


 

 

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… 
Med barnens sportlov kom det lyckligtvis snö, 
ganska mycket ändå! Och tänk att vi fick några 
riktigt fina vinterdagar. Men när lovet tog slut 
försvann också snön!  
 

Det har varit lite fram och tillbaka med vintern 
liksom med isen. På vissa håll har det fungerat  
att åka med skoter medan det på andra håll har 
varit båt som har gällt. På framsidan ser vi hur  
en fiskare har garderat sig med både båten och 
is-ekan. 
 

I detta nummer av vårt Ö-blad får vi läsa om Hembygdsföreningens 25 årskalas, som gick av 
stapeln lördagen den 25 februari. I övrigt är det som vanligt en blandad kompott med på-
annonseringar, månadens recept och i detta nummer kommer Trädgårdssidan åter. Det är  
nog ett av de tidigare vårtecknen! För nu är väl ändå våren på gång, eller? 
 

Vad händer på Vinön? Hur informeras det om olika evenemang till exempel?  

Förutom djungeltelegrafen finns det flera kanaler att få veta vad som händer på ön.  

 Anslagstavlorna - vid skolan, vid färjeläget och vid norra badet - här affischeras det oftast om 
olika aktiviteter. 

 ”Vinöns anslagstavla” är en digital anslagstavla som är en sluten facebookgrupp avsedd för 
vinöbor och sommargäster. Här kan man riktigt snabbt få ut meddelanden. 

 Ö-bladet, som kommer varje månad har både annonser och ett kalendarium på sista sidan.  
Från redaktionen önskar vi att ni tänker på att meddela Ö-bladet så vi kan få med aktiviteter  
i varje ö-blad. Ett tips är att sätta kalendariet på väggen hemma, så är det lättare att komma 
ihåg när olika möten med mera ska vara. 

 

Tack till alla som har hjälpt till med detta nummer! Vi i redaktionen önskar fler bidrag till 
kommande nummer och fler som vill vara med och jobba med Ö-bladet.  
Kontakta Eva Widlund om du vill komma med i redaktionen.  
 
Ha en fin vårvintermånad!  
Eva, månadens redaktör och fotograf 

 
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


 

BYALAGSMÖTE 
 

Södra Vinöns Byalag 
 

kallar till årsmöte söndag 26 mars  
kl 17.00 i skolan 
 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar 

Välkomna! 

Styrelsen 

 

 
 

Boka in i din kalender! 
 

Vinöns kultur- och hembygdsförening har årsmöte  
 

lördagen den 22 april kl. 13.00 
 

 

 

Café på Vinön i sommar 
 

Från Vinöbagarn till Café V till Vinöns Nya Café 

och nu är det dags för nytt igen. 
 

Vi tackar Tomas och Catrine för de fyra år som de har drivit sitt café i 

skolhuset. Nu är det dags att hälsa nya cafévärdar välkomna till skolan.  

Det blir i sommar Värdshusfamiljen som även kommer att driva caféet.  

 

 

 
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 



 -årsjubileum  

  Vinöns kultur- och hembygdsförening  

 

Det firades med ett välbesökt kaffekalas i 

skolan på lördagseftermiddagen 25 februari. 

 

Yvonne Karlsson och Solveig Eriksson som ordnat 
med kaffe och bröd, hälsade välkommen och medan 
ett bildspel som Eva Widlund gjort om hembygds-
föreningens verksamhet rullade, började kalaset. 

 
Tre ordförande berättar 

Birgitta Åberg Andersson, som var konferencier och samtalsledare, presenterade 
föreningens tre ordförande, Sune Mohlin som var med och bildade föreningen,  
Mona Blixt som tog över 2008 och Peter Kumlin som har varit ordförande från 2013. 
 
