Lyskväll på Vinön Foto: Nikolaj Hautaviita

Några ord från redaktionen ...
Nu är augusti över och vi går in i första höstmånaden. I augusti har vi bland annat haft melodikryss
i bersån och lyskväll en blåsig dag som avslutades med en fantastisk kväll och många av oss har
väl kalasat på kräftor!
I augusti föddes också en ny vining, GRATTIS till Tor Folke Rolf.
I detta nummer av Ö-Bladet kan vi läsa sammanställningen från landsbygdsnämndens möte i juni
då en hel del aktuella frågor kom upp. Mobiltäckningen är ju ett problem härute och på mötet
bildades en arbetsgrupp, se info från den!
En annan arbetsgrupp är ”Vatten och avlopp” som informerar från sitt möte.
I september startar cirkeln ”Vinön förr”, tjejträffarna och i oktober de populära torsdags-luncherna,
se nästa sida!
Tack till alla som hjälpt till med Ö-bladet denna gång!
Månadens redaktör
Mariann Karlsson

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

Cirkeln ”Vinön förr” startar åter
lördagen den 3 september kl 14.30.
Arbetet med att göra klart boken fortsätter.
Än finns möjligheten …
Under två lördagar i juli fanns möjligheten att besöka
Studiecirkeln för att titta på vad som är skrivet om
husen på Vinön samt göra tillägg och justeringar inför
tryckningen under hösten. Det var många intresserade husägare som besökte Jan Fahlander och
Eva Svensson på scenen vid skolan. Nu fortsätter arbetet med dessa redigeringar. Än finns det alltså
möjlighet att komma med information om husen på Vinön. Besök gärna Cirkelns träffar under
september månad!
Eva Svensson, tel 070 926 65 15

Tjejträffarna startar höstterminen onsdag den 28 september kl 19.00.
Tjejträffarna och andra aktiviteter kommer att drivas som studiecirklar via
Studieförbundet Vuxenskolan
Första träffen planerar vi höstens aktiviteter

VÄLKOMNA gamla som unga!!!!

Nu finns möjlighet att köpa Restaurangchansen!
Finns både som bok och app,
beställ av Solveig tel 019-448081, 070-677 67 35 före 9 september.
Vinöns Kultur- och Hembygdsförening

UllaLena hälsar att torsdagsluncherna börjar
första torsdagen i oktober,
på mångas begäran blir det rårakor med fläsk.

Väl mött den 6 oktober!

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

Vinöpotatis, olika grönsaker samt snittblommor.
Öppet: söndag – fredag och lördag fm
För dagsaktuell information eller önskemål ring:
019-44 80 50, 070-370 59 50
Varmt välkomna
Mona Blixt

HÖSTEN 2016 FINNS VI VID VINÖNS SKOLA:
tisdag 23 augusti
tisdag 20 september
tisdag 18 oktober
tisdag 15 november
Boka tid på tel 019 – 602 30 21
måndag – fredag kl 9.30 – 15.30
Kostnad för besöket är 80 kronor
Frikort gäller

SJÄLVPLOCK – PLOMMON
Välkommen att självplocka plommon på Olsgården.
Det är tre träd bakom stora huset. 10 kr/liter.
Cecilia Lundholm

Bild Carina Engelien

Dragspelsklubben T-draget som hjälpte oss att komma fram till lösningen på Melodikrysset i bersån.

MOBILTÄCKNING VINÖN
Arbetsgruppen har nu tillskrivit de nätägare som vi är beroende av.
Vi söker där kontaktpersoner som vi kan arbeta vidare med för
förbättrad mobiltäckning.
Arbetsgrupp:
Ulf Johnsson
ulf.johnsson43@gmail.com
Anders Holm
ah@hma.se
Mikael Broström mikael@m-sys.se
Gunilla Olsson gunillao1959@hotmail.com

Kallelse till extra årsmöte i Norra Vinöns byalag
25e september kl 14:00 i skolan
I enlighet med årsmötesbeslutet skall vi anta nya stadgar och ombilda föreningen.
Dessutom kommer vi att ta beslut om att ansöka om bidrag för skötsel av Storaholmsgatan
för alla delägares räkning men i byalagets namn.
Då dessa frågor är av stor vikt för demokratin och ekonomin i samfälligheten är det en god
idé att närvara. Vill man diskutera frågorna till förgångs går det bra att vända sig till styrelsen.
Välkomna!/Johan Nilsson

Sammanställning av medborgardialog
på Vinön 2016-06-09
(Se även förra Ö-bladet!)

