


 

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 

 

OBS: I år finns möjlighet att ge frivilliga bidrag till föreningen i en sparbössa på skolgården eller använda 
SWISH till hembygdsföreningen 123 396 25 29 - Tänk då på att skriva meddelande och avsändare! 

Några ord från redaktionen och VKHF… 

 

Ett nytt år stundar, och nya aktiviteter tar vid. Föreningens 

arbetsgrupper rullar på med sin verksamhet och nya idéer föds.  

 

I januari är några möten planerade, ett om solceller, ett om vatten 

och avlopp samt en ö-bladsträff. Den finns inte med i kalendariet 

än, inbjudan kommer. Dessutom styrelsemöte, tjejträffarna drar 

igång och det är bibliotek, gudstjänst och brandövning.  

 

Vad ska vi hitta på för skoj mer i år? Någon kanske vill dra igång  

en barnaktivitet? Det kanske är dags för en isträff med röjning på 

ångbåtsbryggan i februari? 

 

 

Jag önskar alla ett  

/Åsa 

 

 

 

 

Framsidan: Olle-Gustav och Karl-Erik Hellén sparkar i mellandagssolnedgången. Foto: Eva Widlund 

Barnbilden foto: Åsa Ödman   Redaktörer för januarinumret är Åsa Ödman och Eva Widlund.  
 

 

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: 20 varje månad för annonser, 25 varje månad för övriga bidrag. 

mailto:obladet@vinon.se
http://www.vinon.se/
mailto:o-bladet@vinon.se
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    Tolv av Vinöns nitton barn samlade en dag på jullovet 
 

I mellandagarna samlade jag ihop så många av Vinöns barn och ungdomar som jag 
kunde få ihop för att ta en bild. 
 
På omslagsbilden ser vi från vänster Oliver, Elvin, Alva, Ninni, Vidar, (Rosie), Axel, 
Thor, Karl-Erik, Elton, Olle-Gustav, Ruben, (Emil), Saga, (Filip).  Tolv barn och tre 
föräldrar. Saknas på bilden gör Charles, Maja, Sofia, Linnea, Emma, Ebba och Linn. 
Det passar alltså ganska bra att vi nu lämnar 2018 för 2019, eftersom det bor 19 
personer på Vinön som är under 18 år. Och inom kort föds två nya barn. 
 
Oliver, Alva, Elvin och Vidar är nyinflyttade och lite extra välkomna, men det är roligt 
med alla barn som bor härute. När jag och Johan flyttade ut (sista skolavslutningsdagen 
i Vinöns skola) var dagis i Hampetorp nedläggningshotat för det fanns inte barn till två 
förskolor. Efter föräldraprotester blev Sjögården kvar, och sedan smällde det bara till så 
hade det skett ett generationsskifte och bägge förskolorna var överfulla. Efter några år 
kom en något lugnare period, och kyrkan lade ner sin verksamhet. Nu är Sjögården 
överfullt igen och barn har fått börja i Asker istället för i Hampetorp. Nu ska de barn 
som går 15 timmar gå i kyrkans lokaler men med Sjögårdens personal, så nu får alla 
barn plats i Hampetorp igen. Det är bra att få fler kompisar på närmare håll än Asker, 
och det bådar gott även för skolans framtid. Däremot har jag hela tiden tyckt att 
Hampetorp är en lagom liten skola, då det bara skulle vara 8 barn i klasserna F – 6  
här ute. 
 

Åsa Ödman 
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Kaffetårtor och smörgåstårtor  
     kan beställas alla dagar 

 

 
   Pris:        kaffetårta       smörgåstårta  
 

   8 pers       200:-               300:- 
 10 pers       230:-               360:- 
 12 pers       260:-               420:- 
 15 pers       320:-               500:- 
 
Ring Sten Tel: 070-239 02 11, 019-44 80 15 
 

 

 

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 019-44 80 28 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 

 

                           KOSTNADER 

   Föreningsmedlem                          Övriga 

   Dygnshyra    250:-                         500:- 

   Veckohyra    1000:-                      2000:- 

 
 

 
 

Vinöns Bibliotek 

  har öppet söndagar 16-17  

 Välkomna  
 hälsar Yvonne!  

 

 
 

 
Studiecirkeln om Vinön förr 

”Vinöcirkeln” 

 återkommer   
i februari 2019 

Se nästa Ö-blad 
 

 Varmt välkomna då!  
 

 Cirkelledare  
Eva Svensson 
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Inbjudan till möte om solcellspark  

Datum: Torsdag den 17 januari                                                                                                                             
Tid: Kl. 19 – 20.45  
Plats: Skolan 

Målgrupp: Alla som har intresse av att höra om 
förutsättningar för att anlägga en  solcellspark. 
 