Sune Mohlin, ordförande 1991-2007 

Sune började med att berätta om hur Vinöns Kultur- och Hembygds Förening bildades. 
Håkan Håkansson, sommargäst, var intresserad av att bevara gamla grejer och han 
kontaktade Sune och föreslog att man skulle bilda en hembygdsförening. Samtidigt 
började problemen på ön att hopa sig, vägverket ville göra om färjan till enskift och skolan 
och affären skulle läggas ned. Sune var inte så intresserad av en ”vanlig” hembygds-
förening men Yvonne tyckte att en förening som jobbar för hembygden med samhälls-
frågor var en bra idé.  
 
Sagt och gjort 1991-07-20 bildades Vinöns kultur-och hembygdsförening med Sune som 
ordförande, Yvonne vice ordförande, Christina Ekblad sekreterare och Solveig kassör. 
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Under Sunes tid som ordförande åter-
bördades skolhuset från kommunen till 
vinöborna och VKHF. Under några år 
fortsatte skolverksamheten fram till 1996 
då den sista skolavslutningen hölls.  
VKHF fick ekonomisk hjälp av kommunen 
till jordvärme, iordningställande av 
avloppet, man byggde ut yrkesfiskarnas 
brygga så det även blev gästbrygga på 
norra, och virke till scenen på skolgården 
som Sven-Åke Persson ritade.  
VKHF har även fått mycket hjälp från 
Studieförbundet Vuxenskolan, genom 
Annelie Johansson. 
 
Mona Blixt, ordförande 2008-2012 

Mona fortsatte att berätta. När hon var ordförande förbättrades ekonomin genom ett arv 
från Olle Nilsson. Missionsförsamlingen lades ned, VKHF övertog både skolan och 
Missionshuset. Det blev café i skolan, solpaneler byggdes på scentaket, museum i boden, 
jolpärakällaren inreddes, uthus målades. Mycket ideellt arbete låg bakom allt detta. 
Arbetsgrupper bildades där man kunde vara med och jobba utifrån intresse. 
Många aktiviteter har det varit under ett år: Valborg, midsommar, loppis, melodikryss, 
julmarknad, höst- eller vårfest, kurs i utomhuspedagogik – femtonde kursen i år. 
 

Peter Kumlin, ordförande från 2013 
Till sist var det Peters tur, nuvarande ordförande. VKHF ska arbeta för samhällsnytta och 
samhällsengagemang så att vi kan leva och bo här hela året och så att Vinön inte bara blir 
en sommarö. Viktiga arbetsgrupper är Färjegruppen och Blåljusgruppen, som arbetar med 
säkerheten, Vatten och Avlopp. Mobiltäckningen på Vinön är en ny arbetsgrupp, koppar-
tråden försvinner 2018-04-03.  
Saker som åtgärdats: 
För turisterna; grillplats på Stenören, vattenpump, reparation av gästbryggan.  
Lagt om taket på skolhuset, viktigt att underhålla husen. 
 

Frågestund: 

Vilken är den viktigaste frågan för VKHF? 

Kärnfrågan: Att färjetrafiken måste fungera är en samhällsfråga som VKHF driver. 
Färjan och säkerheten är viktiga frågor för att vi ska känna oss trygga dygnet runt.  
 

Alla Vinöbor och sommargäster borde vara medlemmar, hur ser man på det i föreningen? 
Frågorna som drivs är viktiga för alla men medlemskapet är ju frivilligt. 
 

Är det rätt namn på föreningen? Hembygdsföreningen är mer gamla grejer och knätofs? 
Det har diskuterats ett antal gånger, VKHF är ju välkänt i olika instanser och myndigheter 
och det har ju en poäng. Utlysa namntävling i Ö-bladet? Bäst vore i så fall om man kan 
hitta på något med samma initialer. 
 

Hembygdsföreningens tre ordförande genom åren 

 Peter Kumlin, Mona Blixt och Sune Mohlin. 



