


 

 

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 2017 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 

Några ord från redaktionen……   

 

 

Så är då första sommarmånaden här efter maj månad  

som var kall till att börja med och sedan högsommarvarm 

i slutet. 

Körsbärsträd och fruktträd har blommat så fantastiskt och 

när det blev varmt vaknade också humlor och bin till liv. 

Just nu i skrivande stund på söndagseftermiddagen kom en 

välbehövlig regnskur men vi behöver förstås mycket mer. 

 

Med sommaren kommer också mer trafik på ön och jag vill 

härmed uppmana alla att köra försiktigt. Vi har några farliga 

korsningar t.ex. vid värdshuset där det rör sig mycket folk. 

Hastigheten på ön är satt till 50 km/tim men det innebär inte 

att man måste köra så fort. Det är många som promenerar 

och barn som cyklar så snälla tänk på detta. 

 

I detta nummer är som vanligt lite av varje, något som är oerhört viktigt för oss är mobil-

täckningen på ön och därför vill Telia göra en förstudie för en mobilmast. Dessutom en 

rapport från ett trevligt studiebesök på Stora holmen och information/annonser om 

sommarens aktiviteter. 

 

Tack till alla som jobbat med juninumret, 

/Mariann redaktör 

 

 

Bidrag till Ö-bladet skickas varje månad till o-bladet@vinon.se eller lämnas i Ö-bladets blåa postlåda vid dörren till skolan.  
Datum som gäller är: 15 varje månad för annonser, 25 varje månad för övriga bidrag. 

mailto:obladet@vinon.se
http://www.vinon.se/
mailto:o-bladet@vinon.se


Rapport från planeringsmöten 

 

Lördagen den 27 maj kl. 14.00 hölls ett 

planeringsmöte angående "ungdomsgård/plats" 

på scenen vid skolan. 

Två representanter för VKHF väntade för att 

välkomna ungdomar och vuxna till mötet. 

Väntan blev lång och resultatlös. Eftersom inget 

intresse finns i detta ärende så avslutar VKHF 

detta projekt. 

 

 

Midsommarfirande!  

Planeringsmöte för arbetsgrupp lördagen  

den 27 maj kl 15.00 

De två representanterna från VKHF fortsatte  

att vänta på presumtiva deltagare till bildandet 

av en arbetsgrupp för midsommarfirandet. 

Väntan blev denna gång lika lång som till 

föregående möte och vi väntar fortfarande på 

förstärkning av arbetsgruppen.  

VKHF lät sig trots detta ej nedslås av det 

negativa resultatet utan 

MIDSOMMARFIRANDET på skolgården 

följer traditionen även i år. 

 

För VKHF 

Peter Kumlin 

 

 

 

HANTVERK TILL FÖRSÄLJNING 

Jag har trasmattor i olika färger samt lite annat 

smått och gott. 

Titta gärna in när du har vägarna förbi.  

Adress Norra Vinön 222. 

Christina Johnsson,  

tel 019 448011 el 0703 547654 



 
 

 
Kaffetårtor och smörgåstårtor   Nyhet! 
     kan beställas alla dagar   
 
Pris:        kaffetårta       smörgåstårta  blåbärstårta 
 

  8 pers       200:-               300:-   6-8 pers 
10 pers       230:-               360:-   

12 pers       260:-               420:-  Pris 200:- 
15 pers       320:-               500:- 
 
Ring Sten Tel: 070-239 02 11, 019-44 80 15 
 

 

 

 

 

Nu finns det gott om plantor! 
Det finns sommarblommor, amplar, perenner, tomatplantor, kryddväxter och 

jordsäckar. 
Öppet: söndag – fredag och lördag fm 

För dagsaktuell information eller önskemål ring: 
019-44 80 50 eller 070-370 59 50 

Varmt välkomna! 

Mona Blixt 

 

Bokhylla bortskänkes 

Finns att hämtas hos Ulf och Christina Johnsson, 
Tel 448011 eller 0703 547 654 



 

 

Midsommarprogram 2017 

 

 

Midsommarfirande på Vinön  
 

Dagen före midsommarafton  

samlas vi på skolgården kl.18.00 för att klä midsommarstången. Christina Ekblad 

leder arbetet och det är bra om alla tar med blommor, det går åt mycket!!  