Vatten och avlopp
Man önskar att snabbt få en tidplan för anläggningen
av kommunalt avlopp som har diskuterats.
Intresserade av alternativa lösningar angående VA eftersom utbyggnadstakten inte går som
den ska. Det vatten som kommer genom Åsen är fantastiskt bra. Vi vill ha alternativa
lösningar. Utvecklingsgrupp även i denna fråga? Kumlin byter adresser med Carina Börjesson
och föreslår en studieresa till Eskilstuna.
Skapa en utvecklingsgrupp av den arbetsgrupp som redan finns.

Färjetrafiken
Ett stort problem är bristerna i färjetrafiken.
1. Det saknas sen kvällsfärja
2. Färjan ligger inte på Vinön viket den gjorde förr
3. Ingen jourtrafik vid akuta ärenden.
4. På sommaren kan färjan bli överfull och bussar inte kunna åka ombord.
Eftersom Trafikverket inte ställer upp så skulle kommunen kunna upphandla extratur för
enstaka kvällar. Den egna ”färjegruppen” behöver all hjälp den kan få.
Färjan är det enda som med säkerhet fungerar året runt.
Några ur personalen på färjan är nonchalanta och otrevliga.
Önskas en senare kvällsfärja till ön. Den sista går 21.30 på vardagar.
Det största problemet är färjetiderna och sommarens förturer för fastboende som inte
fungerar.

Mobiltäckning
Täckningen för mobilerna är dålig och måste förbättras för att skapa trygghet.
Det är svårt att få tag på färjan eftersom mobiltäckningen är dålig. Det finns utrustning som
kan förbättra täckningen berättar Rikard Wrenne (En form av slagsändare). Vem ska betala
dessa moduler? Går det att söka bidrag? Det finns motstånd på master? Nej det tror inte
Peter Kumlin… Gå ihop och hitta en färdig lösning. Hjälp Kumlin med kontakten, sök från
PTS. Vem ska betala? Det behövs inte mer än en mast på ön. Vilka alternativ finns? Tips från
Ln: Bilda utvecklingsgrupp och undersök dessa frågor. Ulf är given. Kristin skickar info till
Peter Kumlin. Projekteringen är det största jobbet. Förarbetet är det viktigaste.
Ulf Jonsson, Anders Holm, Kumlin m.fl. kan vara med i gruppen.
Mobiltäckningen är viktigare än bredbandsfiber.
Dålig mobiltäckning!

Bostäder
Byggandet av ett mindre seniorboende önskas. Nu måste ju åldringar flytta ifrån ön när de
inte klarar sin egen fastighet.
Bostadsfrågan är ett bekymmer då banker inte ger lån för nybyggnation.

Ångbåtsbryggan
Ångbåtsbryggan var öns livlina innan det fanns färjor. Ångbåtsbryggan gick till Örebro och
Stockholm. Platsen där ångbåtsbryggan finns är en allmän mark. Det finns en önskan att
anlägga båtar där igen, framförallt stora båtar. En totalrenovering behövs. Kostnad för att
göra i ordning ångbåtsbryggan? Det finns båtar som vill köra fram och tillbaka. Norén Linden
ska köra båten.
Ångbåtsbryggan?

Blåljusfrågan
Vem är övergripande ansvarig om ex. Trafikverket och räddningstjänst inte kan komma
överens om vilken verksamhet som ska prioriteras?
Möjlighet att larma med dålig mobiltäckning?!
Vad händer med säkerheten när det är 800-100o människor på ön exempelvis under
midsommarhelgen?
En extra kajplats, både på Vinö- och Hampetorpssidan, skulle gynna Vinöborna på flera sätt.
Bl.a. säkerhetsmässigt. Detta har tidigare lovats av både kommunen och regionen.
Det skulle behövas övningar för att undersöka hur larmkedjan fungerar.