Information om sommaren 2017 

Caféet kommer att fortsätta i skolhuset, i år blir det  
i Värdshusets regi. ”Lilla skafferiet” kommer att vara i 
skolan. Troligen ingen konstutställning i Missionshuset, 
det finns för närvarande ingen ansvarig. VKHF är öppen 
för idéer, den som vill kan ordna något. 

 

 
Bästa minnet från tiden som ordförande 

Mona: att få förtroendet och bli vald till ordförande var stort. Vill påminna om att  
det är viktigt att göra roliga saker tillsammans och inte bara arbeta med de tunga 
samhällsfrågorna. 
 

Sune: har fått vara med på mycket trevligheter bland annat i Skärgårdarnas Riksförbund. 
Det har naturligtvis varit en del problem men mycket roligt! 
 

Peter: händer mycket olika saker – även under vintern. Verka för en levande ö året runt.  
 

Från salen annonseras här en aktivitet den 31 mars, ostprovning i skolhuset.  
Se vidare annons i Ö-bladet! 

 
Skolminnen 

Eftersom skolhuset är en central del i 
föreningens verksamhet blev det också 
en del skolminnen under jubileums-
kalaset. 
 
Ingemar Andersson: Skoltiden är ju en 
stor del av livet när man växer upp. Man 
såg upp till de äldre killarna och ville göra 
intryck på dem med en del bus och så.  
Vi hade en del traditioner med Tora som 
lärare. Mysigt med till exempel påsk- 
tuppen, varje vecka krattade ordnings-
männen skolgården, sista timmen på lördagen hade Tora högläsning medan vi fick rita. 
När en rysk astronaut landade gick vi, alla eleverna i samlad trupp hem till Tora för att se 
hela händelsen på TV. Jag fick större förståelse för Tora när jag själv utbildade mig till 
lärare. Jag kommer ihåg när Toras hund Letty dog, att hon delade med sig av sin sorg. Det 
var mer fysisk aktivitet på rasterna, först ut för att spela fotboll. När rasten var slut var man 
helt genomsvett, spolade håret under dricksvattenkranen. När jag själv var lärare här i 
skolan var det ju färre ungar. 
 
Rosie Hellén: När Ingemar var lärare spelades mycket innebandy, det gick ganska vilt till. 
Det var blodspår på golvet efter matcherna. 
 

 

Skolhuset stod klart 1884 



Mona: Förklaring till påsktuppen. De äldre skolbarnen 
gjorde en skattjakt för de yngsta. När skatten (påsk-
godis) var gömd gick Tora tillsammans med de mindre 
barnen som fick följa pilar tills de hittade skatten.  
Sedan fick alla äta påskgodiset. 
 
Sune: När Gunnar Andersson var lärare, då var det  
vitmålade rutor på nedersta delen av fönstren mot 
gatan. Detta för att man inte skulle kunna se ut.  
1948 när Tora kom fick Anna-flicka som var städerska 
på skolan ta bort den vita färgen med ett rakblad. 
Skolan skulle inte vara ett fängelse. 
 
Nuvarande ordförande bad alla som har gått i skolan 
eller jobbat i skolan att räcka upp handen och det 
visade sig vara en övervägande majoritet av de när-
varande som därmed har en speciell relation till detta 
gamla skolhus. 
 
Till sist: När kommer boken som cirkeln ”Vinön förr” har  
jobbat med? Cirkeln har inventerat alla hus på Vinön och boken kommer att tryckas med 
ekonomisk hjälp från Landsbygdsnämnden. Förhoppningsvis kommer den till sommaren 
och den är gratis men det går bra att lämna en gåva till VKHF! 
 
Efter två timmar var det dags att avrunda festen och Birgitta avslutade med att tacka de 
som ordnat kalaset och tyckte att det var trevligt att så många både fastboende och 
fritidsboende varit med.  
 

Glädjande var att se två små vinöbor med på kalaset, Thor sex 
månader och Saga, två månader på dagen! Och det på samma 
jubileumskalas som en av öns äldsta, Anders 92 år.  
 
