


 

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 hembygds-förening. 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 

Några ord från redaktionen...  

Så är det dags för ett nytt Ö-blad igen. Denna gång är vi lite 

sena med det beror på att vi ville visa läsarna vad som hände 

på Vinön första helgen i höstmånaden. Reportage finns längre 

fram bland sidorna. 

Oktober – den första höstmånaden.  Det kan man inte tro när 

man fortfarande går ut i trädgården och plockar björnbär till 

frukostyoghurten. Härligt!! Inte ens skörden av tomater, 

sallad, squash mm, mm är slut ännu. Lyssnar eller ser man på 

väderrapporter så närmar sig snart frostnätter så det gäller 

att täcka det som behövs av blommor och grönt. 

Arbetsgruppen ”Vatten och Avlopp” har ju varit på ett studie-

besök på Ramsnäset (norra Hjälmarstranden) och en resa till 

Möja planeras också för att bland annat se hur de har löst 

sina VA-frågor. Eva Widlund tar emot anmälningar. Det är inte 

för sent än. Men skynda på att anmäla dig till henne om du är 

intresserad.  

För övrigt drar alla sedvanliga aktiviteter igång igen – UllaLenas luncher, Tjejgruppen, Cirkeln ”Vinön 

förr”, kyrkans ”Öppet hus”. Kolla annonser och kalendariet så vet du dagar och tider. 

Ofta talar man om att vi blir allt färre fastboende på Vinön. Några flyttar hit, andra flyttar härifrån och 

några dör men att det inom en månad fötts två gossebarn på ön – det var det länge sedan. Stort 

grattis till de lyckliga föräldrarna Rosie och Martin, Elin och Jonas önskar vi från redaktionen och vi 

tror att hela ön instämmer i dessa gratulationer. 

Tack till alla som bidragit med innehållet denna gång. Som vanligt har Maj skött annonserna, Mariann har sett 

till att kalendariet blivit ifyllt, Eva har kollat layouten och sett till att tidningen kommit ut på nätet, UllaLena 

stått i tryckeriet och Sune gasat sin fyrhjuling och stoppat bladet i våra brevlådor. 

Redaktionen/Christina J 

Bidrag till Ö-bladet skickas till o-bladet@vinon.se eller lämnas i skolan eller i hembygdsföreningens postlåda vid skolan. 
15: varje månad – annonser, 25:varje månad – övriga bidrag  

 

mailto:obladet@vinon.se
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LUNCHSERVERING I SKOLAN TORSDAGAR 12.30 

  6 oktober Rårakor med fläsk och lingonsylt 

13 oktober Kocken har semester 

20 oktober Kokt Falukorv med senapssås 

27 oktober Kassler i låda 

 

Pris 80:-  

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 

 

 

 

Julbord 2016 

 
Den 27 november – 18 december är det julbord på VinönsVärdshus! 

Lördagar: 13,00 – 16,00 & 18,30 – 23,00 Söndagar: 12,00 – 16,00. 

Vi tar även emot beställningar av större grupper utöver dessa tillfällen 

Ring för bokning: Johan Wilhelmsson: 070-763 21 56 eller Catrine Neiler: 073-940 00 61 

God jul ! 
                      Önskar 

Tomas & Catrine         och        Johan & Veronika    

                                           med personal 



Rapport från studiebesöket 2016-09-11 

Närvarande: Mariann, Sten, Solveig, Daniel, Ulf, Ingemar och 

Birgitta 

 

Bakgrund 

Inom arbetsgruppen för vatten och avlopp via VKHF hade vi beslutat att genomföra 

studiebesök för att införskaffa kunskaper kring alternativa lösningar i VA frågor. 

Denna vackra söndag åkte vi till Ramsnäsets samfällighetsområde. Ordförande Susanne 

Westling Ahlberg och VA ansvarige Christer Ryman tog emot oss. 

Fakta om Ramsnäset 

Ramsnäsets samfällighetsområde består av 83 fastigheter och kom till i slutet av 60-talet och 

består av fritidshus samt i dagsläget ett permanent boende. Många har även vinterbonat och 

kan vistas där under långa perioder under året. Ramsnäset ligger intill nordöstra Hjälmaren 

och tillhör Eskilstuna kommun. Många har haft egna trekammarbrunnar. 

Under året 2010 började man diskutera olika lösningar på vatten och avloppsfrågorna då 

många avlopp började bli för gamla och ineffektiva. De fick även kännedom om att det skulle 

ta mycket lång tid innan ovanstående område var aktuell för att få kommunalt vatten och 

avlopp. Vid denna tid fanns det en tomtägarförening. 

Samfällighetsförening 

En fråga gick ut till alla medlemmar om det fanns ett intresse av att bilda en 

samfällighetsförening och det blev ett gemensamt beslut efter en process att starta denna. 

