåda
eller en röktub till fliset och se till så att det ryker innan du börjar grilla köttet.
Glöm inte ta vara på saften från köttet. Det kan bli basen i en riktigt god sås att
servera till köttet. Häll över i din bearnaisesås eller blanda ut med hackade
färska kryddor och lite citronsaft.

7 sätt att rengöra ett grillgaller!
Att rengöra grillgallret efter grillning är något som många slarvar
med. Men det behöver inte vara så jobbigt. Här kommer 7 bra tips!
Ett skinande fint galler är redo för nästa grillning!
Bästa sätten att rengöra grillgaller
1. Lägg grillgallret i gräset medan det fortfarande är varmt. Låt det ligga kvar
över natten så hjälper daggen till att lösa upp smutsen. Dagen efter (medan det
fortfarande är fuktigt) blir det lättare att rengöra det!
2. Låt gallret vara. Nästa gång du ska grilla: Lägg på gallret när grillen är varm
så att smuts och matrester bränns sönder. Skrapa rent gallret med en
stålborste/grillborste.
3. Coca-cola fräter sönder det mesta. Gör en ”boll” av aluminiumfolie, doppa
bollen i Coca-cola och gnugga bort smutsen. Skölj sedan av gallret.
4. Också en metod som går ut på att man låter gallret vara efter man har grillat
(visst är det skönt?) Nästa gång du ska grilla: Värm upp grillen så att den är
riktigt varm, dela en vanlig lök och gnugga på grillgallret för att få bort smutsen.
Om du inte sköljer av gallret efteråt tar det nya du ska grilla lite smak av löken.
5. Blanda varmt vatten och såpa i en balja och låt gallret ligga några timmar.
Skrubba rent och skölj av eller kör gallret i diskmaskinen.
6. Olja in (använd en neutral olja, inte matolja) grillgallret innan du grillar så
släpper maten lättare och det blir inte kvar så mycket matrester på gallret.
7. Har du en ångtvätt så brukar det fungera väldigt bra att använda den på
grillgaller.

LAMMROSTBIFF MED TOMAT- OCH
BRÖDSALLAD
Lammrostbiff en en fin detalj att grilla. Ha
koll på temperaturen så den blir fint rosa i
mitten. Servera med grillad sparris och en
italiensk tomat- och brödsallad.
4 port
800 g lammrostbiff
2 tsk flingsalt
1 tsk nymalen svartpeppar
250 g grön sparris
Tomat- och brödsallad
2 skivor surdegsbröd
200 g körsbärstomat på
kvist
2 tomater
½ rödlök
2 vitlöksklyftor
1 dl olivolja
1 tsk flingsalt
½ tsk nymalen svartpeppar
Gör så här
Tomat- och brödsallad: Rosta eller grilla
brödskivorna. Bryt i mindre bitar och lägg i en
skål. Skär tomaterna i mindre bitar och
finhacka lök och vitlök. Vänd ihop allt med
olja, salt och peppar.
Krydda köttet med salt och peppar. Grilla till
fin färg över glöd. Flytta till indirekt glöd,
lägg på locket och grilla till en innertemp på
58°. Låt vila innan det skärs i skivor.
Ansa och grilla sparrisen hastigt och servera
till köttet och salladen.
GODASTE GRILLBIFFEN MED FRANSK
POTATISSALLAD
Saftig marinerad biff som blir perfekt på
grillen.
4 port
4 skivor ryggbiff, entrecôte eller fläskkarré
flingsalt och svartpeppar
Marinad
½ dl neutral olja
2 msk honung eller ljus sirap
2 msk tomatpuré
2 vitlöksklyftor, rivna
2 msk finhackad timjan
Potatissallad
1 kg färskpotatis eller kulpotatis
140 g bacon
3 salladslökar, strimlade

1 liten rödlök, finhackad
½ dl kapris
150 g fetaost
½ kruka persilja, hackad
Dressing
1 dl rapsolja
½ dl vit balsamvinäger
1 msk dijonsenap
1 vitlöksklyfta, finriven
Gör så här
Blanda alla ingredienser till marinaden och
vänd runt med köttskivorna. Låt marinera
någon timme men gärna över natten. Koka
potatisen i saltat vatten. Strimla baconet och
stek det krispigt i torr stekpanna. Låt rinna
av på hushållspapper. Vispa eller mixa ihop
ingredienserna till dressingen tills den blir
slät och krämig. Dela potatisarna när de
kallnat och vänd ner i dressingen tillsammans
med salladslök, rödlök och kapris. Smaka av
med salt och peppar och toppa med smulad
fetaost, bacon och persilja vid servering.
Grilla köttet till fin färg och genomgrillat om
det är karré, annars är det gott med rosa.
Salta och peppra. Servera köttet med
potatissalladen.
GRILLAD CAESARSALLAD MED KRYDDIG
KORV OCH BLOMKÅL
Visst har vi alla ätit caesarsallad! Men
grillad caesarsallad...? Här grillas både
blomkål, romansallad och krutonger. En
kryddig grillad korv serveras till och en
klassisk caesardressing ringlas över.
4 port
1 litet blomkålshuvud
2 små romansallad
3 kryddiga korvar. t ex kabanoss
2 skivor surdegsbröd, gärna
gårdagens
2 msk olivolja
flingsalt
½ dl riven parmesan, till servering
Caesardressing
1 äggula
½ msk vitvinsvinäger
1 tsk dijonsenap
2 dl neutral olja
4 sardellfiléer, finhackade
1 vitlöksklyfta, finhackad
1 dl finriven parmesan

