


 

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 2016 är 100 kr för enskild och 200 kr för en familj.  
Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på föreningens konto. 
 

VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, pg 46 94 70 - 9 

NNååggrraa  oorrdd  ffrråånn  rreeddaakkttiioonneenn  …… 

 

Det blev vinter igen! Februari började med riktiga 

”vårdagar”, ingen snö och fåglar som kvittrade. Men 

glädjande nog kom det lite snö igen och den senaste  

tiden har bjudit på många soliga vinterdagar. Söndagen  

den 28 februari åkte vi skidor på isen, härligt! 

Det fina vädret har också lockat till många promenader. 

Rundan över Harset är en sådan som många tar. Här 

hittades en stickad mössa häromdagen. Den finns nu  

i skolan liksom en annan kvarglömd mössa. 

 

Idag är det månadens sista dag, den 29 februari, en ovanlig 

dag som bara dyker upp vart fjärde år. 2016 är ju skottår, 

vilket innebär en extra dag i slutet av februari. Tidigare inföll 

skottdagen den 24 februari, men år 2000 ändrades det. I år 

är det 6355 personer som fyller år just på skottdagen.  

 

I mars månads ö-blad kan man på sidan 4 läsa om när tidningens medarbetare hade en kombinerad 

trivselträff och utvärderingsmöte av arbetet med vår månatliga tidning. Det finns kallelser till två 

årsmöten och inbjudan till såväl påskbuffé som vinprovning. Vi fortsätter med Boktips och andra tips, 

gamla klipp, recept och rapporter från olika aktiviteter. Den fina bilden på framsidan har Maj Hedin 

fotograferat. Ännu ett innehållsrikt nummer är det, tack alla som bidrar!  

 

Till nästa nummer tar redaktionen gärna emot olika bidrag. Se bara till att skicka in eller lämna in dem 

i god tid! Kom även ihåg att anmäla dig till de aktiviteter du vill delta i.  

 

Eva Widlund 

redaktör för marsnumret 
 

 

 

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. 

Foto: Eva Widlund 

mailto:obladet@vinon.se
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Kallelse till årsmöte 

för Vinöns kultur- och hembygdsförening 

lördagen den 9 april 2016 kl 14.00 i Missionshuset 

 

Medlemmar i Vinöns kultur- och hembygdsförening kallas härmed till 
årsmöte 2016. Observera att ingen kallelse skickas ut med post i år.  
Verksamhetsberättelsen delas ut på årsmötet.   
 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
Aktuell information från arbetsgrupperna 

Föreningen bjuder på kaffe 

Välkomna! 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 

 

När du betalar in din medlemsavgift – kom ihåg att skriva avsändare! Se sid 2 i varje 
Ö-blad! Har du en e-postadress meddela gärna styrelsen den på hembygds-
föreningens e-postadress, hembygdsforeningen@vinon.se  
 

Om det passar bättre finns inbetalningskort att hämta hos Ulla-Lena på ö-kontoret.  
 

 

 
Vad gör ni på vintern? 

Det är en fråga som många öbor får. De som besöker öar på somrarna tror visst inte att det 
händer något alls under resten av året, men så fel det är! Vi som finns här alla årstider vet 
att det händer mycket och ibland krockar aktiviteterna. 
 

Sprid mötena! 

Ibland blir det många möten här på ön. Någon vecka var det något varje dag och då spelar 
det ingen roll hur mycket man än är intresserad, för då blir det lite för mycket av det goda. 
Det har därför framkommit önskemål att försöka sprida mötena bättre. Kolla lite innan ni 
bestämmer dag! 
 
Boka möteslokal! 

Ska mötena vara i skolan eller i missionshuset – Kontakta alltid Yvonne, så det inte krockar 
med någon annan aktivitet! 
 
TIPS: Skriv ut sista sidan på Ö-bladet, själva kalendariet och sätt upp hemma så har du koll 
på alla möten och aktiviteter som har rapporterats till redaktionen. 

mailto:hembygdsforeningen@vinon.se


         

    

 
Alla som bor på Vinön får den i sin postlåda. Den skickas även till över hundra e-post-
adresser, vinöbor i förskingringen och andra intresserade. Vilka är det då som ser till att vår 
ö-tidning faktiskt kommer ut med tolv nummer om året? Jo det är ett gäng ”tjejer” som de 
senaste åren har strukturerat upp de olika ansvarsområdena. 

