Några ord från redaktionen...
Årets nyhetshändelser 2017
Stor oro i världen och terror på hemmaplan. Bland tragiken fanns även plats för glädje
och rättvisa. Kommer du ihåg vad som hände 2017?
En lynnig president med en tydlig frisyr. Ett avskyvärt terrordåd i Stockholm och Metookampanjen som startar i Hollywood och rullar ut över världen.
På Vinön då?
Mitt intryck är att Vinön håller på att leva upp igen. Unga
familjer håller på att ta över med jordbruk och fiske. På
åkrar, som legat i träda, grönskar det. Fåraskaror håller
undan sly i skogen. Man möter barnvagnar när man är ute
och promenerar.
Som vi ser just nu har Vinöns befolkning ökat inte bara med
alla nya barn utan även några inflyttade personer. Hoppas
det håller i sig. Tittar man på Vinöns åldersfördelning så ser
den just nu ut som tabellen intill. Med reservation för någon vi glömt.
Ett nytt år har inletts och många har kanske gett ett eller flera nyårslöften. Nu gäller det
att hålla dem så det inte blir som alla år tidigare då man redan efter en till två veckor
glömt vad man lovat sig själv.
Vad 2018 kommer att innebära för alla er läsare av vårt Ö-blad vet vi inte så mycket om.
Men det vore trevligt om ni kan bidra med något till årets tidningar på något sätt. Ni
kommer säkert att vara med om olika saker under året som kan intressera flera. Fatta
pennan eller tangentbordet och berätta!

önskar vi alla våra läsare

Redaktionen/Christina J

Bidrag till Ö-bladet skickas till o-bladet@vinon.se eller lämnas i skolan eller i hembygdsföreningens postlåda vid skolan.
15: varje månad – annonser, 25:varje månad – 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 hembygds-förening. 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 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

Hälsobussen
kommer inte till Vinön under våren 2018.
Anledningen efter utvärdering är att för få
personer utnyttjat tillfället att besöka bussen.

Tjejträffarna börjar igen
Torsdag 18 januari kl 18.30
OBS! veckodagen denna gång

Ta gärna med handarbete och många goda idéer för vi planerar vårens program
vid första träffen!

Alla både gamla och nya hälsas välkomna!

Korktävlingen på julmarknaden
Antal korkar i burken var 64 st.
Kjell Svensson som gissade
exakt rätt.

GRATTIS!
Vinnaren kontaktar Yvonne Karlsson (073 928 04 05) för
utdelning av priset.

Stormötet om Vatten och avlopp
den 26 november samlade ett drygt
tjugotal deltagare, mestadels fastboende.
Birgitta Åberg Andersson hälsade välkommen och
presenterade lite kring arbetsgruppens arbete samt
de som skulle tala under dagen.

Först ut var Lennart Andersson, Skärgårdarnas Riksförbunds egen avloppsexpert.
Han pratade om de miljöproblem som finns, och att vi måste handla nu för att
komma tillrätta med övergödnings‐ och miljöproblem. Sedan kom han in på
avloppsfrågorna, och att Havs‐ och vattemyndigheten (HaV) har lagt ett förslag till
regeringen på nya regler för små avlopp.
Lennart berättade specifikt om en lösning (förra gången han var här presenterade
han en annan möjlig lösning): Tree Well som finns i bruk i Skåne, Sundsvall och
Norrtälje. Länk: http://www.carexofsweden.com. En anläggning på 2*2 meter kan klara 10 hushåll,
och ganska skiftande nivåer på antal användare under året. Den kräver ingen slamtömning.
Miljökontoret har haft en ansökan inne för en sådan anläggning i Örebro, men den blev inte godkänd
för man ansåg att det var för dålig dokumentation, det var dock några år sedan och läget kan vara
annorlunda nu. Det var lite oklart om anläggningen i Sundsvall är godkänd av kommunen, eller om
det har tillstånd som försöksanläggning vilket är en annan sak.
Vinön omfattas av hög skyddsnivå‐ vilket ställer särskilda krav på bland annat fosforreningen. Olika
lösningar som är godkända i områden med hög skyddsnivå: Minireningsverk, vakuumtoalett till
sluten tank, trekammarbrunn med markbädd och fosforavskiljning, Trekammarbrunn med infiltra‐
tionsbädd, Pumpstationer. Septitank kan vara godkänt under vissa förutsättningar. Möjliga lösningar
utan avlopp som är godkända: Torrdass med urinseparering, eltoaletter, komposttoaletter.
Gråvattenreningen kan lösas med mindre reningsanläggningar, det finns bland annat kompaktfilter
för fritidshus i prisklasser från 6000 kr.

