Några ord från redaktionen ...
Vilken vacker höst vi har haft, även om det varit dimma på
förmiddagarna en del dagar nu i oktober så har solen kommit
då dimman lättat.
Med hösten kommer stillheten över ön, caféet och värdshuset
har stängt och allt lugnar ner sig. Men det har varit stor
aktivitet på sammankomster och möten under oktober.
Vi träffades och åt soppa en lördagskväll och utvärderade
samtidigt den gångna sommaren, se reportage från Åsa.
Ett annat möte som verkligen ligger i tiden är informationen om
vatten och avlopp och energi med Lennart Andersson, se
rapport från Rosie.
I november blir det en hel del aktiviteter.
Utbildning i HLR/Brandskydd upprepas för att ge möjlighet för
er som inte kunde vara med i juni. Anmälan se annons!
Lunchservering i skolan varje torsdag med början 5 november.
SSRS inbjuder till diskussion om stationens framtida existens på ön.
På tjejträffen den 25 november gör vi dörrkransar i Monas garage.
Sedan kommer december…
Nästa månad är ju julmånaden så det är dags planera om du vill stå på julmarknaden.
Dags att boka bord på Värdshuset som serverar julbord vi flera tillfällen.
Kom ihåg att skicka in till Ö-Bladet om du vill ha en julhälsning i decembernumret!

Tack till Åsa, Ulf, Rosie, Gunilla som bidragit till detta Ö-Blad. Dessutom Maj med annonser,
Christina med recept och pyssel, Eva som lägger sista handen vid Ö-Bladet, UllaLena som
trycker och Sune som delar ut i våra brevlådor!
Mariann Karlsson
Redaktör för november månad
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 2015 är 100 kr för enskild och 200 kr för en familj. Kom ihåg
att skriva avsändare om du sätter in avgiften på föreningens konto.
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Nytt tillfälle för de som inte kunde vara med en kväll i juni…..
Utbildning i Hjärt- Lungräddning (HLR) och Brandskydd.
Lördag 21 november kl 10.15 -14.15.
i Missionshuset och stora salen i skolan
Hjärt- Lungräddningsutbildningen innefattar praktiska övningar och information om
hjärtstartare. Utbildare är Robin Muskos.
Brandskydd innefattar utbildning om brandvarnare, brandsläckare, spisvakt, risker
med brandfarlig vätska och gas, hur man agerar om det brinner.
Om vädret tillåter gör vi en praktisk övning med brandsläckare.
Ulf Andersson, verksamhetsledare Brandskyddsföreningen Örebro
kommun.
Deltagarna delas in i 2 grupper,
grupp 1 har HLR 2 tim. och grupp 2 har brandskydd 2 tim.
Efter en kort fikapaus så byter man, hela utbildningen tar 4 tim.
Anmälan senast 13 november till Mariann Karlsson tel 070-17 15 138

Lunchservering i skolan torsdagar kl 12.30

Pris 75:-

5 nov
Pannbiff med lök
12 nov
Rotmos och fläsklägg
19 nov
Raggmunk och fläsk
26 nov
Korv Stroganoff
Smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och kaka ingår i priset.

Anmälan senast tisdag kl.11 för planering av inköp. Tel. 019 – 44 81 01

Varmt välkomna!!!

UllaLena
Vinöns Kultur- och Hembygdsförening

SSRS bjuder på kaffe och diskussion!
2015-11-14 klockan 15:00 på Vinöns Värdshus
Golven är kalla, så ta med sockor.
Alla diskussioner kring ”blåljusfrågan” kan luftas, men fokus ligger på hur vi säkrar
stationens framtida existens på ön.
Har du frågor och funderingar, hör av dig till Rikard Widlund (ny stationsansvarig).
Tel. 0768 56 46 94

Julbord 2015
Den 5-20 december är det julbord på VinönsVärdshus!
Lördagar: 13,00 – 16,00 & 18,30 – 23,00
Söndagar: 12,00 – 16,00.
Vi tar även emot beställningar av större grupper utöver dessa tillfällen
450 kronor / person

(0-5 år: gratis, 6-12 år: 199 kr)

Ring för bokning: Johan Wilhelmsson: 070-763 21 56 eller
Catrine Neiler: 073-940 00 61

God jul !
Önskar
Tomas & Catrine och

Johan & Veronika

med personal

Dags att planera för årets julmarknad
i Vinöns skola lördag 12 december.
Alla som vill delta i årets julmarknad ska anmäla sitt intresse
till UllaLena tel 019 – 44 81 01.
Bordshyra: 50 kr.
Anmälan senast 1 vecka innan
I decembernumret återkommer vi med mer information.