Turistnäring
Finns stor efterfrågan av dagsturister. Vinöborna klarar inte av att ta emot dem rent
hygieniskt. Det finns heller ingen turisminformation i Hampetorp. Toaletter och sanitet är
det viktigaste.
Städning av strand och bryggor. Förra året skötte Thomas stranden. Rikard har i uppdrag att
lägga i och upp bryggan. Kolla med fritid och Rikard. Strandstädning har ingen skött.
Toaletterna på den norra delen finns. Vem sköter dem? Tekniska nämnden/fritid? Ln och Le
tar på sig att undersöka saken.
Stranden är delad i två. Ena är privat men hyrs av kommun. Resten ägs av norra byns
samfällighet (byamark). Toaletterna står på samfällighetens mark. En varm sommardag är de
hemska. De vill ha en permanent toalett. Mulltoa. Vi måste hitta vem som är ansvarig i detta
säger Kumlin. De behöver en part att prata med. Dessa sköts av Lars som är egenföretagare.
Han sköter om dem och kommunen anlitar honom. Kanske Janne Larsson på Fritid. Ge Janne
Larssons adress till Peter Kumlin. Samma problem vid färjan. Vem tar hand om soporna?
Måste få hjälp av när det kommer många människor.

Örebrokompaniet bör bjudas in för att diskutera turistinformation angående Vinön.
 Informationsskyltar vid riksvägen.
 Vem sköter toaletter, stranden, soporhämtning och bryggor?
 Bilda en utvecklingsgrupp angående toalettfrågan.
 Fasta toaletter, både vid badplatsen och färjeläget.
 Toaletten på badplatsen städas inte, trots att det är en kommunal badplats.
 För få soptunnor, vem tömmer?
 Toaletterna räcker inte till. Luktar illa då man inte tömmer. Vem tömmer?
 Behov av ytterligare en grillplats då det är många som badar och vill grilla vid norra
badet.
 Vem tömmer soptunnan för engångsgrillar?
 En bensinstation för båttrafiken skulle kunna vara en toppsatsning för turismen
sommartid.

Arbetsgrupper, verksamhet och evenemang på Vinön
En rad arbetsgrupper har bildats på ön för olika arbetsuppgifter och samtliga är medlemmar
i den lokala hembygdsföreningen, som därigenom är ett bra samarbetsorgan.
”Utvecklingsgrupper” för en specifik fråga= befintliga arbetsgrupper.
”Utvecklingsgrupper” på Vinön:
 Blåljusgruppen.
 Ö-bladet.
 Evenemangsgrupp.
 Fastighetsgrupp- gemensamma.
 Stödgrupp, Sjöräddningssällskapet.
 Vatten och avlopp.
 ”Servicegrupp”.
 Tjejgruppen.
 Vinön förr.
Hembygdsföreningen har minst en sommargäst i styrelsen.
Ö-bladsgruppen. 5-6 medlemmar. Utgivning en gång i månaden. Viktigt med samma
information till alla på ön. Hembygdsföreningen står för tryckkostnaden.

Det finns tre hjärtstartare på ön.
VA- gruppen. Fem medlemmar.
Konst- och hantverksutställning under
sommartid.
Tjejträffar en gång i veckan.
Julmarknad.

Övrigt
Fungerande biblioteksfilial- social samvaro.
Uppmaning att Landsbygdsnämnden kan skicka information till hembygdsföreningen som de
kan sätta upp på informationstavlan.
Det bästa med att bo på Vinön är att det är lugnt och tryggt, man behöver inte låsa dörren
eller bilen, ett utmärkt samarbete mellan människor, tillgång till natur och bad. ”Förstår inte
varför så många vill bo inne i stan”.
Vill ha undantag från ev. utökat strandskydd på Vinön. ”Det blir inget kvar av ön”
Sammanställningen kommer från Landsbygdsnämnden

Vinöns Örtbod
Vi vill hälsa och tacka för den här säsongen från Vinöns Örtbod. Vi har haft
en härlig sommar och flera nya växter i sortimentet till glädje för många.
Tavelutställningen i den röda boden visade sig vara mycket uppskattad
och det kommer upp igen med lite större utbud
nästa sommar.

Hjärtligt Tack för all visad uppskattning
och glada tillrop!
Ingrid med familj

Vi vill bjuda in till 60-årsfest för Birgitta på Vinöns Värdshus lördagen
den 29 oktober kl 16.30!
Ev specialkost meddelas i god tid.