Syftet var att kunna välja en styrelse som fick ett juridiskt och ekonomiskt mandat, denna 

skulle ansvara för vatten och avloppsfrågor och gemensamma allmänningar som mark och 

sjövatten. 

Många möten hölls inom samfälligheten och det blev mycket jobb för styrelsen. 

Medlemmarna i styrelsen och va-ansvarige har arvoden. Till slut beslöt medlemmarna 

genom ett majoritetsbeslut att man skulle satsa på en gemensamhetsanläggning för både 

vatten och avlopp. 

Konsultstöd 

Styrelsen insåg också att de inte hade all den kompetens som krävdes i frågorna utan tog 

kontakt med en konsultfirma från Norrköping KOMPOST & KRETSLOPP. De hjälpte till att 

arbeta fram olika förslag på lösningar, projekteringar, entreprenörer och slutligen kring 

upphandlingen. De har varit mycket nöjda med konsultfirman. 

 



Avloppsanläggning – mikrobiologiskt system 

Styrelsen kom på att man även skulle passa på att gräva ned 

elluftledningarna i samband med totalentreprenörsjobbet. En 

kontakt togs med Vattenfall och de fick ett positivt svar. 

Man tog in offerter från fem olika firmor som erbjöd 

helentreprenad. Man bestämde tidigt att man ville att en firma 

skulle ha ansvar för helheten. Det enda man gjorde själva var 

att beställa själva avloppsanläggningen. Man tittade på två olika anläggningar. Till slut valde 

man ett mikrobiologiskt system vilket innebär att man absolut inte får hälla ut t ex lacknafta 

via avloppssystemet eller rengöra penslar. 

Avloppet (centrala slingan) består av 800 meters längd och det kostade 160 000:-/hushåll till 

tomtgränsen för att få både vatten, avlopp och el nergrävt. Årsavgiften kostar 3 600:-

/hushåll för vatten, avlopp, underhåll och styrelsearvoden samt 

till en buffert. 

Slamtömning sker en ggr/år. ”Ubåtstanken” är tillverkad i 

Finland och intill den finns det en stor infiltration. I området 

finns det ett antal pumpstationer. Ramsnäset har Sveriges 

största enskilda avloppsanläggning. 

Miljöklassad kommun 

Eskilstuna kommun tillämpar mycket stränga regler för VA frågor och är en miljöklassad 

kommun. Kommunen har godkänt anläggningen och beslutat att alla måste ansluta sig till 

den vilket de allra flesta har varit positiva till om inte annat i dagsläget, enligt den 

information vi erhöll. Allt stod klart under året 2013. 

Reningsverk för vatten 

Samfälligheten har även ett eget reningsverk för vatten då de 

tar in sjövatten från Hjälmaren som renas via sand, aktivt 

kolfilter och en UV lampa som tar död på ev bakterier. De har 

ett serviceavtal på avloppsanläggningen och på 

vattenreningsverket och Christer har jour via sin telefon vid ev 

fel på driften. 

Ramsnäset ligger på en halvö vid Hjälmaren och intag av vatten sker på ena sidan av udden 

och utsläpp på andra sidan av udden. 

Vi avslutade studiebesöket med fika vid deras gemensamma badplats med en vacker vy över 

Hjälmaren. 

Varmt TACK Susanne och Christer för ett mycket uppskattat studiebesök! 

Fotografer Daniel och Ulf.  Vid ”pennan” Birgitta och ansvarig för Vinöns VA grupp/VKHF  



Soffbord, fåtölj och byrå bortskänkes 

    
Fåtölj bredd 80 cm. Soffbord 56x130x56 med extraskivor. Enkel byrå 

(spånplatta) 80x40x100. Gott skick. 

Johan Winegård 08-867603  johanwinegard@hotmail.com 

 

 

Vilken överraskning! 
 

Ett stort tack till Vinöns kultur- och hembygdsförening som via Mona Blixt  

och en fantastiskt vacker blombukett hälsat oss välkomna som Vinö-bor!  

Det värmde! 

  

Lars Eklund, Rita Tammerman-Eklund och Viggo på Stora holmen 

 

 

Tjejgruppens program för oktober 

5 oktober Planera höstens vävning 

12 oktober Spelkväll 

19 oktober Koka soppa  Obs! Tiden klockan 18.30 

26 oktober ”Må bra” kväll 

 

Alla tjejer unga som gamla är hjärtligt välkomna! 



TACK! 

Ett stort tack till ALLA som bistod mig med transporten i sjöräddningsbåten till 

ambulansen lördagen den 24 september. 

Allt slutade bra, men tänk vad ett bålgetingstick kan ställa till med. 