På en fråga om bildspelet kommer att visas någon mer gång 
svarar Eva att det kan säkert bli aktuellt att visa det igen. 
Bildspelet som gjordes till jubiléet handlar om Vinöns kultur- och 
hembygdsförening och föreningens aktiviteter och vad som 
händer i föreningens lokaler. 
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att vi känner hopp för framtiden.  
VKHF- Vi Känner Hopp för Framtiden. 
 
 

Mariann Karlsson och Eva Widlund 

Vice ordförande i VKHF Birgitta var sam-
talsledare under festen.  RoseMarie kom 
med yngste sonen Thor, sex månader. 

Lilla Saga, två månader 
kom med mamma Susanne 
och pappa Filip.  
 



LUNCHSERVERING I SKOLAN kl 13.00  

Torsdag 9 mars Rårakor och fläsk 

Torsdag 23 mars Köttfärslimpa 
 
Pris: 80:-   
bröd, smör, ost, måltidsdryck, kaffe och kaka ingår. 

 
Anmälan till UllaLena senast tisdag  
tel 076 - 01 95 982 eller tel 019- 33 28 08 
 
Varmt välkomna! 
önskar UllaLena 
 
 

 
 

KOPPARNÄTET PÅ VINÖN 
Som många säkert redan vet kommer telefon-
uppkoppling via kopparnätet att försvinna. 

Enligt nuvarande planer kommer Vinönätet att 
försvinna om ett år. Närmare bestämt 
 

                         2018-04-03  
                      enligt Telias hemsida. 
 

Hur det här kommer att påverka den mobila upp-
kopplingen är lite för tidigt att ha en uppfattning om. 

 

                Bredbandsgruppen/Ulf J 

 

 
 
Redaktionen tipsar om var man kan läsa mer: 
 Telia:  

Framtidens Nät, en del av det digitala samhället,  
Från kopparnät till fiber och mobilnät 
https://www.telia.se/privat/om/framtidensnat  

 

 Post och Telestyrelsen PTS:  
http://pts.se/sv/Privat/Telefoni/Fast-telefoni/Forandringar-i-tele--och-bredbandsnaten/  

 

https://www.telia.se/privat/om/framtidensnat
http://pts.se/sv/Privat/Telefoni/Fast-telefoni/Forandringar-i-tele--och-bredbandsnaten/


7 SMARTA SAKER DU KAN GÖRA MED GAMLA ÄPPLEN! 

 

Har du äpplen hemma som är mjuka och 

skrumpna? Släng dem inte! Använd dem till 

dessa smarta – och goda – saker i stället! 

 

Du kan använda gamla äpplen till många 

läckra saker! Alla äpplen i fruktskålen är 

kanske inte lika fina, men bruna eller mjuka 

äpplen behöver inte gå till spillo. Vill du inte 

göra en klassisk äppelpaj eller koka äppelmos 

tipsar vi här om andra läckra – och enkla – 

saker du kan använda överblivna äpplen till. 

 

Sju smarta saker du kan göra med gamla äpplen: 

1. Ugnsbaka eller stek dem. Smör, kanel och socker är hemligheten. Att äpplena redan är lite 

mjuka och skalet skrynkligt gör inte det minsta. Tänk varma, kanelstekta äppelklyftor med 

vaniljglass. 
 

2. Lägg äpplen i pannkakan. Billig och enkel middagsmat. Skala och klyfta och ha i 

ugnspannkakan eller riv två äpplen grovt och rör ner i pannkakssmeten. Mums! 
 

3. Stoppa äpplen i gratängen. Perfekt smaksättare i gratängen. När du mixat dem med ägg 

och ost och kört dem i ugnen kommer du inte märka det minsta att du använt skynkliga 

äpplen som du tänkte kassera. 
 

