


 

Uppskattar du att få Ö-bladet? Bli då medlem i Vinöns kultur- och hembygdsförening! 

Ö-bladet är Vinöns lokala tidning, utgiven och bekostad av Vinöns kultur- och hembygdsförening. Förutom 
utdelningen i brevlådorna kan man prenumerera på Ö-bladet som vanlig post eller som e-post. Lämna 
adresserade och frankerade kuvert med dubbelt porto och märkta med de månader som du vill ha tidningen, så 
kan redaktionen lätt stoppa ner ett exemplar av ett Ö-blad i färdiga kuvert. 
 

Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön 
E-postadress: o-bladet@vinon.se  Hemsida: www.vinon.se 

 

BLI MEDLEM I FÖRENINGEN! Medlemsavgiften för 2019 är 150 kr för enskild och 300 kr för en familj.  
Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på föreningens konto. 
 

VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, plusgiro 46 94 70 – 9, bankgiro 190-1206 

 

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

Några ord från redaktionen… 
 

Det är maj månads sista dag när detta skrivs och 

snart ska Ö-bladet kopieras på ö-kontoret så 

Sune kan dela ut det på ön. Igår var det mulet 

och lite ruggigt väder på Kristi himmelsfärds dag. 

Vinden kom från rätt håll för att lägga till vid norra 

bryggan. - Det är inte så ofta, sa båtgästerna 

med den tvåmastade segelbåten. Rätt väder var 

det också för att lägga ut badbryggan, men några 

badsugna fanns det inte denna dag. Nu är den 

dock på plats för alla som vill bada framöver. 

   

Jag åkte en sväng över ön idag för att ”fånga 

dagen” – det rörde på sig en del och jag 

förstår att många har ledigt denna klämdag 

efter Kristi himmelfärdsdag. Därför är det 

extra viktigt att vi får med ett meddelande 

från personalen på färjan som kom under 

fredagen. 
 

MEDDELANDE från personalen på färjan: På grund av Vinösunds tekniska strul så körs 
följande dubblering på söndag 2 juni för att underlätta trafiken. 
 

10.30 från Hampetorp, avgång Vinön 11.00 
13.55 från Hampetorp, avgång från Vinön 14.20 
15.45 från Hampetorp, avgång från Vinön 16.15 
 

TACK Alla som bidragit till detta ö-blad! Månadens redaktör / 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: Annonser den 20:e i varje månad och för övriga bidrag den 25:e i varje månad. 

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


 

 

 

Vinöns kultur- och hembygdsförening – information i juni 

   

Presentation av styrelsen för 2019 
Ordförande: Birgitta Åberg Andersson 

Vice ordförande: Åsa Ödman 

Kassör: Mariann Karlsson 

Sekreterare: Åsa Ödman 

Övriga styrelseledamöter: Rikard Widlund, Tomas Neiler,  

Rita Tammerman-Eklund, Filip Eriksson, Lars Eklund 

Suppleanter: Eva Svensson, Rose-Marie Hellén. 
 

Styrelsemötesprotokoll finns alltid att läsa i sin helhet på ö-kontoret. 

Pärm i hyllan märkt ”Protokoll och årtal”. 
 

Medlemsresa till Visingsö 
Boka in i din kalender 7-8 september så återkommer vi med information längre fram. 
 

Uthyrning av lokal i skolan 
Kontakta Yvonne Karlsson 019-44 80 57 eller 073-928 04 05 

 

 

 
Foto vid styrelsemöte i maj:  

Birgitta, Mariann, Tomas, Filip, Åsa, Lars, Rita och Rosie 

förhinder denna gång: Rikard och Eva S 

 

 

 

Föreningens E-postadress: hembygdsforeningen@vinon.se 

Postadress: Vinöns kultur- och hembygdsförening 

     Vinöns skola, 715 93 Vinön 

 

 

 

 

 

 

mailto:hembygdsforeningen@vinon.se


Vill du veta hur du kan minska elräkningen? 
 

EON kommer hit med energispartips och om möjligheten att mäta vår 

förbrukning på ön. 
 

Detta hänger ihop med vårt leaderprojekt om samarbete kring energifrågor. 
 

Varmt välkommen, kaffe och mackor finns framdukade från klockan 17.  
 

Mötet är antingen i skolan eller missionshuset. Vill du vara med, men inte har 

möjlighet att komma till ön, hör av dig till mig så ordnar vi det över datorn! 