Björn Eckard var nästa talare. Han har fritidshus i Maren. De hade en sam‐
fällighet med avloppsreningsverk, men det behövde bytas ut och han har
mycket erfarenheter från det som han vänligt nog delade med sig av både
under mötet och kunde bistå med framöver. Han sade bland annat att det
finns många fabrikat av avloppslösningar, men få som håller i verkligheten.
En erfarenhet som han lämnade var att arbetsgruppen för genomförande bör
ha kännedom om eller hjälp både inom ekonomi, juridik och tekniskt kunnande.
En samfällighet kan ha flera olika gemensamhetsanläggningar (ga). Viktigt hur
man delar upp ansvar och andel i de olika ga utifrån medlemmarnas behov och påverkan på
anläggningen. Förberedelserna över huvud taget är a och o inför inrättande av avloppslösningar.
Björn tog en runda innan mötet för att fräscha upp sitt minne av ön, och han ansåg att vi behöver
minst ett par tre anläggningar här ute, det blir för besvärligt med en enda gemensam.

Miljökontoret informerade om enskilda avlopp inom kommunen. Både de och Birgitta (och Björn)
poängterade att vi inte ska se miljökontoret som motpoler utan hjälp i vårt arbete att få till bra
avloppslösningar. Johanna Bengtsson och Markus Behr sade att de inspekterar avlopp som saknar
tillstånd och är äldre än 10 år.
Avlopp är tillståndspliktig verksamhet. Alla enskilda avlopp i hela Sverige ska inspekteras, och
eftersom Vinöns avlopp är
 Sjönära
 Många avlopp är bristfälliga
 Pausat på grund av tidigare VA‐plan
 Relativt högt prioriterat område
ligger det någonstans på dagordningen att de kommer att titta på våra avlopp, men inspektörerna
sade att det inte ligger i den allra närmaste tiden eftersom de vet att vi jobbar med frågan.
Mer än 50 procent av de inspekterade avloppen får åtgärdskrav. Det kan vara att komplettera med
markbädd eller infiltration om man bara har slamavskiljning idag. Det finns två nivåer på åtgärds‐
krav/förbud. Om anläggningen får förbud så blir det kontroll efter två år, och då träder förbudet i
kraft om det inte åtgärdats. Förbud vid vite då har man ett år på sig att åtgärda bristerna innan vitet
utdöms. Det finns informationsblad om hur man själv kan titta på sitt eget avlopp. Exempelvis är
stenkista inte godkänd som infiltrationsanläggning. Bladen finns på skolan, och är tidigare utskickade
till fastighetsägare.
De avlopp som har tillstånd och finns på plats är godkända så länge som de fungerar som det är
tänkt. Kommunens budskap var att vänta inte på oss, dra igång arbetet. Det är onödigt att
kommunen åker ut och underkänner saker som vi vet själva är undermåliga.
Peter Kumlin pratade om vattentillgången. Man bör separera de två frågorna, även om det finns
beröringspunkter eftersom vissa kan ha bra eget vatten men ett avlopp som behöver renoveras,
medan andra kan ha godkänt avlopp men ha svårt med vattentillgången.
Nu får vi fundera på vad som vi behöver åtgärda och hur vi kan gå vidare. Många idéer och
funderingar har väckts. I början av nästa år blir det ett nytt stormöte.
Lennart Anderssons och Miljökontorets presentationer från stormötet finns på hemsidan
www.vinon.se / AKTUELLT

Anteckningar förda av Åsa Ödman,
här i samspråk med Birgitta Åberg Andersson från arbetsgruppen
och även den som hade ordnat med mötet.

