


 

 

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……   

 

 

 

 

 

Nu har vi kommit fram till september månad och med 

den börjar hösten. Det här lilla, gamla äppleträdet på 

bilden kämpar på trots torkan. Annars är det ju dåligt 

med äpplen i år och päronen är så små så små. 

 

I september drar olika aktiviteter igång, cirkeln  

”Vinön förr” fortsätter sitt arbete med boken och den 

blir troligen klar i höst. Tjejträffarna börjar i slutet av 

månaden och på första träffen bestämmer vi 

programmet för hösten. Vi hoppas att några nya 

ansikten dyker upp. 

 

Medlemskryssning med Liden anordnas av VKHF, 

se annons! 

 

I Ö-bladet denna gång bland annat rapport från 

Sommarboendekommittén som har haft sitt första möte. 

Dessutom info om Teliamasten och hur långt det arbetet har kommit. När det gäller fibern 

uppdaterar Stadsnät sin information på hemsidan men vi rapporterar även i Ö-bladet. 

 

I hembygdsföreningens styrelse har arbetet med uppdraget från årsmötet att se över 

föreningens stadgar påbörjats. I detta ingår också att ta ställning till den motion som inkom 

till årsmötet, nämligen att minska antalet styrelsemedlemmar. Styrelsen har ett extra 

”stadgemöte” i september. 

 

Foto framsidan: Rikard Widlund får besök i båten. 

 

Tack till alla som hjälpt till med Ö-bladet denna månad!  

Månadens redaktör Mariann Karlsson 

 

 

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


Det har kommit en inbjudan från Örebrokompaniet. OBS Anmälan 4 september till 

bjorn.fransson@orebrokompaniet.se  

 

 

mailto:bjorn.fransson@orebrokompaniet.se


  

Utförsäljning av pinnglass på caféet onsdagen 
den 6 sep kl 18.00-19.00 
 
Välkomna hälsar Veronica 
 

 

Massage 
 
Zon-och massageterapeut  

Elisabeth Behr 
kommer till Vinön onsdag 20 sep 

 

Tidsbokning tel 070-399 58 08 

Telefontid 8.00-9.00 

 

Fotvård 

 Inger Murstam 
 kommer till Vinön 

 fredag 13 sep 
 tidsbokning på 

 tel 070-393 49 12    

 

Hälsobussen kommer till Vinön! 

Under hösten 2017 finns Hälsobussen 

vid Vinöns skola 

tisdag 19 september 

tisdag 17 oktober 
tisdag 14 november 

tisdag 12 december  
 

 

 
Tänk på inför hösten! 
 
Det blir mörkt på kvällarna, och det är bra om vi alla 

tänker på att bära reflexer när vi rör oss ute på 
vägarna. En reflex-väst syns mycket bra i mörkret, 

men även små reflexer är bra att använda. Allt som 
syns bra och tydligt! 



Sommarboendekommittén 

I Ö-bladet nummer 8 ställdes frågan: ”Vill du vara med och utveckla Vinön?” En 

sommarboendekommitté föreslogs. Redan fjärde augusti hölls ett första möte.  

Vi vill lyfta frågor, som är av den art, att både fastboende och sommarboende 

/deltidsboende gynnas. Peter Kumlin, hembygdsföreningens ordförande, och 

Mariann Karlsson, sekreterare, gav oss en inblick i det digra arbete förenings-

medlemmarna lägger ner för att denna vår fantastiska pärla, Vinön, även 

fortsättningsvis vårdas vad gäller natur och miljö och på bästa sätt utvecklas. 

Vi kan alla säkerligen bidra med idéer och även stötta det imponerande arbete som 

pågår i Vinöns hembygdsförening och vara behjälpliga med kontakter med 

företrädare för kommunen och andra myndigheter. Förhoppningen är att de 

förbättringar som behöver genomföras kan bli verklighet och inte bara ett bortglömt 

dokument i den kommunala förvaltningen. 

Vi föreslår ett nytt möte i juni 2018. Många krafter behövs! Förslag och idéer 

mottages tacksamt. Anmäl dig redan nu till Peter Kumlin på tel  070 514 64 04. 

Karin Sahlin och Rita Winblad 

 

 

Mobilmasten på Vinön 

De 4 punkter som Telia ville ha hjälp med från kommun och Vinön är nu klara för att 

överlämnas till Telia. 