4. Koka en äppelkompott. Äppelkompott kryddad med kanel är oemotståndligt gott. Går 

utmärkt att frysa in. Servera den som tillbehör till efterrätter eller ät äppelkompotten med 

glass eller grädde. 
 

5. Torka äpplen till muffinsen. Skala, skiva och skjuts in i ugnen. Äppelskivor som du torkat 

är riktigt smaskens. Perfekta att trycka ner i muffinssmeten innan gräddning eller helt 

enkelt äta som godis. 
 

6. Koka äppelmarmelad. Kanske inte vad du hade tänkt dig när du fyllde på skafferiet med 

äpplen, men en marmelad på äpplen är en fullträff. Nästan så vi tror att du kommer vara glad 

att du inte hunnit göra dig av med alla äpplen. 
 

7. Baka ett äppelbröd. Äpple i bröd funkar superbra. Riv dina överblivna äpplen och blanda i 

degen. Du kan också göra saftiga äppelscones till fikat. 

 



 
 PROGRAM TJEJTRÄFFARNA 

 
 

 
1 mars Vegetarisk matlagning 
8 mars Film 
15 mars  Sällskapsspel 
22 mars Må-bra kväll – planera ostprovningen 
29 mars Ingen tjejträff 
 

Alla hjärtligt välkomna!  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

VÄLKOMMEN PÅ OSTPROVNING 

 

fredag 31 mars kl 18.00 på skolan 
 

Olika sorters ost med tillbehör finns till självkostnadspris.  

Medtag egen dryck. 

 

Anmälan senast 26 mars till Christina Johnsson 

tel 44 80 11 eller 0703 547 654 
 



 

 

Nu när vårsolen börjar titta fram och faktiskt värmer en 

smula, letar i alla fall jag fram min kartong med fröer för 

att se vad som finns kvar och vad jag behöver komplettera 

med. Att läsa frökataloger ger ju ett enormt ha-begär och 

jag vet ju att det jag bara köper för att det vore roligt att 

prova ofta står kvar i sin lilla kruka i mitten av juli och 

kommer oftast inte längre om jag inte hittar någon att ge 

den till. Jag behöver ha en plan för var jag ska plantera 

saker när jag sår dem annars blir det inte så mycket med dem.  

Erfarenheten från i fjol säger oss att det kan vara bra att 

satsa på torktåliga växter, det är ju fortfarande ont om 

vatten så jag tror att kryddor, pelargoner och 

fetbladsväxter kommer vara bra idé att odla, men vem vet 

det kommer kanske att regna hela sommaren.  

Uttrycket ”Lägg inte alla ägg i en korg” tänkte jag på härom 

kvällen när jag hade sonen på ena armen och ägg i andra, 

och gick på en halkig väg. Det gäller det mesta och även 

odling, i år ska jag prova och bara så några frön av olika 

tomatsorter så kommer kanske några att bli bra.  

 

Jag tycker att det 

är jättefint när 

det är mycket av 

en sorts blommor 

i en rabatt det 

blir en så snygg 

massa, men om 

den sorten inte 

tar sig så blir det 

ju inte bra. Vi får 

satsa på några 

säkra kort, 

provodla några sorter och prata med andra vad de har för erfarenheter. 

Hängslen och livrem mot kålmask och bladlus!    

Sen tror jag att vi ska införa en pålaga att alla på Vinön som utan problem 

kan sätta på sig strumporna på morgonen även måste odla dill! 

Jag ser i alla fall fram emot en ny odlingssäsong! 

Hälsningar RoseMarie! 



TILL SALU 

Sekelskiftessoffa av trä   

längd 188 cm, bredd 60 cm, utdragbar, pris 2000kr. 

 

En ESAB SVETS, Caddy MIG 160,   

liten och smidig,  1-fas, kan kopplas gas till. Reapris  7000 kr! 

 

Kenneth Larsson 0738166528 

 

 

 Det kom en inbjudan! 