Informationsmaterial från Miljökontoret
och från Skärgårdarnas Riksförbund

HÄNDELSER PÅ VINÖN, förr och nu
Del 10 – berättat av Sune Mohlin

Fisket i Hjälmaren - Lakfiske
Lake fiskades mycket under tidigare år 1930–1940, kanske ännu
tidigare. Man dånade "klubbade" lake på vintern just när isen
hade lagt sig och var tillräckligt bärkraftig och lagom tjock samt
snöfri. Laken gick upp på grunt vatten så att på kvällen när det
var mörkt gick man ut med en skarp lampa och då kunde de se
laken under isen. Laken blev då bländad av lamp‐skenet, man kunde då slå med en klubba på
isen så att det blev en stjärna varför laken blev bedövad och man kunde göra hål och ta upp
den.
Hugglake var ett annat fiskesätt som bedrevs, och i enstaka fall bedrivs än idag, i januari månad
då laken leker. En 10–12 cm lång och cirka 4 cm bred platta med två uppböjda vassa krokar och
i andra ändan fastsatt rev. Kroken släpps ned så att den ligger på botten varefter man vickar på
kroken och känner då att laken går emot den och då gäller det att rycka fast den.
Annlake, som det kallades, var fram på vårkanten när laken gick ut till djupare vatten. Man
gjorde ljuster av en tunn skiva c cirka 5–6 cm bred, i skivan sattes det in stoppnålar så att det
blev ett ljuster och i andra ändan av skivan sattes det på ett skaft. När fiskarena hade letat sina
nät kunde man sitta och ljustra nors som kom alldeles under isen. På kvällen samlades folk på
isen, det kunde vara hela familjer som stod och metade lake och då sattes det nors på kroken.
Det mer yrkesmässiga lakfisket var lakstrutar, det var som en liten ryssja med en ingång och en
liten landgång. Längs nedre änden på landgången var det en ribba, dels för att hålla isär garnet
och dels för att hänga en sten som sänke, i övre ändan satt en kork för att hålla upp struten.
Lakstruten sänktes ned till botten och stod lodrätt i vattnet, det kunde vara två och tre
lakstrutar ovanför varandra och man fick lake i alla strutarna.

Yrkesfiskarena
Som inom andra yrken så finns det både positiva och negativa
sidor med att vara fiskare, det är ett fritt yrke men är ibland
krävande trots att många hjälpmedel har underlättat arbetet.
Hjälmaren är en sjö med miljöcertifierad gös vilket vittnar om att
det är fin kvalité på den.
Fiskhandlare Harry Persson
foto: Berthold Hedin

Positivt är att så många yngre personer har satsat
på fisket, vilket kan vara tufft om de inte har varit
uppväxta med det.
När bottengarnen läggs ut på våren är fisket ganska
bra men när vattnet blir varmare bildas en svamp
som lägger sig på garnet, vilket gör att garnet blir
så tungt att ingångar sjunker ihop så att ingen fisk
kommer in i ryssjan. Svampen skall ha en viss tid
på sig att mogna varefter den så småningom loss‐
nar från garnet, detta tar 1,5–2 månader. Tidigare
år behandlade de garnen mot svamp, men av
miljöskäl är detta numera intet tillåtet.

Hjälmarfisk kommer till ön två gånger i
veckan och hämtar fisk.

Under svampperioden är det kräftfisket som gäller. Det börjar i slutet på juli och håller på till
början på september och har gett bra fångster. När kräftfisket är över börjar gösfisket bli bättre
i bottengarnen.
På höstkanten när det blir lite kallare i vattnet är det även nätfiske som gäller, men även där
kan det uppstå problem, då är det kiselalger som förekommer vissa år. Dessa alger kommer
tidigt vissa år och sent andra år och en del år klarar sig helt. Algerna fastnar på näten och ser ut
som oljedroppar som hänger i maskorna, vilket gör att näten kan bli så tunga att de inte håller
att lyfta upp och det är ingen fisk som går på ett sådant nät. När kiselalgerna börjar på att öka
på näten är det bara att ta upp näten och då får de förlita sig på bottengarnen tills det är dags
att ta upp dem för vintern.
För att gösfisket skall vara bra så måste det komma till nya kullar av gösyngel och det har
fiskarena hjälpt till med genom att höja minimimåttet på fångad gös till 45 cm vilket gör att
gösen hinner leka fler gånger innan den fångas. Även väder och vind spelar en viss roll genom
att om det är en varm och lugn sommar så klarar sig fler gösyngel än om det är kallt och blåsigt.
Ålfisket har tidigare år varit bra på grund av att det varje år sattes i ålyngel (sättål), men detta
har upphört för ett antal år sedan. Dagens ålfiske är nu sämre eftersom att ålen växer upp här i
sjön varefter den vandrar ut ur sjön.
Fiskaryrket kan vara hårt och det gäller att fiska hårt när det går, det
kan till exempel vara en vinter med dålig is så att det inte går att fiska
på hela vintern. Fiskare som är ihärdiga klarar sig i regel bra
ekonomiskt.