• Bygglovsansökan anmäld till kommunen 

• Placering 

• Lokal förankring 

• Fiberanslutning 

Överlämnandet till Telia skedde den 30 augusti. Så nu är det upp till Telia att ta 

beslutet. 

Vi får nu hoppas på ett snabbt och positivt beslut. 

Ulf J 

 

Info från Stadsnät - Vinön 2017 

Inkomna avtal drygt ca 55 st av 30 - 40 som vi behöver för att gå vidare. 

De närmaste dagarna kommer ett besked att läggas ut på deras hemsida samt 

skickas ut till dem som lämnat in avtal. 

 



 

 

 

 
Kaffetårtor och smörgåstårtor  
     kan beställas alla dagar 
 

 
Pris:        kaffetårta       smörgåstårta  
 

  8 pers       200:-               300:- 
10 pers       230:-               360:- 
12 pers       260:-               420:- 
15 pers       320:-               500:- 
 
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:- 

 
 
 

 
 
 

Färskpotatis, olika grönsaker samt 
snittblommor finns. 

 
Öppet: söndag-fredag, och lördag fm 

 
För dagsaktuell information 

eller önskemål ring  
019-44 80 50 

el 070-370 59 50 
 

Varmt välkomna 
Mona Blixt 

 

 

 FÄRSKA VINÖÄGG OCH POTATIS 

Glass finns att köpa! 

hos Peter och Carina  

Tel: 019-44 80 33 

 

 



 

Vinöns Kultur- och Hembygdsförening vill säga 

 

TACK till Gunnar Hagsten för hans båtutställning och 

för att han varit i missionshuset och sålt vykort med 

mera för VKHF. 

 

TACK till Christina Johnsson som hade öppet med sina hantverk i missionshuset  

när bussarna var här på försommaren. 

 

TACK till Dan och Berthold Karlsson som satt upp VKHF:s nya brevlåda. 

 

TACK till Veronica och Johan Wilhelmsson på värdshuset/caféet för deras 

engagemang för Vinön. 

 

TACK till Kenneth Karlsson som skött gräsklippningen på skolgården. 

 

 

 

Medlemskryssning med båten Liden 

från Stenören på Norra Vinön  
 

 

lördagen den 16 september kl 16.00 

 

 

Vinöns kultur- och hembygdsförening (VKHF) vill erbjuda alla medlemmar chansen  

att träffas på en härlig båttur runt ön. Ombord serveras räkfrossa och vi blir ute i  

cirka 2,5 timmar, och detta till ett pris av 320 kr per person. Kostnaden för dryck 

tillkommer, och ombord finns fullständiga rättigheter.  
 

Max antal platser är 54, först till kvarn!  

Är du inte medlem i VKHF så är detta ett bra tillfälle att bli det.  

Vid dåligt väder eller för få bokningar ställs resan in. 

 

Om avgången måste ändras från Stenbryggan till färjeläget sätts en lapp upp vid 

Stenbryggan och ett meddelande lämnas på VKHF:s Facebook-sida. 

 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 

ANMÄLAN senast den 8 september 

på e-post: hembygdsforeningen@vinon.se eller telefon Eva: 0768 564692 

mailto:hembygdsforeningen@vinon.se


Tina Pettersson har skrivit ett inlägg på Vinöns anslagstavla, vi tyckte det var så fint 

skrivet så vi vill gärna publicera det i Ö-bladet. 

TACKSAMHET  

Jag måste bara få uttrycka att jag är  

Så Tacksam över mina och andra ungdomars Sommartillvaro på Vinön. 

Tacksam över de fina vänskapsband som skapas mellan ungdomarna.  

Tacksam över deras omtänksamhet mot varandra. 

Tacksam över att de kan umgås över åldersgränser. 

Tacksam över att vi vuxna har ungdomarna så nära oss. 

Tacksam över att de lär sig ta ansvar och får växa. 

Tacksam över ungdomarnas förtroende och tillit till oss vuxna. 

Tacksam över den samverkan vi föräldrar har. 

// TINA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakluckeloppis  lördagen den 9/9-2017  i Odensbacken 
 

Klockan 10.00-15.00 
 
Plats. På parkeringen Läro Media ,gamla Jakobssons möblers parkering 
 
Kostnad 100:- då får man en parkeringsruta. 
 