Magnus Lagergren, NEPAB, har rett ut lite 
förutsättningar för en gemensam park, och vi pratar om fortsättningen. Naturligtvis blir 
det fika! 
 
 Välkomna hälsar Åsa/VKHF 

   

 

   

 l 

 

 

 

 

Inbjudan till arbetsgruppsmöte vatten/avlopp! 

Datum: Fredag den 25 januari 
Tid: Kl. 13.00-15.30 

Plats: Skolan 

Målgrupp: Arbetsgruppen och övriga 
intresserade 

 
 
Dagordning: 

• Föregående minnesanteckningar 

• Alternativa förslag till vatten och avloppsanläggningar 

• Planering inför kommande möte 

• Övriga frågor 

                       Välkomna hälsar Birgitta/VKHF 
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Precis om förra året kommer vi bjuda in till ett utvidgat redaktionsmöte där vi kommer att prata 
om arbetet med Ö-bladet under trivsamma former med någon förtäring. Något datum är inte 
bestämt ännu.  
 

DU SOM VILL VARA MED denna kväll anmäl ditt intresse till Eva. Det gäller såväl 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. Hör av er så berättar jag hur vi jobbar med vår ö-tidning. 
 

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! 
 

Anmälan om deltagande på träffen och frågor som du vill vi ska prata om på träffen.  

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 2018 

            
          januari                    februari        mars                   april                            maj             juni 

            
                 juli                        augusti     september                 oktober                      november          december  

Nytt år och dags för tolv nya nummer av vår ö-tidning 

mailto:o-bladet@vinon.se
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HALLOUMI- OCH MOROTSBIFFAR  

Biffarna blir fina i färgen och håller ihop bra. Det 

finns färdigrivna morötter i kyldisken om du vill ta 

en extra genväg. 

4 port Ugn 250⁰ 

250 g morötter 

200 g halloumiost 

2 ägg 

¼ dl panko, japanskt ströbröd, + 2 msk 

3 dl risoni 

1 citron 

1 rödlök 

70 g rucola 

olivolja, salt, nymald svartpeppar 

 

Gör så här 

Skala morötterna. Grovriv morötter och halloumi på 

rivjärn. Blanda med ägg, 1/4 dl panko och 1 krm peppar. 

Forma morotsblandningen till biffar med oljade 

händer och lägg dem på en plåt med bakplåtspapper. 

Strö på 2 msk panko och ringla över 1 msk olja. Tillaga 

mitt i ugnen ca 10 min. Koka risonin i lättsaltat vatten 

enligt anvisning på förpackningen. Häll av i en sil och 

spola av med kallt vatten. Låt rinna av och lägg risonin 

i en skål. Skölj citronen i ljummet vatten. Finriv skalet 

och pressa ut 2 msk saft. Blanda risonin med 

citronskal, citronsaft, 2 msk olja, 1 tsk salt och 2 krm 

peppar. Skala och strimla löken. Blanda lök och rucola 

med risonin. Servera biffarna med risonisallad och 

tsatsiki. 

 

GRÖNKÅLSPASTA MED CITRON OCH 

MOZZARELLA  

4 port 

400 g pasta 

1 gul lök 

2 dl lätt crème fraiche 

1 citron 

150 g grönkål 

1 burk svarta bönor, à 400 g 

1 mozzarellaost, à 125 g 

olivolja, salt, nymald svartpeppar 

 

Gör så här 

Skala och finhacka löken. Stek löken mjuk i 1 msk olja. 

Tillsätt crème fraichen och häll över 2 dl vatten. Koka 

upp och mixa slätt med mixerstav. Skölj citronen noga 

i ljummet vatten. Riv skalet och pressa ut 1 msk saft. 

Blanda ner citronskal, citronsaft, ½ tsk salt och 1 krm 

peppar i såsen. Koka pastan enligt anvisning på 

förpackningen. Grovhacka grönkålen och låt den koka 

med när ca 30 sekunder återstår av koktiden. Spola 

av bönorna med kallt vatten och blanda ner dem, pasta 

och grönkål i den varma såsen. Riv mozzarellan i grova 

bitar och strö den över pastan. Servera genast 

annars blir rätten torr. 

PALSTERNACKSGRATÄNG MED 

KÖTTFÄRSTOPPING  

Byt ut palsternackan mot rotselleri eller morötter 

som variation. 

4 port Ugn 250⁰ 

400 g palsternacka  

400 g potatis 

2½ dl matlagningsgrädde 

1 gul lök 

500 g nötfärs 

250 g körsbärstomater 

50 g hårdost, t ex cheddar 

japansk soja, salt, nymald svartpeppar 

ev sallad 

 

Gör så här 

Skala och skär palsternacka och potatis i skivor. Koka 

i lättsaltat vatten ca 5 min. Låt rotfrukterna rinna av 

och lägg dem i en ugnssäker form. Häll över grädden 

och strö över 1 tsk salt. Tillaga mitt i ugnen ca 10 min. 