 

Midsommarafton 
 
Midsommarstången reses kl. 16.00  
till musik av Jan-Gunnars orkester. 
Dansen leds av Lina Helmersson.  

 

På festplatsen finns chokladhjul och  

hembygdsföreningens lotterier samt möjlighet   

att köpa kaffe och glass på Vinöns Café. 

Varmt välkomna! 

 

 

 

Missionshuset 

kommer att vara öppet under sommaren för enstaka utställningar. 

Utställarna ansvarar själva för dessa aktiviteter.  

Håll uppsikt efter information på anslagstavlorna på Vinön! 

 

 

 

Har du betalat din medlemsavgift för 2017 till  
Vinöns Kultur-och hembygdsförening?  
 
Avgiften för 2017 är 150:- för enskild medlem och 300:- för familj. 

Inbetalning sker till bankgiro 190-1206 eller plusgiro 46 94 70-9 

 
  



Massage 
 

Zon-och massageterapeut  

Elisabeth Behr 
kommer till Vinön onsdag 14 juni 
 

 

 

Tidsbokning tel 070-399 58 08 

Telefontid 8.00-9.00 

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 

 

 

Vinöns Bibliotek 
har öppet söndagar 16-17 
Fika till 
självkostnadspris 
 
 Välkomna  
hälsar Yvonne!  
 

 
 

 KOSTNADER 

 Föreningsmedlem Övriga 

 Dygnshyra 250:- 500.- 

 Veckohyra 1.000:- 2.000:- 

Fotvård 
 

Inger Murstam 

kommer till Vinön 

fredag 9 juni 

 

tidsbokning på  

           tel 070-393 49 12   

 

 

 FÄRSKA VINÖÄGG OCH POTATIS 

Glass finns att köpa! 

hos Peter och Carina  

Tel: 019-44 80 33 

 



 

VÄRDSHUSET PÅ VINÖN 

 
Vi startar säsongen som vanligt med vår midsommarbuffé på midsommar-
afton, hälsar Johan och Veronica Wilhelmsson som i år kommer att driva  
både värdshus och café på Vinön.  
 

Midsommarbuffén serveras kl. 13-16. 
Bordsbokning sker direkt till oss, Johan 070-763 21 56, värdshuset 019-44 80 10. 

 
Sommarens artistprogram  
 

Biljetter till artistkvällarna kommer att finnas på ticketmaster.se.  

 
lördag 1/7 Adolphson & Falk  

lördag 8/7  Blues de lux, lokala bluesband 

fredag- lördag 14-15/7 Lisa Miskovsky  

lördag 22/7  Dan Hylander och Maria Blom band  

fredag 28/7  Lisa Lystam Family Band  

lördag 29/7  Double Inn  

fredag 4/8  Allsångsproffsen med grillbuffé  

lördag 5/8  Anders Wendin (Moneybrother)  

lördag 12/8  Patrik Isaksson  

 
 

 
 

Vinöns Café i skolan 
 

Vi har öppet lördagar fram till den 19 juni då vi öppnar helt för säsongen.  
Öppettider kl 10-17. 
 
Vi erbjuder gofika, lite smörgåsar och även kulglass. Vi kommer också att ha en  
liten butik med presentartiklar, Lenas keramik och enklare basvaror till försäljning.  

 
 

Dessutom har vi öppet  6 juni 

Välkommen att fira  

nationaldagen hos oss. 

  

  
 
 

Vi hoppas på en ännu fantastisk sommar här på Vinön tillsammans med er. 

Värdshus/Café familjen Veronica och Johan Wilhelmsson. 

 
 



Studiebesök på Stora holmen 
 
Arbetsgruppen för vatten/avlopp bjöd under maj månad in till 
studiebesök på Stora holmen. Ett tiotal intresserade personer 
kom cyklande en ganska fin lördagseftermiddag för att titta på 
ett alternativt avloppssystem. 
 
