


 

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 2014 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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NNååggrraa  oorrdd  ffrråånn  rreeddaakkttiioonneenn......   
  
 
På radion berättar de att kräftfisket snart 
kommer igång. Här ute har det ju som vanligt 
varit full fart länge. De är stora och fina, och 
många, vilket väl delvis kan bero på att det 
knappt har blåst något utan varje dag har 
varit stilla riktigt varma sommardagar med 
mycket bad. 

Det sägs att det är svårt att spara solenergi, men nu har vi fått ladda 
batterierna inombords så det räcker långt in i vintern. Det har varit mycket 
östanvind i sommar, vädret har kommit från stäpperna vid Kaspiska havet 
istället för Brittiska öarna. Med vädret har båtlivet i sjön levt upp ordentligt, 
och vi har haft många besökare på ön. Sjöräddningen har haft många 
uppdrag denna sommar. Dessa ideella krafter fyller en viktig uppgift i sjön. 

Vi kan nog räkna med att besöken håller i sig ett tag till, för vädret ska vara 
fortsatt fint i huvudsak. Om någon vecka börjar också bussbesöken igen.  

Lyskvällen är i år lördagen den 23 augusti och då hoppas vi att ön har fått 
rejält med regn så den kan genomföras med fackeltåg och lyktor utmed stränderna.  

  
LLaaggrraa  mmiinnnneessbbiillddeerr  ffrråånn  ssoommmmaarreenn  aatttt  ttaa  ffrraamm  ii  mmöörrkkaarree  ttiiddeerr!!  
 
hälsar redaktionen/ Christina, Elin, Mariann, Eva och Åsa (månadens redaktör) 

Fotografer: Eva Widlund, Åsa Ödman, Rosie Hellén m.fl. 
Framsida: Sjöbodsvägg, foto: Eva 
 
Bidrag till Ö‐bladet skickas till o‐bladet@vinon.se eller lämnas i skolan eller i hembygdsföreningens postlåda vid skolan. 
Datum som gäller: 15 varje månad – annonser, 25 varje månad – övriga bidrag  



”Brunnsparken”  
 
Den gröna pumpen finns på vänster = västra 
sidan av vägen ner mot badet. Ca 400 meter 
från Badet. 

Vattenprovet visade tjänligt dricksvatten så 
nu är det fritt fram att hämta sitt dricksvatten 
från den gröna pumpen. 
Tillrinningen på vattnet till brunnen är 
långsam så det räcker till ca 30 liter,   
sedan måste man vänta 15-20 minuter  
innan det åter är fullt i brunnen. 
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I skrivande stund råder 
TOTALT ELDNINGSFÖRBUD  
på hela ön. 

 
 
 

 

Det innebär att man enbart får grilla i iordningställda grillplatser eller trädgårds-
grillar. Ingen öppen eld!  Engångsgrillar får inte användas. Det är så torrt att ett 
enstaka regn kan vara otillräckligt för att upphäva eldningsförbudet. 
Information om vad som gäller finns på till exempel 
www.lansstyrelsen.se/orebro 

Myndigheten för Skydd och beredskap (MSB) har gjort en app (program till 
smarta telefoner o surfplattor) som heter ”Brandrisk ute”. Där får du mellan 1 
mars och 1 juni aktuell risk för gräsbrand, och mellan 10 april och 31 augusti 
aktuell risk för skogsbrand. Den finns att ladda ner gratis för både iphone och 
androidtelefoner. Appen använder brandriskdata från www.smhi.se. 



 
 

FOTVÅRD 
 

Inga-Lill Sevefjord 
kommer till Vinön 

 
tisdag 19 augusti 

 
Tidsbeställning 

Tel: 070-557 48 03 
 

 

 
 
 

Vinöns  
Bibliotek 

 
Har öppet söndagar 

 
16-17 

 

Välkomna hälsar  
Yvonne! 