Anmälan till Elsa senast den 14 oktober på telefon 070 66 20 985
eller maila till elsa.mard@hotmail.com

Välkomna hälsar Ingemar, Johan, Peter och Elsa

ARBETSGRUPPEN VATTEN OCH AVLOPP
MINNESANTECKNINGAR FÖRDA VID MÖTET 16-08-01
Birgitta hälsade alla välkomna. Under deltagarpresentation avnjöts kaffe/te med god kaka.
NULÄGE – TIDSPLAN
Hjälmaren är kraftigt övergödd på grund av länge åsidosatt avloppsunderhåll.
Vattenprover tagna tidigare i olika brunnar med delvis mycket dåliga resultat. Borrade brunnar har
ofta saltvatten.
Fritidshus finns utan bygglov för avlopp. Vinön har för närvarande få godkända avlopp. Alla fastigheter
har skyldighet att ha godkända avlopp. Kommunen är tillsynsmyndighet för alla typer av avlopp.
Efter påstötning finns numera Vinön med i Örebro kommuns projekteringsplaner. Tidigare tidsplaner
är skjutna på framtiden. Eventuellt kommer en ny tidsplan beslutas till hösten.
PLANERING AV NÅGRA OLIKA STUDIEBESÖK FÖR ALTERNATIVA LÖSNINGAR
Larz Lundberg, politiker i Landsbygdsnämnden, har lovat att hjälpa till att visa på olika lösningar.
Vi kan även få hjälp från kommunens tjänstemän i Landsbygdsnämnden.
Gruppen planerar till hösten studiebesök till olika enskilda befintliga lösningar. Gruppen behöver
större kunskap i vatten/avloppsfrågor. Inbjudan till studiebesöken kommer att aviseras i Ö-bladet.
De lösningar som eventuellt kan bli aktuella måste kommunen ha detaljerade uppgifter om för att
kunna besluta om tillstånd.
INFORMATION FRÅN LANDSBYGDSNÄMNDEN (9 JUNI)
Birgitta informerade lite från mötet och berättade att man bland annat kan söka projektpengar från
Länsstyrelsen, kommunen med flera.
DELTAGARLISTA
Hans Åhlén och Maj Britt Wahlberg, Ingemar Andersson, Johan Wahlström (Bernsveden),
Sören Linder, Bertil Norell, Birgitta Åberg Andersson, Ulf och Christina Johnsson.

Vid pennan/ Ulf och Christina Johnsson

MASSAGE
Elizabeth Behr, zon- och massageterapeut kommer till Vinön
den 21 september.
Tidsbokning: 070-399 58 08
Telefontid kl 08.00 – 09.00

SUPERFÄLLAN: 4 INGREDIENSER SOM HÅLLER
BANANFLUGAN BORTA!
Nu är bananflugorna här och irriterar oss mer än någonsin. Men det finns ett
riktigt smart och enkelt sätt att bli av med dem!
Bananflugan är pytteliten och egentligen inte så
kaxig, som till exempel myggan eller bromsen. Men
den är ändå långt ifrån välkommen när den invaderar
våra hem och sprutar ägg på vår mat. Som tur är
finns det ett smart och enkelt sätt att bli av med
dem.
Så här gör du en superfälla med 4 ingredienser:
Blanda 1 dl vatten, 1 dl vinäger och 2 msk honung i en burk, skål eller flaska, och
toppa med några droppar diskmedel.
Honungen och vinägern lockar till sig flugorna, och diskmedlet bryter ytspänningen som gör att flugorna direkt sjunker och drunknar. Och det går inte att byta
ut ingredienserna. Välj inte socker i stället för honung, eller sprit i stället för
vinäger, för då är risken att flugan hittar något godare. Använd detta recept så
har du skapat en fälla för alla bananflugor i din närhet!
SUPERKNEPET: SÅ HÅLLER DU SALLADEN FRÄSCH LÄNGRE!
Färdigskuren och sköljd sallad på påse är ett smidigt alternativ om du vill spara
några minuter i köket. Med det här smarta tricket håller du dessutom din sallad
fräsch längre!
Med det här enkla knepet får du en fräsch sallad flera dagar
extra. Att köpa färdigsköljd sallad på påse kan tyckas en aning
slött, men visst är det riktigt bekvämt när man helt enkelt inte
orkar ta fram kniven, skärbrädan och durkslaget? En nackdel
med färdigskuren sallad i plastförpackning är dock att den tenderar att bli
slemmig och förstörd efter bara några dagar i kylskåpet.
Men aldrig mer. Testa det här smarta knepet nästa gång du köper hem en påse
sallad – det fungerar garanterat!
Så håller du salladen fräsch längre:
1. Öppna förpackningen. 2. Lägg i några vikta ark hushållspapper. 3. Klart!
Hushållspappret suger upp fukten som annars förstör salladsbladen och gör att
din påse håller ytterligare några dagar i kylskåpet.