Vi har 42 platser till förfogande. 
Om ni behöver bord får ni ta med eget bord. 
Ni får inte ställa era bilar på ICA parkeringen 
 
Tegelhuset kommer att sälja korv och fika. 
 
Anmälan till  
Lena  tel.0730775246 
Maria tel.0739326516 
Anita tel.019 -450676 
 
För Tegelhuset Anita Touronen 



 

Magiskt! Stämningsfullt! En kväll att minnas! 

 

Kommentarerna var många om att detta var en 

speciell upplevelse att få med sig! 

 

Sommaravslutning med kursträff och återträff för Utomhuspedagogerna. Det blev en 

fin helg och för er som såg vårt fackeltåg så var det säkert extra fint. Daniel har genom 

sina bilder på Facebook visat på hur vackert det var att stå ute på Stenbryggan och 

titta in mot stranden. 

 

Det var ett perfekt väder, ovanligt lugnt och kanske hade marschaller just därför 

placerats utmed andra stränder och i andra hamnar runt Vinön. Men nog var det 

många fler lysen vid Norra badet för några år sedan! Det var alla överens om.  

Kiosken var öppen i år, lätt att handla både marschaller och lite gott att äta. Det var 

husbilsfolk på plats och många från kurserna som ville återuppleva pärlbandet av 

lysena utmed vattnet. Men, det var lite glest med marschaller när vi kom. Kanske kom 

det flera senare? Vi bidrog med facklor och marschaller så utmed den delen av 

stranden blev det många lysen. Väldigt vackert! Facklorna följer dock med tillbaka när 

gruppen lämnar Norra badet.  

Hur blir det nästa år? Alla ni som tillbringar den sista helgen i augusti på ön, ta 

tillfället i akt att delta i denna stämningsfulla sommaravslutning som Lyskvällen är. 

Hoppas vi ses då! 

Eva 

 
 

Cirkeln ”Vinön förr” startar lördagen den 16 september kl. 14.30. 

Arbetet med att göra klart boken fortsätter.    

 
 

Tjejträffarna startar höstterminen onsdag den 27 september kl. 19.00. 

 

Första träffen planerar vi höstens aktiviteter 

VÄLKOMNA gamla som unga!!!!   

 
 



HÄNDELSER PÅ VINÖN, förr och nu 

Del 6 – berättat av Sune Mohlin 

 

Färjorna på Vinöleden - fortsättning från augustinumret 

Färjan Vinön 2 blev gammal och sliten och man började planera för en större och kraftigare 

färja som skulle vara byggd för att passa i slussrummen i Hjälmare kanal. 

 

Färja 259 - Isabella 

Det beställdes en färja på Bröderna Larssons varv i Kristinehamn med måtten 29,5 meter 

lång och 7 meter bred och kom till leden år 1963. Färjan som tog 12 bilar hette Färja 259 

men döptes så småningom till Isabella. Den hade ett stabilt skrov och 4 stycken Volvo-

motorer som ganska snart byttes ut mot 

starkare Scaniamotorer. Det var en roderfärja 

och ställbara propellrar. Isabella var slitstark 

och med 2 stycken traktorer på stäven så gick 

det bra att bryta is med den. Ett år var isen 

tjock men det var problem att ta sig ut på den 

isväg som färjepersonalen skötte på vintern, 

varför en ränna måste brytas. Isen var mellan 

25-30 cm tjock och det tog 36 timmar att bryta 

rännan och personalen åkte bil vid skiftbytena. 

På 1970 talet gick färjan till Valen och bröt isränna till Rävsvik eftersom de hade träbåtar på 

den tiden, men de skaffade bättre båtar som klarade brytningen själva. 

Eftersom färjelägena var som ett bås att köra in i var det ett problem vid gång i isränna, som 

bestod i att färjan släpade med sig is från rännan in i färjeläget och tryckte upp under 

landklaffen så att den inte sjönk ned så långt att den låste färjan. Det fick stå en grävmaskin 

fram på färjan och ösa ur färjeläget med jämna mellanrum. Det hände att man fick spränga 

under landklaffen för att få bort isen. Ett problem var också att is sköljdes upp på stäven och 

frös till, vilket gjorde att landklaffen pressade ihop isen som byggde upp så att spåret där 

klaffen skulle låsa färjan var täppt. Landklaffen fick då sänkas ned och en man satt på klaffen 

framför färjan och hackade loss isen medan den andra körde emot färjan, vilket så här i 

efterhand måste ses som ett farligt moment eftersom det var halt och ingen livlina. 