 
 
 
 

 
 
 

Peter och Carina 
 

Tel: 019 - 44 80 33 
 
 
 

 
 

 

 
 

Kaffetårtor och smörgåstårtor kan 
beställas alla dagar 

 

Pris:        kaffetårta       smörgåstårta  
 8 pers       160:-               250:- 
10 pers      190:-               300:- 
12 pers       220:-               350:- 
15 pers       265:-               420:- 

 
 

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

 



Hembygdsföreningens utställningar och försäljning under augusti 
i missionshuset mitt emot skolhuset med caféet 

 

KULÖRERNA - konstutställning  3-17 augusti 

Anna Nyvall, Mona Larsson och Harri Wiiand ingår i en 
större grupp amatörmålare från Örebro och Kumla som 
träffas regelbundet och målar tillsammans, reser lite och 
har utställningar.  

 

Smakprov från utställningen 

 

Hantverk, smycken, trä och textil 

Passa på att handla av allt fint som finns i försäljningen, kan passa bra som presenter 
under året. Glöm inte att köpa en lott, det finns gott om vinster kvar.  
	

PS	Har	ni	sett	de	fina	träfärjorna?	

 

Lilla skafferiet 

Här finns det mesta i torrvaror som man kan behöva fylla på med; 
mat, godis, grillkol, papper, rengöringsmedel, hygienartiklar. 

Varorna levereras av Handla24. 

 

OBS: Missionshuset är stängt p g a  bröllop 8-10 augusti. 
 
Öppettider efter 17 augusti se anslagstavlan och www.vinon.se 

 

Vinöns kultur- och hembygdsförening  2014 



   ”Kräft‐knytis”  

   på Bagarn´s loge      

   Lördag  30 augusti  

   kl 18.00 
   För anmälan och info  

   Tel. 070 – 171 51 38 till Mariann 

        070 – 239 02 11 till Sten 

 

 

 
HJÄLMARSNIPOR TILL SALU 
 
Båtarna är byggda av Allan Eriksson. 
Nu är det dags att de åter kommer i 
sjön efter nåra år på land. 
 
2 st har FÄRE‐GÖTA motor 

 

1 st har SACHS motor 

 

Pris från 4000:‐ till 10 000:‐ 

 

Kontakta Peter Kumlin 070‐514 64 04

                 pk@nuinternet.com 

för visning och mer info om båtarna 
 

 

MASSAGE 
Elisabeth Behr 

zon‐ och massageterapeut 
 

kommer till Vinön 
 

onsdagen den 27 augusti 
 

Tidsbokning 
Tel 070‐399 58 08 

telefontid: 8.00 – 9.00 
 

 

 

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 



 

…våra fina fynd på loppisen 

Anna och Lena Hagsten 

 

 

…regnet som kom i söndags kväll 

Lena Sjöström 

 

…vad fantastiskt fint det blev vid Vinöskylten till midsommar! 

Tack Lera!  hälsar Maggan med flera 

 

…att åter få träffa våra härliga sommarkompisar, som vi träffar varje 
sommar på Vinön! 

Helen, Maria och Anette Johansson 

 

 Vi är glada över allt fint som 
kommit till Stenörsudden 
 

Anna och Lena Hagsten 
Helen, Maria och Anette Johansson 



Om att veckohandla över en kopp kaffe 

Maj Hedin provade att handla första sommaren när 

Handla24 körde ut till ön, men sedan blev det inte av 

förrän hon flyttade ut på heltid. Nu har hon handlat 

ganska regelbundet, och tycker att det fungerar väldigt 

bra, framför allt sedan hon upptäckte att det finns 

möjlighet att komplettera om det är något man kommer 

på när man har skickat beställningen.  

 

 

 

Varför handlar du från Handla24? 

– Det är väldigt smidigt att handla vid datorn, och sedan få det hemkört och uppburet på trappen så 

att man bara behöver plocka in i skåpen. Det är skönt att inte behöva åka i land enbart för att man 

ska handla. Ibland vill man ju åka i land ändå, då kan man ju handla i en vanlig affär som omväxling.  

Hur tycker du att servicen fungerar? 