Vi som bor på Stora holmen funderade länge på hur vi skulle 
utforma en långsiktig och hållbar lösning ute hos oss. Efter ett 
tips från Anders Ekblad fick vi korn på Clivus Multrum, en 
toalett som varken använder kemikalier, värme eller vatten och 
som inte heller producerar något utsläpp av förorenade ämnen. 
Vi blev nyfikna och tog kontakt med Leif Granlund, eldsjäl på 
företaget. Ännu mer nyfikna blev vi när Leif berättade att han, i 
samarbete med Rikard Widlund och Länsstyrelsen, installerat 
flera multrums-toaletter (av typen utedass) ute på Fåran och Grundholmarna. Vårt nästa 
steg blev att åka till Årjäng för att se produkterna, träffa Leif Granlund och ta del av ännu 
fler referenser. Mötet utföll väl och vi kände att detta skulle passa oss.  
 

Hur fungerar det hela då? Jo, systemet består av en större 
förmultningstank som hos oss är ansluten till en vanlig 
toalettstol. I botten av tanken finns en sluttande avskiljare. 
När toalett-lösningen tas i bruk bottnar man tanken med en 
startbädd av torv, spån och jord som innehåller 
mikroorganismer. Fekalier och toalettpapper stannar ovanpå 
startbädden, där de med hjälp av ventilation (en enkel fläkt) 
och lite luftfuktighet bryts ner av mikroorganismerna. Urinen 
passerar genom bädden ner till en separat lagringstank. På 
sin väg omvandlas den till en luktfri saltlösning som efter 
spädning är ett utmärkt flytande gödnings-medel för 

gräsmattor, träd, buskar och blommor. Det fasta organiska materialet tas efter något 
tiotal år ut ur tanken och är då klart att använda som matjord. 
 
För gråvattnet (dusch, tvätt, disk m.m.) har vi en separat infiltrationsbädd, inspekterad 
och godkänd av kommunen.  
 
Produkterna till vårt Clivus Multrum kostade ca 25.000:-, tillkommer gör naturligtvis 

kostnad för att gräva ner 
förmultningstanken och 
installera det hela (varierar 
beroende på hur 
mycket/litet som behövs 
grävas förstås). Mer 
information om systemet, 
de olika produkterna och 
funktionen finns på 
www.clivusmultrum.se  
 
Tack för besöket, säger vi!  
 
Hälsningar, 
Rita Tammerman-Eklund  
och Lars Eklund 

http://www.clivusmultrum.se/


VinöMästerskapen i boule 2017 

 

ägde rum vid norra badet sista fredagen 

i maj i strålande sol och skön värme. 

Totalt sex lag spelade i en cup. Segrare i 

år blev Bagarn och hans dotterdotter 

Hedda. 

Efter spelet samlades alla runt grillen för 

eftersnack och trevligt umgänge. 

/ Christina Johnsson                

 
 

Handla24/ica24.se har levererat färdigt till Vinön. 
 

De startade i maj 2008, så det är 9 år som de har kört ut till ön varje vecka! När jag frågade 

tänkte jag att de kanske skulle köra ett par veckor, i bästa fall.  

Det är en fantastisk service vi har haft, med obruten kylkedja, otroligt fräscha varor och god 

service hela tiden. Tack Jakob och alla chaufförer, tack Veronika Persson för att du haft 

ökännedom på Parkhallen, tack Martin Åkerberg för alla kontakter vi haft genom dessa år 

och tack Benny Frengen för att du har haft uthållighet med oss så länge. 

Och tack till er som handlat och bidragit till att leveranserna höll ut!  

Det finns funderingar på om vi kan ordna en ny 

lösning. Är du intresserad av att vara med kan du 

prata med Yvonne Karlsson eller mig. Det skulle i 

så fall kunna vara att man handlar på samma sätt 

som tidigare, men att någon hämtar varorna åt 

alla mot en liten ersättning. 

              Åsa Ödman 



Superknep: Så blir dina bestick som nya igen! 

Aldrig mer fläckar och missfärgningar på besticken. Med det här smarta knepet blir 
de skinande rena igen! Som nya på ett kick! 

