Några ord
från redaktionen…
Sommar, sensommar, höst… Sensommaren är här och hösten väntar runt
knuten – men sommaren vill inte ge sig! De sista veckorna i augusti har
bjudit på ett riktigt kanonväder!
Det är roligt att så mycket händer på vår ö. I det här numret har vi ett inslag
från Hjälmarefestivalen, fantastiskt vilken rolig folkfest det blev! Hela
sommaren har också dörrarna till Vinöns värdshus stått öppna och vi har
kunnat njuta av god mat och underhållning. Det här var den sista sommaren
för familjen Wilhelmsson på Värdshuset men de kommer även i fortsättningen att driva caféet i skolan.
Vi är säkert många som har fina minnen från både värdshuset och andra smultronhändelser på Vinön
2019. Om detta och mycket mer kan du läsa i detta nummer. Håll till godo!
Det här numret är vårt första som redaktörer för Ö-bladet, en debut! Det har varit både utmanande och
roligt att knåpa ihop ett Ö-blad. Vi är tacksamma för alla bidrag och all hjälp vi fått för att få ihop det
här numret. Tack alla!
Månadens redaktörer
Gunilla och Elin Ohlsson

Omslagsbild: Sista lördagen i augusti var det traditionsenligt även i år Lyskväll. En speciell upplevelse
när vi gemensamt tänder ljus, lyktor och marschaller runt våra stränder för att minnas den sommar som
varit och längtan till den som kommer – men också för att manifestera och visa att vi bor och lever på
öar och vid kusten.
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: Annonser den 20:e i varje månad och för övriga bidrag den 25:e i varje månad.

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 2019 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
Det finns möjlighet att ge frivilliga bidrag till föreningen i en sparbössa i skolan eller använda SWISH till
hembygdsföreningen 123 396 25 29 - Tänk då på att skriva meddelande och avsändare!

Ordföranden har ordet
Varmt TACK till musiker, utställare,
sponsorer, publik (som trotsade
regnskurarna) samt till alla funktionärer
som möjliggjorde Hjälmarefestivalen! Stort tack även till
färjepersonalen! Jag vill också tillägga att musikerna var mycket
nöjda med publikens engagemang. Se vidare i Ö-bladet med foton
och text. På kommande styrelsemöte den 3 september kommer vi
att utvärdera festivalen. Lämna gärna dina synpunkter till någon av
oss inom styrelsen/funktionärer.

Sålda kyrkbänkar
I samband med festivalen fick alla lämna intresseanmälningar på
kyrkbänkar som styrelsen beslutat att sälja, vi har sålt totalt
12 bänkar och får därmed en intäkt på 10 400 kr.

Blomsterhinken får symbolisera mitt
varma tack till alla som med stort
engagemang bidragit till alla lyckade
sommaraktiviteter på Vinön!

Under hösten kommer vi även att sälja ut en del skolplanscher.

Fest/knytkalas för avgående och nya ledamöter
Lördag den 5 oktober kommer vi att ha ett knytkalas i skolan för avgående och nya
ledamöter inom styrelsen med respektive. Vi önskar också passa på att bjuda in funktionärer
med respektive som har arbetat helt ideellt under midsommarhelgen och med
Hjälmarefestivalen, övriga medlemmar som har arbetat lite extra med gräsklippning och
mycket annat är givetvis också välkomna. Vi återkommer med en inbjudan!

Vatten/avlopp
Förstudien gällande vatten/avlopp är inne i slutskedet nu, nästa steg är ett gemensamt möte
med tjänstemän på miljö och hälsa för att lägga upp strategier för information inför
kommande stormöte samt hur vi sen rent konkret arbetar vidare med dessa viktiga frågor.

Vänligen
Birgitta Åberg Andersson
Ordförande för Vinöns kultur- och hembygdsförening

Hjälmarefestivalen
Årets Hjälmarefestival gick av stapeln den 17 augusti och
alla som på något sätt deltog, från arrangörer och deltagare
till publik och artister, var överens om att det var en mycket
lyckad tillställning. Detta trots att regnmolnen hängde tunga
men det finns inget dåligt väder, bara fel kläder…
Förväntansfulla och glada funktionärer!
Förra årets bluesfestival blev mycket lyckad och många har
efterfrågat något liknande till denna sommar. Efter diskussion
och beslut i styrelsen sökte vi och fick medel från Landsbygdsnämnden i Örebro kommun.
De mest populära bluesbanden från förra året bjöds in samt en visduo och Kalle Moraeus
med Hej Kalle! Vi bjöd även in utställare/försäljare till Missionshuset och fick positivt gehör.