Övergången till framtidens nät fortsätter
IT och digitaliseringen är central del av av vårt samhälle och en del av vardagen för de
flesta människor. Ju mer digitaliserat samhället blir, desto viktigare är det med en
driftsäker uppkoppling som fungerar utan avbrott.
Utbyggnaden av framtidens nät innebär samtidigt att användningen av den tidigare
generationens kopparnät minskar i snabb takt. Fiber och mobilt möter kundernas krav på
att kunna använda allt mer data och har redan blivit de vanligaste infrastrukturerna för
uppkoppling. Näten byggs också för att kunna leva upp till de krav på säker - och
robusthet som är en förutsättning för bland annat framtida välfärdstjänster.
I allt fler områden kommer det därför inte vara hållbart att, parallellt med framtidens nät,
fortsätta underhålla och investera i kopparnätet för att garantera den nivå av driftsäkerhet
som ett allt mer digitaliserat samhälle kräver.
TeliaSonera kommer under 2016 påbörja en ny fas avseende övergången från
kopparbaserade tjänster till tjänster baserade på framtidens nät. Övergången innebär att
i områden där koppartjänsterna inte är framtidssäkra kommer en fullständig övergång till
tjänster baserade på i första hand fiber- och mobilnät att genomföras. Tjänster som
kommer att påverkas är telefoni, bredband, TV och olika grossist- och företagstjänster.
Alla kunder kommer att bli kontaktade i god tid innan förändringen träder i kraft.
Övergången till framtidens nät berör kunder till flera olika operatörer.
Om du har frågor - kontakta din nuvarande operatör.
Se hela artikeln
http://www.telia.se/privat/aktuellt/2015/Oktober/overgangen-till-framtidens-nat-fortsatter
Åsa Ödman, Ulf Johnsson

Ägare sökes

Finns det någon ägare till den här
surfingbrädan?
Den har legat på Stenören sedan i
somras och är omhändertagen av
Sten Karlsson
tel. 070-239 02 11.

KONFERENSER i
nygammal skolmiljö
Vi ordnar dagkonferenser för mindre
grupper upp till 25 personer, även fika
och mat på möten och privata
tillställningar t.ex. födelsedagsfester,
dop, begravningar.
Bokning och förfrågningar:
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

-----------------------------------------------------

Vinöns Bibliotek
Har öppet söndagar 16-17
Fika till
självkostnadspris

Välkomna
hälsar Yvonne!

UTHYRNING AV SLÄPKÄRRA
Hyra 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.
Kostnader:
Dygnshyra:
Föreningsmedlem 250:- Övriga 500:Veckohyra:
Föreningsmedlem 1000:- Övriga 2000:

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

Vill du ha med en julhälsning i nästa nummer?
Skicka in den till redaktionen före den 15 november
E-post: o-bladet@vinon.se
eller som vanlig post: Ö-Bladet, Vinöns Skola, 715 93 Vinön
alt lägg i den blåa brevlådan till höger om skoldörren.