 

Tjejkväll med modevisning i Tegelhuset 

Örebrovägen 11 Odensbacken 
 

Fredagen den 31/3 kl.18.30-21.00 eller lördagen den 1/4 kl.18.00-21.00 
 

Vi startar med en sprakande modevisning sen äter vi en god nyttig sallad med gott fika under kvällen. 
Det kommer finnas möjlighet att mingla runt bland våra inbjudna utställare. Man kommer att kunna 

handla underbara smycken, sköna hudkrämer, inredning, varma sköna ponchos m.m. 
 

Vi kommer att lotta ut vinster under kvällen. 
 

Kostnad 150:- mat och fika ingår. 
 

Tag med alla dina vänner, arbetskamrater, systrar, mormor, farmor, dotter eller mamma. 
 

Boka biljetter till tjejkvällen 

Maria Ledin tel.073-9326516 
Anita Touronen tel.076-5511977 
Birgitta Rosell tel.070-4828183 

Tiina  Virta tel.070-1817068 
Lena Touronen tel.073-0775246 

 
VARMT VÄLKOMNA 

För Tegelhuset 
 

Anita Touronen 
 

 

 



BLODAPELSINSALLAD MED SPENAT OCH 

CHÈVRE 

4 port 

100 g spenat, färsk 

1 fänkål 

3 blodapelsiner 

4 msk olivolja 

100 g pistaschmandel 

100 g chèvreost 

salt 

svartpeppar, nymalen 

Gör så här 

Skölj spenaten och skaka den torr. Skölj och 

dela fänkålen. Skär den i supertunna skivor på 

längden med en vass kniv eller mandolin. 

Ringla över 2 msk av olivoljan, pressa över 

saften av ½ blodapelsin, salta och peppra och 

låt marinera en liten stund. Skala resten av 

apelsinerna och skär dem i tunna skivor. Rosta 

pistaschmandeln i en torr stekpanna tills den 

börjar dofta och har fått lite färg. Salta. 

Lägg upp spenaten på ett stort fat och toppa 

med fänkål, blodapelsin och pistaschmandel. 

Smula över chèvren. Ringla över resterande 

olivolja, lite salt och rikligt med nymald 

svartpeppar.  

 

GRÖNKÅLSSOPPA MED PANNSTEKTA 

TORTILLASBRÖD 

4 port 

1 kg grönkål, färsk, eller 700 g fryst hackad 

50 g smör, (färsk grönkål kräver 100 gram) 

1 l vatten 

3 grönsaksbuljongtärningar 

5 dl vispgrädde, eller matlagningsgrädde 

flingsalt 

svartpeppar, nymald 

Tortillas 

150 g färskost, t.ex. 

Philadelphia 

4 tortillabröd, medelstora 

2 tomater 

Gör så här 

Repa och strimla grönkålen om den är färsk 

eller tina den frysta. Fräs grönkålen mjuk i 

smör i en gryta i omgångar utan att den tar 

färg. Koka upp vatten och buljongtärningar. 

Tillsätt grädden och häll allt över grönkålen i 

grytan. Låt sjuda ca 5 minuter eller tills 

grönkålen är mjuk. Mixa soppan (behövs inte 

med den frysta grönkålen) och runda 

eventuellt av med en klick smör. Smaka av 

med salt och peppar. 

Bred färskost på två av tortillabröden. Skiva 

tomaterna mycket tunt och lägg dem ovanpå. 

Lägg ihop bröden två och två. Stek bröden 

gyllene på båda sidor i torr panna. Klipp eller 

skär i bitar och servera till den varma soppan. 