Skala och finhacka löken. Stek lök och färs i en 

stekpanna tills de fått fin färg. Häll över ½ dl soja och 

krydda med ½ tsk salt och 2 krm peppar. Låt puttra 

2–3 min. Halvera tomaterna. Riv osten. Ta formen ur 

ugnen och häll över färsen. Strö över tomater och ost. 

Gratinera ytterligare ca 10 min. Servera eventuellt 

gratängen med sallad. 

 

KRÄMIG TONFISKPASTA MED RUCOLA  

4 port 

300 g pasta, t ex castellane 

2 gula lökar  

4 vitlöksklyftor 

6 sardellfiléer 

2½ dl matlagningsgrädde 

2 burkar tonfisk i vatten, à 200 g 

100 g rucola 

4 tomater 

olivolja, nymald svartpeppar 

 

Gör så här 

Koka pastan enligt anvisning på förp. Skala och skär 

löken i tunna klyftor. Skala och skiva vitlöken. Fräs 

lök, vitlök och sardeller i 1 msk olja i en stekpanna ca 

5 min. Häll på grädden och låt koka upp. Krydda med 2 

krm peppar. Låt tonfisken rinna av. Hacka hälften av 

rucolan. Tärna tomaterna. Låt pastan rinna av. Vänd 

ner den, tonfisk, hackad rucola och tomater i såsen. 

Toppa med resterande rucola och servera. 

 

LIMELAX MED ÄPPELTSATSIKI.  

4 port Ugn 225⁰ gärna varmluft 

4 bitar laxfilé, à 125 g 

2 lime 

1 msk rårörsocker 

1 tsk paprikapulver 

2 tsk timjan 
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1 vitlöksklyfta 

1 äpple 

2 dl grekisk yoghurt 

1 dl plockad dill 

2 tsk honung 

salt, nymald svartpeppar 

Tillbehör 3 dl fullkornsbulgur, matvete eller andra 

gryn samt sallad 

 

Gör så här 

Tillaga bulgurn enligt anvisning på förp. Skölj limen i 

ljummet vatten. Riv skalet och pressa ut saften från 

1 lime.  Blanda lime-skalet med socker, paprikapulver, 

timjan och 1 tsk salt. Strö blandningen över 

laxbitarna. Pressa ner vitlöken i limesaften. Halvera, 

kärna ur och skär äpplet i tunna skivor. Blanda 

skivorna med limesaften. Rör ner yoghurt, dill (spara 

lite till garnering) och honung. Krydda med 1 krm salt 

och 1 krm peppar. Tillaga laxen mitt i ugnen ca 15 min. 

Servera med sallad, äppeltsatsiki, limeklyftor och 

bulgur. 

 

BAKAD TORSK I PESTOGRÄDDE MED TOMATER 

4 port Ugn 225⁰ 

4 bitar torskfilé, à 150 g, MSC- eller ASC-märkt 

100 g babyspenat 

1 citron 

2½ dl matlagningsgrädde 

1 dl basilikapesto 

400 g körsbärskvisttomater 

salt, nymald svartpeppar 

Tillbehör 3 dl quinoa eller basmatiris 

 

Gör så här 

Strö ½ tsk salt över fisken, låt stå ca 5 min. Tillaga 

quinoan enligt anvisning på förpackningen. Fördela 

spenaten i botten på en smord ugnssäker form. Lägg 

fisken på spenaten. Skölj citronen i ljummet vatten. 

Finriv skalet och pressa ut 1 msk saft. Vispa ihop 

grädde, pesto, citronskal, citronsaft, ½ tsk salt och 1 

krm peppar och häll över fisken. Halvera tomaterna 

och strö dem runt om. Tillaga mitt i ugnen ca 15 min. 

Servera fisken med quinoa och eventuellt extra 

citron. 

Kycklinggryta med soltorkade tomater 

KRÄMIG KYCKLINGGRYTA MED SOLTORKADE 

TOMATER  

4 port 

450 g kycklinglårfiléer 

½ burk strimlade marinerade soltorkade tomater 

2 vitlöksklyftor 

1 kruka oregano 

1 hönsbuljongtärning 

2½ dl matlagningsgrädde 

400 g zucchini 

olivolja, salt, nymald svartpeppar 

Tillbehör 3 dl råris 

Gör så här 

Koka riset enligt anvisning på förpackningen. Låt 

tomaterna rinna av. Krydda insidan på köttet med ½ 

tsk salt och 2 krm peppar. Lägg på en bit soltorkad 

tomat och ett oreganoblad. Vik ihop köttbitarna och 

fäst eventuellt med tandpetare. Bryn kycklingen 

hopvikt på båda sidorna i 1 msk olja. Skala och pressa 

över vitlöken och lägg i resterande soltorkade 

tomater. Repa över ½ kruka oregano. Smula över 

buljongtärningen och häll på grädden. Låt koka upp och 

sjud sedan under lock ca 15 min tills kycklingen är 

genomkokt. Skär zucchinin i bitar. Krydda med ½ tsk 

salt. Bryn den i 1 msk olja. Servera grytan med 

zucchini och råris. 