Koll på mobiltäckningen på Vinön
För att få en bild av mobiloperatörernas täckningsgrad i Örebro kommun har mätningar
genomförts med hjälp av verktyget Täckningskollen. Jag fick frågan av en kollega på Örebro
kommun om jag kunde utföra Täckningskollen på Vinön, det vill säga mäta mobiltäckningen
på ön. Det ledde till att jag en lördag i oktober åkte runt på Vinön med en väska som innehåll
mobiltelefoner med abonnemang från olika mobiloperatörer. Varje telefon mätte hela tiden
mobiltäckningen där jag körde.
Hela Vinön kollades
Jag körde nästan överallt på vägarna på Vinön, till ”Frans hage”, Ångbåtsbryggan, Stora
holmen, Kesnäs, fiskehamnar på sydöstra sidan, Hasjö, Oxafallet, ner till Löfsäters och
parkområdet på norra ön.
Ny koll nästa år
Troligen blir det en uppföljning senare, då jag kommer att åka runt igen med väskan. Men
det blir kanske nästa sommar när vi är betydligt fler som ska dela mobilkapaciteten än under
en mulen lördag i oktober.
Resultatet av täckningskollen
Resultatet av täckningskollen kommer att publiceras på webbplatsen
www.tackningskollen.se. Jag vet inte när publiceringen sker, men jag kan meddela i Ö-bladet
när allt är klart.
Varför görs täckningskollen?
Det finns flera anledningar till att göra täckningskollen. Bland annat görs det för att se om
mobiloperatörerna verkligen håller vad de lovar när de redovisar den geografiska
mobiltäckningen.
Örebro kommun kommer att använda resultatet av
täckningskollen i hela kommunen i sitt planeringsarbete och
det kommer också att finnas med som ett av flera underlag för
olika beslut i den framtida samhällsutvecklingen i stort.
För oss på Vinön får vi med täckningskollen bevis för hur de
verkliga förhållandena ser ut och kan kanske gemensamt
påverka mobiloperatörer. Det är viktigt att påpeka att Örebro
kommun inte har egna resurser att göra speciellt mycket åt
detta, utan det är vi alla, ”marknaden”, som kan skapa en
opinion och på olika sätt försöka påverka mobiloperatörerna.
Men först måste vi se resultaten på kartan.
Gunilla Ohlsson

FÄRSKA
VINÖÄGG
hos

Peter och Carina
Tel 019–44 80 33

Kransar och buketter till gravsmyckning
och sedan dörrkransar till jul.
Lämna in din julbock för påklädning.

-----------------------------------------------------------

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

Kaffetårta

Smörgåstårta

175:205:235:280:-

Nu finns:

Öppet: söndag-torsdag om jag är hemma
samt fredag em och lördag fm.
För dagsaktuell information eller
önskemål ring tel. 019-44 80 50,
070-370 59 50
Varmt välkomna
Mona Blixt

250:310:365:450:-

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

------------------------------------------------------------

FOTVÅRD
Inga-Lill Sevefjord kommer till Vinön
tisdag 19 november

Tidsbeställning
Tel: 070-557 48 03

MASSAGE
Elisabeth Behr
zon- och
massageterapeut
kommer till Vinön
9 december.
Tidsbokning
Tel 070-399 58 08
telefontid: 8.00 – 9.00

Från utvärderingsmöte
om sommaren på Vinön
Vi var drygt 20 personer som träffades och
utvärderade sommaren. Birgitta Åberg Andersson
delade in oss i smågrupper och vi noterade på
postit-lappar sådant som vi tyckte var positivt,
och sådant vi tyckte att man skulle kunna
utveckla mer eller förbättra. Metoden gjorde att
alla kom till tals, och många frågor togs upp då
det var sju grupper.
Under det att den goda soppan åts sorterades lapparna upp på tavlan, och grupperades efter
ämne/frågeställningar.
Bland de positiva sakerna nämndes att folk känner sig välkomna ut, och att vi hjälps åt med många
olika saker.
Vidare att det finns många sommarverksamheter, att det är bra med fast sommarturlista på färjan
och att relationerna till färjepersonalen är bättre än de har varit tidigare.
Att marker hålls öppna, att man kan köpa lokalproducerade och -fiskade varor på ön, att det är fint
vid norra badet och att det är mycket folk på sommaren uppskattas, liksom att det inte är fullt lika
mycket folk på vintern.
Mycket återfanns under bägge rubrikerna. Precis som någon tyckte att toaletterna vid norra badet
sköttes bra, så tyckte någon annan att den delen kunde förbättras. Däri ligger nog också att ha någon
annan lösning.
Vi kan också marknadsföra ön bättre på olika sätt, förtursköerna kunde fungera bättre, ha mer
aktiviteter året om (den senaste veckan har jag varit på fyra möten på skolan, just nu är jag ganska
nöjd), hjälpas åt med arbetsuppgifter och SSRS/brandvärnet och ha fler danskurser med instruktör.
Trafikmoralen får både ris och ros, någon tycker att det är mindre buskörning medan någon annan
tycker att det fortfarande finns en förbättringspotential. Framför allt efterlystes färre fyllekörningar.
Beredskap på färjan vill vi förstås ha tillbaka.
Bättre telekommunikation samt swish i missionshuset efterlystes.