Redaktionsgrupp 
Månadens redaktör ansvarar för att få ihop ett innehåll. Bidrag kan komma från olika håll. 
En del månader innebär det mera jobb att få ihop tidningen. Det är olika personer som 
turas om att vara månadens redaktör. Senaste året har det varit Åsa, Christina, RoseMarie, 
Birgitta, Mariann och Eva. I slutet av varje månad är det redaktionsmöte då månadens 
redaktör tillsammans med några till går igenom vilket innehåll som finns och hur det ska 
läggas upp i tidningen.  

Christina bidrar även med recept, RoseMarie med Trädgårdssidan och info från SRF:s möten. 
Mariann gör kalendariet och Maj gör annonserna. Eva har huvudansvaret och sätter till sist 
ihop tidningen till en pdf som UllaLena kopierar på ö-kontoret och Sune kör sedan runt och 
stoppar Ö-bladet i postlådorna. Vinöns kultur- och hembygdsförening bekostar ö-bladet.  

Ö-bladsträff 
En kväll i januari bjöd vi in till en annan träff för alla som på något sätt bidrar till att  
Ö-bladet faktiskt kommer ut varje månad. Denna gång var det inte ett arbetsmöte på så 
sätt att en tidning skulle göras utan en trevlig kväll med lite god mat och mycket prat om 
vad som fungerar bra och vad som kan göras bättre för att kedjan ska fungera och alla ska 
tycka att det är roligt. Det är viktigt! 

Förutom prat om innehåll och arbetsrutiner kom frågor upp som vilken målgrupp vi har för 
tidningen. Ursprungligen var det för de som bor på ön, nu är det så många fler som nås av 
den. Man skriver ju lite olika beroende på vem som är läsaren. Bara det där om det ska stå 
för- och efternamn. Skriver vi för ö-borna räcker det oftast med ett förnamn. 

Vilka ska få tidningen? Det är en annan fråga som kommer upp lite då och då. Ska det vara 
en ren medlemstidning, för medlemmarna i Vinöns kultur- och hembygdsförening? Ska den 
avgränsas till alla öbor?  Eller ska den vara riktad till en bredare läsekrets och därmed 
läggas ut på hemsidor? 

Några givna svar på dessa frågor eller andra frågor som kom upp har vi inte just nu, men 
det var en trevlig kväll och det är ju viktigt med ”personalvård”. 

Eva Widlund 
Ö-bladets redaktion 

Ö-bladet, en trotjänare som kommer 

varje månad och har så gjort i femton år. 



 

 

 

LUNCHSERVERING I SKOLAN TORSDAGAR 12.30 

3 mars       Soppa och efterrätt 

10 mars    Biff stroganoff och ris 

17 mars    Kycklingrätt 

23 mars    OBS onsdag PÅSK inspirerat: sill, Janssons frestelse mm 

31 mars  Stekt fläsk och löksås 
 

Pris 75:-  Bröd, smör, ost, måltidsdryck, kaffe och kaka ingår i priset 
Anmälan senast tisdag kl.11 för planering av inköp från Handla 24 
Tfn. 019  44 81 01 

 

Varmt välkomna önskar UllaLena 

Vinöns Kultur-och Hembygdsförening 

 

 

 

  VINÖNS SOLELSPRODUKTION 2015 

 

 

 

 

De anläggningar som finns på ön för 

närvarande har haft en gemensam 

produktion enligt tabell.  

Vår anläggning ersätter ca 40% av vår 

medelförbrukning per år.  

 

Vill du veta mer så hör av dig. 

/Ulf Johnsson 

 
Mån Per mån TOT Kwh 

 

 
Jan 1,0 % 206 

 

 
Feb 3,7 % 777 

 

 
Mar 8,2 % 1709 

 

 
Apr 13,1 % 2726 

 

 
Maj 12,7 % 2642 

 

 
Jun 15,6 % 3250 

 

 
Jul 13,4 % 2796 

 

 
Aug 15,4 % 3222 

 

 
Sep 8,7 % 1811 

 

 
Okt 5,5 % 1149 

 

 
Nov 1,7 % 351 

 

 
Dec 1,1 % 225 

 

  
100,0% 20864 

 

http://se.clipartlogo.com/premium/detail/set-of-three-spring-flowers_69784438.html


Nytt för i år är att vi vill presentera olika tips varje månad. Dela med dig 

av dina goda råd och bra tips! Skicka in till Ö-bladet, o-bladet@vinon.se 

eller lägg i den blå postlådan vid skolan! 