 

BROCCOLI- OCH BRIEOSTPAJ MED 

GRÖNSALLAD 

4 port Ugn 200º 

Pajdeg 

3 dl vetemjöl, el. dinkel/rågmjöl 

125 gram smör 

3 msk vatten 

Fyllning 

1  broccolihuvud 

½ ask fryst basilika 

2 msk grönsaksbuljong 

2 dl mjölk 

5 ägg 

200 g brieost 

2 tomater 

olivolja 

salt 

2 vitlöksklyftor 

½ purjolök 

peppar 

Sallad 

olja 

½ ask cocktailtomater 

½ isbergssallad 

5 cm purjolök 

vinäger 

Gör så här 

Pajdeg: Arbeta ihop smör och mjöl. Tillsätt 

vatten och arbeta ihop till en smidig deg. 

Tryck ut degen tunt i en form med löstagbar 

botten. Förgrädda pajskalet ca 10 min i ugnen. 

Fyllning: Skölj och dela broccolihuvudet i 

buketter och skölj och strimla purjolöken 

tunt. Hetta upp en panna med olja och fräs 

broccoli och purjolök på medelvärme. Pressa i 

vitlök, salta och peppra lite försiktigt. Blanda 

runt och sänk värmen. Vispa ihop ägg och 

mjölk. Tillsätt buljong och basilika. Fördela 

broccolifräset i botten av pajskalet. Skär 

brieosten i skivor och lägg över. Skölj och 

skär tomaterna i tunna skivor och lägg ovanpå 
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osten. Häll över äggstanningen och sätt in i 

ugnen ca 30- 40 min. 

Sallad: Skölj och strimla salladen, skölj och 

dela tomaterna på mitten, skölj och finhacka 

purjolöken. Ringla över lite olja och vinäger 

och servera till pajen 

 

ALLT I ETT GRYTA MED TVÅ SORTERS 

FISK 

4 port 

10 champinjoner 

1 vitlöksklyfta 

1 msk olivolja 

cayennepeppar 

salt 

2 dl vatten 

2 dl crème fraiche, saffran och tomat 

2 morötter 

8 potatisar 

250 g lax 

200 g vit fisk 

peppar 

Gör så här 

Skala potatis och morötter. Skär i bitar. Skär 

champinjonerna i bitar. Skär fisken i stora 

bitar. Fräs champinjoner i oljan tillsammans 

med vitlöken. Krydda med salt och 

cayennepeppar. Häll i vatten, crème fraiche, 

morötter och potatis. Koka 10 minuter. 

Tillsätt fisk och låt sjuda några minuter till 

på svag värme. Servera som den är eller med 

en bit bröd. 

 

FÄRSBIFFAR MED GETOST, TZATZIKI 

OCH ROSTADE ROTFRUKTER 

4 port Ugn 200º 

Färsbiffar 

500 g nötfärs 

1½ tsk salt 

50 g rostad lök 

120 g getost 

1 dl crème fraiche 

1 klyfta vitlök 

½ citron, skalet 

½ chilipeppar, röd 

½ msk olivolja 

½ msk smör 

Rotfrukter 

200 g potatis 

250 gram palsternacka 

500 g morötter 

2 msk olivolja 

2 tsk timjan, torkad 

1 krm salt 

1 krm svartpeppar 

Tzatziki 

½ gurka 

2 dl matyoghurt 

1 krm salt 

1 krm svartpeppar 

2 msk olivolja 

Gör så här 

Rotfrukter: Skala och skär rotfrukterna i 

grova bitar. Blanda samman på en plåt med 

olja, timjan samt salt och peppar efter smak. 

Rosta i ugnen ca 30 min. 

Färsbiffar: Blanda färsen med salt, rostad 

lök, smulad getost, crème fraiche, riven 

vitlök, citronskal och finhackad chilipeppar. 

Blanda väl och forma 8 biffar. Hetta upp olja 

och smör i en stekpanna och stek biffarna på 

medelhög värme ca 2-3 min på båda sidor så 

att de får en fin gyllenbrun stekyta. Sänk 

sedan värmen och låt de bli klara i pannan. 