Det är vederkvickande att odla!
Odlingssäsongen 2016 börjar avrundas så smått och kan ju summeras som torr,
det är sådana här somrar som idén om att dra bevattning med sjövatten över hela
ön känns aktuell igen. Jag har ju för första gången på ganska många år lagt mest
energi på att odla i trädgården hemma runt huset och det har varit härligt! Det har
också varit trevligt att åka över ön och titta ut över i alla fall en frodig potatisåker,
och glatt sig åt de skatter som göms i jorden. ”En dag utan potatis är en förlorad
dag” sa en god vän till mig för många år sedan.
Till nästa odlingssäsong ska jag nog fundera lite på vad som egentligen äts i
hushållet. Om det bara är en som äter squash behöver man nog bara en squashplanta. Om det bara är två som äter tomater och fyra som äter gurkor så kan det
vara en bra idé att odla mer gurka än tomater inte tvärt om som nu. Man kan ju ta
reda på tomat och squash till senare men frossandet
av det som är färskt har också sin charm. Nu har jag
och familjen nästan fått äta så mycket gurka vi orkar
ändå tack vare snälla grannar men ändå.
Något som varit lite bekymmersamt under odlingssäsongen har varit avsaknaden av dill till kräftkokandet. Dill är svårodlat, i sydligare länder är det
jättesvårt att få bra dill eftersom den behöver jämn
tillgång till vatten. Det som jag tror tog kål på mycket
av årets dill var jordlopporna. Jordlopporna går hårt
åt dillen när den är späd och särskilt när det är varmt
och torrt. Det man kan göra är att vattna mycket och
strö över aska, det säger ”Växtskydd i trädgården”
kan hjälpa. Dill är ju också enormt näringskrävande
så det gäller ju också att hålla ogräset borta. Att odla
dill under en sådan här sådan här torr sommar är en
konst. Jag vill påpeka att bilden på dillen är från ett
annat år, då barnen var mindre men det är ju så här vi vill ha vår dill. Det är inte
jag som har odlat dillen på bilden.
En annan liten krabat som har gått till attack men på mina kålplantor är kålfjärilen
och dess larver. För att freda mina kålplantor en smula har jag haft gamla gardiner
över plantorna, oerhört fiffigt tyckte jag, det tyckte också trädgårdssniglarna som
stormtrivdes i denna fuktiga miljö, så jag tog bort gardinerna och nu har
kålfjärilslarverna tagit över. Den enda trösten är att vi i familjen just nu har som
nöje att jag samlar larver och sen kan man gå ner till sjön och mata fiskarna med
dem. Jag anser mig vara en djurvän men kålfjärilslarver har jag inget till övers för,
det är riktigt roligt att se fiskarna mumsa i sig dem. Det är kanske inte lika
romantiskt att säga att man ska ut i trädgården för att plocka kålfjärilslarver som
att exempelvis plocka rosor men ändå!
Hälsningar 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:

Vinöns Bibliotek

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

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

KLADDIGA CHOKLADMUFFINS
10 st
Ugn 225°
100 g margarin
2 ägg
2½ dl strösocker
2 dl vetemjöl
1 tsk vaniljsocker
1 krm salt
5 msk kakao
Gör så här
Smält matfettet i en kastrull och låt det svalna
lite. Vispa ägg och socker vitt och pösigt.
Blanda mjöl, vaniljsocker, salt och kakao i en
djup tallrik eller liten skål. Häll ner
mjölblandningen i ägg och sockret. Vänd till sist
ner matfettet. Ställ cirka 10 muffinsformarna
på en plåt. Fyll dem till 3/4 med smet. (Jag fick
ihop 11 stycken i en muffinsplåt). Grädda
muffinsen i cirka 8 minuter långt ner i ugnen.
Låt svalna i muffinsformen om du använder en
sådan. Sikta gärna på lite florsocker precis
innan servering.
SAFTIG HASTKAKA MED BÄR
8–10 bitar Ugn 200°
100 g smör
3 dl vetemjöl
2 dl strösocker
1½ tsk bakpulver
2 ägg
3/4 dl mjölk
Fyllning
2–3 dl blandade bär
Gör så här
Smält smöret. Ta kastrullen från värmen. Rör i
resten av ingredienserna förutom bären. Bred
ut smeten i en smord och bröad form, ca 24 cm
i diam, helst med löstagbar botten. Strö på
bären. Grädda i nedre delen av ugnen 30–35
min. Servera gärna med en klick vispad grädde.
MINTCHOKLADBITAR
ca 38 st
Ugn 175º
3 ägg
3 dl strösocker
150 g smör
1½ dl mjölk
4 droppar pepparmintsolja
4 dl vetemjöl
3 tsk bakpulver
1 msk vaniljsocker
4 msk kakao

Glasyr
200 g mintchoklad eller
200 g mörk choklad + 5-6 droppar
pepparmintsolja
2 msk smör
Dekoration: polkagrisspån
Gör så här
Vispa ägg och socker poröst. Smält smöret,
tillsätt mjölken och låt blandningen svalna.
Tillsätt pepparmintsoljan. Rör ner i äggsmeten.
Blanda vetemjöl, bakpulver, vaniljsocker och
kakao väl i en skål. Sikta ner de torra
ingredienserna i äggsmeten och rör tills allt
blandats. Bred ut smeten i en långpanna (30x40
cm) med bakpapper. Grädda i nedre delen av
ugnen 25-30 min.
Glasyr: Smält chokladen i vattenbad eller
mikron. Klicka i smöret och rör tills det smält.
Bred glasyren över den kalla kakan och låt den
stelna. Skär kakan i rutor med vass kniv.
Dekorera ev med polkagrisspån.
BROWNIES
10 bitar
Ugn 175°
100 g smör
1½ dl strösocker
2 ägg
75 g mörk choklad
1 dl valnötter
1 dl potatismjöl
2 msk kakao
1 tsk bakpulver
1 tsk vaniljsocker
Gör så här
Rör smör och socker vitt och poröst. Rör ner
äggen, ett i taget. Smält chokladen i mikron.
Hacka valnötterna och vänd ner i chokladen.
Blanda potatismjöl, kakao, bakpulver och
vaniljsocker.
Rör
ner
choklad
och
mjölblandningen i äggsmeten. Häll smeten i en
liten långpanna, 25x30 cm, klädd med
bakpapper. Grädda mitt i ugnen 25-30 min,
kakan ska vara lite kladdig i mitten. Låt svalna.
Servera i bitar, ev med gräddklick och bär.
KALASRULLTÅRTA
10-12 bitar
3 ägg
2 dl strösocker
2½ dl kokosflingor
¾ dl potatismjöl
2 tsk bakpulver

Ugn 225°

2 msk kokosflingor
2 dl vispgrädde
200 g färska jordgubbar eller andra bär
Gör så här
Vispa ägg och
socker
pösigt. Blanda
kokosflingor, potatismjöl och bakpulver och
vänd ner i äggsmeten. Se till att det blandas
ordentligt. Klä en långpanna, 30x40 cm, med
bakpapper. Häll upp smeten och bred ut den
jämnt. Grädda mitt i ugnen 5-10 min. Strö
kokosflingor över kakan. Stjälp upp den på
bakpapper och låt en svalna med långpannan som
lock. Vispa grädden. Skölj och snoppa
jordgubbarna och skiva dem (gärna med en
äggskärare). Fördela grädde och jordgubbar
över bottnen och rulla ihop. Skär i skivor och
njut!
LJUVLIGA VANILJRUTOR I LÅNGPANNA
42 rutor
Ugn 200°
500 g smör
10 dl vetemjöl
4 dl strösocker
4 msk vaniljsocker
1 msk bakpulver
Fyllning
4 ägg
2 dl kesella
5 dl crème fraiche
3 dl strösocker
1 msk vaniljsocker
Garnering
florsocker
Gör så här
Arbeta snabbt ihop smör, mjöl, socker,
vaniljsocker och bakpulver till en smuldeg i en
matberedare. Tryck ut hälften av smuldegen i
en långpanna, 30×40 cm, med bakpapper.
Fyllning: Blanda ägg, kesella, crème fraiche,
socker och vaniljsocker. Häll fyllningen över
degbottnen i långpannan. Smula resten av degen
ovanpå fyllningen. Grädda kakan mitt i ugnen ca
30 min. Pudra över florsocker precis före
servering.
Tips! Om du har en mindre matberedare kan du
behöva göra degen i två omgångar. Mät upp
halva mängden av ingredienserna och arbeta
ihop. Tryck ut degen i långpannan, häll på
fyllningen och arbeta sedan ihop resten av
degingredienserna och smula på toppen.