 

17 juni klockan 17.30 

 

 

 

 

 

 

                                               Åsa Ödman, 070-634 80 19 

 
 

 

Nu har ”trädgårdsmästaren” gått i pension. 

Jag slutar odla grönsaker, potatis och plantor till försäljning.  

Det kommer inte heller att finnas någon jord till salu. 

 

Ett hjärtligt TACK till alla mina kunder. 

Mona Blixt 

 



Nationaldagen! 

 

Frukostbuffé serveras i skolan kl. 8:30 

Flaggan hissas Kl. 9:00 

Vi sjunger Sveriges nationalsång tillsammans. 

Vinsten tilldelas Vinöns kultur & hembygdsförening 

Välkomna! 
 

Föranmäl gärna till 

Tomas & Catrine 0708-164963 

 

 

 

 

Sommaröppet hos  
 

 

Frukostbröd finns på lördagar samt midsommarafton och 

midsommardagen kl. 08-10 med början lördag 8 juni. 

Kringlor finns alltid, önskas något annat kaffebröd går det bra att beställa 

senast torsdag samma vecka.  

 

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:- 

Välkommen hälsar Sten tel. 070 - 239 02 



Nya anslagstavlor på ön! 

Nu finns det två nya fina anslagstavlor på ön,  
en vid skolan och en vid Norra badet.  
 
Ett stort tack till Landsbygdsnämnden, Örebro 
kommun, som finansierat bygget. Större delen 
av tavlorna är vikt för info från Vinöns kultur- 
och hembygdsförening och våra lokala entre-
prenörer, men det finns också plats för dig som 
har allmän info av intresse.  
 
Vinöns kultur- och hembygdsförening 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sommaren är på gång med mycket trafik på ön. 

VAR RÄDDA OM VARANDRA och SÄNK HASTIGHETEN! 

Vinön är ett tättbebyggt område. Anpassa hastigheten till de små vägar som finns 

på ön. Rätt som det är kan det komma ut någon människa eller något djur på 

vägen, och då gäller det att hinna stanna innan det sker en olycka. Extra lurigt  

är det vid olika vägkorsningar, som vid Värdshuset. Här gäller det verkligen att 

smyga fram.  

 

Det är flera personer som hör av sig till redaktionen lite då och då och vill att vi ska skriva 

om detta i Ö-bladet. Så här kommer en påminnelse. KÖR LUGNT PÅ VINÖN! 
 

Vi har också fått en bild skickad till Ö-bladet från någon som 
har sett hur man har gjort på en annan ö. Denna skylt finns  
på Ingmarsö i Stockholms skärgård. 

 
Trevlig sommar! 
 



Sommartidtabellen är klar  
Den gäller alla dagar under perioden 

16 juni – 11 augusti.  

Det blir sommarturer även några dagar före och efter denna 

period. Sommarturlistan skulle ha gällt onsdagen 29 maj och 

söndagen 2 juni, men på grund av tekniska problem blir det 

inte så.  PRESSTOPP:  OBS: Personalen meddelar just nu att 

man lägger in extra turer på söndag! 

Sommarturlistan ska gälla torsd. 6, sönd. 9 och fred. 14 juni. 

I slutet av sommaren går det sommarturer under augusti 
fred. 16 och sönd. 18, fred. 23 och sönd. 25, fred. 30 aug och 
sönd. 1 sept samt sönd. 8 september. 

 

1) Vi hoppas få ut de tryckta tidtabellerna på flera ställen så de når resenärerna.  
 

2) På Trafikverkets hemsida finns tidtabellen som en pdf. (www.trafikverket.se) 

 

3) Ett annat bra sätt att se när färjan ska gå är att gå in på Trafik-
verkets hemsida och klicka på Vägfärja. Då kommer en karta upp. 
Klicka på Vinöleden och aktuella tider listas då med tider från och 
till både Hampetorp och Vinön. En tydlig lista! 

TIPS: Beställ störningsinfo på sms – på Vinöledens webbplats. 



Välkomna till

Midsommarfirande på Vinön  

 

Dagen före midsommarafton  

samlas vi på skolgården kl.18.00 för att klä midsommar-

stången. Det är bra om alla tar med blommor, det går åt 

mycket och gärna egen sekatör.  