– De är bra att ha att göra med när man ringer i något ärende, de förklarar bra och är mycket 

tillmötesgående.  Till exempel har de förklarat att det som står som styckpris på frukt är ett 

genomsnittspris, uträknat på hur många äpplen det normalt går på ett kg. Men om de är större eller 

mindre stämmer inte styckpriset, men kilopriset. Om man behöver komplettera skickar man ett mail, 

och anger sitt ordernummer. Man måste förstås höra av sig innan de börjar plocka varorna, men 

tisdag kväll/onsdag morgon brukar fungera bra.  

 

Är det något som du tycker är lite krångligt? 

– Ibland är det svårt att hitta varorna när man söker. 

Tips från Åsa: Skriv inte hela sökordet, ibland är 

databasen lite inkonsekvent. Yoghurt skrivs ibland 

yog, ibland yoghurt. Om man då söker på yoghurt får 

man bara vissa produkter. Använd istället yog så får 

man fler träffar. Sedan kan man förfina sökningen 

genom att välja kategori.  

Man kan också söka på tillverkare istället för vara.  

Det finns olika sätt att underlätta beställandet, man kan kryssa för att en vara hör till ens 

”hushållsfavoriter” och där kan man sedan hitta just sin yoghurt och ost och kaffe…   

En annan möjlighet är att göra olika listor, till exempel en med basvaror som man köper nästan varje 

vecka. Då kan man med ett klick lägga till alla dessa varor på samma gång, men även välja bort det 

man inte behöver den här veckan.     

Åsa Ödman 

 



TILL SALU 

 
Havskajak 
Tahe Marine Wind 535 

Pris: 8000:‐ 
 
 

 

  Digitalkamera 
Systemkamera Canon 450D inkl originalobjektiv 

18‐55 samt ett extrabatteri.  

Pris: 900:‐ 
 

 

Träningscykel Abilica Winmag 
Träningsdator som visar tid, distans, hastighet, puls, kaloriförbrukning, trampfrekvens, 
nedräkning tid och distans. Mått: L100xB59xH128 cm Vikt 32 kg 
 

Nyskick! Pris: 700:‐ 

 

Intresserade kan kontakta Petter Widlund petter@widlund.org eller Eva Widlund 019‐44 80 48 

 

 

***************************************** 

 

Onsdagen den 16/7 fick vi på Tockenön 
besök av sjöräddningen för rekognosering 
och information.  

Vi tackar för besöket! 

Viola Hjälmarö 

 

 

Det har varit en varm sommar med mycket trafik i sjön.  
Det har blivit många uppdrag för sjöräddningen.  
Vi hoppas återkomma med en rapport i nästa nummer  
av Ö-bladet. 

Redaktionen 



 

Jag kan bara konstatera att sommaren har varit torr. De flesta växter 
tycker att det är bra med lite fukt då och då. Även de som anses vara 
torktåliga börjar nu se lite slokiga ut. Det som är positivt med den här 
torkan är ju att de spanska skogssniglarna som man faktiskt kunde se 
några av i fjol verkar inte direkt frodas i samma 
utsträckning i år. Jag såg ett reportage om att 
de spanska skogssniglarna nog egentligen är 
franska, kan man tänka sig. Jag har däremot 
sett flera pantersniglar. De är helt fredliga och 
bara äter döda växter. De är dessutom lite 
snygga med sina ränder.  

Nästan alla år provar man ju någonting nytt. 
Någonting som är nytt för en själv i alla fall. Det 
finns ju just inget som är helt nytt i trädgårds-
svängen. I år är det trädgårdsportulak och Dan-shen eller 
fattigmansginseng för mig som är dessa trevliga överraskningar. 
Trädgårdsportulak är en slags sallad som smakar lite citron. Den har lite 
tjocka blad och innehåller omega-tre-fettsyror så den måste ju vara 
”väldans” nyttig. Den var tydligen lite trendig för några år sedan men det 
missade jag helt och har först nu börjat gilla den. Det var kanske inte den 
bästa sommaren att börja odla trädgårdsportulak på eftersom den kräver 
ganska mycket vatten men skam den som ger sig. Den ska jag helt klart 
fortsätta med. 