Den första färjan Vinön 1, var nu ombyggd genom att passagerarhytten togs bort och det lilla 

kontoret blev en betydligt mindre passagerarhytt, kunde nu ta 5 bilar. Den färjan var 

stationerad på Arnöleden i Mälaren med hemmahamn i Staxhammar, men blev nu ledig 

genom att den leden fick en annan sträckning och gjordes om till lindrift. Vinön 1 kom nu 

åter till Vinöleden som reservfärja och gick i trafik när Isabella var på varv i Vaxholm och det 

slog aldrig fel utan det inföll på midsommar när det var som mest trafik. Det var många 

episoder när det kom mycket folk och de skulle räknas när de släpptes på eftersom färjan  



bara fick ta 60 personer. Vid ett tillfälle kom en hel församling som skulle ha bönemöte i 

Betesdakapellet och efter påräkningen så blev pastorn kvar, han hotade med att skepparen 

skulle få predika, men det löste sig med det också.  

  

Färja 325 - Vinösund 

Eftersom Vägverket hade som policy att 

livslängden på färjorna skulle vara 20 år 

beställdes en ny färja till Vinöleden vid 

Holms Skeppsvarv i Helsingborg och den 

kom till leden år 1985. Den hade samma 

mått som Isabella.  

Den nya färja Färja 325 döptes till Vinösund. Den färjan skulle vara ännu bättre att gå i isen, 

den hade 4 motorer på vardera 250 hk. Färjan hade ett annat drivsystem "Aquamaster" 

vilket verkar så att i stället för roder så styrs den med propellrarna vilka kan vridas i 360 

grader och fungerar i princip som en utombordsmotor. Skrovet och propellrarna var 

isklassade men inte propelleraggregatet, vilket var av mindre storlek på grund av färjans 

grundgående och därför höll det inte för isgång. Därför fick färjan Vinösund användas under 

sommarhalvåret och Isabella under vinterhalvåret. 

Eftersom Vinösund hade ett annat förankringssystem vid tilläggning i färjeläget, hakar griper 

tag i en slid i läget när klaffen sänks ned, så fick nya färjelägen lov att byggas. Även klaffarna 

på Isabella fick bytas ut. Med de större klaffarna kunde färjorna inte få rum i slussrummen i 

Hjälmare kanal utan dessa fick lyftas bort vid gång i kanalen.  

Nu fanns det två lika stora färjor varför den lilla färjan 

kunde säljas, och den såldes till något ställe uppe i 

Norrland. Isabella byggdes om med ny och rymligare 

styrhytt samt nytt manöversystem. 

 

Berättat av Sune Mohlin 
Eva Widlund, foto: privat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fortsättning följer! 

När det var dags för ett varvsbesök monterades klaffarna 
bort för att färjan skulle kunna ta sig genom Hjälmare kanal. 
 



PASTA MED KASSLER- & PAPRIKASÅS 

4 port 

400 g kassler 

1 gul lök 

1 msk smör 

3 msk vetemjöl 

2 dl mjölk 

2 dl vatten 

1 grönsaksbuljongtärning 

2 dl crème fraiche 

1½ dl mild ajvar relish (färdig paprikasås) 

1 krm peppar 

1 tsk oregano  

Servering 

pasta, broccoli 

Gör så här 

Skala och finhacka löken. Strimla kasslern. 

Fräs kassler och lök i smör. Pudra över mjöl 

och rör om. Späd med mjölk och vatten. 

Tillsätt buljongtärning och crème fraiche. 

Sjud ca 3 min. Smaksätt med ajvar relish 

och kryddor. 