Det här var en del av vad som sades. Sammanfattningen är på
tre sidor. Dessa sätter jag upp på skolan, och om någon vill ha
dem så får ni höra av er.

Åsa Ödman

Rapport från möte om vatten, avlopp och
energi med Lennart Andersson från SRF
För att få veta lite mer om olika miljöfrågor hade Lennart
Andersson från Söderhamns skärgårdsförening bjudits in för
att berätta mer om frågor som rör vatten, avlopp, solenergi
och biogas. Lennart sitter med i styrelsen för Skärgårdarnas
Riksförbund (SRF) och leder även SRF:s grupp om miljö och
förnybar energi. Förslaget att få ut Lennart kom på workshopen
om energifrågor med Smilegov i augusti.
Efter att RoseMarie hade hälsat alla välkomna tog Birgitta över och inledde med att det är
passande att på FN-dagen ta upp frågor som rör miljö och hållbarhet eftersom det är en av FN:s
mål. När det gäller dagsläget för avloppsfrågan på Vinön så bevakar en arbetsgrupp frågan.
Mötena i arbetsgruppen är öppna och har tidigare och kommer även fortsättningsvis att
annonseras om i Ö-bladet. Intresserade är varmt välkomna att vara med. Efter det studiebesök
som gjordes till Södra Väringen så har arbetsgruppen fått ett PM som tar upp viktiga frågor och
som kommer vara ett stöd i det fortsatta arbetet. Mötesdeltagarna fick en kopia på PM.et och den
som är intresserad av att läsa det kan kontakta Birgitta. Kommunens tidsplan för inventering av
VA-frågor är försenad eftersom fler områden har tillkommit till planen, och Örebro kommun
håller nu på att revidera planen. Arbetsgruppen kommer att fortsätta med frågan och mer
information kommer i kommande Ö-blad.
Egna miljölösningar
Lennart börjar med att berätta lite om sig själv och om de erfarenheter som har gjort att han har kommit att intressera sig för miljöarbete. Lennart är ju en av sju styrelseledamöter i Skärgårdarnas
Riksförbund som består av 15 medlemsorganisationer varav SIKO
representerar alla föreningar i Stockholms skärgård och BSR
representerar alla föreningar i Bohuslän. Lennart hör själv hemma
på en ö i Söderhamns skärgård. Ön är till stor del klippor och
lösningar för vatten, och avlopp är lite knepiga. Det fanns inte så
många system att ta efter så Lennart hittade på och gjorde egna
lösningar som han visade bilder på. För sina enkla men praktiska
lösningar på ön fick han ett miljöpris från Söderhamns kommun.
På bilden syns balsaminer som frodades tack vare gråvatten från stugan på ön. Lennart berättade
också om läget i Östersjön med algblomning och bottendöd.
Avlopp
Det finns ca 700 000 enskilda avlopp i Sverige och ungefär hälften är inte godkända, 130 000
avlopp är olagliga. De riktlinjer som kommit från myndigheten HaV ser ut så här:
Regler för små avlopp
• Du skall känna till de risker för miljön och människors hälsa som avloppet kan tänkas
orsaka.
• Du utför de skyddsanordningar och försiktighetsåtgärder som inte är orimliga för att
undvika olägenhet för människors hälsa och miljö.
• Du skall välja den lämpligaste platsen för avloppet
• Du skall sträva efter att hushålla med resurser och sluta kretslopp.
• Du vid val av produkter ska välja den som orsakar minst skada för miljön.