Att knivar, gafflar och skedar tar stryk är kanske inte 
så konstigt med tanke på att vi använder dem varje 
dag. Men oavsett om du har lagt ut tusentals kronor 
på din vardagsservis eller om du har fyndat på loppis 
så är det frustrerande att se besticken missfärgas. 
Men det finns en enkel lösning på problemet – och 
den finns i skafferiet! Lösningen stavas bikarbonat och allt du behöver är lite av det 
vita pulvret och lite vatten. Följ den här enkla beskrivningen och få bestick som ser 
helt nyinköpta ut! 

Så rengör du bestick med bikarbonat: 

1. Häll 2 msk bikarbonat i en liten bunke. 
2. Fyll på med vatten så att det precis täcker pulvret. 
3. Rör om tills det bildas en pasta. 
4. Doppa en trasa i blandningen och putsa dina bestick. 
 
Du kommer att bli förvånad hur snabbt beläggningar och fula fläckar försvinner! 
 
 

Så ska du EGENTLIGEN ställa besticken i diskmaskinen 

Ska skaften placeras upp eller ner? Det är dags att få ett slut på diskussionen om 
besticken i diskmaskinen! 
 
Upp eller ner – ställer du besticken rätt? 
Vi har nog alla haft diskussionen – hur ska besticken 
stå i diskmaskinen? Ämnet är nästan lika infekterat 
som frågan om vilket håll toalettpappret ska hänga på. 
Här kommer svaret: Sätt handtagen nedåt, så 
kommer strålarna åt och rengör bättre! 
Har du däremot små barn hemma eller vill vara lite 
extra försiktig, kan det vara en bra idé att placera besticken med spetsen nedåt för att 
undvika att skada någon. 
Varva eventuellt. 
Ett annat undantag kan också vara om du har mycket disk och det är risk för 
att besticken trasslar in sig i varandra. Varva då besticken åt olika håll. 
Kockknivar och träslevar bör du aldrig diska i diskmaskinen eftersom du då riskerar 
att förstöra dem. 
 

 
 
Båt till salu! 

Askeladden 430 med Evinrude 5hk.  

Pris: 4500 kronor 
 

Ulf Andersson, 070-572 82 18 



Mobiltäckning Vinön 
Inför den kommande stängningen av kopparnätet blir 

fungerande mobil och fibertillgång av stor betydelse. 

Som vi alla vet så är mobiltäckningen här på ön dålig på 

många platser och då särskilt inomhus, samt att fiber endast 

finns tillgänglig efter åsen. 

 

Telia har varit ute på Vinön och då konstaterat att signalstyrkan är låg så att den inte räcker till god 

mottagning inomhus. Svårigheten ligger bland annat i att Pts-riktlinjer gäller utomhustäckning.  

Strålningsnivåer från en mobilmast är betydligt lägre än den från en mobiltelefon.                  

Vanligtvis är strålningen från en basstation 100 till 1000 gånger lägre än gränsvärden.                               

Efter de inledande mätningar som genomförts har Telia framfört att det borde finnas en mobilmast 

på Vinön.  

FÖRSTUDIE 

Önskemål från Telia och är att vi nu genomför en förstudie för en mast på Vinön för att underlätta 

och snabba på bygglovsbehandlingen. 

Masten som har föreslagits är på 45 meter och nu vill de veta var på ön det finns möjlighet att resa 

den.  

Det måste även finnas möjlighet att få fram fiber och el. 

Hänsyn måste tas till bebyggelse inom masthöjdsradien, trafik, minimera miljöpåverkan etc. 

Markera på kartan var Du tycker att masten skall 

stå. Skriv synpunkter här, på annat papper eller 

mail till ulf.johnsson43@gmail.com 

Lämna synpunkter före den 11 juni  till Ö-bladets brevlåda vid skolan dörr. 

VKHF / Bredbandsgruppen  / Ulf Johnsson  

019 44 80 11 / 0706 747 654 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Signatur……………………..………………………. 

[Citera källan här.].. 

mailto:ulf.johnsson43@gmail.com


INFÖR SOMMARENS FÄRJETURER 

15 april 2013 beslutade transportstyrelsen om nya regler för förtur.  

Inga gamla utfärdade förtursmärken gäller längre. Hoppas nu att alla följer reglerna! 