 

Midsommarafton - Traditionellt midsommarfirande 

Entrén öppnar kl. 15.00. Avgift vuxen 50 kr, barn under 15 år gratis. 

 

På festplatsen finns chokladhjul, fiskdamm, hembygdsföreningens lotterier mm.  

samt möjlighet att köpa kaffe och glass på Vinöns Café. 

 

 

Midsommarstången reses kl. 16.00  

till musik av Jan-Gunnars orkester. 

Dansen leds av Lina Helmersson.  

 

 

 

Midsommardagen  

Folkdansuppvisning från Kulturella föreningen Örebro på skolgården  

kl. 14.00. 
 



Midsommarutställning med "Tidens älv och Trollens sjö". 
  
Välkomna på utställning och vernissage för barnboken ”Tidens Älv och Trollens Sjö” i 
missionshuset.  

                                             
 
Illustrationerna som är målade av Ingrid Uppström kommer att ställas ut i missionshuset på 
Midsommarafton den 21 juni. Utställningen pågår fram till den 3 juli.  
Sagoboken som kommer finnas till försäljning är på 40 sidor och passar att läsa för barn från 3 
år och uppåt. 
Det är en klassisk sagoberättelse som knyter an till vår folktro och dess väsen. Förhoppningen 
är att den som läser boken, ung som gammal, ska kunna leva sig in i berättelsen. Sagan har en 
särskild förmåga att föra olika generationer samman. Bilderna i boken levandegör sagan och 
ger läsarna en känsla av att själva vara med i handlingen. 
 
”Vilgot räddas från spöken av ljuset från en underlig lykta. Det blir starten på ett äventyr han sent ska glömma”. 

 
Varmt välkomna! 

 
Författare Mattias Karlsson 

 
 
 
 
 
 
 
 

Illustratör Ingrid Uppström 



 
Värdshuset på Vinön 

 

Sommarens säsong är i antågande och nu är det snart dags att 
öppna upp värdshuset. Menyn kommer snart upp på hemsidan. 
Midsommaraftonens buffé är alltid välbesökt så glöm inte att boka 
bord i tid – direkt till oss på värdshuset på telefon 070 763 21 56. 

 

I år stänger vi Värdshuset med buller och bång  
då Ebbot and the Indigo Children besöker oss åter igen. 
 
Vi hoppas på ännu en underbar sommar här på värdshuset! 
 
Hälsningar  
familjen Wilhelmsson        Vinöskagen på toast 

 
 

 
 

 

Vinöns Café i skolan 

ÖPPET lördagar från och med 1 juni  

Sedan slår vi upp för säsongen 17 juni 10-17 dagligen. 

 
Så var det dags för en ny säsong på Café Vinön. I år har vi som vanligt glass från Sia med 
både pinnar och glass i kulform, hembakat gofika och smörgåsar, lilla skafferiet med 
vardagsvaror och godis.  
 

I presentdelen har vi Lenas lera, presentartiklar, Julita rapsolja, Vinö-blandning 
från ”Tebutiken” i Örebro och nytt för i år kolastänger från ”Kaffe och pralin” i Örebro.       
 
I år kommer ni att mötas av Elis, Noah, Smilla och Alva mestadels. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dags för en ny sommar på värdshuset 

Som vanligt öppnar vi på midsommarafton med vår midsommarbuffé som bokas direkt hos oss. 

 

I år har vi en del nya artister så som Timo Räisänen, Tomas di Leva, Trio med Bumba och Contact.  

Vi är även glada över att Roffe Wikström, Ted Ström, Anders F Rönnblom, Daniel Lemma,  

Jack Vreeswijk och Ebbot åter har hittat tillbaka till värdshuset. 

Självklart så har vi även vår grillbuffé med Allsångsproffsen och Double Inn hos oss. 

Nytt för i år är att biljettförsäljningen går via Tickster.se men det går självklart bra  

att komma in till oss och köpa biljetter också. 
 