Vi som bor nära vatten ligger i ett område som har hög skyddsnivå och traditionella avlopp
klarar inte den högre skyddsnivån. Det finns dock en hel uppsjö av fabrikat på
avloppsanläggningar som klarar de högre kraven. Information om dessa finns på SRF:s hemsida
och i tidningen Vi skärgårdsbor som görs utav Eva här på Vinön. Lennart är flitig med att lämna
in bidrag till tidningen och i nästan alla nummer finns det exempel på lösningar inom miljö och
energiområdet.
För den intresserade kan man läsa mer på följande hemsidor:
www.avloppsguiden.se
www.smaavlopp.se
www.naturvardsverket.se/smaavlopp www.skargardsforeningen.se
www.konsumentverket.se
Solenergi
Efter fikapaus fortsatte Lennart med att berätta om solenergi, i lite olika former med fokus på
solvärme och sol-el. Det finns ju många olika initiativ på området som Lennart har följt under
ganska många år och vi kunde kolla upp läget precis just den här lördagen och kunde se att solen
gav både värme och sol-el trots att vi var i slutet på oktober. Vi diskuterade också lite lagringsmöjligheter och tekniska detaljer. SRF var under förra året på ett studiebesök till Energikullen i
Katrineholm och Egen Els provanläggningar, och vi fick reda på att Egen EL- ETC just nu köper
in solceller till en solel-park och att man kan köpa solceller till rabatterat pris. Lennart berättade
också om ett hus som tagits fram som är gjort av iso-timber vilket är väldigt isolerade, det har
solelpaneler, solvärmepaneler och för att klara vintern alstras el och värme med hjälp av en
stirlingmotor som går på pellets som kommer från tillverkningen av huset. Detta hus är alltså
självförsörjande på energi i ca 20 år, vilket låter helt fantastiskt.
Biogas
Som avslutning berättade Lennart om de biogas-anläggningar
han följt för SRF:s räkning. Han har ännu inte hittat en lite
mindre anläggning som fungerar och som skulle kunna passa på
en liten ö. Han följde en anläggning i Färila som hade 56 kor som
skapade massan till biogasen. Han har även följt ett projekt i
Söderhamns kommun med containrar, som verkade bra, men där
man inte riktigt får till omvandlingen på ett bra sätt.
Läs gärna mer på SRF:s hemsida. Använd för närvarande den gamla adressen, www.skargardarnasriksforbund.se
HEM / ARBETSGRUPPER / ARBETSGRUPPERNA / MILJÖ & ENERGI

Det här var ett litet axplock av det Lennart berättade om och eftersom jag har hört eller läst om
flera av de områden Lennart pratade om så var det här ungefär det jag uppfattade. Den
presentation vi fick finns kvar på ön på ett USB-minne så den som är intresserad får gärna se
presentationen men det blir ju inte samma sak som att höra Lennart. De olika varianterna på
avloppslösningar som klarar högre skyddsnivå finns också på USB-minnet. Jag tror att det är fler
med mig som tycker att det var helt klart värt att avsätta en förmiddag för att få lyssna på någon
som berättar om sitt stora intresse för miljöfrågor inom olika områden. Så tack till Lennart för att
du tog dig tid att komma!
Tack också till Birgitta för sitt engagemang och till Yvonne som tog sig tid att komma och hjälpa
till med fikat!
Vid tangentbordet RoseMarie Hellén