Berättat av Sune Mohlin,
som själv har fiskat sedan 1953 och från 1976 som yrkesfiskare.
Sammanställt av Eva Widlund, foto: Eva

5 FANTASTISKA SAKER SOM HÄNDER NÄR DU DRICKER
EN KOPP TE
Te är inte bara värmande och gott – det är oväntat nyttigt också. Här är 5 saker du
nog inte visste händer i din kropp när du dricker en kopp!
Det händer många oväntade saker i kroppen när
du dricker te…
Att te kan vara rena hälsodrycken mot förkylningar
känner nog de flesta till. Men visste du att te är så
nyttigt att antioxidanterna i en kopp motsvarar
ungefär två äpplen och sju glas apelsinjuice?
Och det är inte allt. Här är 5 fantastiska saker som
händer när du dricker en kopp te:
1. Din fettförbränning ökar
I te finns den kraftfulla antioxidanten katekin som bidrar till viktminskning. Vill du
tappa många kilo ska du satsa på grönt te. Det har en bevisad positiv effekt på
ämnesomsättningen och reducerar kroppsfett, framför allt kring buken.
2. Din hjärna blir smartare
En kopp te, i synnerhet grönt, skyddar mot både demens och alzheimer. Det är
antioxidanten epigallokatekingallat som förhindrar att cellerna i hjärnan åldras och
förstörs.
3. Dina tänder blir finare
Katekinerna i te hämmar också tillväxten av bakterier i munnen. Även andra ämnen i
te motverkar bildningen av plack och bekämpar kariesangrepp och dålig andedräkt.
Till och med tandlossning förhindras, särskilt av svart te.
4. Ditt hjärta stärks
Vill du hålla dina artärer – det vill säga de blodkärl som leder syrerikt blod från hjärtat
till kroppens celler – i toppform ska du dricka te som medicin. Två till tre koppar svart
te om dagen håller artärerna rena, något som ger 70 procent lägre risk att drabbas av
hjärtinfarkt, visar en mångårig studie.
5. Din cancerrisk förebyggs
Dricker du te förebygger du också automatiskt risken att insjukna i en mängd olika
former av cancer, bland annat bröst-, lung-, lever- och prostatacancer. En svensk
studie visar att två koppar svart te per dag halverar risken för äggstockscancer för
kvinnor.
Källor: Hälsoliv, I form med flera

Uppstartsträff för Ö-bladet 2018 – tisdag 16 januari i skolan kl 18.00

Nytt år och dags för tolv nummer av vår ö‐tidning.
Vi börjar året med ett utvidgat redaktionsmöte där vi kommer att prata om arbetet med Ö‐bladet
under trivsamma former med någon förtäring.
DU SOM VILL VARA MED denna kväll anmäl dig till mig en vecka innan, senast den 10 januari. Det
gäller både er som har varit med tidigare men även du som är nyfiken på arbetet med Ö‐bladet
och som kan vilja vara med på något sätt. Några har ju redan anmält sig!
Tack vare ett system med flera engagerade i redaktionsarbetet fungerar det – år ut och år in!
Sedan några år har det fungerat med månadens redaktörer som turas om att ta ett ansvar för att
få ihop ett Ö‐blad. Det finns även en annonsansvarig och en som fixar kalendariet. En del inslag är
återkommande inslag som Receptsidorna och Trädgårdsidan. Kopieringen görs på ö‐kontoret och
Sune delar ut tidningen i lådorna. TACK alla som är med i denna kedja!
Anmäl deltagande och frågor som du vill vi ska prata om till mig – en vecka innan!
Hör av dig till o‐bladet@vinon.se eller ring mig på 0768 564692
Välkomna, hälsar vi i redaktionsgruppen!
Eva Widlund, Vinöns kultur‐och hembygdsförening, ansvarig för Ö‐bladet

Ö-bladet under 2017
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Kaffetårtor och smörgåstårtor
kan beställas alla dagar
UTHYRNING AV SLÄPKÄRRA
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, 019-44 80 15

Vinöns Bibliotek
har öppet söndagar 16-17
Julafton stängt! Fika
till självkostnadspris.

Välkomna
hälsar Yvonne!

Massage
Zon –och massageterapeut
Elisabeth Behr gör ett uppehåll
och kommer alltså inte
till Vinön i januari.
Gott Nytt År!
.