Stor kram från Mari 

 

 

DET BLEV TVÅ SÖRBYGDARE… 

 

Välkommen THOR (efter Thor Heyerdahl), 

 född 27 augusti, Karl-Eriks och Olle-Gustavs bror 

/RoseMarie och Martin 

 

 

 

                      Välkommen ELTON, född 20 september 

                                                                   /Elin och Jonas 

 

 

 

 
Tack alla som är med i brandkåren härute och rycker ut snabbt  

på larm! Det är en trygghet att ha er här.  
 

Åsa Ödman 
 



MSC-certifierad Hjälmargös och gösfilé  
samt nykokta kräftor till försäljning hos Nilssons 
Hjälmargös på Norra Vinön. 

  

Oftast öppet 11-14, men alltid när skylten  
är utställd. Ring eller SMSa gärna: 0768-559714 eller maila: 
fisk@vinon.st  
www.hjälmargös.se 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sommarblommor finns tills frosten tar dem. Ljung när det blir 
svalare, beställ gärna i god tid. Gravsmyckeskransar och buketter 
endast efter beställning, senast tisdag den 25 oktober. 
 
Öppet: söndag – fredag och lördag fm 
 
För dagsaktuell information eller önskemål ring:  
 
019-44 80 50, 070-370 59 50 
 

Varmt välkomna 

     Mona Blixt 
 

 
 

 

 
HÖSTEN 2016 FINNS VI VID VINÖNS SKOLA: 
 
tisdag 23 augusti 
tisdag 20 september 
tisdag 18 oktober 
tisdag 15 november 
 
Boka tid på tel 019 – 602 30 21 
måndag – fredag kl 9.30 – 15.30 
 
Kostnad för besöket är 80 kronor 
Frikort gäller 

 

http://www.hjälmargös.se/


Hjälmarens vattenstånd 
Hjälmarens medelvattenstånd är 21,84 m ö.h... Enligt en vattendom från 1988 är sjön reglerad till 
21,62–22,10 m ö.h..[2] Jordabalken(SFS1970:994) anger sjöns höjd till 2,77 meter över södra 
slusströskeln vid Notholmen. Högsta respektive lägsta uppmätta vattenstånd under åren 1922−2000 
var 22,48 m ö.h. och 21,15 m ö.h. 

Sänkningsgränsen 21,62 meter får underskridas under 

långvariga torrperioder för att det lägsta tillåtna flödet 

i Eskilstunaån (3.0 m³/s) och Hjälmare kanal (0.1 

m³/s) ska kunna hållas. Sänkningsgränsen får 

dessutom underskridas vid tillfällen då vårfloden kan 

väntas bli så stor att det är risk för högre nivåer än 

22,10 m. Vid sådana tillfällen får vattenståndet dock 

sänkas till som lägst 21,50 m. Sänkningsgränsen 

21,62 meter får underskridas under långvariga 

torrperioder för att det lägsta tillåtna flödet i 

Eskilstunaån (3.0 m³/s) och Hjälmare kanal (0.1 

m³/s) ska kunna hållas. Sänkningsgränsen får 

dessutom underskridas vid tillfällen då vårfloden kan 

väntas bli så stor att det är risk för högre nivåer än 

22,10 m. Vid sådana tillfällen får vattenståndet dock 

sänkas till som lägst 21,50 m. 

 

Nederbördsmängd 

Graferna visar den genomsnittliga nederbörden i Örebro.  

Totalt faller i genomsnitt 637 mm nederbörd i Örebro per år 

 

 

 

 

 

 

       Materialet  hämtat ifrån SMHIs hemsida 

       Ulf J 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Meter_%C3%B6ver_havet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vattendom
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4lmaren#cite_note-2
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jordabalken


 

Medlemserbjudande Vinöns kultur- och hembygdsförening 2016 

Studieresa till Möja i Stockholms skärgård 22-23 oktober 

 

Vinöns kultur- och hembygdsförening arrangerar en medlemsresa till Möja,  

i Värmdö kommun, Stockholms skärgård. På Möja har man löst VA-frågan  

med mindre anläggningar. Vid detta besök får vi göra studiebesök och  

höra om hur det fungerar på Möja med både vatten och avloppsfrågan  

och andra ö-frågor. Vi åker lördag morgon och kommer hem söndag kväll. 

Resan har varit utannonserad på anslagstavlorna här på Vinön. Intresse- 

anmälan önskades till den 18 september och vi har nu en grupp som vill  

åka med till Möja, men några till kan vi bli. 

Låter det här intressant ska ni göra en intresseanmälan till mig snarast. 

För Vinöns kultur- och hembygdsförening 

Eva Widlund, tel 44 80 48  eva.widlund@vinon.se  

 
Hälsobubblan 
Artros – vad är det? 

Brosket som klär insidan på våra leder ska vara glatt och halt, om det bryts ner, blir sprucket 
och trasigt är det artros och då kan leden bli öm och inflammerad.  

Tidigare har man varit övertygad om att brosket inte kan återuppbyggas. 