PROGRAM 2019 

Midsommarafton 21/6 Midsommarbuffé kl. 13-16  

Bokas direkt hos oss på Värdshuset telefon 070 763 21 56/ 019–44 80 10 
 

Lördag 29/6    Timo Räisänen sjunger Ted Gärdestad 

Lördag 6/7 Trio med Bumba 

Lördag 13/7 Roffe Wikström 

Lördag 20/7 Jack Vreeswijk 

Fredag 26/7 Contact med Ted Ström och Anders F Rönnblom 

Lördag 27/7 Daniel Lemma med Hot This Year 

Fredag 2/8 Allsångsproffsen med Grillbuffé 

Lördag 3/8 Double Inn 

Lördag 10/8 Tomas Di Leva 

Lördag 17/8 Ebbot and the Indigo children 

 
 

NU FINNS ALLA BILJETTER PÅ   TICKSTER   FÖR FÖRSÄLJNING 

www.vinonsvardshus.se 

https://www.tickster.com/sv/events/search?q=vin%C3%B6ns+v%C3%A4rdshus


 Facebook: Nygårds rökeri och delikatesser / www.nygårds.se 

                Vinöns strandservering   

Kiosken på Norra badstranden kommer att ha öppet hela 

sommarlovet. Vi kommer att ha kaffe, fikabröd, glass och dricka. 

Vi kommer även att ha smörgåsar, varmkorv med bröd, toast och 

ciabatta med laxröra och lite snacks. Kiosken är öppen: 

Soliga dagar 11–17. 

              Välkomna! 

önskar Catrine, Tomas, Ninni och Linn  

Facebook: Vinöns strandservering 

 

 

Nygårds rökeri och delikatesser 

Under sommaren kommer vi att ha 

 

Varmrökt lax, najad lax, räkor, picnicbog, sidfläsk, lamm 
och eventuellt annat efter tillgång. Produkterna kommer att 
säljas både på Nygård och på Strandserveringen. Vi kommer 
även att ha surdegsbröd på midsommaraftons morgon och 
onsdags- och lördags- morgnar under juli. 

Det går även att beställa en bricka med kallskuret och 
potatissallad eller potatisgratäng till festen. 

 

Vill man vara säker på att få lax till midsommar så bör man 

beställa senast den 13 juni. 

 

 

 



Filmen Öar i Hjälmaren - finns nu att köpa 

    
En film av Lars-Åke Holmgren, produktion Bo-Erik Gyberg, Levande bilder 
 

Om livet på Vinön, Valen och Tockenön. Om fiske, jordbruk och sjöfart. Om vardag och fest. Ett genom-
gående tema är byggandet av en Hjälmaresnipa enligt gamla metoder. Ett annat tema är fiskgjusen,  
vars ungar växer upp och lär sig flyga. En varm och poetisk film som tagit nära tre år att producera.  

 

Filmen finns att köpa hos Yvonne på biblioteket och hos Eva Widlund (0768 56 46 92) 

Priset för filmen är 150:- 

Betalas kontant eller swishas till Hembygdsföreningen Swish nr: 123 396 25 29 
 

 

MANUELLT SKOGSARBETE UTFÖRES 

10 års erfarenhet av motorsåg och röjsåg. Innehar F-skatt. Motorsågskörkort. 

Innehar ansvarsförsäkring. Treårigt naturbruksgymnasium i Svenljunga. 

Mvh: Filip Eriksson 

Tel: 076-788 19 38 

 

 

 

 

TACK och adjö!  

Sista dagen för Agneta som lantbrevbärare var 

det i april. Dagen till ära kom hon med den gula 

postbilen. Agneta har kört post till Vinön i 

många år lite då och då och hon har även jobbat 

i kassan på posten i Odensbacken när den fanns.  

Agneta som bor i Asker började på posten för  

46 år sedan och nu börjar ett nytt liv för henne 

som pensionär. Vi önskar henne lycka till med 

nya projekt! 

                                Redaktionen 

Lantbrevbärarlinjen till Vinön började i mitten av 70-talet. 



 

Telefonstolparnas tid är förbi 

- efter mer än hundra år 
 
I slutet av maj drogs 68 telefonstolpar  

upp på Vinön. Sista anhalten blir en 

avfallsanläggning där de ska brännas. 

 
 

 
 

Telefonin har blivit trådlös. Nu ska det varken behövas telefonstolpar eller telefontrådar.  

Svalor och andra fåglar får finna sig i att hitta andra platser att sitta och spana på. 
 
 

Det var måndagen den 20 maj som sex män från företaget BR Powerline började köra runt på ön 

och ta ner stolpar och tråd. Arbetet tog sammanlagt tre dagar. 
 