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

Övriga

Dygnshyra

250:-

500.‐

Veckohyra

1.000:-

2.000:‐

FÄRSKA VINÖÄGG OCH POTATIS
Glass finns att köpa!
hos Peter och Carina
Tel: 019-44 80 33

SKINKGRYTA & SAFFRANSSTEKT
BLOMKÅL
2 port
Ugn 225°
ca 505 kcal/port
½ gul lök, hackad
½ msk smör
300 g färsk skinka, strimlad
salt och svartpeppar
1 dl matlagningsgrädde
½ dl vatten
1 msk konc kycklingfond
finrivet skal av ½ apelsin
1 tsk krossade fänkålsfrön
Saffransstekt blomkål
1 msk smält smör
½ krm saffran
½ tsk flingsalt
250 g blomkål i små buketter
utskurna filéer från 1 apelsin
Servering
300 g potatis
Gör så här
Koka potatisen i saltat vatten. Fräs löken
mjuk i smör. Strimla skinkan, öka värmen på
plattan och bryn köttet hastigt i stekpannan
med löken, salta och peppra. Häll på grädde,
vatten och fond. Krydda med apelsin och
fänkål. Koka upp.
Blomkål: Blanda smör, saffran och salt. Pensla
blomkålen med saffranssmöret. Stek i ugn ca
20 min. Blanda med apelsinen.
GREKISKA BIFFAR
2 port
ca 575 kcal/port
300 g nötfärs (10 %)
2 msk kallt vatten
1 litet ägg
1 vitlöksklyfta, pressad
2 msk finhackad persilja
1 msk hackad mynta
(el 1 tsk torkad)
½ tsk salt
1 krm svartpeppar
½ msk olivolja till stekning
Salsa
4 kvisttomater
10 cm gurka
½ rödlök
2 msk finhackad persilja
1 msk hackad mynta

(el 1 tsk torkad)
1 msk olivolja
½ msk vitvinsvinäger
Servering
70 g libabröd eller ljummet tacobröd
1 dl grekisk yoghurt (10 %)
Gör så här
Blanda färs, vatten, ägg, vitlök, persilja,
mynta, salt och peppar. Forma till små platta
biffar. Stek i olja.
Salsa: Kärna ur och tärna tomaterna fint.
Skala, kärna ur och tärna gurkan fint.
Finhacka löken. Blanda grönsakerna med
örter, olja och vinäger. Salta och peppra.
BÖNBULLAR MED TOMATSÅS
2 port
ca 540 kcal/port
1 burk kidneybönor, 400 g
½ gul lök, finhackad
1 stor vitlöksklyfta, finriven
1 ägg
½ dl mandelmjöl
½ dl ströbröd
½ tsk bakpulver
2 msk hackad färsk basilika
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
1 msk rapsolja till stekning
Tomatsås
½ gul lök, finhackad
½ vitlöksklyfta, finriven
½ msk olivolja till stekning
2 kvisttomater, tärnade
2 dl krossade tomater
1 tsk honung
Servering
ca 250 g morot, svarvad, strimlad el hyvlad
färsk basilika
Gör så här
Mosa bönorna grovt. Blanda med lök, vitlök
och resten av ingredienserna. Forma till ca 20
bollar och stek i olja.
Tomatsås: Fräs lök och vitlök i olja tills löken
mjuknat. Tillsätt tomater, krossade tomater
och honung. Salta och peppra. Låt puttra ca 5
min.
Koka moroten i saltat vatten ca 2 min.
TORSK & CURRYÄGG
2 port
Ugn 150°

ca 450 kcal/port
300 g torskrygg
salt och peppar
Ägg i currysmör
2 hårdkokta ägg
2 msk smör
½ tsk curry
1 msk kapris
1 msk hackad persilja
flingsalt
Servering
300 g potatis
150 g små tomater
Gör så här
Koka potatisen i saltat vatten. Salta och
peppra torsken. Tillaga i ugn ca 15 min.
Ägg i currysmör: Hacka äggen grovt. Smält
smöret tillsammans med curryn. Tillsätt ägg,
kapris och persilja. Salta.
INGEFÄRSLAX MED VITLÖKSSÅS
2 port
Ugn 175º
ca 475 kcal/port
300 g laxfilé
ca 1 tsk pressad citronsaft
½ msk ingefära, finriven
½ msk flytande honung
flingsalt
Vitlökssås
1 dl matyoghurt (8 %)
½ vitlöksklyfta, finriven
salt och peppar
2 msk koriander, grovt strimlad
Servering
300 g kokt potatis
grönsallad
Gör så här
Vitlökssås: Blanda yoghurt och vitlök. Smaka
av med salt och peppar. Vänd ner koriander
vid servering.
Lägg laxen i en ugnsform. Gnid in med
citronsaft och ingefära. Ringla över honungen
och strö över salt. Tillaga i ugn 15–20 min.
Servera laxen med kokt potatis, sallad och
yoghurtsåsen.
PASTA MED ROSTAD KÅLROT &
APELSIN
2 port
Ugn 225º
ca 435 kcal/port