 

Rent i mikron 

Ställ en liten skål med vatten och några citronskivor i mikron 
och kör på full effekt under 1 minut. Torka sedan med fuktig 
trasa. Gamla matrester lossnar lättare och det luktar gott också. 

 

Vidbränd kastrull? 

För att rengöra en vidbränd kastrull kan man koka upp vatten med 
tvättmedel eller en maskindiskmedelstablett, då lossnar allt det som 
bränt fast betydligt lättare! 

Få ren diskho igen... 

Diskhon blir ofta färgad av mat och dylikt. Ta då bakpulver och 

strö över en fuktig ho, låt det dra en stund. Ta sedan en svamp 

eller diskborsten och diskar ur. Skölj och allt blir skinande blankt! 

 

 

 

Så i tomma äggskal 

Kasta inte dina tomma äggskal, skölj 

istället ur dem och använd som krukor 

när det att dags att sätta dina frön. 

Perfekt storlek för skott, de är 

miljövänliga – och ger dina plantor ett 

extra tillskott kalcium. När det sedan är 

dags att sätta ut dem kan du helt enkelt 

bara sätta ner äggskalet direkt i jorden 

eftersom ”krukorna” är helt 

komposterbara. 

mailto:o-bladet@vinon.se
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Lördag 19/3 
kl. 18.00 
 
samlas vi i skolan för 

en gemensam påskbuffé. 

 

En del överraskningar för barn och vuxna samt åror 
med fina priser utlovas! 
 
Pris 125 kr/vuxna, 30 kr/barn. 

Anmälan snarast men senast 13/3. Begränsat antal platser. 

till Mona Blixt tel. 019-44 80 50 eller 070-370 59 50 

 

VKHF/Tjejgruppen 

 

TJEJER OCH KILLAR – UNGA SOM GAMLA! 

Fredagen den 15 april kl 18.30 

ordnar tjejgruppen 
 

VINPROVNING 
 

i Vinöns skola 
 

Ta med dig en flaska av ditt favoritvin så att alla kan få provsmaka din favorit. 
Berätta gärna lite om vinet (typ av vin, varifrån det kommer, vad det passar till 
osv). Vinet som inte går åt får du givetvis ta med dig hem. Tjejgruppen ordnar 
sedan en enkel måltid till självkostnadspris. 

För att veta hur mycket mat vi ska laga vill vi att du anmäler dig senast 6/4 till 
Christina Johnsson tel 44 80 11 eller 0703 547 654 

Nytt datum för 
vårens 
vinprovning! 



Månadens boktips 

Hotell Angelterre av Marie Bennett  

Om vänskap, kärlek, uppror och svek i andra världskrigets Sverige 

Marie Bennetts debutroman är ett storslaget drama om Sverige under andra 

världskriget – om vänskap, kärlek, uppror och svek – och om hur krig kan 

påverka ett neutralt land. 

Sverige, 1940. Andra världskriget rasar i Europa och nygifte Georg Lindkvist blir 

inkallad för att försvara gränsen mot Finland. Han hamnar i ett militärläger i 

Norrbotten, där han inte bara måste överleva temperaturer på minus 40 utan 

också ett sadistiskt befäl. Händelserna i lägret leder till uppror och blodspillan och till att 

Georg slutligen blir internerad på falska grunder. 

Våren 1943 blir Georgs övergivna fru Kerstin vän med den gåtfulla Viola hemma i Malmö. 

Trots sina olikheter kommer de varandra nära, och så småningom inleder de en passionerad 

kärleksrelation. Men den glamorösa Viola bär på många hemligheter och ibland försvinner 

hon utan förklaring. Kerstins osäkerhet förvandlas med tiden till brinnande svartsjuka och 

hon börjar leta efter bevis på Violas otrohet. Men de dubbla lojaliteter hon upptäcker 

sträcker sig mycket längre än hon kunnat ana och innebär en fara för henne själv. 

När Georg återvänder hem efter fyra år plågas han av minnena från Svartnäset. Han försöker 

anpassa sig till sitt gamla liv, men med stämpeln ”samhällsfiende” på sig är det inte lätt. 