2015 gjordes en studie på löpare som sprang varje dag i 2 månader. Studien visade att brosket 
först bröts ner och sedan återbildades i knän, vrister och hälar. 

För att undvika att drabbas av de problem som artros kan föra med sig är det intressant att 
veta att brosket enbart får näring och elasticitet av ledvätskan och inte via blodkärlen. För att 
ledvätskan ska kunna ge näring till brosket måste den pumpas runt i leden. Så innan man 
lyfter tungt eller springer fort eller klättrar högt eller drar i tunga saker är det bra för lederna 
att vara varm och ha rört sig utan tung belastning. Då har man smort brosket i lederna och tål 
belastning utan att brosket nöts. 

För att få en god behandling av artros är det bra att ta hjälp av nyutbildade fysioterapeuter 
(tidigare benämnda sjukgymnaster) eller naprapater som är uppdaterade på de senaste rönen 
och behandlingsmetoderna, så att man återfår rörligheten och blir smärtfri så snart som 
möjligt. Man behöver inte längre ha en remiss från vårdcentralen utan man kan själv söka 
sjukgymnast/fysioterapeut. 

För lättläst information se Vetenskapsradion 30 nov 2015 kl 8.58. 

Vid datorn Lena Magnusson. 

mailto:eva.widlund@vinon.se


All eventuell uppvaktning på min födelsedag 

undanbedes vänligen men bestämt. 

 

Nils Svensson 

 

 

Studiecirkeln ”Vinön förr”  

fortsätter sin verksamhet  

 
8 och 22 oktober 

klockan 14.30 i Vinöns skola 

 

 

Ett hjärtligt tack till UllaLena som skött om 

och sålt våra hantverk sommaren 2016. 

Vi återkommer gärna nästa år. 

Alla hantverkare/Christina J 

 

 

Hej alla härliga Vinöbor!! Jag och Emil letar efter ett boende här 

ute under höst-vinter-vår, gärna ända till nästa höst och undrar 

om någon har en stuga (gärna vinterbonad) att hyra ut till oss 

denna period? Vi är skötsamma av oss, har två katter men dom 

kommer hänga utomhus också! Hör av er om ni har något eller  

vill tipsa!  

Emils nummer: 0763935569 
Caisas nummer: 0760517530 
 
Med vänlig hälsning, Caisa och Emil 



 

Arbetsgruppernas höstträff på Vinön 1 – 2 oktober 

 

Skärgårdarnas Riksförbund representerar Sveriges skärgårdar från Bottniska viken hela 
vägen runt kusten till norra Bohuslän samt Hjälmaren och Vättern. 
 
I helgen som gick samlades styrelsen och alla arbetsgrupper på 
Vinön för intensivt arbete, utbildning och samvaro. 
 
Eva Widlund hälsade alla varmt välkomna till Vinön och frågade om 
de sovit gott i alla de rum och sängplatser som vinöborna ställt till 
förfogande. Därefter hälsade Jan-Eric Ericsson från Grundsund, vice 
ordförande i SRF, alla välkomna till en intensiv arbetshelg.  
 
För oss som inte är så insatta har SRF ett antal arbetsgrupper som arbetar med olika frågor. 
Dessa är
 

 Blåljusgruppen 

 Boendegruppen 

 Bredbandsgruppen 

 Bryggan 

 Färjegruppen 

 Fiskegruppen 

 Miljö & Energi 

 Skärgårdsbönder 

 Skärgårdsskolor 

 Skärgårdens Unga 

 
 
 

 

Efter välkomnandet spred sig grupperna till Värdshuset, missionshuset och 
olika rum på skolan för intensivt arbete under hela dagen. Man fick dock 
några avbrott i arbetet – först med en promenad till Räddningsstationen där 
Rikard Widlund berättade om stationen och visade lokalerna. Sedan var det 
dags för Yvonne och Solveig att bjuda på en god och värmande köttgryta. 
Catrine och Tomas stod för kaffe och kaka efteråt. 
 
Efter lunch var det dags att titta på en 
demo-anläggning av ett miljöavlopp som 

Lennart Andersson från Söderhamn sett till att den kom 
till Vinön. Ett mycket intressant alternativ tycker jag som 
inte är så insatt i dessa frågor. Många vinöbor hade också 
letat sig upp till skolan för att titta på denna anläggning.  
 
Du som är intresserad av vatten och avloppsfrågor kan gå 
in på deras hemsida http://www.miljoavloppet.se/ och 
läsa mer.  