Företaget bildades för två år sedan med syftet att ta ner telefonstolpar och i dag har det mer än  

15 anställda. Uppdragen får företaget av det större företaget Eltel. 
 

Männen besökte bland annat Rosenäng i Oxafallet. Där lyftes en telefonstolpe i skogen upp med 

en fyrhjuling med specialhydraulik. Stolpen närmast huset lyftes upp med en traktor med griparm. 

Stolparna stod en och en halv meter ner i jorden och hålen efter dem fylldes genast igen. 
 

Männen berättade att varje telefonstolpe var försedd med en liten bricka med årtalet då stolpen 

sattes upp. På stolpen i Rosenäng stod det 1954. Det måste ha varit det år min mormor och morfar, 

Hilma och Karl-Erik Olsson, fick telefon. De var bofasta i Rosenäng där jag numera bor på 

sommaren. Jag minns att de hade en svart bakelittelefon med nummerskiva på ett litet telefonbord 

fastsatt på väggen, med hylla för telefonkataloger. 
 

Varje telefonstolpe hade en slags hatt längst upp på toppen. Männen sa att hatten ibland lossnade 

från stolpen. Det kunde betyda att stolpen murknat där uppe. 
 

Alla små, små hål, som såg ut som insektsangrepp på stolpen, var i själva verket klätter-märken 

efter stolpskor som använts när telearbetare tagit sig upp i stolpen för att ordna med ledningarna. 
 

Eftersom stolparna innehåller de giftiga ämnena kreosot och arsenik kommer de att förbrännas på 

en anläggning för förorenat avfall. 
 

Enligt Bo Eks bok ”Vinön en resa” fick Vinön telefonförbindelse i samband med att telefonkabel 

drogs till ön 1908. I följande ordning tillkom abonnenterna och fick nummer i samma ordning. 

 

Nummer 1 – Axel Pettersson, fiskhandlare Storängen 

Nummer 2 – Norra affären-växeln 

Nummer 3 – Paul Persson – fiskhandlare Södra byn 

Nummer 4 A– Södra affären 

Nummer 4 B – Elander Olsson i Södra byn 

Nummer 5 – Samuel Larsson, fiskhandlare i Norra byn 

De som hade A och B fick dela på samma telefontråd. 

 

                                                                Maj-Britt Wahlberg 



    15 oktober 2005 kom sjökabeln till ön 
 

 

     Fiberomgång 2 

       Nu är det igång, nu läggs fiberkablarna in till husen. 
       Under maj månad har vi sett hur det arbetas över- 
       allt på ön. Det är många arbetsfordon som pendlar  
       till ön under denna period. 
 

 Sjökabeln drogs till ön redan hösten 2005 och 
       därefter grävde var och en in till sitt hus. Det var  
       ett lyckat samarbete mellan kommun och läns- 
       styrelse med hjälp av EU-medel som möjliggjorde 
       det tidiga bredbandsnätet. 

 

 

 

 

 

 
    Foto: Maj Hedin 



 
 

 

Fotvård 
 

Inger Murstam 

kommer till Vinön 

tisdag 11 juni 

 

tidsbokning på  

           tel 070-393 49 12 

 

 

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” 

 har slutat för våren   

 vi återkommer i höst 

 information kommer i Ö-bladet 

                    Varmt välkomna då!  

 

 Cirkelledare  
Eva Svensson 

 
 



STUGA UTHYRES 
 

4 bäddar,  

tillgång till toalett och dusch 

Lakan finns att hyra. 

Stugan uthyres per dygn eller veckovis. 
 

Ring Yvonne Karlsson 

019-44 80 57 eller 073-928 04 05 

 

Vinöns Kultur- och hembygdsförening 
 

  
 

Hyr ett rart litet Missionshus 
 

 

Mitt emot skolan ligger Missionshuset  

som ägs av Vinöns kultur- och hembygds-

förening. Hyr gärna Missionshuset till dop, 

bröllop, kalas, föredrag eller utställning. 

Medlem i föreningen betalar 300:-/dygn, 

icke medlem 600:-/dygn.  
 

Välkomna att kontakta Yvonne Karlsson på 

telefon 019-44 80 57 eller 073-928 04 05. 

 
 

 
 

 
 

STUGA UTHYRES  

Välutrustad stuga uthyres per dygn  

4 bäddar  

 

Dusch, toalett, kokmöjligheter  

Lakan finns att hyra.  