Medan Georg drömmer om hämnd, plågas Kerstin av hur relationen med Viola tog en ände 

med förskräckelse. Ganska snart upptäcker hon att någon följer efter henne. Någon som 

känner till hennes och Violas förbjudna kärlek och som hotar att avslöja sanningen. För att 

kunna gå vidare och ha en chans att rädda sitt äktenskap, måste både Kerstin och Georg göra 

upp med det förflutna. 

 

Mellan köksfönstret och evigheten av Karin Thunberg  

"Efter femtio år på denna jord börjar jag ana att människor behöver tre ben för 

att kunna stå stadigt. Två är för lite. Så svindlande lätt och utan förvarning kan vi 

bryta det ena, svisch, så står vi där utan förmåga att ta oss framåt en endaste 

tum. Eller att hålla balansen ens i blickstilla tillstånd. Tre ben är det minsta vi kan 

förlita oss på. Sållar vi bort allt krafs och onödigt är de lätta att urskilja: Kärlek. Arbete. 

Vänskap. Det är vad vi behöver för att stå stadigt." Mellan köksfönstret och evigheten är en 

varm och öppenhjärtlig berättelse om kvinnors förhållande till kärlek, vänskap och arbete 

över generationer. Karin Thunbergs egen cancersjukdom blir den röda tråd som slingrar sig 

genom berättelsen, ända fram till den uppskjutna evigheten. Karin Thunberg tilldelades 2002 

Publicistklubbens Guldpenna "för sin förmåga att förena det privata med det personliga och 

det politiska". 

Biblioteket/Christina J 



 

En kort vinterutflykt i år 
Vinöns vinterutflykt blev inte till Vågholmen i år heller. Isförhållandena 
gjorde att vi inte kom längre än till Ångbåtsbryggan. Tävlingarna med 
curling, spark och skidor fick bytas mot en ny gren. I år korade vi nämligen 
för första gången, några mästare i busk/slyröjning, fördelade på en ung-
domsklass och en seniorklass. 

Tävlingsdagens morgon bjöd på ett ganska fint väder med en temperatur 
runt nollan och en svag SV-vind. Att genomföra traditionella tävlingar 
hade fredagens kontroll av isen helt uteslutit.  Men att ställa in gräddandet 
av kolbullar var inte att tänka på. Smeten blandades och fläsket skars upp 
och alla grytor och pannor lastades in i bilen. På vägen ner mot bryggan 
kommer vi ifatt Magnus som lastat lådan på Grållen full med ved och 
röjningsverktyg. Med ”macheten” hugger vi oss fram till en bra plats att 
tända eld och förbereda för kolbullsgräddning. 

Elden sprakar och vid 12-tiden börjar deltagarna komma ner till bryggan. 
Det är nu som den nya tävlingsgrenen tar form. Lite trevande, klipps och 
sågas det bland buskar och sly. Snart har det övergått till en riktig tävlan att 
få bort den oönskade vegetationen. Ett femtontal personer deltar i 
övningarna någon timme innan kökspersonalen avbryter med att ”nu är de 
första kolbullarna klara”. Kolbullarna har en snabb 
åtgång och köket kallar in extra gräddningshjälp 
för att förse röjarna med ny energi och kraft.  
Tack Anna L. 

I väster börjar några snöbyar torna upp sej, så sista 
röjningspasset måste kortas ned så vi kan förrätta 
prisutdelning. Att utse vinnare röstas fram av alla 
deltagare medan vi skrapar ur de sista resterna i 
stekpannorna. 

Grattis till segrarna! 
Ungdomsklassen: Delades av Ninni N och Axel Ö                                   
Seniorklassens segrare: Åke B 

Och grattis till alla övriga som nu gjort att 
Ångbåtsbryggan åter börjar likna en brygga.                    
 

Vid kolbullespisen 
Carin och Peter 

 

 

Foton: Catrine 



BYALAGSMÖTE 
 

Södra Vinöns Byalag 
 

kallar till årsmöte söndag 20 mars  
kl 17.00 i skolan 
 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
 

Välkomna! 
Styrelsen 
 
(Varför två byalag och en hembygdsförening frågar många! Byalagen är mycket gamla och 
består av jordbruksfastigheterna i respektive by. Varje gård har en rösträtt. Våra byalag är 
skyldiga att ha årsmöten och det stora arbetet vi gör är att förvalta den samägda marken 
och vattnet. Således fyller alla tre föreningarna sina syften.) 