Mer om dessa grupper kan man läsa på SRF:s hemsida http://www.skargardarna.se/. Dessutom finns 
det lite annat smått och gott att läsa där. Sidan rekommenderas varmt. 

http://www.skargardarnasriksforbund.se/index.php?name=bl%E5ljusgruppen&catId=61&pageId=135
http://www.skargardarnasriksforbund.se/index.php?name=boendegruppen&catId=61&pageId=118
http://www.skargardarnasriksforbund.se/index.php?name=bredbandsgruppen&catId=61&pageId=117
http://www.skargardarnasriksforbund.se/index.php?name=f%E4rjegruppen&catId=61&pageId=107
http://www.skargardarnasriksforbund.se/index.php?name=fiskegruppen&catId=61&pageId=106
http://www.skargardarnasriksforbund.se/index.php?name=milj%F6_et_energi&catId=61&pageId=108
http://www.skargardarnasriksforbund.se/index.php?name=sk%E4rg%E5rdsb%F6nder&catId=61&pageId=88
http://www.skargardarnasriksforbund.se/index.php?name=sk%E4rg%E5rdsskolor&catId=61&pageId=109
http://www.miljoavloppet.se/
http://www.skargardarna.se/


 

Dessutom måste jag åter rekommendera SRF:s hemsida http://www.skargardarna.se/.  
Klicka dig fram till gruppen Miljö & Energi. Där finner man hänvisning till intressant läsning 
om miljö-, vatten- och avloppsfrågor.  
 

När man jobbar runt i landet med stora avstånd är det 
ju lämpligt att arbeta i ny teknik. Därför fick de olika 
arbetsgrupperna ett pass var med utbildning i hur  
man skaffar Google-konton, gemensamma dokument, 
gemensam kalender samt hur man installerar Skype  
och skapar Skype-konto.  Nyttig kunskap som alla borde 
få lära sig.  
 

För att inta och sortera allt under dagarna två hade  
Eva ordnat så alla fick en guidad cykeltur runt på ön.  
Ett strålande väder hade hon också ordnat så jag hoppas att alla njöt av en fin tur i det fina 
höstlandskapet. 
 

Lördagen avslutades på Värdshuset med en trerättersmåltid med fisksoppa, gös eller lamm 
och en god liten dessert. Många vinöbor hade uppmärksammat inbjudan till att delta 
tillsammans med öbor från hela landet och jag hoppas att alla hade en trevlig kväll. 
 

Efter frukost andra dagen fortsatte arbetet i grupperna ytterligare två timmar innan det var 
dags för återsamling av grupperna. Först blev det en diskussion om arbetsgruppernas 
arbetssätt och arbetsformer sedan en kort rapportering från varje grupp.  
 

Innan uppbrott och avslutande lunch togs dessutom det sedvanliga gruppfotot nedan. 
 

Nu undrar ni kanske vilka vinöbor som deltog förutom Yvonne, Solveig, Catrine, Tomas, 
Johan och Veronika på Värdshuset som stod för all mat och fika. Jo, man såg naturligtvis Eva, 
som höll i de flesta trådarna så att allt skulle fungera. Dessutom Rosie som hade sällskap av 
Thor. Rosie ingår i ”Blåljusgruppen”, där även Rikard var med.  Ulf J som deltog i grupperna 
”Miljö & Energi” och ”Bredbandsgruppen”. Birgitta Å-A deltog i ”Miljö & Energi”. Christina J 
var utsänd reporter från Ö-bladet och gick runt bland grupperna för att få ihop dessa rader 
till Ö-bladet. 
 

Arbetsgrupperna på skoltrappan innan det var dags att ha ett avslutande arbetspass. 

http://www.skargardarnasriksforbund.se/index.php?name=milj%F6_et_energi&catId=61&pageId=108
http://www.skargardarnasriksforbund.se/index.php?name=bredbandsgruppen&catId=61&pageId=117
http://www.skargardarnasriksforbund.se/index.php?name=milj%F6_et_energi&catId=61&pageId=108


 

 

 

KONFERENSER I NYGAMMAL SKOLMILJÖ 

Vi har uppehåll under sommaren, 

välkommen tillbaka i höst! 

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 

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:- 

 

 

 

Kaffetårtor och smörgåstårtor kan beställas alla 
dagar. 

Antal pers Pris kaffetårta Pris smörgåstårta 

8 pers 175:- 250:- 
FÄRSKA VINÖÄGG OCH POTATIS 

hos Peter och Carina  

Tel: 019-44 80 33 

10 pers 205:- 310:- 
12 pers 235:- 365:- 
15 pers 280:- 450:- 

   
Ring Sten:  070-239 02 11, 019-44 80 15 
 

http://www.vinokonferenser.se/


Tio år med kurserna  

Nu laddar vi för sista året, vårt elfte år, med kursen i utomhuspedagogik som går under Linköpings 

Universitet förlagd helt och hållet på Vinön. Årets kurs har två träffar kvar, en höstträff och en 

avslutande träff i november. Men det är nu hög tid att söka för vår sista kurs 2017, som också blir den 

femtonde kursen här på ön totalt i utomhuspedagogik. Det trodde vi inte när vi började det hela som 

ett projekt med en uppdragsutbildning. Tänk vad roligt det har varit, tänk hur många engagerade 

kursdeltagare som har tillbringat ett år på ön. Flera kommer på återbesök med sina familjer. 