Tzatziki: Skölj och riv gurkan. Krama ur 

vätskan och lägg gurkan i en skål. Blanda med 

yoghurt och smaka av med lite salt och 

peppar. Ringla över olja. 

Servera färsbiffarna med rostade 

rotfrukter och tzatziki. 

 

ENKEL BÄRDESSERT 

4 port Ugn 200º 

250 g kesella vanilj 

250 g kesella, jordgubb/lime 

225 g björnbär, frusna 

115 g hallon, frysta  

6 msk råsocker, ca 

110 g blåbär, frysta 

Gör så här 

Blanda samman de två Kesellasorterna i en 

skål. Lägg upp bären i 4 portionsskålar. (Bären 

behöver inte tinas) Klicka över kesella-

blandningen. Strö över råsockret jämt 

fördelat över kesellan. Gratinera ca 10 - 15 

minuter eller tills anrättningen fått fin färg. 

 

Mars månads recept blir lite av varje. Sallad med fina 

apelsiner, soppa, fiskgryta, köttfärs, en annorlunda paj 

och sist men inte minst en enkel smarrig dessert. 

Smaklig måltid önskar Christina J 
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                  Semlor kan beställas till 
tisdagar fram till påsk. 
Pris 30:- st 
 

Kaffetårtor och smörgåstårtor  
     kan beställas alla dagar 
 
Pris:        kaffetårta       smörgåstårta  
 

  8 pers       175:-               250:- 
10 pers       205:-               310:- 

12 pers       235:-               365:- 
15 pers       280:-               450:- 
 
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 

 

 

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 

tisdag 7 mars 

 

tidsbokning på  

tel 070-393 49 12 

 

 FÄRSKA VINÖÄGG OCH POTATIS 

hos Peter och Carina  

Tel: 019-44 80 33 

 
 




   
   
 

 
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! 

vecka 9 1 onsdag 19.00 Tjejträff  
 2 torsdag   

 3 fredag   

 4 lördag  Kurs i utomhuspedagogik lörd-månd. 
 5 söndag 16 -17 Biblioteket öppet -fika  

vecka 10 6 måndag   

 7 tisdag  
18.00 

Fotvård  tidsbeställning se annons 
Brandövning                                                                                                                         Beställ mat!   

 8 onsdag 19.00 Tjejträff  
 9 torsdag 13.00 Lunchservering i skolan OBS! anmälan 

 10 fredag   

  11 lördag 14.30 Cirkeln ”Vinön förr” 
 

 
12 söndag 16 -17 Biblioteket öppet - fika                                                                       Kronprinsessans namnsdag                                                                                

vecka 11 13 måndag                                                                                                              Sophämtning 
 14 tisdag  Beställ mat!   

 15 onsdag 14.30 
19.00 

Öppet hus i Missionshuset 
Tjejträff  

 16 torsdag   

 17 fredag   

 18 lördag   

 19 söndag 16 -17 Biblioteket öppet - fika   

vecka 12 20 måndag   

 21 tisdag                                                                                                                                                         Beställ mat!                                                                     
 22 onsdag 19.00 Tjejträff 

 23 torsdag 13.00 
18.00 

Lunchservering i skolan OBS! anmälan 
Styrelsemöte VKHF                                                                           

      24 fredag   
 25 lördag 14.30 Cirkeln ”Vinön förr”                                                                                                                                                                                                                                 

 26 söndag 
15.15 
16-17 
17.00 

Gudstjänst - kaffe 
Biblioteket öppet - fika  
Södra Byalagets årsmöte                                                                 Sommartid börjar 

vecka 13 27 måndag 18.00 Redaktionsmöte                                                                                 Sophämtning                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  28 tisdag                                                                                                                      Beställ mat!   

 29 onsdag   

 30 torsdag   

 31 fredag 18.00 Ostprovning - se annons 

April 1 lördag     
 2 söndag 16-17 Biblioteket öppet -fika 

vecka 14 3 måndag   

 

mars  2017 
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