4 ROLIGA JULPYSSEL
Kottar är miljövänliga, trendiga och billiga – och väldigt vackra. Du kan pynta enkelt med
några kottar på ett fat eller limma dem till ett rustikt mönster som blir effektfullt till
skira blommor. Låt julen börja med naturens eget pynt, det är ju ofta det allra finaste!
Här bjuder vi på våra 4 roligaste pysselidéer.
Dekorera trappräcket med härliga vintergröna kvistar och doftande eukalyptusblad och
rikligt med gran- och tallkottar. Det går åt en hel del material men är inte alls svårt att
göra.
1. JULSTÄMNING I TRAPPAN
Det här behövs: Kvistar av vintergröna växter – även kvistar
med kottar, spoltråd. Eventuellt lösa kottar.
Gör så här
1. Klipp till kvistarna i jämnstora bitar.
2. Börja nederst på trappräcket och bind fast kvistarna
bukettvis med spoltråd. Gå uppåt och täck över gamla
bindstället med nästa bukett. Bäst blir det om kottarna sitter
på kvistar och kan bindas in i buketterna.
3. Om du inte har kvistar med kottar kan du fästa dem genom
att vira lite spoltråd diskret runt kotten och fästa in under
kvistarna.
2. VAS AV KOTTAR
Har du inte den snyggaste vasen till snittblommorna gör du den
förstås själv! Med kottar hemma har man alltid en möjlighet att
göra något fint.
Det här behövs: En vas eller avklippt petflaska, kottar, hönsnät
och snittblommor.
Gör så här
1. Sätt ihop nätet till en ganska stor cylinder och klipp till den i
passande höjd. Gör den så vid att det blir lagom plats för kottar
mellan vas och nät.
2. Placera nätet på ett fat och sätt vasen eller den avklippta
petflaskan med vatten mitt i cylindern.
3. Fyll nätet med tallkottar.
4. Fyll vasen med önskade snittblommor.

Det finns så mycket som går att skapa av kottar – varför inte en
strikt kotteboll med busig murgröna att ha på bordet!
3. KOTTEBOLL MED MURGRÖNA
Det här behövs: Oasisboll, provrör (från blomsterhandeln),
limpistol, tallkottar, murgröna och mossa.
Gör så här
1. Tryck ner ett par provrör från ovansidan i oasisen.
2. Limma fast tallkottar runt hela oasisbollen med en limpistol.
3. Fyll provrören med vatten och stoppa ner några rankor av
murgröna.
4. Täck till sist provrören med mossa.
En krans behöver inte sitta på dörren utan kan med fördel bli en fin bordsdekoration.
Kottar, mossa, echeveria och julrosor bildar en lite annorlunda krans i fin harmoni.
4. FINASTE KRANSEN
Det här behövs: Halmstomme, limpistol, grankottar,
provrör (från blomsterhandeln), echeveria, mossa,
julrosor.
Gör så här
1. Limma fast grankottar på utsidan och insidan av en
halmstomme.
2. I mellanrummet som bildas ovanför stommen kan du
stoppa ner små provrör (köp i plast i blomsterhandeln).
Fyll upp med mossa och fetbladsväxten echeveria.
3. Dekorera med julrosor i rören, som du fyller med
vatten.
Tips!
Det är fritt fram att samla in kottar som ligger på marken men man får inte utan
tillstånd plocka kottar direkt från träden. Kring advent och jul har hobby- och
blomsterbutiker stort utbud av olika slags kottar som t ex gran, tall, lärk, cryptomeria
och al.

Eftersom några familjer på Vinön just nu tagit ner några stora tallar finns det
gott om tallkottar att plocka på marken. Dessa dekorationer hittade jag på
nätet på Hemmets hemsida ( http://hemmets.se/4-roliga-julpyssel/ ). Kanske
något att pyssla med till jul?
Hälsningar Christina J

TEXMEXSOPPA
4 port
300 g nötfärs
2 msk smör
2 gula lökar
2 vitlöksklyftor
2 röda paprikor
2 msk tomatpuré
2-3 msk tacokrydda
1 l köttbuljong
1 burk (400g) kidneybönor
2 dl matlagningsgrädde
Tillbehör: ett gott bröd
Gör så här
Bryn färsen i smöret. Skala och hacka lök
och vitlök. Kärna ur och tärna paprikan, fräs
med färsen. Tillsätt tomatpuré, tacokrydda
och buljong. Sjud ca 5 min. Tillsätt bönorna
samt grädden och låt allt bli varmt.
KÖTTFÄRSSOPPA
4 port
1 gul lök
1 palsternacka
2–3 morötter
250 g malen blandfärs
1 liter vatten
2 tärningar köttbuljong
1 msk tomatpuré
20 strån spagetti
salt och peppar
Gör så här
Skala och hacka löken. Skala och riv
palsternacka och morötter. Fräs lök och
blandfärs i en gryta. Vänd ner rotsakerna,
tillsätt
vatten,
buljongtärningar och
tomatpuré. Koka upp soppan och bryt ner
spagetti. Låt soppan koka på svag värme 5–
10 min. Smaka av med salt och peppar.
Servera med nyklippt persilja och ett gott
bröd.
KRÄMIG ALLT-I ETT-GRATÄNG
Suverän bjudrätt som kan förberedas långt i
förväg.
4 port
Ugn 200°
800 g potatis, mjölig sort
1 skivad tomat
2 dl grädde
1 dl riven ost
Köttfärssås
1 hackad gul lök