Helena från Bankeryd och jag, vi som har gemensamt kursansvar, har nu bestämt att kursen 2017 får 

bli den sista, sorgligt men så får det bli. Förmodligen blir det några ”gamla” kursare som kommer för 

att ta igen missad tid. Sex träffar blir det under 2017. 

ANSÖK NU!  

Året på ön, hälsa, lärande och miljö – en kurs som följer årstiderna på en ö i Hjälmaren 
För mer information, se universitetets hemsida www.liu.se/ikk/utomhuspedagogik  

                                               Eva Widlund 

 

 

http://www.liu.se/ikk/utomhuspedagogik


SMARRIG FISKGRYTA 

4 port 

3 morötter, skalade 

1 fänkål 

1 gul lök, skivad 

3 vitlöksklyftor, finhackade 

2 tsk kumminfrön 

2 msk matolja 

2 dl torrt vin 

2 dl mjölk 

3 dl vispgrädde 

2 msk fiskfond 

½ krm cayennepeppar 

2 msk maizena 

800 g fiskfilé, (blandade, t.ex. lax, gös eller 

torsk)  

500 g delikatesspotatisar, eller färskpotatis, 

kokt och delad 

salt 

300 g räkor, med skal 

½ dl dill, hackad, till servering 

Gör så här 

Skär morötterna i 2 cm stora bitar. Dela 

fänkålen, skär bort roten och skär i jämna 

grytbitar. Fräs morot, fänkål, lök, vitlök och 

kummin i matolja i en stor kastrull på svag 

värme utan att det tar färg. Tillsätt vin, 

mjölk, grädde och fiskfond. Låt sjuda några 

minuter. Skär under tiden fisken i bitar om 3 

cm. Red av grytan med maizena och smaka av 

med salt och cayennepeppar. Lägg i potatisen 

och sjud i ca 7 minuter. Tillsätt fisken när 4–5 

minuter återstår. Rör ner räkorna och strö 

över dill vid servering. 

 

FALUKORVSGRYTA 

4 port 

300 g palsternacka, i bitar 

2 morötter, i bitar 

250 g broccolibuketter 

1 rödlök 

600 g falukorv 

1 l vatten 

3 msk kycklingfond 

5-6 potatisar 

smör till stekning 

½ dl vetemjöl 

2 msk strösocker 

salt, svartpeppar, efter smak 

3 msk pepparrot, finriven 

150 g sockerärter 

kryddgrönt till garnering 

Gör så här 

Skala och dela palsternackor och morötter i 

mindre bitar. Dela broccolin i mindre buketter. 

Skala och klyfta löken. Dela korven i bitar. 

Koka upp vatten och fond. Lägg ner 

palsternacks- och morotsbitar och koka i ca 3 

minuter. Tillsätt broccoli, lök och falukorv. 

Sjud vidare i ca 5 minuter. Sila av fonden, men 

spara den.  Smält smör och rör ner mjölet. 

Späd med den avsilade fonden lite i taget och 

vispa under tiden. Smaka av med socker, salt, 

peppar och pepparrot.  Ansa sockerärterna, 

klipp i mindre bitar och vänd ner i grytan. 

Garnera med valfritt kryddgrönt. Servera 

med kokt potatis. 

 

MUSTIG ÄPPELGRYTA MED FLÄSKKÖTT 

OCH ROSMARIN. 

8 port 

800 gram fläskkarré, i grytbitar 

1 msk maizena 

6 dl äppelmust 

4 rosmarinkvistar 

4 persiljekvistar 

2 lagerblad 

200 gram champinjoner 

1 rödlök 

1 äpple 

9 dl kalvbuljong 

2 palsternackor 

2 morötter 

10 lökar, små 

salt, vitpeppar 

Potatismos 

4 msk mjölk 

2 msk smör 

1 paket bacon, tärnat 

9 potatisar, stora 

salt, vitpeppar 

Gör så här 

Skala och koka potatisen mjuk. Häll av vattnet 

och stöt potatisen. Tillsätt smör, mjölk och 

bacon. Smaka av med salt och peppar. Gör 

grytan medan potatisen kokar. Bryn köttet, 

salta och peppra och lägg det i en stor gryta. 