vatten
salt och nymalen svartpeppar
Gör så här
Caesardressing: Vispa äggula, vinäger och
senap. Häll i oljan i en tunn stråle och vispa
hela tiden till en tjock majonnäs. Tillsätt
sardeller, vitlök och parmesan och blanda.
Späd med lite vatten till en dressing. Smaka
av med salt och peppar.
Skär blasten av blomkålen och behåll blasten.
Skär blomkålen i mindre buketter. Dela
romansalladen och korvarna på längden.
Pensla bröden med olja och grilla krispiga.
Salta bröden och skär upp i tärningar. Grilla
blomkålsblasten och buketterna till fin färg
och något mjuka. Grilla korvarna och skär
sedan i mindre bitar. Grilla salladshalvorna
hastigt på båda sidorna. Fördela sallad,
blomkål, korv, krutonger och parmesan på
tallrikar och ringla över dressingen.
GRILLAD LÄTTRÖKT FLÄSKKARRÉ MED
FÄRSKPOTATISSPETT OCH GRILLADE
GRÖNSAKER
4 portioner
550 g lättrökt fläskkarré
½ dl sweet chilisås
1 tsk kinesisk soja
Färskpotatisspett
800 g kokt färskpotatis
3 msk olivolja
1 vitlöksklyfta, finriven
Grillade grönsaker
2 snackpaprikor, delade
4 knipplökar, delade
1 burk kidneybönor, sköljda
70 g babyspenat
1 tsk flingsalt
Gör så här
Skär köttet i skivor. Marinera enligt
anvisningen på förpackningen eller vänd runt i
en blandning av sweet chilisås och soja. Grilla
köttet enligt anvisningen på förpackningen.
Salta efter smak. Trä potatisarna på spett.
Blanda olja med vitlök och pensla lite av
vitlöksoljan på spetten. Grilla potatisspetten
runt om till fin färg. Grilla paprikor och
knipplökar till fin färg. Skär paprika och lök i
mindre bitar och vänd runt med kidneybönor
och spenat. Ringla över resten av vitlöksoljan
och strö på salt.

PROSCIUTTOLINDAD HALLOUMI MED
ÖRTOLJA OCH SPARRIS
4 bufféportioner
½ dl hackad basilika
1 dl olivolja
2 msk vit balsamvinäger
1 halloumi (200 g)
6 skivor prosciutto eller liknande
lufttorkad skinka
olivolja till pensling
1 knippe grön sparris (250 g)
1 tsk flingsalt
Gör så här
Mixa basilika med olja tills oljan har en grön,
fin färg. Blanda med vinäger. Dela eller skär
halloumin i 6 avlånga bitar. Linda skinka runt
ostbitarna. Pensla med olja och grilla till fin
färg runt om. Grilla sparrisen runt om 2-3
min. Lägg upp allt på fat och ringla över
örtoljan vid servering. Strö flingsalt på
sparrisen.
DROTTNINGPAJ DE LUXE MED VIT
CHOKLAD
Toppa bärpajen med choklad och knapriga
hasselnötter – så gott med lite crunch!
ca 6 port
Ugn 200º
150 g smör
½ dl ljus sirap
4 dl vetemjöl
1 dl fint hackade hasselnötter
1 dl rörsocker
½ krm salt
Fyllning & garnering
ca 500 g hallon och blåbär
25–50 g vit choklad
Gör så här
Bryn smöret lätt. Tillsätt sirapen och ta från
värmen. Blanda de torra ingredienserna och
blanda sedan med smör och sirap till en smulig
massa. Fördela lite av smuldegen i bottnen
på en smord pajform. Lägg på bären och strö
på resten av degen. Grädda pajen i mitten av
ugnen, 20–25 min. Hacka chokladen och strö
på den medan pajen fortfarande är varm.
Juli är kanske månaden då det grillas som allra mest.
Här kommer några nya intressanta grillrecept med
en god bärpaj som avslutning.
Lycka till med grillningen och smaklig måltid önskar
Christina J

juli 2018
vecka 27

vecka 28

1

söndag

2

måndag

3

tisdag

4

onsdag

5

torsdag

6

fredag

7

lördag

8

söndag

9

måndag

16 -17 Biblioteket öppet
Sophämtning

18.00 Brandövning

Värdshuset: Patrik Isaksson
16-17

Biblioteket öppet

10.00
12.45
19.30
16-17

Röjning av vandringsstigen se annons
Bluesfestival på skolgården se annons
Caféet öppet endast för festivalgäster
Bluesfestivalen fortsätter på Värdshuset
Kronprinsessans födelsedag
Biblioteket öppet

10 tisdag
11 onsdag
12 torsdag
13 fredag
14 lördag
15 söndag
vecka 29

16 måndag

Sophämtning

17 tisdag
18 onsdag
19 torsdag
20 fredag
21 lördag
22 söndag
vecka 30

Värdshuset: Jack Vreeswijk
11-14 Loppis i bersån vid skolan
Värdshuset: Lisa Miskovsky
16-17 Biblioteket öppet

23 måndag
24 tisdag
25 onsdag
26 torsdag
27 fredag

Värdshuset: Vinön unplugged
18.00 Redaktionsmöte
Värdshuset: Lustans Lakejer

28 lördag
29 söndag
vecka 31

16-17 Biblioteket öppet

30 måndag

Sophämtning

31 tisdag
augusti

1

onsdag

2

torsdag
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!