 

Ring Yvonne Karlsson  

019-44 80 57 eller 073-928 04 05 

 



 

Måla akvarell 

Nybörjarkurs 

14 – 15 september på Vinön 

med Anna Schyberg Hansen och Lena Hammarbäck 
 

 
 

 

Kursen vänder sig till dig som har lite erfarenhet av att måla akvarell eller till dig som inte har 

någon tidigare erfarenhet. Under två dagar kommer vi att måla akvarell i den gamla skolan 

ute på vackra Vinön.  Vi demonstrerar olika akvarelltekniker och ger dig individuell 

handledning. 

• Datum: 14–15 september 2019 

• Tid: lördag 8.30 – 16.00 söndag 8.30 – 15.00. Tiderna är anpassade till när färjan går. 

• Plats: Vinöns gamla skola 

• Ta med eget material, utrustningslista får du via mejl vid anmälan. 

• Pris: 2500 kr, frukost, lunch och eftermiddagsfika ingår i priset 

 

Anmäl dig senast den 30 augusti 2019, till Anna Schyberg Hansen anna53_82@hotmail.com,  

073-905 70 09 eller till Lena Hammarbäck lenahammarback@yahoo.se, 073-041 46 84. 
 

Anmälningsavgiften är 500 kr. Anmälan är bindande. Fakturan skickas vid 

anmälningstillfället. Betalningen säkrar din plats (max 12 platser). Vid förhinder kan du 

överlåta din plats.  

Följ oss gärna på Instagram: schyberghansen och artgallerty.lenahammarback. 

Vinön är Hjälmarens största ö. Färja till Vinön går från Hampetorp. Läs mer på www.vinon.se 

mailto:anna53_82@hotmail.com
mailto:lenahammarback@yahoo.se
http://www.vinon.se/


RUCCOLASALLAD MED FETA OCH 

VATTENMELON. 

En underbar kombination i denna sommarsallad.  

4 port 

200 g ruccola, mache (vintersallad) eller 

babyspenat 

180 g fetaost 

400 g vattenmelon (helst kärnfri) 

solrosfrön 

Dressing 

½ dl olivolja, jungfru 

½ citron, saften 

oregano, salt och peppar 

eller balsamvinäger istället för dressing 

Gör så här 

Skölj ruccolan, machesalladen eller spenaten och 

låt den rinna av. Lägg sallaten i en skål. Smula 

sönder fetaosten. Gröp kulor ur vattenmelonen 

med hjälp av ett kuljärn. Lägg allt i skålen på 

salladen och strö över solrosfrön. 

Dressing: Blanda olivolja och citronsaft. Tillsätt 

oregano, salt och peppar efter smak. Blanda väl. 

Häll dressingen över salladen och blanda. Om 

man använder balsamvinäger istället, så ringlar 

man lite fint över salladen, som dekoration. 

Serveringsförslag: Passar till grillat kött, korv 

eller som förrätt. 

 

SPARRIS MED FÄRSKPOTATIS, 

DILLMAJONNÄS OCH PEPPARROT 

Perfekt som tillbehör på sommarbuffén eller 

som en egen rätt på din första potatis och 

sparris. 

4 port 

12 gröna sparrisar, stora 

400 g färskpotatis 

ca 200 g dill 

2 dl matolja 

1 äggula 

salt, peppar 

Garnering: färsk pepparrot, gräslöksblommor 

eller gräslök 

Gör så här 

Tvätta och koka potatisen i saltat vatten 

tillsammans med ett par dillkvistar. Hetta upp 

oljan till cirka 45 grader. Skär resten av dillen 

grovt (spara gärna ett par kvistar till garnering) 

och lägg i ett mixerglas. Häll i den varma oljan 

och mixa i minst en minut, eller tills oljan är 

riktigt grön. Sila oljan fri från alla dillrester. 

Gör en tjock majonnäs med hjälp av en 

stavmixer. Börja med äggulan, lite salt och ca 1 

matsked vatten. Mixa samman och tillsätt sedan 

dilloljan i en jämn stråle. Smaka av med salt. 

Stek sparrisen i lite olja och salt. 

Servera sparrisen med nykokt potatis, 

dillmajonnäs, riven pepparrot, dillkvistar och 

gräslöksblommor eller hackad gräslök. 