Skala rotfrukterna och skär dem i 3 cm stora 

bitar. Fräs rotfrukterna, salta och peppra och 

lägg dem i grytan. Häll på buljongen och koka 

köttet ca 10 minuter, skumma av. Skala löken 

och skär rödlöken i klyftor, lägg det i grytan 

och tillsätt delade champinjoner, lagerblad, 

persilja och rosmarin. Häll på äppelmusten. 

http://www.tasteline.com/recept/morot/
http://www.tasteline.com/ingrediens/fankal/
http://www.tasteline.com/ingrediens/gul-lokar/
http://www.tasteline.com/ingrediens/vitloksklyftaor/
http://www.tasteline.com/ingrediens/kumminfron/
http://www.tasteline.com/ingrediens/matolja/
http://www.tasteline.com/ingrediens/torrt-vin/
http://www.tasteline.com/ingrediens/mjolk/
http://www.tasteline.com/ingrediens/vispgradde/
http://www.tasteline.com/ingrediens/fiskfond/
http://www.tasteline.com/ingrediens/cayennepeppar/
http://www.tasteline.com/ingrediens/maizena/
http://www.tasteline.com/recept/fisk/
http://www.tasteline.com/ingrediens/delikatesspotatisar/
http://www.tasteline.com/ingrediens/salt/
http://www.tasteline.com/recept/rakor/
http://www.tasteline.com/ingrediens/dill/
http://www.tasteline.com/recept/flaskkarre/
http://www.tasteline.com/ingrediens/maizena/
http://www.tasteline.com/ingrediens/appelmust/
http://www.tasteline.com/ingrediens/rosmarinkvistar/
http://www.tasteline.com/ingrediens/persiljekvistar/
http://www.tasteline.com/ingrediens/lagerblad/
http://www.tasteline.com/recept/champinjon/
http://www.tasteline.com/ingrediens/rodlokar/
http://www.tasteline.com/recept/apple/
http://www.tasteline.com/ingrediens/kalvbuljong/
http://www.tasteline.com/ingrediens/palsternackaor/
http://www.tasteline.com/recept/morot/
http://www.tasteline.com/ingrediens/lokar/
http://www.tasteline.com/ingrediens/salt/
http://www.tasteline.com/ingrediens/vitpeppar/
http://www.tasteline.com/ingrediens/mjolk/
http://www.tasteline.com/ingrediens/smor/
http://www.tasteline.com/recept/bacon/
http://www.tasteline.com/recept/potatis/
http://www.tasteline.com/ingrediens/salt/
http://www.tasteline.com/ingrediens/vitpeppar/


Koka upp och sjud grytan i ca 5 minuter. Rör 

ut maizena eller vetemjöl i lite kallt vatten till 

en redning och rör ner i grytan, koka upp. Sjud 

ytterligare några minuter om du har använt 

vetemjöl. Skär äpplet i klyftor och lägg i. 

Potatismos: Skala och koka potatisen mjuk. 

Mosa tillsammans med smör, mjölk, salt och 

peppar. Stek baconet och blanda i. 

 

KYCKLINGGRYTA MED CHORIZO 

Snabblagat med sting! Extra kryddig och god 

blir kycklinggrytan med slantar av 

chorizokorv. Mustiga smaker! 

8 port  

1 kg kycklinglårfilé 

250 g chorizokorv 

1 gul lök 

2 msk smör till stekning 

1 tsk salt 

2 krm peppar 

2 msk hackad färsk oregano eller 1 tsk torkad 

4 dl vatten 

1 msk soja 

2 msk kalvfond 

1 tsk sambal oelek 

2 dl grädde 

2 msk vetemjöl 

400 g majskorn 

färsk oregano 

Gör så här 

Skär kycklingen i mindre bitar, korvarna i 

slantar och löken i klyftor. Bryn 

kycklingbitarna i smör i en stekpanna. Salta 

och peppra och strö över oregano. Lägg över 

dem i en gryta. Stek korv och lök och lägg 

över dem i grytan. Tillsätt vatten, soja, fond 

och sambal oelek. Sjud i ca 10 min. Blanda 

grädde och mjöl och rör ner i grytan. Sjud i 

ytterligare 5 min. Blanda ner majs och låt allt 

bli varmt. Strö över oregano och servera med 

kokt ris och brytbröd. 

 

LAMMFÄRSGRYTA MED ROTFRUKTER OCH 

PERSILJA 

4 port 

2 rödlökar 

3 vitlöksklyftor  

1 palsternacka, medelstor 

300 g morötter 

2 sötpotatisar, medelstora 

rapsolja, eller olivolja 

400 g lammfärs 

3 msk tomatpuré 

10 cm purjolök 

1 msk grönsaksbuljong, gärna ekologisk 

1½ tsk timjan 

1 lagerblad 

4 dl vatten 

½ kruka persilja 

400 g passerade tomater 

salt, svartpeppar 

Gör så här 

Skala rödlök, vitlöksklyftor, palsternacka, 

morötter och sötpotatis. Hacka vitlöken, 

klyfta rödlöken och skär rotfrukterna och 10 

cm purjolök i bitar. Fräs lök och vitlök mjuk i 

lite olja. Tillsätt färsen. Då färsen är brun 

tillsätts tomatpuré. Tillsätt sedan rotfrukter 

och purjolök. Tillsätt lagerblad, timjan, 

buljong, ½ tsk salt, 3 krm svartpeppar, 

passerade tomater och vatten. Låt koka 20-30 

min eller tills rotfrukterna är mjuka. 