Dan-shen eller Fattigmansginseng blev 
en trevlig överraskning bara genom att 
den överlevde en vinter i kruka. Den 
har varit väldigt frodig hela sommaren 
och sen kom det små ovala knoppar och 
sen gula hängande klockor som var 
väldigt söta. Nu börjar den ge sig lite 
och få lite gula blad, men vem känner 
inte sig lite torr i kanterna efter den här 
sommaren. Den här växten ska man ta 
upp rötterna och använda istället för 
ginseng men det verkar ju lite synd då 
får man ju inte se de små gula fina 
klockorna nästa år. En mycket trevlig växt, men det är ju kanske så att 
det inte behövs så mycket för att göra mig glad.  

 

Ha det bra i sensommarvärmen önskar Rosie på Vinön! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexfri takfärg 

R2-vit, 5-6 liter 

450 kr, Nils Svensson 

tel 44 80 28 

 

 

 

 

Sören och Anna - välkomna till Vinön året om! 

Kram Maggan 

 

Vinöns NYA café 

med lättare lunch  
och surdegsbröd. 

Pizza för beställning 
endast fredagar  

t.o.m. 15/8 

10-17 alla dagar  

VÄLKOMNA! 

 För större sällskap; ring för 
bokning 0739-400061 

Tomas och Catrine 

Följ oss på facebook 

Välkomna! 
 

Vinöns NYA café 

Med lättare lunch 
och surdegsbröd          

Pizza för beställning 
endast fredagar 

t.o.m. 15/8 

Alla dagar: 10-17  

VÄLKOMNA! 

 För större sällskap; ring för 

bokning 0739-400061 

 Tomas och Catrine 

Följ oss på facebook 

 



Anna Stadling på Vinöns värdshus 

 

En vacker sommarkväll uppträdde Anna Stadling med två 
musiker på värdshuset. 

Publiken bjöds på hennes tolkningar av Jonny Cashlåtar samt 
eget material. Hon utgår från sitt liv och sina upplevelser, 
låtarna och mellansnacket är personligt och starkt, men inte 
det minsta sentimentalt.  

Ljudet var perfekt mixat, så texterna och berättelserna gick fram väldigt bra. När Anna 
och musikerna sjunger tillsammans låter det fantastiskt bra, rösterna smälter ihop men 
kan samtidigt urskiljas var och en. 

Tillsammans med en något mindre publik än det brukar vara så blev det en intim och 
personlig konsert. Någon annan skulle kunna sjunga hennes låtar, men ingen annan än 
de tre på scenen skulle kunna göra den här konserten. 

 
Åsa Ödman och Eva Widlund 
 

 

Värdshuset under augusti  

Irländsk musik med Double Inn, den populära gruppen från Katrineholm som troget kommer varje år sen 

2006, ibland ett par gånger samma år. 

En annan mycket uppskattad artist är Lisa Miskovsky som gör två framträdande även i år. Lisa återvänder 

nu till Vinön för tredje året i rad. Läs mer på Värdshusets hemsida http://vinonsvardshus.se/ 

Nya på Värdhuset är Lars Demian och David Tallroth 

Lars Demian har blivit känd för sina dråpliga och tänkvärda visor om livet och samhället.  Tillsammans 

med multiinstrumentalisten David Tallroth kommer dom nu till Vinöns Värdshus med sitt unika 

musikaliska hopkok av zigenar ragtime och svensk visa. 



 
 
 
 
 

        Under augusti har Örtboden 
öppet 10.30-17.00 

Lunchstängt 12.00-12.30 
 

Örtboden är öppen dagligen fram till 17/8 därefter efter överenskommelse. 
 

Nu har Örtboden laddat för sommaren med bl.a. Julita Rapsolja, keramik från 
Lenas lera, blommiga verktyg, te, skorpor, saft, godis, glass och annat.   

 
Det finns vuxencyklar, barncyklar, cykelkärra för barn, barnsadlar och hjälmar  

till uthyrning 
Vid frågor och bokningar av cyklar hör av er till mig på tele 0736 18 77 11 

 
Varmt välkomna! 