SAFTIG MOROTSKAKA I LÅNGPANNA
ca 28 rutor Ugn 175°
200 g smör
300 g morötter
4 ägg
4 dl strösocker
3½ dl vetemjöl
2½ tsk bakpulver
1 tsk malen kanel
100 g hackade hasselnötter
Topping
125 g mjukt smör
200 g philadelphiaost
2 dl florsocker
1 tsk vaniljsocker
2 msk pressad lime
Garnering
1 dl hackade nötter
Gör så här
Smält smöret. Riv morötterna fint. Vispa ägg
och socker poröst. Blanda mjöl, bakpulver, kanel
och nötter. Rör ner detta i äggsmeten
tillsammans med smöret och morötterna. Bred
ut smeten i en långpanna (ca 25×35 cm) med
bakpapper. Grädda i nedre delen av ugnen 30–
35 min. Låt svalna.
Topping: Vispa samman ingredienserna och bred
den på kakan. Låt stelna i kylen. Skär kakan i
rutor. Garnera med hackade nötter.
SAFTIGA HALLONRUTOR I LÅNGPANNA
ca 24 st
Ugn 175°
200 g smör
5 ägg
5 dl strösocker
6 dl vetemjöl
1 tsk vaniljsocker
1 tsk bakpulver
150 g vit choklad, hackad el knappar
150–200 g hallon
ca 50 g mandelspån
Gör så här
Smält smöret. Vispa ägg och socker lätt. Blanda
vetemjöl, vaniljsocker, bakpulver och vit
choklad. Vänd ner det i smeten växelvis med
smöret. Bred ut smeten i en bakpappersklädd
långpanna, ca 25×35 cm. Strö över hallonen och
sedan mandelspånen. Grädda i nedre delen av
ugnen 30–35 min.

Recepten denna gång kanske inte tillhör det allra nyttigaste man kan stoppa i sig men………… Ibland
behöver man i alla fall njuta av livets goda.
Lycka till med baket önskar Christina J
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vecka 35

vecka 36

1

torsdag

2

fredag

3

lördag

14.30 Cirkeln ”Vinön förr” startar höstterminen

4

söndag

16 -17 Biblioteket öppet - fika

5

måndag

6

tisdag

18.00 Brandövning

7

onsdag

14.30 Öppet hus i Missionshuset

8

torsdag

9

fredag

Beställ mat!

10 lördag
11 söndag
vecka 37

16-17

Biblioteket öppet - fika

12 måndag

Sophämtning

13 tisdag

Beställ mat!

14 onsdag
15 torsdag
16 fredag
17 lördag
18 söndag
vecka 38

16 -17 Biblioteket öppet - fika

19 måndag
20 tisdag

Hälsovård på väg – tidsbeställning

21 onsdag

Zonterapi och massage Elisabeth Behr-tidsbeställning

22 torsdag

Beställ mat!

Höstdagjämningen

23 fredag
24 lördag

26 måndag

14.00
15.15
16-17
18.00

Extra årsmöte i Norra Vinöns byalag i skolan
Gudstjänst i Missionshuset Mikael Schmidt -kaffe
Biblioteket öppet- fika
Redaktionsmöte

27 tisdag

19.00

Styrelsemöte

28 onsdag

19.00 Tjejträffarna startar höstterminen

25 söndag
vecka 39

Sophämtning
Beställ mat!

29 torsdag
30 fredag
oktober

1

lördag

2

söndag

SRF på Vinön
16-17 Biblioteket öppet -fika

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!