 

KASSLERGRYTA 

4 port 

500 gram kassler 

1  paprika 

1  gul lök, (alt. 1 purjolök) 

1 burk champinjoner 

1 burk ananas, i skivor 

1 burk crème fraiche 

2½ dl matlagningsgrädde 

6 msk chilisås 

curry 

chilipulver 

Till servering 

ris 

Gör så här 

Skär kasslern i små bitar, strimla paprika 

och hacka löken. Fräs kassler, lök och 

paprika i lite smör i en wokpanna, krydda 

med lite curry. Låt champinjonerna fräsa 

med en liten stund på slutet. Blanda crème 

fraiche, grädde och chilisås och häll över 

blandningen. Låt småkoka i ca 10 min. Skiva 

ananasen i mindre bitar och lägg i mot slutet. 

Smaka av och tillsätt ev mer chilisås, salt 

och chilipulver. 

 

 

ENKEL KASSLER MED ANANAS 

4 port Ugn 225º 

400 gram kassler 

1 burk crème fraiche 

1 dl matlagningsgrädde 

3 msk chilisås 

peppar 

salt 

1 burk ananas, i skivor 

1  purjolök 

Gör så här 

Skiva purjolöken och koka den i ett par min i 

lätt saltat vatten, låt rinna av. Skär kasslern 

i centimetertjocka skivor. Lägg kasslern 

varvat med ananas i mitten av en smord 

form. Fördela purjolöken vid sidan om. 

Blanda crème fraiche, grädde och chilisås. 

Fördela såsen i formen. Gratinera i ugnen ca 

15 min. Servera med ris och en sallad. 

 

KASSLER I UGN MED KRÄMIGA 

GRÖNSAKER 

Lättlagat så det förslår. Grönsakerna går 

förstås att variera. Kassler är salt så det 

behövs inget extra salt men om du väljer 

någon mildare crème fraiche kan du dra 

några varv med pepparkvarnen innan rätten 

åker in i ugnen. 

4 port Ugn 200º                        

600 gram kassler 

2 rödlökar 

3 tomat 

3  paprikor, olika färger 

salt 

1 burk crème fraiche, 

smaksatt med t.ex. franska örter 

1 dl cheddarost, riven 

peppar 

Gör så här 

Skiva kasslern i 0,5 cm tunna skivor. Smörj 

en form med olivolja. Placera ut kassler-

skivorna på botten. Skär grönsakerna i bitar 

och lägg paprikan och löken ovanpå kasslern 

och tomaterna överst. Salta och peppra. Men 

var lite försiktig med saltet eftersom 

kassler är salt. Klicka över såsen på 

grönsakerna. Grädda i ca 30 minuter. Ta ut 

och strö på osten. Grädda 10 minuter till. 

 

http://www.tasteline.com/recept/kassler/
http://www.tasteline.com/recept/paprika/
http://www.tasteline.com/ingrediens/gul-lokar/
http://www.tasteline.com/recept/champinjon/
http://www.tasteline.com/ingrediens/ananas/
http://www.tasteline.com/ingrediens/creme-fraiche-2/
http://www.tasteline.com/ingrediens/matlagningsgradde/
http://www.tasteline.com/ingrediens/chilisas/
http://www.tasteline.com/ingrediens/curry/
http://www.tasteline.com/ingrediens/chilipulver/
http://www.tasteline.com/ingrediens/ris/
http://www.tasteline.com/recept/kassler/
http://www.tasteline.com/ingrediens/creme-fraiche/
http://www.tasteline.com/ingrediens/matlagningsgradde/
http://www.tasteline.com/ingrediens/chilisas/
http://www.tasteline.com/ingrediens/peppar/
http://www.tasteline.com/ingrediens/salt/
http://www.tasteline.com/ingrediens/ananaser/
http://www.tasteline.com/ingrediens/purjolokar/
http://www.tasteline.com/profil/76873/recept/
http://www.tasteline.com/profil/76873/recept/
http://www.tasteline.com/recept/kassler/
http://www.tasteline.com/ingrediens/rod-lokar/
http://www.tasteline.com/recept/tomat/
http://www.tasteline.com/recept/paprika/
http://www.tasteline.com/ingrediens/salt/
http://www.tasteline.com/ingrediens/creme-fraiche/
http://www.tasteline.com/recept/ost/
http://www.tasteline.com/ingrediens/peppar/


ÖRTBAKAD KASSLER MED 

POTATISSALLAD 

4 port Ugn 225º                             

600 gram kassler 

Dressing 

1 dl olivolja 

3 msk vinäger 

1 msk fransk senap 

Örttäcke 

örtkryddor, färska, ex. 

timjan, basilika, persilja 

1½ dl crème fraiche 

½ dl ost, riven 

Sallad 

800 gram potatis, kall och kokt, tärnad 

1  rödlök, hackad 

20 svarta oliver, urkärnade 

Till servering 

2 msk gräslök, hackad 

Gör så här 

Lägg potatis och lök i en skål tillsammans 

med oliver. Häll på olivolja, vinäger, senap, 

salt och svartpeppar. Blanda och ställ kallt. 