 

TORSK MED CITRONSÅS, STOMPAD 

POTATIS OCH GRÖN SPARRIS 

4 port 

4 bitar torskrygg à 125 g 

smör eller olja till stekning 

2 dl crème fraiche 

2 dl fiskbuljong av konc fond eller tärning 

1 citron, saft och finrivet skal 

salt och peppar 

Stompad potatis 

500 g potatis 

50 g smör 

2 dl matlagningsgrädde 

½ dl hackad dill, ca 10 g 

Tillbehör 

12 gröna sparrisar 

1 tsk olja eller smör 

Gör så här! 

Torka av torsken och salta den lätt. Koka 

potatisen i lättsaltat vatten. Låt crème fraiche 

och buljong sjuda upp i en gryta. Riv skalet från 

citronen och pressa ur saften. Tillsätt i grytan 

och smaka av med salt och peppar. Ställ såsen åt 

sidan. Stek torsken i matfettet med skinnsidan 

neråt. När den börjar bli gyllene i kanterna, 

efter ca 3 minuter, vänd och stek 3–4 minuter 

till. Ta upp och låt vila, till exempel i ugnen på 

90–100° de minuterna du färdigställer det 

andra. Lägg ner sparrisen i samma panna med 

valfritt matfett och halstra i ca 2 minuter.  

Servera torsken med stompad potatis,  

Stompad potatis: Värm upp smör och grädde i en 

kastrull. Häll av vattnet från potatisen och 

stompa sönder den med potatisstöt eller en 

ballongvisp. Låt det vara bitar kvar. Rör ner 

vätskan och dill, smaka av med salt och peppar. 

Ställ åt sidan och håll varmt. 

Tips! Magrare? Servera kokt potatis eller 

pressad potatis istället för stomp. Och använd 

magrare mejeriprodukter till såsen. 

Jag kan nog tänka mig att testa det här receptet 

med gösfilé. 

 

 



BACONLINDADE FÄRSBIFFAR I 

ROSÉPEPPARSÅS  

4 port 

½ gul lök 

¾ dl havregryn 

1 msk maizena majsstärkelse 

1½ dl mjölk 

1 ägg 

1 tsk salt 

1 krm svartpeppar 

1 tsk strösocker 

1 tsk dijonsenap 

2 msk finhackad persilja 

500 g nötfärs 

140 g bacon 

smör till stekning 

Sås 

3 dl silad steksky och vatten 

1 msk konc kalvfond 

1½ msk maizena majsstärkelse 

2 dl grädde 

½–1 tsk rosépeppar 

Servering 

delikatesspotatis 

haricots verts 

Gör så här 

Hacka löken fint. Blanda lök, havregryn, 

majsstärkelse, mjölk, ägg, salt, peppar, socker, 

senap och persilja. Blanda väl och låt stå 10 

min. Vänd ner färsen och arbeta ihop några min 

till en fast och smidig smet. Forma 8 biffar av 

färsen. Linda en baconskiva runt varje. Bryn 

biffarna gyllene runtom i smör i en stekpanna. 

Lägg över på ett fat. 

Sås: Häll en skvätt vatten i stekpannan och vispa 

runt. Sila ner stekskyn i en måttkanna. Fyll på 

med vatten upp till 3 dl. Häll tillbaka i stekpannan 

och tillsätt fond. Rör ut majsstärkelsen i lite av 

grädden. Häll det och resterande grädde samt 

lätt stött rosépeppar i stekpannan. Låt koka upp 

försiktigt under omrörning med visp. Sjud några 

min. Smaka av med salt, peppar och socker. Lägg 

ner biffarna i såsen och låt sjuda 5–10 min, tills 

biffarna är genomstekta. Servera med potatis, 

gärna ugnsrostad, och haricots verts. 

 

VANILJKOKT RABARBER MED MJUKGLASS 

4 port 

6 rabarberstjälkar 

Vaniljlag 

4 dl vatten 

3 dl strösocker 

2 dl vitt vin 

1 citron, rivet skal och saft 

1 vaniljstång, skårad på längden 

Mammas mjukglass 

½ l gammaldags vaniljglass 

1 dl vispad grädde 

Gör så här 

Ansa, skölj och skär rabarbern på sniskan så tunt 

som möjligt. Bara om det är sensommarrabarber 

behöver du skala den. Koka upp vatten, socker, 

vin, citronsaft, citronskal och vaniljstång i en 

kastrull, låt sjuda i 3–5 minuter. Smaksätt 

eventuellt lagen med mer socker om rabarbern 

är väldigt sur. Häll lagen över rabarbern och låt 

svalna övertäckt så att rabarbern blir mjuk. 