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

 

Hjälp med att beställa mat 
 

Vill du gärna få matvaror ända hem till dörren? Då kan Handla 24 vara ett 
alternativ. Om intresse finns kan UllaLena hjälpa till med beställningen.  
 
Kontakta henne dagtid på Vinöns skola tel 019 44 81 07 
 
***************************************************************************************** 
 

Fotografier till kalender 

Vi önskar foton till 2017-års kalender. Skärgårdarnas Riksförbund gör en kalender 
för varje år med olika teman. Uppdraget för nästa kalender som ska göras klar 
under våren är att få in årstidsbilder från varje medlemsförening i SRF för att täcka 
upp hela landet. Vinön ska alltså bidra med fyra bilder, en från varje årstid.  

 
Skicka gärna era bilder till eva.widlund@skargardarna.se  

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

 

 

till en 60-åring! 

Redaktionen har fått in en grattis-hälsning till Anne-Charlotte Karlsson  

som fyllde 60 år i söndags. Stort Grattis! 

 

 

mailto:eva.widlund@skargardarna.se


 

 

 

 

Öppet möte om hamn- och kommunikationsfrågor 

 Vinöns skola 2016-02-09  

 

I början av februari samlades 25 personer i skolan för att prata kommunikationer.  
Rikard Widlund inledde mötet med en information om bakgrunden till mötet.  
 
Från november/december 2013 har vi inte tillgång till någon färja nattetid. Våren 2014 
fördes det diskussioner med tjänstemän från Örebro kommun gällande kaj på Vinön och 
väster om färjeläget i Hampetorp samt även med Trafikverket. Det var bra diskussioner men 
sen har inget hänt. Även styrelsen för Vinöns kultur- och hembygdsförening har haft ett 
antal möten med både politiker och tjänstemän från kommun och landsting utan ett positivt 
resultat. Landsbygdsutvecklare Kalle Selander hade påbörjat ett projekt ”Porten till Vinön” 
med båda kajer och toaletter och Kalle hade höga ambitioner, men detta arbete har avtagit i 
och med att Kalle sökte och fick jobb i Karlskoga. Rikard har haft kontakt med säkerhets-
ansvarige Mats Brantberg igen kring den akuta frågan och Landsbygdsnämnden ringde 
Rikard efter artikeln i NA under senare del av 2015.  
 
Under hösten 2015 har en stödgrupp till Sjöräddningsstationen bildats. Välkomnande krafter 
som har hjälpt till att fixa många praktiska saker i SSRS-lokalerna med mera. För att jobba 
vidare har frågan uppkommit om det ska bildas en ”hamnförening” eller om det ska bli en 
arbetsgrupp inom Vinöns kultur- och hembygdsförening. Diskussioner fördes i storgrupp 
samt under kaffet med goda semlor på fettisdagen (varmt tack Sten). 
 
En arbetsgrupp inom VKHF förordades för att vi blir starkare tillsammans om vi samarbetar 
med våra gemensamma frågor för Vinöboende, sommarboende och turister! 
 

Beslut fattades om bli en arbetsgrupp inom VKHF och att den tidigare gruppen utökas med 
några personer. Arbetsgruppen kring Sjöräddningsstationen och hamnfrågorna är nu Rikard 
Widlund, Maggan Fahlander, Rita Tammerman, Ray Reinholdsson, Sten Karlsson, Birgitta 
Åberg Andersson, Jonas Andersson, Lasse Eklund, Åke Brynolfsson samt Anders Ekblad. 
 
Slutligen berättade Rikard om att det ska iordningsställas en helikopterplats vid färjeläget på 
Vinön vilket innebär att belysningen ska ses över samt att ev. flytta väntkuren. 
 

VKHF:s ordförande Peter Kumlin har fått bekräftelse att Landsbygdsnämnden lägger ett 
styrelsemöte på Vinön torsdag den 9 juni och önskar bl.a. en guidad tur. Inför detta möte 
behöver vi prata ihop oss vilka gemensamma frågor vi ska prioritera. 
 