Planering och program: Harrströms sounds har tillsammans med Vinöns kultur- och
hembygdsförening (VKHF) stått för planering och program.
Sponsorer: Landsbygdsnämnden Örebro kommun, Strandviks blommor, Inneväder,
Sparbanksstiftelsen Nya, Harrström Sounds, Sjötorps Hus, Provinsbutiken, ICA Supermarket
Odenhallen, Vinöns kultur- och hembygdsförening.
Utställare: Eva Rundqvist, Marianne Isaksson och Fozya Ibrahim hade matmarknad, Ingvar
Bilock akvarellutställning, Peter Ode Alling fotoutställning, Ingrid Uppström
barnboksillustrationer, Monica Nordberg betongkonst och Christina Johnsson
hemslöjdshantverk.

Bildsvep från festivalen
Festivalen inleddes med sång
och musik av Vinöns egna
entusiastiska Ninni Neiler.
Det följdes upp med fin
musik och sång av visduon
Johanna Aveskogh & Mikael
Karlsson

Det populära bluesbandet Tomas Zidén och vänner bjöd verkligen på sig själva och spelade så medryckande
musik att det riktigt ’sprätte’ i benen och spontandans uppstod bland publiken!

Kalle Moraeus & Hej Kalle spelade och
sjöng vilket var mycket uppskattat av
publiken! Och som någon uttryckte det:
- Det här var det bästa jag har hört! Jag blir
så glad i hela kroppen!
Kalle Moraeus och hans musiker var i sin tur
imponerade av publiken och hela
arrangemanget – inte minst göslunchen de
fick. Vi fick mycket beröm.

Kvällen avslutades med E.L.S. band, ett
fantastiskt band, och Kalle Moraeus
stannade kvar en stund och spelade med
bandet. Ett mycket trevligt avslut på en
fantastisk eftermiddag och kväll!

Ljud och ljus sköttes av Erik Harrström och Andreas Lövgren. Festivalens konferencier var Tomas Jennebo

Under kvällen serverades hamburgare och korv med bröd samt ölförsäljning via
Anders Gustavsson från Hampetorps camping.

Utställare
Ett uppskattat inslag under dagen var utställning och försäljning av olika ätbara produkter och hantverk.

Tack till Monica Nordberg med betongkonst, Ingrid Uppström med barnboksillustrationer, Peter Ode Alling med
fotoutställning, Eva Rundqvist, Marianne Isaksson och Fozya Ibrahim som hade matmarknad och Ingvar Bilock
med akvarellutställning. Saknas på bild gör Christina Johnsson och hennes hemslöjdshantverk.

Ögonblick från Hjälmarefestivalen

Aktivitetsbanan för barnen avslutades med fiskdamm och glass. En del kom till festivalen med traktor och skrinda och
andra kom på cykel... Även delar av färjepersonalen kikade in på festivalen.

En nöjd publik som lovordade allt från
uppträdanden till mat, utställning och
försäljning.

Text: Birgitta Åberg Andersson
Foto: Petter och Eva Widlund

Familjen Wilhelmsson lämnar Värdshuset
Efter tolv säsonger på Vinöns värdshus tackar
familjen Wilhelmsson för sig och hoppas kunna
lämna över värdshuset i någon annans goda
händer. Men Vinöns café tänker familjen
behålla och driva även i fortsättningen. De vill
gärna vara kvar och tillbringa somrarna på
Vinön.
- Vi bestämde oss redan i våras för att det här
skulle bli vår sista sommar med värdshuset, säger Veronica. Det kanske mest är jag som inte
orkar med att driva både frisérsalong och Margareta festvåning i Örebro parallellt med
värdshuset.
Johan nickar instämmande men vi anar en viss tvekan.
- Vi vill gärna kunna lämna över verksamheten till någon som seriöst vill driva värdshuset i
samma anda som vi gjort, säger Johan, och han kan nästan tänka sig att fortsätta ett tag till
tills de hittar rätt person. Men kanske bara nästan…
Båda konstaterar att det skulle vara skönt med lite semester på sommaren också. De
berättar att senast de tog semester var en vecka hösten 2017 och då reste de till Egypten där
en av kockarna på Värdshuset har sina rötter. Det blev en uppskattad resa där även flera ur
personalen den sommaren följde med till Egypten.

Trogen personal
Många som jobbar på värdshuset, både kockar
och i ’servisen’, har jobbat kvar i flera
säsonger. Det känns som om de trivs och
nästan blir som en sommarfamilj. Dessutom
får familjens medlemmar hjälpa till både i
värdshuset och på caféet.
- Ja, vi tar hjälp av alla, både barn, vänner och
bekanta, säger Veronica.