Vispa ihop glassen och den vispade grädden och 

servera direkt till rabarbern. 

 

RABARBER- OCH MANDELMUFFINS 

Servera muffinsen med lite grädde, och vips 

blir det en festlig minibakelse! 

12 muffins  Ugn 200⁰ 

150 g rabarber 

100 g smör 

1½ dl strösocker 

2 ägg 

½ dl grädde 

2½ dl vetemjöl 

1½ tsk bakpulver 

2 tsk vaniljsocker 

1 dl mandelmjöl + lite flagad mandel 

Garnering: 

florsocker, syrenblommor, kan uteslutas 

Gör så här 

Ansa och skär rabarbern i ca 1½ cm breda bitar. 

Hacka några bitar smått och spara till garnering. 

Rör rumsvarmt smör och socker poröst, gärna 

med elvisp. Vispa ner äggen, ett i taget. Tillsätt 

grädden. Blanda mjöl, bakpulver, vaniljsocker 

och mandelmjöl och sikta ner i äggsmeten. Vänd 

ner rabarberbitarna i smeten. Fördela smeten 

till 2/3 i muffinsformar. Ställ gärna formarna i 

ett muffinsbleck. Fördela och tryck ner de 

finhackade rabarberbitarna och flagad 

mandel.  Grädda strax under mitten i ugnen 18-

20 min. Sikta över florsocker när de svalnat. 

 
Så är det dags igen för nya Ö-bladsrecept. Den 

här gången blir det en blandad kompott men mest 

med tanke på det som är aktuellt för årstiden. De 

första rabarberna är fortfarande mjälla och fina 

så varför inte passa och använda dem på olika 

sätt. 

Smaklig måltid önskar Christina J 

 

https://rubiconproject.com/?utm_source=ad%20unit&utm_campaign=outstream


 
Välkomna till 

”Vita husets”  

Bed & Breakfast 

på sydöstra sidan av 

Vinön! 

 

Vi har totalt 8 sängar. 
 

 

 

 

 

          
 

          
 

För 300 kr/person och dygn ingår lakan, badlakan, frukost och 

städning, 150 kr/dygn för barn under 15 år. 

 

Bokning på tele 073 290 50 20 eller Birgitta.framtiden@live.se 

mailto:Birgitta.framtiden@live.se


 

 

 
   

 1 lördag                                                                                                                                   

 2 söndag 16-17 Biblioteket öppet                                                                                                                                                                                                        

vecka 23 

 3 måndag                                                                                                                                         Sophämtning 

 4 tisdag   

 5 onsdag   

 6 torsdag 8.30 Frukost i skolan och flagghissning på skolgården                      Sveriges nationaldag 

 7 fredag   

 
8 

lördag 
pingstafton 

  

 9 
söndag 
pingstdagen 

16-17 Biblioteket öppet  

vecka 24 10 
måndag 
annandag pingst 

  

 11 tisdag  Fotvård obs tidsbeställning 

 12 onsdag   

 13 torsdag   

 14 fredag   

  15 lördag   

 16 söndag 16-17 Biblioteket öppet  

vecka 25 17 måndag 17.30 EON möte  se annons                                                                                Sophämtning 

 18 tisdag   

 19 onsdag   

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

 21 
fredag 
midsommarafton 

 
15.00 

Värdshuset öppnar med midsommarbuffé 
Traditionellt midsommarfirande på skolgården  se annons   

 

 
22 lördag 

midsommardagen 
14.00 Dansgrupp från Kulturella föreningen i Örebro uppträder på skolgården 

 23 söndag 
10.00 
16-17 

Gudstjänst i bersån - kaffe 
Biblioteket öppet  

vecka 26 24 måndag   

 25 tisdag 18.00 Redaktionsmöte 

 26 onsdag   

 27 torsdag   

 28 fredag   

 29 lördag  Värdshuset: Timo Räisänen sjunger Ted Gärdestad 

juli 30 söndag 16-17 Biblioteket öppet 

vecka 27 1 måndag                                                                                                                                    Sophämtning 

 

juni  2019 
 

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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