/ Redaktionen 

 

 

TSFS 2013:33  

Utkom från trycket den 3 maj 2013  
 

Transportstyrelsens föreskrifter om förtur till överfart med färja; 

 beslutade den 15 april 2013.  

 

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 11 kap. 7 § trafikförordningen 

(1998:1276).  

1 § Dessa föreskrifter gäller rätt till förtur till överfart med färja som enligt väglagen 

(1971:948) är väganordning, i andra fall än som anges i 11 kap. 7 § trafikförordningen 

(1998:1276).  

2 § Förare av fordon med last av sådan beskaffenhet att uppställning i fordonskö är olämplig 

av sanitära eller andra miljömässiga skäl, har rätt till förtur. Gods som sägs i 5 § lagen 

(2006:263) om transport av farligt gods kan vara sådan last att uppställning i fordonskö är 

olämplig av sanitära eller andra miljömässiga skäl.  

3 § På följande färjeleder har nedan angivna trafikantkategorier rätt till förtur under tiden från 

och med den 1 juni till och med den 15 augusti.  

Vägnr  Färjeled   Trafikantkategori  

699  Fårösund– Broa  Trafikanter, som på grund av fast bosättning på Fårö,  

utnyttjar färjeleden under större delen av året. 

Trafikanter, som på grund av arbete på Fårö och fast 

bosättning på Gotland, utnyttjar färjeleden under 

större delen av året.  

665  Vinön– Hampetorp  Trafikanter, som på grund av fast bosättning eller fast  

arbete på Vinön, utnyttjar färjeleden under större 

delen av året. 

 ___________  

 

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2013, då Vägverkets föreskrifter (VVFS 1999:19) 

om förtur till överfart med färja ska upphöra att gälla. På Transportstyrelsens vägnar  

STAFFAN WIDLERT   Dainis Ciparsons 

(Väg- och järnvägsavdelningen) 



 



HÄNDELSER PÅ VINÖN, förr och nu 

Del 3 – berättat av Sune Mohlin 

 

Efter utflyttningen 

Utflyttningen från byarna år 1875 respektive 1880 fortsätter med att det anlades större gårdar. 

De gamla stugorna och ladugårdarna revs efter hand och det gamla virket som de tyckte var 

dugligt användes igen. Befolkningen hade ökat och det behövdes större odlingsmarker, husen 

byggdes också större. Exempel på hus som byggdes på de större gårdarna kan nämnas Erkers 

Karl (Karl Eriksson) där Bernsveden bor, Norra Karl (Karl Pettersson) där Ethel Pettersson bor, 

Söra Karl (Karl Nilsson) där Sten och Mariann bor, Samuel Larsson där Lennart och Rut Eriksson 

bor, Axel Pettersson huset med torn i Storängen som ägs av Hans Århammar. På de mindre 

gårdarna byggdes det lite mindre hus, men betydligt större än de hade i byarna. Det flyttades 

också hus som till exempel Nils Svenssons hus, som har stått i närheten av bageriet. 

Utflyttningen gjorde också att folk blev mer splittrade och hade inte det samarbetet som de 

hade i de forna byarna. Fortfarande var det två byar, Södra och Norra byn, som än idag består 

med gränsen på halva skolgården. Långt tillbaka var det stenmur mellan byarna och en grind på 

vägen (detta enligt hörsägen). 

Stora gatan anlades på åsen genom södra och norra byn och gick rakt igenom norra gravfältet. 

Här på Vinön kallas vägarna för gator till exempel Södra gatan, Norra gatan och Bryggatan. 

Innan södra och norra gatorna byggdes gick det en väg österut med början norr om norra 

gravfältet i sydostlig riktning till skogen mellan Nils Svenssons och Maria Anderssons gårdar 

varefter den fortsätter genom skogen ner till sjön. 

 
 Utmed åsen på norra Vinön byggdes flera stora hus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



På västra kanten på stora gatan i norra änden på norra gravfältet står det en rest sten. Från den 

stenen låg det stenar ut i körbanan i form av ett skepp vilket kanske kan vara en skeppssättning. 

Om dessa stenar finns kvar eller om de skrapades bort när gatan belades med oljegrus på 1950 

talet vet man ingenting om. 