Eva Widlund 
Sammanställt från Birgitta Åberg Andersson anteckningar 
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Gammalt vykort med motiv Ångbåtsbryggan 

 

 

Ur klippboken 

Någon som vet när dessa skidtävlingar gick av stapeln? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

GAMLA TRÄD på skolgården behöver avverkas  

På skolgården finns det två gamla träd som behöver tas ner. Grenar har blåst ner i stormarna och de 

börjar kännas farliga. 

Den gamla Oxeln är det inte mycket kvar av.  Nu behöver resten av trädet bort. Likaså den stora 

granen vid fiskbon, som har ”tappat” grenar undan för undan när det har blåst. Nu hänger det en stor 

gren högt uppe i granen.  Hembygdsföreningen efterlyser arbetskraft som har kunskap och redskap 

för att ta bort dessa gamla träd. Den som tar ner träden får naturligtvis tillgång till viket/veden. 

Intresserade - kontakta ordförande Peter Kumlin, tel 070-514 64 04 

 

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

 

Hjälmarens fågelskär 2015 
 
I Ö-bladets decembernummer berättades det om en nyligen gjord 
inventering av Hjälmarens fåglar. NU finns rapporten att läsa i skolan. 
Den ligger i hyllan rakt fram när du kommer in i skolhuset. 
 
I juni gjordes en inventering av fågellivet i Hjälmaren. Det är 
Länsstyrelserna i Örebro, Västmanland och Södermanland som tillsammans 
med Hjälmarens vattenvårdsförbund har uppdragit åt Johan Nilsson att vara 
projektledare för själva inventeringsdelen. Den hittills unika 
Hjälmarinventeringen är en del i den nationella miljöövervakningen. 
 

 

Två Gladisar! Några dagar efter 

Vinterutflykten hade Åke sett till att 

merparten av skrotat taktegel blivit en 

stabil grund för den nygamla 

Ångbåtsbryggan. Så agerar en sann 

vinnare av Vinterutflyktens röjningspris. 

 



 
 

KONFERENSER 
I NYGAMMAL SKOLMILJÖ 

 
 

Vi ordnar dagkonferenser för mindre 

grupper upp till 25 personer, även fika 

och mat på möten och privata 
tillställningar som födelsedagsfester,  

dop mm. 
 

Bokning och förfrågningar på 

tel 019 - 44 80 57 
 

Yvonne Karlsson   073 - 928 04 05 

Veronika Persson  070 - 743 82 45 
 
Hemsida: www.vinokonferenser.se 

E-post: info@vinokonferenser.se 
 
 
*************************************** 
 

 
 

 
 

FÄRSKA VINÖÄGG 

OCH POTATIS 

hos Peter och Carina 

Tel: 019-44 80 33 

 

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 1.000:- 2.000:- 

 

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

 
 

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

 



FOTVÅRD 

  
Inga-Lill Sevefjord kommer till Vinön tisdag 19 april. 

Tidsbeställning: 070-557 48 03 

 
  

MASSAGE 
Elizabeth Behr, zon- och massage-

terapeut kommer till Vinön i april. 

 
Tidsbokning: 070-399 58 08 

Telefontid kl 08.00 – 09.00 

 
 

 

 

Beställ blommor i god tid 
så jag vet hur mycket jag ska ta hem 

Påsken närmar sig, beställ gärna påskliljor i god 

tid. Det finns både i kruka och snittblommor. 

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

 
 

  

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 

 



SKÄRGÅRDSSILL 
8 port på buffé 
1 ägg 
1 krm nymald 
svartpeppar 
2 msk gräslök, skuren 
1 msk majonnäs 
1 förpackning 5 min-sill, 420 g 
2 dl smetana eller crème fraiche 
50 g löjrom eller stenbitsrom 
Garnering: hackad gräslök och rom 
Gör så här 
Koka ägget 6 min. Låt sillen rinna av i ett 
durkslag. Skär den i bitar. Blanda smetana, 
dill, gräslök, rom, majonnäs och peppar. 
Skala och hacka ägget. Blanda ner hälften av 
ägghacket. Spara resten till garnering. 
Garnera sillen med resten av ägghacket, 
löjrom och gräslök. 
 