Hjälmaren – en dypöl?
På frågan hur de hamnade på Vinön skrattar de lite. Johan hade tillbringat sina
barndomssomrar i Katrinelund (Stora Mellösa) och han hade seglat en del på Hjälmaren och
dessutom varit på Vinön sjövägen, främst på norra badstranden.

Veronica är uppväxt i Ekeby Almby (utanför Örebro) och har mest sett Hjälmaren som en
dypöl och tillbringat en del somrar på Västkusten.
- Jag hade svårt att tänka mig att vara på Vinön, mitt i en dypöl, säger Veronica och skrattar.
Första sommaren bodde vi i en husvagn bakom en lada vid några soptunnor – och sen var vi
fast! Båda betonar att de trivs jättebra på Vinön. Veronica fortsätter:
- När jag kommer från Örebro till färjeläget i Hampetorp kopplar jag av totalt. Från stress till
ett lugn, och ofta somnar jag på färjan så någon får väcka mig. Lugnet hittar Veronica också
när hon får fixa lite i huset de köpt på Vinön och i trädgården. Det är avkoppling och
återhämtning för mig, säger Veronica.
Vad ska ni göra nu när ni inte ska driva Vinöns värdshus längre?
- Jag har kvar frisérsalongen i Örebro och jag rycker också in och jobbar på Margareta
festvåning, säger Veronica och Johan säger att det är fullt upp att driva festvåningen. Tiden
räcker helt enkelt inte till för ytterligare en verksamhet.
- Men caféet ska vi ha kvar och kanske utveckla den verksamheten lite. Men det får vi se,
säger Veronica.

Värdshuset – en turistbyrå
Johan och Veronica har genom året fått agera turisinformation på
Vinön och många ringer och ställer alla möjliga frågor – inte bara
bokar bord eller biljetter. Det kan vara frågor om när färjan går, om
de säljer fisk eller om de hyr ut cyklar. Alla möjliga frågor.
Båda är överens om att Värdshuset fyller en viktig funktion på Vinön.
- Både vinöbor och turister uppskattar såväl maten som
evenemangen på Värdshuset. Och vi ser att antalet turister har ökat
med åren. Och kanske skulle vi inte ha så många sommarturer på
färjan om inte värdshuset fanns, säger Veronica, och avslutar med att
säga att de är glada att över att stanna kvar på Vinön även i
fortsättningen. Även om det blir i en annan form med lite mer
ledighet – och ett café.

Gunilla Ohlsson

Personalen på Vinöns Värdshus sommaren 2019

Ett varmt TACK till alla som har jobbat på Värdshuset denna sommar!
TACK för den goda maten, så fint presenterad på tallriken, rejäla portioner och så
välsmakande!
TACK för den goda servicen, kockarna som sliter i köket och som alltid ser till att vi som inte
kan äta allt kan känna oss trygga och få högklassig mat. Alla servitriser, alla ungdomar som
rör sig snabbt och effektivt bland borden för att ge gästerna den bästa servicen, ni är
fantastiska!
TACK för alla musikupplevelser! Det är en lyx att kunna gå på konserter på hemmaplan, att
både få se och lyssna på så många duktiga sångare och musiker. Det är många musikkvällar
som sitter kvar i minnet efter denna sommar!
Som vinövärd för många grupper får jag höra så mycket positivt om såväl maten som ett
trevligt bemötande av personalen. Nöjda gäster som hälsar att de gärna kommer tillbaka.
- Det speciella med Vinöns värdshus är familjekänslan, det är som att komma in i ett förlängt
vardagsrum, sa en gäst till mig en kväll. Hit vill man komma tillbaka.

TACK familjen Wilhelmsson för ett gott samarbete under många år!
Familjen Widlund / Eva

Redaktionen, många vinöbor och sommargäster instämmer med de fina orden
som Widlunds skrivit och tackar för de här åren!

Mobilmast på Vinön
Det blir inte någon mobilmast på hembygdsföreningens mark invid skolgården. Alltför
många var negativa till valet av plats. Nätbolaget ska nu leta efter en ny plats för en mast
på Vinön.
Det var under fyra veckor fram till den andra augusti som grannar, som bor trehundra meter
från den föreslagna mastplatsen, hade möjlighet att tycka till om en placering strax öster om
fiskboden där det finns ett litet grönområde som inte används. Grannarnas svar skulle
skickas till Örebro kommuns stadsbyggnadskontor.
Anledningen var att kontoret fått en bygglovsansökan från Net4Mobility som är Tele2:s och
Telenors gemensamma nätbolag.
Masten som nätbolaget ville uppföra skulle bli 48 meter hög och i form av ett torn, som
smalnar av uppåt, likt Eiffeltornet, och med en bottendel på 3,9 meter i diameter. Formen av
ett torn skulle göra att några staglinor inte skulle behövas.