 

Livet på gårdarna 

På gårdarna gick livet vidare men det 

fanns problem på den tiden också med 

blöta och torra somrar och kalla vintrar 

var det på den tiden. År 1867 var det så 

kallt att de kunde köra med häst och 

släde på sjön till långt in i maj.  

Det året regnade skörden bort och året 

efter blev det en torrsommar.  

De som klarade sig bäst var de som hade 

både fiske och jordbruket särskilt under 

kräftperioden under åren 1800 till 1908, 

då kräftpesten kom.                                                Foto: Berthold Hedin 

Man fiskade även kräftor på vintern men det var problem att hålla kräftorna levande och för att 
hålla dem levande fick de förvaras i köket på nätterna. 

Både männen och kvinnorna fick hjälpas åt. Kvinnorna som skulle sköta hem och barn fick också 

hjälpa till med djuren och på åkrarna, de fick också sköta transporterna genom att ro eller segla 

till exempel till kvarnen i Läppe eller i Odensbacken. Båtarna var Hjälmarsnipor med ett eller 

flera årpar. Före sjösänkningen gick vattnet ända upp till Lännäs kyrka, men om det var så djupt 

så att man kunde ro till kyrkan är man osäker på. Men på vintern gick det i alla fall att åka 

skridskor ända dit. 

Det blev en enorm skillnad år 1918 då den första båtmotorn köptes till ön, det var en motor av 

märket Meteor på gissningsvis 1 till 1,5 hk. Det blev allt vanligare att man skaffade sig motorer 

till sina båtar och en lättnad för kvinnorna. Försäljare för dessa motorer var "Karl Anderse" som 

bodde på norra gravfältet med ladugården i nordöstra hörnet och stugan i sydöster hörnet och 

bod med källare som är riven, men ligger kvar. Det säges att källaren är tillverkad av stenar från 

den stora Kungshögen. Platsen där norra gravfältet ligger kallas fortfarande för 

Karlandersabacken. 

Karl Anderse flyttade till Lunger på norra sidan av Hjälmaren. 

På gårdarna hade de i regel en häst och några kor, på den tiden födde de upp kalvar och tog på 

det viset reda på mjölken men de hade också några mjölkkunder från ön. Man såg hur 

bönderna motade sina kor till bete på mornarna och hem på kvällarna. 

 



LJUMMEN SALLAD PÅ ÄGG, 

MANDELPOTATIS, MATJESSILL OCH 

BRYNT SMÖR 

Salladen är godast när potatis och ägg 

fortfarande är ljumna. 

6 port 

400 g mandelpotatis 

4 ägg 

75 g smör 

8 rädisor 

1 burk matjessill à 200 g 

75 g fiskrom, t ex stenbitsrom eller sikrom 

2 dl crème fraiche 

Garnering 

dill, smörgåskrasse 

Gör så här 

Skölj och skrubba potatisen. Koka den i 

lättsaltat vatten tills den är mjuk men 

fortfarande har en liten kärna. Låt potatisen 

rinna av och svalna. Halvera den. Lägg äggen i 

kokande vatten och låt koka ca 6 min. Spola 

dem i kallt vatten. Skala och halvera äggen. 

Lägg smöret i en kastrull och bryn det sakta 

på medelhög värme ca 10 min under 

omrörning. Ansa och halvera rädisorna. Skär 

sillfiléerna i bitar. Lägg upp ingredienserna på 

tallrikar med klickar av crème fraiche och 

rom. Garnera med dill och smörgås-krasse 

och toppa med brynt smör precis före 

servering. 

 

FÄRSKPOTATISSALLAD MED ÄPPLE, 

LÖK, DILL OCH KRASSE 

Den här laktosfria salladen passar bra på 

buffé eftersom den är neutral i smakerna och 

passar såväl till fisk som till kyckling. 

Receptet kan göras med majonnäs för en 

krämigare variant. 