Grovhacka persilja och strö över grytan vid 

servering. Serveras med kokt ris. 

 

KOLAÄPPELPAJ 

5-6 port Ugn 200° 

Havresmul 

150 g smör 

2 dl råströsocker 

2 msk ljus sirap 

½ dl vispgrädde 

3 dl havregryn 

2 dl vetemjöl 

½ tsk salt 

5-6 äpplen 

Gör så här 

Havresmul: Smält smöret i en kastrull. Rör i 

socker, sirap och vispgrädde. Koka upp. Rör i 

havregryn, mjöl och salt. Kärna ur och skär 

äpplena i stora klyftor. Lägg dem i en smord 

form, 20 cm i diam. Fördela smeten ovanpå. 

Grädda mitt i ugnen i 20-25 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hösten är ju grytornas tid. Bra mat att laga i 

förväg, dessutom att göra stora satser som går 

bra att frysa. Fisk, korv, kyckling eller kött av 

olika slag spelar ingen roll. Allt blir gott! Kunde 

inte låta bli att ta med en enkel dessert med 

äpplen som det finns så gott om i våra 

trädgårdar. 

Smaklig måltid önskar Christina J 

http://www.tasteline.com/ingrediens/rodlokar-2/
http://www.tasteline.com/ingrediens/vitloksklyftaor/
http://www.tasteline.com/ingrediens/palsternackaor/
http://www.tasteline.com/recept/morot/
http://www.tasteline.com/recept/sotpotatis/
http://www.tasteline.com/ingrediens/rapsolja/
http://www.tasteline.com/ingrediens/lammfars/
http://www.tasteline.com/ingrediens/tomatpure/
http://www.tasteline.com/ingrediens/purjolok/
http://www.tasteline.com/ingrediens/gronsaksbuljong/
http://www.tasteline.com/ingrediens/timjan/
http://www.tasteline.com/ingrediens/lagerblad/
http://www.tasteline.com/ingrediens/vatten/
http://www.tasteline.com/ingrediens/persilja/
http://www.tasteline.com/ingrediens/passerade-tomater/
http://www.tasteline.com/ingrediens/salt/
http://www.tasteline.com/ingrediens/svartpeppar/


oktober 2016 
 

 

 

                           

 

 1 lördag  SRF (Skärgårdarnas Riksförbund) har möte på Vinön lörd-sönd 
 2 söndag 16 -17 Biblioteket öppet - fika 
vecka 40 3 måndag   

 4 tisdag 18.00 Brandövning                                                                                                                Beställ mat!   
 5 onsdag 14.30 

19.00 
Öppet hus i Missionshuset 
Tjejträff                                                                                                                                          

 6 torsdag 12.30 Lunch i skolan - OBS! Anmälan 
 7 fredag   
 8 lördag 14.30 Studiecirkeln ”Vinön förr” 

 
9 söndag 

 
 16 - 17 

SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorg.)studieresa på Vinön sönd-månd  
Biblioteket öppet - fika 

vecka 41 10 måndag                                                                                                        Sophämtning 
 11 tisdag                                                                                                                                                 Beställ mat!   
 12 onsdag  19.00 Tjejträff 
 13 torsdag   
 14 fredag   
 15 lördag  Kurshelg Utomhuspedagogik lörd-månd 
 16 söndag 16 -17 Biblioteket öppet - fika 

vecka 42 17 måndag   

 18 tisdag  Hälsovård på Väg, tidsbeställning                                                        Beställ mat!                                                                                                                                                                                                                                           
 19 onsdag 18.30 Tjejträff 
 20 torsdag 12.30 Lunch i skolan - OBS! Anmälan 
 21 fredag   

 22 lördag  
14.30 

VKHF medlemsresa till Möja lörd-sönd  
Studiecirkeln ”Vinön förr”                          

 23 söndag 
  15.15  
 16 -17 

Gudstjänst i Missionshuset Peter Dahlgren - kaffe 
Biblioteket öppet - fika                                               

vecka 43 
 

 
24 måndag                                                                                                                        Sophämtning        

                                                                                                                       FN-dagen 
 25 tisdag 18.00 Redaktionsmöte                                                                   Beställ mat!   
 26 onsdag 19.00 Tjejträff 
 27 torsdag 12.30 Lunch i skolan - OBS! Anmälan 
 28 fredag   
 29 lördag   
 30 söndag 16-17 Biblioteket öppet - fika                                                  Sommartid slutar                                             

vecka 44 31 måndag   

Nov 
   1 tisdag 18.00 

19.00 
Brandövning 
VKHF styrelsemöte                                                              Beställ mat!                                                   

    

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! 
 

 

mailto:o-bladet@vinon.se
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