SENAPSSILL MED HONUNG OCH DILL 
6 port på buffé 
1 förpackning 5 min-sill, 420 g 
1 äggula 
1 msk dijonsenap 
3 msk skånsk senap 
2 msk honung 
1 dl rapsolja 
1 krm salt 
1 krm nymald svartpeppar 
2 msk hackad dill 
1 krm dillfrön 
5 kryddpepparkorn 
Garnering dillkvistar 
Gör så här 
Låt sillen rinna av och skär den i ca 2 cm 
breda bitar. Vispa ihop äggula, senap och 
honung till en smet i en bunke. Droppa 
försiktigt i olja och fortsätt vispa. Krydda 
med salt, peppar, dill, krossade dillfrön och 
krossade kryddpepparkorn. Lägg sillbitarna i 
senapssåsen. Förvara sillen i kylen i en glas 
burk med lock ca 24 timmar. Garnera med 
dill vid servering. 
 

RÄKPYTT MED AVOKADO 
4 port 
½ tsk salt 
1 krm svartpeppar 
1 msk olivolja 
4 äggulor 
2 avocado 
2 msk färsk timjan 
3 paprikor, olika färger 
1 kg stora räkor med skal 
Tillbehör baguette eller annat vitt bröd, 
smör ev smaksatt med vitlök, citronklyftor 
Gör så här 
Skala räkorna. Kärna ur paprikan och skär i 
tärningar. Dela, kärna ur och ta bort skalen 
på avokadon. Skär köttet i tärningar. 
Grovhacka timjan. Fräs paprikan i olja i en 
stekpanna med beläggning några minuter. 
Lägg i räkorna och låt dem fräsa med. Rör i 
avokadon och ta bort pannan från spisen. 
Krydda med timjan, salt och peppar. Lägg 
upp pytten på tallrikar. Toppa med en äggula 
och färsk timjan. 
 
LAMMFÄRSSPETT OCH 
FÄRSKPOTATISSALLAD 
4 port 
400 g lammfärs 
1 msk olivolja 
1 tsk spiskummin, mald 
1 msk pressad citronsaft 
1 msk vatten 
1 tsk salt 
Sallad 
600 g färskpotatis 
1 rödlök 
3 msk pressad citronsaft 
1 msk hackad persilja 
300 g blomkål 
1 tsk salt 
Gör så här 
Skölj och koka potatisen mjuk i saltat 
vatten. Bryt blomkålen i buketter och låt 
den koka med potatisen när ca 5 min 
återstår av koktiden. Låt potatis och 



blomkål rinna av och svalna. Skala och skiva 
rödlöken. Blanda potatis, blomkål och rödlök 
med citronsaft, salt och persilja. Låt 
marinera ca 15 min. Blanda färsen med 
vatten, citronsaft, spiskummin och salt. 
Fördela färsen på 8 grillspett. Stek dem 
runt om i olivolja ca 8 min. 
Servera färsspetten med potatissalladen. 
 
LAMMFÄRSBURGARE MED CHÈVRE OCH 
SÖTPOTATIS 
Saftiga lammfärsburgare som kan 
förberedas fram till gratineringen, praktiskt 
och lätt till många. 
10 port Ugn 200° 
1 stor gul lök 
4-5 vitlöksklyftor 
3 äggulor 
smör till stekning 
1,3 kg lammfärs 
salt, nymalen peppar 
Sötpotatisen 
3 msk olivolja 
2 repade kvistar rosmarin 
5 sötpotatisar 
2 röda lökar 
salt, nymalen svartpeppar 
Till gratinering och servering 
1½ dl flytande honung 
sallad 
10 skivor chèvreost 
Gör så här 
Börja med sötpotatisen. Skala och skär den 
och löken i klyftor. Lägg klyftorna i en 
ugnsfast form och ringla över olivolja. Rör 
om och blanda ner rosmarin. Smaka av med 
salt och peppar. Ställ in i ugnen och baka i ca 
35 minuter. Finhacka löken och pressa 
vitlöken till biffarna. Blanda samman med 
färsen och smaka av med salt och peppar. 
Rör ner äggulorna och blanda väl. Forma 10 
biffar. Hetta upp en panna med smör och 
stek biffarna gyllene på båda sidor, ca 5 
minuter per sida. Lägg över biffarna i en 
ugnsfast form. Placera en skiva chèvre på 

varje biff och gratinera i ugn på 200° i ca 8-
9 minuter. Ringla över lite honung och 
servera med sötpotatisen och sallad. 
 