önskar RoseMarie med familj och personal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Båtar säljes 
 

Hjälmarsnipa Byggd av Allan Eriksson Färe-götamotor pris 4000kr 
 

Plastbåt över 5 meter 6000kr 
 

Är du intresserad ring till Bernt Olsson 44 80 77 



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   
 
e-post: info@vinokonferenser.se Hemsida: www.vinokonferenser.se 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Nu finns.… 
Sommarblommor, Vinöpotatis, färsk lök och lite 
kryddväxter. 
Några plantor finns fortfarande. Om vädrets makter tillåter hoppas vi 
på mera grönsaker. 
 
  ÖPPET 
 söndag-torsdag 
 samt fredag em 
 och lördag fm. 
 
Jag fiskar kräftor en stund varje dag så ring gärna innan du kommer. Då 
kan du också få dagsaktuell information eller framföra om du har några 
speciella önskemål. 
 
Tel 019-44 80 50, 070-370 59 50 

Varmt välkomna 
Mona Blixt 



PICKNICKRULLE MED SWEET 

CHILIKYCKLING 

4 port 

4 tunnbröd, mjukt, fullkorn 

500 g marinerad tvådelad kycklingfilé 

sweet chili 

2 avocado 

ruccola 

2 salladslökar 

2 tomater 

5 msk matyoghurt 

2 msk sweet chilisås 

salt 

Gör så här 

Grilla de marinerade kycklingfiléerna. Kärna 

ur avokadon och skär i strimlor. Pressa över 

lite citron så att de inte mörknar. Skölj 

ruccolan, lök och tomater. Strimla lök och 

skär tomat i tunna bitar. Blanda yoghurt med 

sweetchilisås och salt. Skär kycklingen i 

långa strimlor. Lägg ut tunnbröden. Lägg på 

sallad, tomat, lök, avokado och kyckling. 

Klicka på lite sweet chiliyoghurt och rulla 

ihop. 

 

TUNNBRÖDRULLE MED SKINKA OCH 

DIJONMAJONNÄS 

Snabblagad lunchrätt som funkar perfekt 

till en utflykt. Skinkan kan bytas ut mot 

gravad lax eller grillad kyckling. 

4 port 

4 tunnbröd, mjuka, fullkorn 

1½ msk dijonsenap 

4 msk majonnäs 

4 msk crème fraiche 

3 msk gräslök, hackad 

3 msk dill, hackad 

salt, peppar 

250 g rökt skinka 

4 salladsblad 

16 cocktailtomater 

Gör så här 

Blanda senap crème fraiche och majonnäs i 

en skål. Skär tomaterna i bitar och tillsätt 

dessa. Tillsätt hackad gräslök. Smaka av med 

salt och peppar. Bred ut blandningen på 

brödet. Lägg på skinka, ärtskott och 

salladsblad. Rulla ihop. Skär tunnbrödet 

snett över i två delar. 

 

RAGGMUNK MED VEGETARISK 

SKAGENRÖRA 

4 port 

2 dl vetemjöl 

1 tsk salt 

5 dl mellanmjölk 

1 ägg 

700 g finrivna potatisar 

2 msk smör till stekning 

Vegetarisk skagenröra 

1 dl lätt crème fraiche 

2 grovrivna morötter 

1 liten hackad röd lök 

1 dl hackad stjälk selleri 

½ tsk sambal oelek 

½ dl hackad dill 

½ tsk salt 

Gör så här 

Vispa ihop mjöl, salt, mjölk och ägg till en 

slät smet. Blanda ner potatisen. Grädda som 

tunna pannkakor eller små plättar. 

Vegetarisk skagenröra 

Blanda alla ingredienser och smaka av med 

salt. Servera röran till raggmunkarna. 

 

LYXOMELETT MED RÄKOR OCH ROM 

2 port 

4 ägg 

1 tsk vatten 

salt 

smör 

1½ dl handskalade räkor 

2 msk svart rom 

2 msk crème fraiche 

2 msk finhackad gräslök 

Gör så här 

Vispa ihop äggen med lite vatten och salt. 