500 g köttfärs
1 msk olja
2 tsk salt
2 krm peppar
1 tärnad squash
1 tsk torkad basilika
400–500 g krossade tomater
2 msk tomatpuré
1/2 tsk salt
2 krm peppar
Garnering & servering
ev färsk basilika
grönsallad
Gör så här
Köttfärssås:
Bryn lök och köttfärs i olja i en stor
stekpanna. Tillsätt resten av ingredienserna
och koka upp. Skala och skiva potatisen tunt.
Skiva
tomaten.
Varva
potatis
och
köttfärssås i en smord, ugnssäker form. Häll
över grädde. Lägg tomatskivorna som en
sträng mitt i och strö riven ost över hela
ytan. Stek i ugnen ca 1 tim och servera med
sallad.
KÖTTFÄRSCRÈPES MED OST OCH
PAPRIKA
Crêpes är det franska ordet för tunt
gräddade pannkakor. Ofta används många
ägg. Här fyller vi dem med en härlig
köttfärsröra.
4 port/12 st
Ugn 225°
500 g köttfärs
1 strimlad gul lök
1 strimlad röd paprika
2 msk smör
3/4 dl tomatpuré
1 dl grädde
1 tsk salt
2 krm peppar
2 dl riven lagrad ost
Pannkakssmet
3 dl vetemjöl
6 dl mjölk
4 ägg
2 krm salt
smör till stekning
Gör så här
Bryn köttfärs, lök och paprika i smör.
Tillsätt tomatpuré, grädde, salt och peppar.
Sjud såsen några min. Blanda ner osten.

Pannkakssmet
Vispa ihop ingredienserna till smeten och
grädda tunna pannkakor, ca 18 cm i
diameter, 1–2 min. Vänd och grädda andra
sidan mycket snabbt. Håll dem varma under
folie. Fördela färsen på pannkakorna och
rulla ihop till crêpes. Servera med sallad.
Tips!
* Om du inte vill skära upp och äta rullarna
direkt, lägg dem på ett ugnsfat, strö över
riven ost och gratinera 10 min.
HÖSTLIG SVAMP- OCH FÄRSPANNA
Snabbt gjord bjud- eller vardagsrätt på
köttfärs med många goda smaker!
4 port
250 g svamp, tex champinjoner
2 strimlade paprikor
2 msk smör
2 krm salt
1 krm peppar
500 g köttfärs
3 msk tomatpuré
1/2 msk soja
1 msk balsamvinäger
1 msk senap
1/2 tsk salt
2 krm svartpeppar
1 tsk torkad basilika eller 1 msk hackad
färsk
2 dl grädde
2 dl vatten
2 msk kalvfond
Servering
bandpasta (tagliatelle)
tomater
Gör så här
Skär svampen i bitar och stek den med
paprikan i smör. Salta och peppra. Lägg upp
på ett fat. Bryn färsen. Tillsätt tomatpuré,
soja, balsamvinäger, senap, salt, peppar och
basilika. Blanda ner svampen och häll över
grädde, vatten och kalvfond. Sjud några min.
Servera pannan med kokt pasta och färska
tomater.
POTATISPIZZA MED KÖTTFÄRS
4 port
Ugn 225°
2 gula lökar, hackade
1 hackad vitlöksklyfta
margarin
300 g köttfärs