Möjlighet att yttra sig
Grannar, myndigheter med flera fick brev och möjlighet att yttra sig till
stadsbyggnadskontoret om de hade något ”att erinra mot föreslagen åtgärd”.
Många av de tillfrågade grannarna svarade att de var negativa till valet av plats.
Örebros stadsantikvarie tyckte att den tilltänkta placeringen skulle påverka landskapsbilden
utmed huvudvägen och hon rekommenderade en placering i en mer låglänt terräng på
större avstånd från bebyggelsen.
Stadsbyggnadskontoret informerade Net4Mobility om vad som kommit fram genom
grannarnas och övrigas yttrande.
Petter Moberg, som är projektledare hos Net4Mobility och mellanhand mellan byggherre
och markägare, uppgav i slutet av augusti för Ö-bladet att placeringen på
hembygdsföreningens mark ”inte är aktuell längre.”
- Jag har tagit kontakt med några nya fastighetsägare och jag hoppas att vi kan träffas i
september, säger han.

Så här skulle en mobilmast på Vinön kunna se ut om den
placeras fritt och inte i närheten av byggnader som det
första förslaget var tänkt.

Mast tidigast till våren
I slutet av augusti fick även stadsbyggnadskontoret information från Net4Mobility om hur
bolaget vill gå vidare.
- De ska komma med ett förslag på ny placering, säger Mårten Blomberg, handläggare på
stadsbyggnadskontoret.
Om de tillfrågade i grannhörandet hade varit positiva till en placering invid skolgården hade
masten kunnat uppföras under sen höst eller tidig vinter. Själva bygget skulle ta cirka en
vecka.
Nu blir det förmodligen tidigast till våren som en mast kan uppföras på ön.
Maj-Britt Wahlberg

Insamling av pant till Sjöräddningssällskapet
Sjöräddningssällskapet (SSRS) har under sommaren
testat ett nytt sätt att få in pengar till sin verksamhet.
Det har man gjort genom att samla in pant. För att få
in så mycket pant som möjligt har två blåa
insamlingstunnor för burkar och PET-flaskor ställts
upp vid Norra badet och två hål i väggen har borrats
upp på stationshuset vid färjeläget (se foton).
Vi talade med Rikard Widlund för att få veta mer om
hur insamlingen fungerar och höra hur det har gått
under sommaren.
- Insamlingen har gått jättebra och vi kommer att
fortsätta med den även i höst och vinter, säger Rikard.
Blå insamlingstunna vid Norra badet

Under vinterhalvåret kommer troligtvis de blå insamlingstunnorna vid badstranden att
plockas bort, men hålen i stationsväggen finns kvar för den som vill stötta SSRS verksamhet
genom att skänka pant.
- All pant som läggs i tunnorna och stoppas i hålen i väggen, eller ställs i säck utanför
stationshuset sorteras och packas om i speciella säckar med en egen streckkod för Hjälmaren
och ger betalt efter volymstorlek. Säckarna lämnar vi in på ICA i Vingåker, berättar Rikard.

Gör så här:
•

Blanda inte burkar och flaskor utan lägg dom i rätt hål,
respektive rätt tunna.

•

Knövla inte ihop burkar och PET-flaskor.

•

Om du har mycket blandad pant går det bra att lägga
den blandad i en säck och ställa utanför stationshuset.

•

Även ”fulburkar” kan lämnas in i små mängder. Med
fulburkar menas burkar från utlandet som i vanliga fall
inte ger några pengar i pantmaskiner.
Hålen i väggen på SSRS stationshus vid
färjeläget på Vinön

Barnverksamhet
Asker-Lännäs pastorat vill gärna komma ut och träffa både stora och
små vinöbor i skolans lokaler. De undrar nu om det finns intresse på Vinön att starta någon
form av barnverksamhet t.ex Kyrkis. Där skulle vi kunna träffas någon förmiddag och läsa
sagor, sjunga, måla, leka m. m. Eller om ni har förslag på andra aktiviteter som vi kan hjälpa
till att genomföra.
Hör gärna av er om dag, tid och önskemål till Carina Berg,
E-post: carina.berg@svenskakyrkan.se

Uppvaktning undanbedes
Jag har födelsedag i början av oktober men vänligen
”Glöm det”…

Sune Mohlin

Var rädd om dig!
Tänk på att använda hjälm
när du cyklar eller åker moped,
oavsett om du är barn eller vuxen.