Stek i smör och lägg upp på tallrikar. Lägg på 

räkorna. Klicka över rom, crème fraiche, 

finhackad gräslök. 

 

POTATISOMELETT MED PARMASKINKA 

En snabb potatisomelett med parmaskinka. 

Koka gärna potatis till omeletten någon dag 

innan så går det på ett kick att trolla fram 

dagens middag. 

4 port 

Omelett 

400 g skivad kokt potatis 

1 st broccoli 



1 rödlök 

olivolja 

4 ägg 

2 dl mjölk 

½ tsk torkad basilika 

1 tsk salt 

2 krm svartpeppar 

100 g parmaskinka 

Tillbehör 

½ gurka 

125 g röda cocktailtomater 

125 g gula cocktailtomater 

Gör så här 

Omelett: Skölj, skiva och koka potatisen i 

saltat vatten ca 10 min om du inte redan har 

färdigkokt. Skölj och skär broccolin i mindre 

buketter. Skala och grovhacka löken. Hetta 

upp en stekpanna med lite olja och fräs 

broccoli och lök lite gyllene. Tillsätt 

potatisen och fördela allt jämt i pannan. 

Sänk värmen till medelvärme. Vispa ihop ägg, 

mjölk, basilika, salt och peppar i en bunke. 

Slå äggstanningen över grönsakerna i pannan 

och lägg på ett lock. Låt den stå under lock 

på medelvärme i ca 10 min. Efter 5 min kan 

du lyfta på locket och göra några hål med en 

gaffel så att all äggstanning stelnar 

ordentligt. Lägg på locket igen och låt den 

stå de resterande 5 min. Här kan du välja 

att lägga på parmaskinkan om du vill ha den 

varm. Annars serverar du den kall vid sidan 

om. 

Tillbehör: Skölj och halvera tomaterna och 

skölj och skär gurkan i bitar. Lägg upp i en 

skål och servera till potatisomeletten. 

 

SWEET CHILI KYCKLINGGRATÄNG 

Snabbt, gott och enkelt! Precis som mat ska 

vara!  

4-5 port Ugn 200° 

900 g kycklingfilé 

2 dl crème fraiche 

2 dl grädde 

1 dl sweet chilisås 

½ purjolök 

1 dl riven ost 

salt och peppar efter smak 

Gör så här 

Skär kycklingfiléerna i tärningar och stek 

tills de fått lite färg. Krydda gärna med salt 

och peppar. Lägg ner i lagom stor 

ugnsform/gratängform (botten ska täckas). 

Blanda crème fraiche, grädde, sweet 

chilisås, purjolök och ost i en skål, krydda 

efter smak. Häll blandningen över 

kycklingen, strö över lite riven ost och ställ 

in i ugnen tills osten smält och fått fin färg, 

ca 15-20 min. Servera med ris och en färsk 

sallad. Passar till både vardags- och 

helgmiddag.  

 

RED VELVET CAKE 

10–12 bitar Ugn 175° 

3 ½ dl strösocker 

2 ägg 

3 ½ dl vetemjöl 

1 tsk bikarbonat 

½ tsk salt 

1 msk kakao 

1 tsk vaniljsocker 

1 msk vitvinsvinäger 

1 dl raps- eller  

solrosolja 

2 ½ dl filmjölk 

1–2 msk röd karamellfärg 

ev hallon eller andra bär till garnering 

Cream cheese-glasyr: 

400 g philadelphiaost eller annan cream 

cheese 

ca 3 dl florsocker 

Gör så här 

Smörj och bröa en rund bakform. Vispa 

socker och ägg poröst. Blanda de torra 

ingredienserna till kakan och rör ner i 

smeten tillsammans med vitvinsvinäger, olja 

och filmjölk. Tillsätt karamellfärg och vispa 

till en slät smet. Häll smeten i formen och 

grädda i 40 minuter. Låt kakan svalna något i 

formen. Stjälp sedan upp den på ett galler 

och låt kallna. Vispa ihop ingredienserna till 

glasyren. Skär kakan i tre delar och bred 

glasyren på den undre delen. Lägg försiktigt 

på den andra delen och bred glasyr även på 

den. Lägg på den översta delen och bred 

resten av glasyren över hela kakan. Garnera 

eventuellt med bär. 