6 – 8 port 

1 kilo färskpotatis 

1 rödlök 

1 grönt äpple 

1 msk pressad citron 

1 tsk salt 

1 krm nymald svartpeppar 

1 knippa dill 

1 ask smörgåskrasse 

Dressing 

1 vitlöksklyfta 

2 msk dijonsenap 

2 msk honung 

2 msk balsamvinäger, vit 

1½ dl rapsolja 

Gör så här 

Koka färskpotatisen och låt den svalna något. 

Skala och hacka rödlöken. Kärna ur äpplet och 

skär det i skivor. Häll citron-saften över lök 

och äpple. Skär potatisen i mindre bitar och 

blanda med lök och äpple. 

Dressing: Skala och pressa vitlöken. Blanda 

ihop alla ingredienser till dressingen och häll 

den över potatisblandningen. Krydda med salt 

och peppar.  

Hacka dillen och klipp krassen. Strö örterna 

över salladen. 

 

GRILLAD LAX MED SENAPSFRÖRUB 

Grillad lax med senapsfrörub – perfekt 

brytning mellan sött och hett i sommarens 

enklaste grillrätt. 

8 port 

8 skinn- och benfria laxbitar à 200 g 

Senapsfrörub 

2 msk bruna senapsfrön 

1 msk salt 

1 tsk nymald svartpeppar 

½ tsk cayennepeppar 

Druvsallad 

1 kilo kärnfria gröna druvor 

6 salladslökar 

1 - 2 röda chili, t ex spansk peppar 

1 dl olivolja med citronsmak 

Gör så här 

Stöt senapsfröna i mortel och blanda med 

salt och de båda pepparsorterna. Krydda 

laxbitarna med kryddblandningen. Låt 

grillkolen brinna ner till en askgrå glödbädd. 

Grilla laxbitarna ca 3 min på varje sida, totalt 

12 min. 

Sallad: Halvera vindruvorna. Ansa och 

finstrimla salladslöken. Hacka chilin med 

kärnor och innerväggar. Blanda druvor, lök 

och chili. Häll över olja och krydda med salt. 

Servera laxbitarna på en bädd av druvsallad. 
 

HET JORDGUBBSALLAD TILL GRILLAT 

KYCKLINGSPETT 

Saftig sallad som nästan är som en salsa, 

ingen sås behövs. God till kyckling och lax. 

4 port 

1 l jordgubbar 

1 färsk lök 

2 jalapeño, gärna i olika färger 

1 tsk flytande honung 



1 msk + 1 msk olivolja 

1 krm + 1 tsk salt 

400 g kycklingfilé 

4 kvistar färsk timjan 

1 krm nymald svartpeppar 

½ liter ruccola 

Gör så här 

Skär jordgubbarna i skivor eller kvartar. 

Skiva lök och jalapeño och blanda med 

jordgubbar, honung, 1 msk olja och 1 krm salt. 

Skär kycklingköttet i bitar. Repa bladen av 

timjankvistarna och blanda kycklingen med 

timjan, 1 msk olja, 1 tsk salt och svart-peppar. 

Trä upp köttet på små blötlagda grillspett. 

Grilla spetten ca 5 min per sida. Servera med 

jordgubbssalsa och rucola. 

 

RISOTTO MED SQUASH OCH RÖDLÖK 

En vegetarisk rätt som även passar att 

servera som tillbehör till en bit fisk eller 

kött. 

4 port 

400 g squash, (1 - 2 st) 

2 rödlökar 

1 msk olivolja 

1 vitlöksklyfta 

2 msk smör 

3½ dl avorioris 

½ g saffran 

1 dl torrt vitt vin 

2 hönsbuljongtärningar + 1 l vatten 

1½ dl riven parmesanost, (1 + ½ dl) 

2 krm nymald svartpeppar, (1 + 1 krm) 

Gör så här 

Halvera och skiva squashen. Skala och skär 

lökarna i tunna klyftor. Stek squash och lök 

var för sig i olivolja tills de fått fin färg. Ställ 

åt sidan. Finhacka vitlöksklyftan och fräs den 

en kort stund i smör. Tillsätt ris och saffran. 

Rör om och häll på vitt vin. 

Fortsätt att späda med några deciliter 

buljong åt gången. Låt buljongen koka in, rör 

om och tillsätt mer buljong. Fortsätt så tills 

all buljong är slut och riset krämigt. Blanda i 

parmesanost, peppar, lök och squash. Servera 

med extra riven parmesan och svartpeppar. 