En olycka händer så lätt
- gör vad du kan för att minska skadorna.

Sommarminnen 2019
Sommarminnen från Vinön – det är många av oss som har. Därför valde månadens redaktörer att
efterfråga sommarminnen via Facebook.
Tack till er som hörde av er till oss och för att ni ville dela med er av era sommarminnen!

Mitt bästa sommarminne från i år är när jag och min man Joel tog hit vår son
Walter som föddes i maj för första gången!
Det bästa med Vinön är att man alltid blir så lycklig när man är här.
Min storebror Erik brukar säga att "det är frid för själen".
Mia Widlund

Mitt bästa minne här är att fått ha mina barnbarn här
hos oss och att träffa och lyssna på Tomas Deleva. Vi
bor på denna underbara ö sen ett år tillbaka med våra
djur och stortrivs.
Maria Larsson med familj

Bästa sommarminne: Stenörsviken med solnedgången.
Det bästa med Vinön: En total semesterö med fantastiska
sommarboende och öbor.
Lena och Peter Carlbark

Trevligaste sommarminnet på Vinön i år är från sjön och samarbetet
med Nils Rådström som har med hela familjen i båten och involverar
dem i båtliv och fiske.
Lena Magnusson

Månadens redaktörer efterfrågade sommarminnen och det man
tyckte var bäst med Vinön.
För mig blir det en kombination eftersom det bästa med sommaren på
Vinön är att man kan semestra på hemmaplan ”hemester”, genom att
ta med goda vänner och kvällsmaten till Fåran. Något annat härligt med
sommaren är att vänner kommer till ön och att man hinner fika, prata
och skratta!
RoseMarie Hellén

Två av mina bästa sommarminnen från i år är sjösättningen
av båten och slussning.
Birgitta Åberg Andersson

Sommarminne från förr
Eva Svensson hittade ett äldre sommarminne som hennes mor
Irene Vinestrand skrivit i sin uppsatsbok från år 1935.
Vår skolresa sommaren 1935
En dag sade vår magister, att vi skulle få en skolresa. Vi skulle få resa runt Hjälmaren.. Pengar
till resan fick vi genom ett lotteri. Vi lottade ut en tavla. Brittas mamma fick den för tre öre.
Klockan sex på morgonen for vi härifrån med båt till Hampetorp. Därefter med buss till Örebro.
När vi kom dit, fick vi gå in på Slottet. Där såg vi många vackra saker.. Från Örebro åkte vi till
Arboga. Där var inne på utställningen. Där såg vi hästar, tjurar, kor och grisar. Därefter gick vi
och drack kaffe. Sedan var vi på fiskeriutställningen. Där fanns många olika slags fiskar att se
på. Därefter var vi och åkte berg och dalbana.
Därifrån åkte vi till Kungsör. Där vilade vi oss och var inne på ett kafe och drack läskedrycker.
Från Kungsör åkte vi till Stora Sundby. Där gick vi genom parken och såg på slottet och de vackra
påfåglarna. Därifrån åkte vi till Julita. Där var vi inne på skansen. Det var många gamla stugor
att se på. Vi hade otur med vädret, för det började regna när vi kom till Stora Sundby.
Från Julita åkte vi till Hampetorp, därifrån med båt hem. Så var den resan gjord, och den var
mycket rolig.

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

Kaffetårta

Smörgåstårta

200:230:260:320:-

300:360:420:500:-

Ring Sten Tel: 070-239 02 11
Vinöbagar´n tackar för sommaren!

Vinöns Bibliotek
har öppet söndagar kl. 16-17

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 070-18 00 151
Vinöns kultur- och hembygdsförening

Välkomna
hälsar Yvonne!

KOSTNADER
Dygnshyra
Veckohyra

Tjejträffarna

Föreningsmedlem
250:1000:-

Fotvård

startar onsdag 25 sep kl 18.00
I Vinöns skola
Första träffen ägnar vi åt att
planera höstens aktiviteter
Varmt välkomna alla som vill!