300 g kålrot (ca 250 g skalad)
2 msk smör
flingsalt
120 g pasta (okokt vikt)
½ röd chili
saft av 1 apelsin
1 tsk apelsinskal, finrivet
1 tsk ingefära, finriven
1 kvist färsk dragon
Gör så här
Skala och tärna kålroten. Smält 1 msk smör
och blanda med kålroten och lägg på en plåt
med bakplåtspapper. Strö över salt och rosta
i ugn ca 20 min. Koka pastan enl anv på förp.
Kärna ur och hacka chilin. Koka upp
apelsinsaft, -skal, chili, ingefära och 1 msk
smör. Blanda såsen med pastan, kålroten och
plockade dragonblad.
ISTERBANDSPYTT MED STEKT ÄGG
2 port
ca 585 kcal/port
400 g potatis
1 msk smör till stekning
½ gul lök, finhackad
200 g isterband (23 % fett)
salt och svartpeppar
2 msk hackad persilja
Servering
2 ägg
1 tsk smör till stekning
100 g inlagda rödbetor
Gör så här
Skala och tärna potatisen fint. Stek i smör på
medeltemperatur tills potatisen mjuknat och
fått lite färg. Tillsätt löken efter en stund
och stek med. Ta bort skinnet på isterbanden
och smula korven fint. Stek korvsmulorna
med potatisen tills allt har fått fin färg.
Salta och peppra. Stek äggen i smör, salta och
peppra. Vänd ner persiljan i pytten och
servera med ägg och rödbetor.

Så var det dags för årets första recept. Ett
önskemål jag fått är att plocka fram några relativt
kalorifattiga maträtter efter all julmat och
julgodis. Som vanligt vill jag helst ha med recept
med ingredienser som kanske redan finns hemma i
kyl, frys eller skafferi eller som är lätta att hitta i
närmaste mataffär. Lycka till!
Smaklig måltid önskar Christina J

Julmarknaden var mycket välbesökt,
cirka 100 personer, fastboende och
fritidsboenden, kom för att handla
och fika. Denna gång var nog
dragplåstret den nyutkomna boken
”Vinön Förr och Nu” som
studiecirkeln ”Vinön förr” arbetat
med under drygt tio år. Eftersom
man fått bidrag från Örebro kommun
får man inte sälja boken utan alla får
lämna ett minibidrag som går till
Cancerfonden.
Jan Fahlander meddelar att man
under julmarknaden fått in 9 300 kr
som är insatta på Cancerfondens
konto. Boken finns fortfarande att
”köpa” på biblioteket eller kontakta
Yvonne Karlsson, tel 073 928 04 05.



januari 2018

vecka 1

vecka 2

vecka 3

vecka 4

1

måndag

2

tisdag

3
4

onsdag
torsdag

5

fredag

6
7

lördag
söndag

8
9
10
11
12
13
14

måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
lördag
söndag

15
16
17
18
19
20
21

måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
lördag
söndag

22
23
24
25
26
27

måndag
onsdag
torsdag
fredag
lördag

Brandövning

Trettondedagsafton
Trettondedag jul

16-17

Biblioteket öppet - fika

Tjugondedag jul

16-17

Biblioteket öppet - fika
Sophämtning

18.00
18.30

Ö-bladet har uppstartsträff för 2018, Anmälan om deltagande till Eva
Styrelsemöte VKHF
Tjejträffarna startar igen

16-17

Biblioteket öppet - fika

18.30

Tjejträff

15.15
16-17

Gudstjänst i Missionshuset Kim Baung – Kaffe
Biblioteket öppet – fika

29 måndag
30 tisdag
31 onsdag

februari

18.00

tisdag

28 söndag
vecka 5

Sophämtning
Nyårsdagen

1

torsdag

2

fredag

H M Konungens namnsdag
Sophämtning

18.30

Tjejträff

Vad händer nästa månad på Vinön? Kom ihåg att meddela
redaktionen på o-bladet@vinon.se så det kommer med i kalendariet.
Se även anslagstavlorna på Vinön!