 

 

 

Månadens recept består av snabba och enkla rätter. 
Ibland har man ju ingen lust att ställa sig i köket och 
laga mat, speciellt inte efter de senaste veckornas 
värmebölja. Då kanske det passar med enkla rätter 
med ingredienser ur skafferi, kyl och frys.  
 

Smaklig måltid önskar Christina J 



  

 

 

 

När mörkret faller på …. 

Fackeltåg över ön, marschaller och lyktor utmed stränderna. 

Norra stranden på Vinön ska kantas med marschaller, eller hur? Fackeltåg 
över ön börjar komma de senaste åren. Lyskvällen har också blivit ett tillfälle 
att träffas, gå runt och prata med vänner, kanske fika tillsammans.  

Ni vet hur det går till - tänd lyktor på bryggor och stenar vid strandkanten 
och ute i vattnet. Om det inte blåser för mycket är det väldigt vackert att 
placera marschaller ute på stenar i sjön. Två marschaller ihop syns bättre än 
en ensam.  

 

Tänk på att placera marschaller och facklor säkert! Inga brända bryggor! 
Glöm inte att plocka rätt på resterna dagen efter!   

 

  

 

 

 

 

 

 
Vinöns kultur- och hembygdsförening 2014 





vecka 31 1 fredag   

 2 lördag 
14.00 

 
Melodikrysset med dragspelsklubben T-draget  
Värdshuset: Double Inn - Irländsk musik 

 3 söndag 
 

16 -17 
Vernissage- Kulörerna  
Biblioteket öppet 

vecka 32 4 måndag   

 5 tisdag 18.30 Brandövning                                                                                                               Beställ mat!
  

 6 onsdag          

 7 torsdag  

 
 

8 fredag  Värdshuset: Lars Demian och David Tallroth                                                                                  

H M Drottningens namnsdag 

 9 lördag  
Missionshuset: Bröllop 
Värdshuset: Abonnerat  

 10 söndag 16 -17 Biblioteket öppet 

vecka 33 11 måndag  Sophämtning

 12 tisdag                                                                                                                                              Beställ mat!
  

 13 onsdag  Traditionell kräftpremiär

 14 torsdag  

 15 fredag  Värdshuset: Lisa Miskovsky 

 16 lördag  Värdshuset: Lisa Miskovsky 

 17 söndag 
16 -17 

 
Biblioteket öppet 

vecka 34 18 måndag   

 19 tisdag   Fotvård- tidsbeställning                                                                            Beställ mat!    

  20 onsdag   

 21 torsdag  Traditionell surströmmingspremiär

 22 fredag  

 23 lördag  
Lyskväll, tänder marschaller utmed stränderna 
Kurshelg Utomhuspedagogik lörd- månd 

 24 söndag 
16-17 

 
Biblioteket öppet      
Kurshelg                                                      

vecka 35 25 måndag  Kurshelg                                                                                              Sophämtning    

 26 tisdag  
                                                                                                                                              Beställ mat!  

 27 onsdag  Zonterapi och massage av Elisabeth Behr i skolan, tidsbeställning 

 28 torsdag  
 29 fredag  
 
 30 lördag   

 
 31 söndag 

10.00 
16 -17 

Gudstjänst Mikael Schmidt - kaffe  
Biblioteket öppet  

sept 1 måndag   

vecka 36  2 tisdag  
 

  3 onsdag   

 
 Det kommer flera bussar under augusti och september, Planerade färjetider för dessa är: Bussar v.35, 36 

och 38 till Vinön 13.55, från ön 16.45 Övriga bussar till Vinön 10.15, från ön 15.45 Det kan även dyka upp grupper 
som redaktionen inte har vetskap om. 

 

augusti  2014 
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