Inger Murstam
kommer till Vinön
Fredag 13 sep
Tidsbokning på telnr
070-393 49 12

Övriga
500:2000:-

Önskas köpa: Damcykel
Är det någon på Vinön som möjligen har någon gammal damcykel i ”gömmorna”, och som
kan tänka sig att sälja den till mig?
Gärna äldre modell med fotbroms, väl fungerande.
Hör då av er till mig,
Inga-Lill Eliasson
Tel: 019-44 81 42

Hur mycket tid kan man egentligen tillbringa på Vinön innan
man inser att man måste flytta hit?
Det är en fråga som rimligtvis har stötts och blötts sen
urminnes tider. Vi har tyvärr inget allmängiltigt svar
att komma med, det enda vi vet är att vi numera har
passerat den gränsen. Därför söker vi nu med ljus och
lykta efter ett hus så att Vinön kan bli vårt nya hem!
Du som läser detta kanske har ett hus som du kan
tänka dig att sälja eller hyra ut under en längre
period?
Om så är fallet får du väldigt gärna tänka på oss och höra av dig.
Fanny Hedin Hedenbäck
Tel: 073-946 91 93
E-post: fannyhedenback@gmail.com

Manuellt skogsarbete utföres
10 års erfarenhet av motorsåg och röjsåg. Innehar F-skatt.
Motorsågskörkort. Innehar ansvarsförsäkring. Treårigt
naturbruksgymnasium i Svenljunga.

Filip Eriksson
Tel: 076-788 19 38

Miataklubben gästar Vinön
En lördagsmorgon rullade de av färjan, den ena lilla sportbilen
efter den andra. Det var dags för bilträff. Miataklubben kom för
första gången till Vinön. Efter förmiddagsfika hos Widlunds blev
det en tur på ön. Kanske var det några som såg raden av bilar
smyga fram. Det planerade badet ställdes in då regnet hängde
i luften men ett besök hos bilentusiasten Peter Kumlin blev
uppskattat. Dagen avslutades med lunch vid ett långbord på
Värdshuset och sedan åkte de hemåt på slingriga småvägar mot
olika håll runt Hjälmaren, någon bil kom till och med från Dalarna.
Det är mycket bilprat men också trevlig samvaro på Miataträffarna. Örebrodistriktets ledare är dessutom proffsfotograf
så självklart ska bilarna alltid fotograferas. Ett speciellt tillfälle
var det denna gång då vi upptäckte att det fanns med en 10-års
jubileumsmodell, ett par 20-års och en 30-års modell. Den senare
som var alldeles ny lyste brandgult i raden av alla 17 Miator vid
denna träff.
Eva Widlund

Äppelmustning
Nu är äppelmustning bokad till den 19 oktober, under förutsättning att vi samlat ihop
minst 210 kg äpplen... Får vi ihop 210 kg ger det mellan 90-120 liter äppelmust.
Du kan komma med 7, 14 eller något annat antal kilo i sjuans tabell. 7 kg ger möjlighet
att köpa en bag-in-box till inköpspris eller att få mellanskillnaden om den säljs vidare. Vi tar
fram en egen etikett ”must från Vinön” om någon vill sälja själv. Om du vill kan musten
pastöriseras och förpackas i bag-in-box. Priset är 28.30 kr/liter inklusive moms och vi delar
på milkostnaden. Priset för must blir naturligtvis lite högre om man inte bidrar med egna
äpplen. Mer info om äppelkvalitet hittar du på: vastanberg.com.
Tänk på att äpplena du lämnar måste vara mogna!
Det finns möjlighet att ställa äpplen i kylrum hos oss, åtminstone fram till slutet av
september men sedan är det ju svalare ute.
Anmäl intresse till mig om du har äpplen att lämna eller om du önskar köpa must
(om äppellämnarna inte vill ha allt själva).
Åsa Ödman

Vi söker ny arrendator till Värdshuset
Varmt TACK till Veronica och Johan Wilhelmsson, samt alla fina ungdomar
för Er tid som arrendatorer på Vinöns värdshus. Mycket god mat och bra
artister. Vi kan bara beklaga det tråkiga avslutet Ni fick med inbrottet, som vi
fortfarande hoppas att det klaras upp för allas skull/trygghet.
Nu söker vi nya arrendatorer till värdshuset! Välkomna med en
intresseanmälan till Ingemar 070-583 09 91 eller på mail till
birgitta.framtiden@live.se

Filmen ”Öar i Hjälmaren”
finns att köpa hos Yvonne på biblioteket
och hos Eva Widlund (076-856 46 92)
Priset för filmen är 150 kr
Betalas kontant eller swishas till Kultur- och Hembygdsföreningen
Swish nr: 123 396 25 29. Vid Swish skriv meddelande Öar i Hjälmaren

Boken om Vinöns folk och fastigheter
finns fortfarande till försäljningspris 100 kr/st. Alla pengar som kommer in går
till Cancerfonden på USÖ, Örebro
Studiecirkeln ”Vinön Förr”