Gratinerad parmesankyckling 

GRATINERAD PARMESANKYCKLING 

4 port  Ugn 225⁰ 

600 g kycklingfiléer 

450 g fryst bladspenat, tinad 

2½ dl mellangrädde 

½ msk dijonsenap 

1 hönsbuljongtärning 

1 vitlöksklyfta, pressad 

½ msk vitvinsvinäger 

2 dl riven parmesanost 

olja, salt nymald svartpeppar 

 

Gör så här 

Koka riset enligt anvisning på förpackningen. Krama ut 

vätskan ur spenaten. Lägg den i en smord ugnssäker 

form. Bryn kycklingfiléerna runt om i 1 msk olja. 

Krydda med 1 tsk salt och 2 krm peppar. Lägg kyckling-

filéerna ovanpå spenaten. Koka upp grädde, senap, 

buljongtärning, vitlök, vitvinsvinäger, ½ tsk salt och 

1 krm peppar. Häll såsen över kycklingen och strö över 

parmesan. Gratinera mitt i ugnen ca 25 min. Servera 

med ris. 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt år – nya recept! Lite av varje denna gång. 

Smaklig måltid önskar Christina J 
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Härligt med is på sjön! 
 
Det är många som gillar att åka skridskor eller spark på isen, 
och skidor när det har kommit snö på isen. Det är dock viktigt 
att inte ge sig ut på okända isar och att ha rätt utrustning och 
sällskap. 
 

Kunskap – Utrustning – Sällskap 
Svenska Livräddningssällskapet har bra 
information om vad man ska tänka på.  
För att vara trygg på isen, ta med en ispik eller 

en stav så du kan känna på isen framför dig, räddningslina, 
flythjälp och ha isdubbarna på dig!  
 
Gå aldrig ut på isen utan isdubbar!  
Tänk på att dubbarna ska sitta högt upp så de inte är i vägen 
och inte lossnar om du skulle åka i vattnet. Det är bra att träna 
på att ta sig fram med hjälp av isdubbarna på isen. Kan vara riktigt roligt med ett isdubberace.  
 
Läs mer på www.svenskalivraddningssallskapet.se 

 

 

 
Ett riktigt Gott nytt år till er alla önskar Maggan! 
 

 

Tack Ethel, Mariann, Solveig och Yvonne 

Ett varmt tack till tärnorna som ordnade en så trevlig 

jullunch på luciadagen! 
 

Allt smakade mycket bra och trevligt hade vi runt 

borden.  
 

  /Eva Widlund 

http://www.svenskalivraddningssallskapet.se/


 

vecka 1 1 tisdag                                                                                                                Nyårsdagen   

 2 onsdag   

 3 torsdag   

 4 fredag   

 5 lördag                                                                                                                               Trettondedagsafton                                                                                                                                   

   6 söndag 16-17 Biblioteket öppet                                                                              Trettondedag jul   

vecka 2 7 måndag   

 8 tisdag 18.00 Brandövning 

 9 onsdag 18-20 Styrelsemöte VKHF 

 10 torsdag   

 11 fredag   

 12 lördag   

 13 söndag 16-17 Biblioteket öppet                                                                              Tjugondedag jul                                                                                    

vecka 3 14 måndag                                                                                                                                          Sophämtning 

 15 tisdag   

 16 onsdag 18.30 Tjejträffarna startar igen 

 17 torsdag 19.00 Möte om solceller i skolan 

 18 fredag   

 19 lördag   

 20 söndag 16-17 Biblioteket öppet  

vecka 4 21 måndag   

 22 tisdag   

 23 onsdag 18.30 Tjejträff 

 24 torsdag   

 25 fredag 13.00- 
15.30 

Arbetsgruppsmöte Vatten och Avlopp 
 

 26 lördag   

 27 söndag 
15.30 
16-17 

Gudstjänst i Missionshuset Maud Nimheim Ottosson – Kaffe 
Biblioteket öppet  

vecka 5 
 

28 måndag  
                                                                                                                     H M Konungens namnsdag                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                     Sophämtning                                             

 29 tisdag   

 30 onsdag 18.30 Tjejträff 

 31 torsdag   
februari 

 
1 fredag   

 2 lördag   
     

januari 2019 
 

 

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! 

 

 

mailto:o-bladet@vinon.se
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