Tips! Vinet kan ersättas med pressad citron 

och vatten. 

 

MARÄNGBAKELSER MED 

RABARBERSMÖRKRÄM, JORDGUBBAR 

OCH VISPAD GRÄDDE 

En perfekt sommardessert. Tänk att få en 

alldeles egen jordgubbstårta till midsommar! 

12 bakelser Ugn 125º 

4 äggvitor 

2 dl strösocker 

Rabarberkompott 

200 g rabarber 

1 dl strösocker 

2 msk vatten 

1 msk vaniljsocker 

1 tsk pressad citron 

Smörkräm 

50 g smör 

½ l strösocker 

2 dl vispgrädde 

4 äggulor 

1 msk vaniljsocker 

Garnering 

3 dl vispgrädde 

jordgubbar 

citronmeliss 

Gör så här 

Vispa äggvitor och socker kraftigt till en 

glansig och luftig marängsmet. Fördela 

smeten i 12 högar på en plåt med 

bakplåtspapper. Släta till dem med en sked 

till ca 10 cm i diameter och gör en låg grop i 

varje maräng Grädda i nedre delen av ugnen 

ca 1 timme. Låt dem svalna något på plåten 

och lyft över dem på ett galler där de får 

kallna. 

Kompott: Skär rabarbern i mindre bitar. Koka 

dem med socker och vatten i en kastrull på 

medelhög värme ca 5 min, tills rabarbern har 

kokat sönder. Smaksätt med vaniljsocker och 

citronsaft och låt kallna. 

Smörkräm: Smält smöret i en kastrull och 

blanda i socker och grädde. Tillsätt 

äggulorna. Låt krämen sjuda på svag värme 

under omrörning tills den tjocknar. Låt 

krämen kallna i kallt vattenbad. Tillsätt 

vaniljsocker. Vänd ner rabarberkompotten. 

Vispa grädden till garnering. Fyll maräng-

bottnarna med rabarbersmörkräm och bre på 

grädden. Toppa med jordgubbar och en liten 

kvist citronmeliss. 

 

 

 
Juni – första sommarmånaden – då vill vi gärna prova årets primörer. Dessutom är grillsäsongen 

igång. Jag hoppas dessa recept kan inspirera er till fest med vänner och/eller grannar. 

Glad sommar!  samt smaklig måltid önskar Christina J 





 
 

   

 1 torsdag                                                                            

 2 fredag    

 3 lördag                                                                                                                                    Pingstafton 

 
 

4 söndag 16-17 Biblioteket öppet - fika                                                                                       Pingstdagen           

vecka 23 
  5 måndag                                                                                                                                   Sophämtning 

 
 

6 tisdag                                                                                                                                        Sveriges nationaldag 

 7 onsdag   

 8 torsdag 18.00  Styrelsemöte VKHF 

 9 fredag  Fotvård - tidsbeställning  se annons 

 10 lördag   

 11 söndag 16-17 Biblioteket öppet - fika 

vecka 24 12 måndag   

 13 tisdag  

 14 onsdag  Zonterapi och massage Elisabeth Behr -tidsbeställning 

 15 torsdag   

 16 fredag   

  17 lördag   

 18 söndag 16-17 Biblioteket öppet - fika 

vecka 25 19 måndag                                                                                                                                    Sophämtning 

 20 tisdag  
 21 onsdag   

 22 torsdag 18.00 
Vi klär midsommarstången på skolgården 
Ta med blommor! 
 

 23 fredag 
midsommarafton 

 
16.00 

Värdshuset öppnar med midsommarbuffé 
Traditionellt midsommarfirande på skolgården     
 

 
 

24 lördag 
midsommardagen 

  

 25 söndag 
10.00 
16-17 
 

Gudstjänst i bersån - kaffe 
Biblioteket öppet  
 

vecka 26 26 måndag 18.00 Redaktionsmöte 

 27 tisdag  

 28 onsdag  

 29 torsdag  

 30 fredag  

juli 1 lördag  

 2 söndag  

 

juni  2017 

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! 
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