Vinöcirkeln
startar sina träffar lördag 14 september
Vi träffas som vanligt i Vinöns skola kl 14.30 och tittar bl a på
gamla kort och följer olika släktskaper på ön.
Varmt välkomna alla som är intresserade av Vinöns historia!
Cirkelledare Eva Svensson

FALUKORV PÅ MEDELHAVSVIS
Smaskig falukorv på medelhavs vis - i en
gratäng med tomatsås med aubergine,
zucchini och getost.
4-6 port
Ugn 230⁰
600 g falukorv
200 g getost
1 zucchini
1 aubergine
1 paprika
4 klyftor vitlök
2 gul lök
10 kvistar timjan
3 kvistar rosmarin
5 dl passerade tomater
olja
salt
peppar
Gör så här
Skär alla grönsaker i centimeterstora
tärningar. Hacka vitlöken. Fräs sedan i olja i
en gryta som är ugnssäker. Tillsätt hackade
örter och passerad tomat. Låt allt koka ihop
så att konsistensen tjocknar. Smaka av med
alt och peppar. Skär centimeter tjocka skivor
av korven. Stick ner korven så den täcks av
grönsaksröran och toppa med brytna bitar av
getost. Skicka in heta grytan i ugnen och
grädda ca 10 min, tills den fått fin yta.
BARNENS BÄSTA VEGOLASAGNE
4-6 port
Ugn 200⁰
Mild och god lasagne som blir extra lättlagad
med en krämig ostsås istället för
bechamelsås. Den här vardagsräddaren
kommer bli en favorit hos hela familjen!
400 g färska lasagneplattor
500 g vegofärs
1 gul lök
2 morötter
olja, till stekning
smör, till stekning
4 dl tomatketchup
osötad
1 msk koncentrerad grönsaksfond
½ msk torkad oregano
salt
peppar
Ostsås
3 dl lätt crème fraiche

1 dl vatten
3 dl ost, riven
Gör så här
Skala och hacka löken. Skala och riv moroten
på den grova sidan av rivjärnet. Fräs lök och
morot glansigt i en stekpanna tillsammans
med lite smör och olja. Tillsätt vegofärsen
och fräs några minuter till. Tillsätt ketchup
och grönsaksfond och låt koka ihop. Smaka av
med salt, peppar och oregano. Blanda samman
crème fraiche, vatten och riven ost i en
bunke. Börja med ett lager av vegofärssåsen
i botten på en lasagneform. Varva sedan
lasagneplattor
med
vegofärssås
och
ostsåsen. Avsluta med ett lager ostsås och
eventuellt lite extra riven ost. Grädda
lasagnen i ugnen i ca 30 minuter.
KANTARELLPASTA MED SIDFLÄSK OCH
ROSMARIN
4 port
Världens godaste pastarätt med nyplockade
kantareller, rimmat sidfläsk, parmesanost
och grädde. Rosmarin är pricken över i.
4 port
200 g färska kantareller, putsade
200 g rimmat sidfläsk
3 kvistar rosmarin
2 klyftor vitlök
3 dl grädde
2 dl parmesanost, riven
400 g farfallepasta
Gör så här
Skär ner sidfläsket i mindre bitar och dela
svampen på mitten, det går även bra att riva
eller skära svampen. Plocka rosmarinbladen
från kvistarna och hacka fint, skär sedan
vitlöken så tunt du kan. Koka pastan i saltat
vatten. Stek sidfläsket så det börjar få färg
och tillsätt kantarellerna. Låt dom mjukna
och tillsätt både rosmarin och vitlök. Efter
några minuter, slå på grädden så den får koka
tillsammans med dom andra ingredienserna.
Häll av pastan och blanda ner i såsen, servera
sedan med riven parmesan på toppen.