BUDAPESTRULLE 
Klassisk favorit som här bakas med marsan-
pulver och utan nötter. Perfekt när man har 
fått äggvitor över. Fruktfyllningen kan 
enkelt varieras efter årstid och smak. 
Marängsmeten spritsas ut vilket gör att den 
inte spricker när den rullas ihop. 
8 bitar Ugn 175° 
3 dl strösocker 
6 äggvitor 
½ tsk pressad citron 
2 msk marsanpulver (för 
kallrörd vaniljsås) 
Fyllning 
3 dl vispgrädde 
1 banan 
Gör så här 
Vispa äggvitorna med citronsaft och 1 dl av 
sockret till skum på medelhastighet. Tillsätt 
sedan resterande socker, marsanpulver och 
fortsätt vispa på högsta hastighet till styvt 
skum. Spritsa ut smeten med 1 cm mellanrum 
på ett smort och lätt mjölat bakplåtspapper. 
Lämna en kant på ca 3 cm runt om. Grädda i 
mitten av ugnen ca 20 min. Låt stå ca 5 min 
innan den stjälps upp på ett sockrat 
bakpapper. Låt kallna. Vispa grädden ganska 
hårt. Låt persikorna rinna av väl. Skär dem i 
små bitar. Skär bananen i tärningar och 
blanda med grädden. Bred ut över marängen 
och rulla försiktigt ihop från långsidan. 
Pudra över florsocker strax före servering. 
 

Några recept med sill och lamm som kanske 
passar till påsk kommer jag med denna gång. 
Dessutom en annorlunda pytt med bl a 
avokado och räkor som man kan festa på en 
fredagskväll samt en budapestrulle som 
alltid går hem vid alla tillfällen. 

Smaklig måltid önskar Christina J 




   
 
 

 
              Vad händer nästa månad på Vinön? Meddela redaktionen, så kommer det med i kalendariet 

vecka 9 1 tisdag 18.00 Brandövning                                                                               Beställ mat! 

 
 

2 onsdag 19.00 Tjejträff  

 3 torsdag 12.30 Lunchservering i skolan OBS! anmälan 

 4 fredag   

 5 lördag 
10-16 
 

Sjukvårdsövning för SSRS på värdshuset 
Kurs i utomhuspedagogik lörd-månd i skolan 

 6 söndag 16 -17 Biblioteket öppet - fika  

vecka 10 7 måndag  Sophämtning

 8 tisdag  Beställ mat! 

 9 onsdag 
14.30 
19.00 

Öppet hus i Missionshuset 
Tjejträff  

 10 torsdag 12.30 Lunchservering i skolan    OBS! anmälan                                                                     

 11 fredag   

 
 

12 lördag 14.30 Cirkeln – ”Vinön förr”                                                          Kronprinsessans namnsdag   

 13 söndag 16 -17 Biblioteket öppet – fika  

vecka 11 14 måndag 19.00 Styrelsemöte VKHF 

 15 tisdag  Beställ mat! 

 16 onsdag 19.00 Tjejträff  

 17 torsdag 12.30 Lunchservering i skolan  OBS! anmälan 

 18 fredag   

 19 lördag 18.00 Påskbuffé OBS! anmälan senast 13/3 Se annons! 

 20 söndag 16 -17 Biblioteket öppet – fika   

vecka 12 21 måndag  Sophämtning

 22 tisdag  Hälsobussen till Vinön- tidsbokning                                                         Beställ mat!    

 23 onsdag 12.30 Lunchservering i skolan  OBS! anmälan                                            

 24 torsdag                                                                                                   Skärtorsdagen                 

      25 fredag                                                                                                                            Långfredag 

 26 lördag                                                                                                                             
                                                                                                                          Påskafton 

 
 

27 söndag                                                                                                                   Påskdagen 
                                                                                                                   Sommartid börjar 

vecka 13 28 måndag 10.00 
Gudstjänst Mikael Schmidt – kaffe                                            Annandag påsk 
Vandring från färjeläget till Missionshuset med start kl 10.00                                  

  29 tisdag                                                                                                                      Beställ mat!  

 30 onsdag 19.00 Tjejträff 

 31  torsdag 12.30 Lunchservering i skolan  OBS! anmälan 

April 1 fredag     

 2 lördag  
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