1 dl tomatpuré
1 dl buljong, tärning
1 tsk pizzakrydda
10 medelstora potatisar, ca 1 kg
1 tsk salt
1 ägg
4 tomater i skivor
1 tsk torkad oregano
2 dl riven ost
Gör så här
Fräs lök och vitlök mjuk, tillsätt köttfärs
och stek ihop. Rör så att färsen grynar sig.
Rör ner tomatpuré, buljong och pizzakrydda.
Låt koka sakta utan lock 10 min. Skala
potatisen och grovriv den, blanda med salt
och ägg. Bred ut potatisen i en väl smord
långpanna och stek mitt i ugnen 15 min.
Fördela färsen över potatisen, lägg på
skivade tomater och strö över ost och
oregano. Grädda mitt i ugnen ca 15 min.
Serveringsförslag: Sallad
Tips till köttfärsrätterna!
* All slags grädde fungerar i recepten.
Fetthalten avgör du själv, men vispgrädde
blir godast.
* Med köttfärs menas nötfärs men denna
kan
bytas
mot
lammfärs,
viltfärs,
kycklingfärs eller quorn.
GUDRUNS ÄPPELKAKA
Gräddas i 180º ca 30 min
6 äpplen
1,5 - 2,5 dl socker
2,5 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
1 nypa salt
100 g flytande eller smält margarin
1 ägg
Gör så här
Skala och klyfta äpplena och lägg i en
pajform. Blanda övriga ingredienser. Bred
smeten över äpplena. Grädda mitt i ugnen ca
30 min. Servera med vispad grädde, vaniljsås
eller vaniljglass.

Så är det dags för lite nya recept. Denna gång är
temat köttfärs. Köttfärs går ju att variera i
oändlighet men ofta tar fantasin slut och man
lagar ”det gamla invanda”. En lättgjord äppelkaka
är inte heller så dumt att avsluta soppmåltiden
med.
Smaklig måltid önskar Christina J
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vecka 45

1

söndag

2

måndag

3

tisdag

4

16 -17 Biblioteket öppet - biblioteksfika
Sophämtning

18.00

Brandövning

10.00

Öppet hus i missionshuset: Stig Karlsson spelar nyckelharpa,
Gunnar Staaf piano
Tjejträff

onsdag
19.00

vecka 46

5

torsdag

6

fredag

7

lördag

14.30 Cirkeln ”Vinön förr”

8

söndag

16 -17 Biblioteket öppet - biblioteksfika

9

måndag

Beställ mat!

12.30 Lunchservering i skolan Anmälan se annons

10 tisdag

Fars dag
Beställ mat!

Mobila Hälsomottagningen kommer till ön- tidsbeställning

11 onsdag

19.00 Tjejträff

12 torsdag

12.30

Lunchservering i skolan Anmälan se annons

13 fredag

vecka 47

14 lördag

15.00 På Värdshuset: Möte om SSRS - se annons
Kursavslutning i skolan Utomhuspedagogik lördag-måndag

15 söndag

16-17 Biblioteket öppet - biblioteksfika

16 måndag

Sophämtning

17 tisdag
18 onsdag
19 torsdag

Beställ mat!

19.00 Tjejträff
Fotvård Inga-Lill Sevefjord - tidsbokning
12.30 Lunchservering i skolan Anmälan se annons

20 fredag
21 lördag
22 söndag
vecka 48

10.15
14.30
10.00
19-17

Utbildning HLR och brandskydd 4 tim Obs! Anmälan se sparat annons
Cirkeln ”Vinön förr”
Gudstjänst Mikael Schmidt – kaffe
Biblioteket öppet - biblioteksfika

23 måndag
24 tisdag
25 onsdag
26 torsdag

Beställ mat!

19.00 Tjejträff - kransbindning
12.30 Lunchservering i skolan Anmälan se annons
18.00 Redaktionsmöte för Ö-bladet

27 fredag

vecka 49
december

28 lördag

14.30 Cirkeln ”Vinön förr”

29 söndag

16-17

Biblioteket öppet - biblioteksfika

1:a advent

30 måndag
1

tisdag

2

onsdag

18.00 Brandövning

Vad händer nästa månad på Vinön? Meddela redaktionen, så kommer det med i kalendariet.