TORSK MED SMÖR- OCH VITLÖKSSTEKTA TOMATER
Torsk med smör- och vitlöksstekta tomater
lagas enkelt i ugnen. Allt i en form! Se till att
köpa söta och smakrika tomater, det gör stor
skillnad.
4 port
Ugn 225⁰
600 g torskfilé, i portionsbitar, MSC- eller
ASC-märkt
1 zucchini
500 g körsbärstomater, på kvist
2 vitlöksklyftor
½ kruka basilika
75 g smör
40 g pinjenötter
olivolja,
vitvinsvinäger, salt,
nymald svartpeppar
Tillbehör
1 kilo färskpotatis
Gör så här
Krydda fisken med ½ tsk salt och låt stå ca
10 min. Skiva zucchinin tunt, gärna på
mandolin, och strö över ½ tsk salt. Låt stå ca
5 min. Torka av skivorna lätt med
hushållspapper. Blanda dem med ½ msk olja.
Grovskiva tomaterna. Skala och skiva vitlöken
så tunt som möjligt. Repa och strimla
basilikan, spara några blad till garnering.
Smält smöret i en stekpanna och tillsätt
tomater och vitlök. Fräs på medelvärme ca 3
min. Tillsätt basilikan och 1 msk vinäger.
Krydda med 1 krm salt och 1 krm peppar. Häll
fräset i en ugnssäker form och lägg fisken
runt om. Toppa fisken med zucchinin och strö
över pinjenötterna. Tillaga mitt i ugnen ca 10
min. Servera med färskpotatis.
KYCKLINGFILÉ MED VITKÅLSGRATÄNG
Byt ut den klassiska potatisgratängen mot en
krämig och smakrik vitkålsgratäng.
4 port
Ugn 200⁰
600 g kycklingfilé
2 tsk flytande margarin
Vitkålsgratäng
1 kg vitkål
1 gul lök
2 tsk olja
1 klyfta vitlök
2 dl matlagningsgrädde 4%

1 tsk salt
½ tsk svartpeppar, gärna grovmalen
100 g ost 17%, riven
Gör så här
Skär bort stammen på vitkålen och skala
löken. Skär eller strimla vitkålen i mindre
bitar och hacka löken. Svetta lök och kål på
svag värme i oljan och pressa i vitlöken. Slå
på matlagningsgrädde och sjud tills
grönsakerna mjuknat. Krydda med salt och
peppar, smaka av under tiden. Vill du ha lite
mer hetta, tillsätt lite sambal oelek eller
färsk hackad chili. Slå över i en ugnsfast
form, strö över osten och gratinera i ca 20
minuter eller tills osten smält och fått fin
färg. Krydda och stek kycklingen i margarin,
servera med vitkålsgratäng.
Tips! Servera gärna med picklad rödlök.
Blanda 1 dl ättika, 2 dl socker, och 3 dl vatten.
Skala och skär 2 rödlökar tunt och lägg ner
löken i lagen och låt den dra.
TOMAT- OCH MOROTSMARMELAD
Den här marmeladen med tomat, morot och
citrus är lika god till kyckling och grillat kött
som på morgonsmörgåsen.
½ kg tomater
2 späda morötter
1 citron
1 apelsin
3 msk ingefära, finriven
½ kg syltsocker
Gör så här
Skär ner tomaterna i grova tärningar, skär
bort stjälkfästet. Riv morötterna grovt. Dela
citrusfrukterna i 4 klyftor och skiva tunt. Riv
ingefära fint. Lägg alla ingredienser i en
kastrull och koka ingredienserna mjuka, ca 5
minuter och pulsa den sedan med en
stavmixer. Låt den inte bli helt slät. Tillsätt
sen syltsockret. Låt koka utan lock på svag
värme ca 15 minuter. Rör då och då.
Ny månad nya recept. Att ta vara på det man
har i trädgårdslanden och skapa en god måltid
är mycket tillfredsställande. Har du gott om
tomater prova gärna att tillaga marmeladen
ovan. Jag lovar en smakupplevelse.
Smaklig måltid önskar Christina J

september 2019

vecka 36

vecka 37

1

söndag

2

måndag

3

tisdag

4

onsdag

5

torsdag

6

fredag

7

lördag

8

söndag

9

måndag

16 -17 Biblioteket öppet
18.00 Brandövning
18 -20 Styrelsemöte VKHF
14.30 Öppet hus i Missionshuset

Studieresa till Visingsö lörd-sönd
16 -17 Biblioteket öppet
Sophämtning

10 tisdag
11 onsdag
12 torsdag
13 fredag
14 lördag
15 söndag
vecka 38

Besök av Julita anhöriggrupp
Fotvård obs tidsbeställning
Akvarellkurs lörd-sönd
14.30 Vinöcirkeln
16 -17 Biblioteket öppet

16 måndag
17 tisdag
18 onsdag
19 torsdag
20 fredag
21 lördag
22 söndag

vecka 39

16 -17 Biblioteket öppet
Sophämtning
Höstdagjämningen

23 måndag
24 tisdag
25 onsdag
26 torsdag

18.30 Tjejträffarna startar höstterminen
Redaktionsmöte

27 fredag
28 lördag
29 söndag

10.00 Gudstjänst i Missionshuset - kaffe
16 -17 Biblioteket öppet

30 måndag
Oktober
vecka 40

1

tisdag

2

onsdag

18.00 Brandövning

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!