Skiva kasslern och lägg i en smord ugnsfast 

form. Blanda crème fraiche, ost och örter. 

Bred blandningen som ett täcke på kasslern. 

Baka i ugnen ca 15 minuter. Servera 

tillsammans med potatissalladen och strö 

lite hackad gräslök över. 

 

ÄDELKASSLER MED SPENAT 

4 port Ugn 225° 

ca 400 g kassler 

400 g fryst bladspenat  

svartpeppar 

ev muskotnöt 

ca 75 g grönmögelost 

2 dl vispgrädde 

2 tomater 

Gör så här 

Tina spenaten och krama ur vattnet. Fräs 

den i smör och krydda med svartpeppar och 

ev muskotnöt. Bred ut spenaten i en smord 

ugnssäker form så den täcker botten. Skär 

kasslern i åtta ca 1 cm tjocka skivor och lägg 

dem omlott ovanpå. Vispa grädden. Smula i 

osten mot slutet och vispa till ett fast skum. 

Skiva tomaterna och lägg dem ovanpå 

kasslern. Bred över ostgrädden. Gratinera 

mitt i ugnen tills gratängen fått fin färg. 

Servera med pressad potatis med hackad 

persilja och ärter. 

 

KRÄMIG KASSLERLÅDA 

4 port Ugn 200° 

400 g kassler 

200 g morötter 

200 g palsternackor 

3 dl crème fraiche 

salt och peppar 

1 tsk hel kummin 

ev 1 vitlöksklyfta 

Gör så här 

Skala morötter och palsternackor. Skär dem 

i tunna strimlor på längden. Rör samman 

crème fraiche, salt, peppar och kummin. 

Skala och hacka vitlöken och rör ner i crème 

fraichen. Skär kasslern i strimlor. Lägg 

strimlorna i botten på en smord 

gratängform. Lägg över morötter och 

palsternackor och häll över gratängsåsen. 

Gratinera mitt i ugnen tills rotfrukterna 

mjuknat, ca 35 min. Täck över med folie om 

gratängen får för mycket färg. Strö över 

hackad koriander eller persilja vid 

serveringen. 

 

ANANASPAJ 

4 port Ugn 200° 

Botten 

100 - 150 g smält margarin 

3 dl vetemjöl 

½-1 dl socker 

1 tsk bakpulver 

Fyllning 

2 dl crème fraiche 

½ dl socker 

1 ägg 

2 tsk vaniljsocker 

1 burk krossad ananas (400 g), avrunnen 

Gör så här 

Blanda mjöl, socker och bakpulver. Rör i 

margarinet och tryck ut degen i en pajform. 

Blanda ingredienserna till fyllningen och häll 

smeten i pajskalet. Grädda 15 – 20 min. 

Serveras avsvalnad eventuellt med grädde. 

 

 
Kassler är en råvara jag ofta glömmer bort. Lätt 

och enkelt att tillaga. Jag drar mig till minnes 70- 

och 80-talets kasslerrätter med ananas så varför 

inte prova dem igen. För en tid sedan tillagade jag 

ananaspajen. Läckert! 

Smaklig måltid önskar Christina J 

http://www.tasteline.com/recept/kassler/
http://www.tasteline.com/ingrediens/olivolja/
http://www.tasteline.com/ingrediens/vinager/
http://www.tasteline.com/ingrediens/fransk-senap/
http://www.tasteline.com/ingrediens/ortkryddor/
http://www.tasteline.com/ingrediens/creme-fraiche/
http://www.tasteline.com/recept/ost/
http://www.tasteline.com/recept/potatis/
http://www.tasteline.com/ingrediens/rod-lokar/
http://www.tasteline.com/ingrediens/svarta-oliver/
http://www.tasteline.com/ingrediens/graslok/


 
 

 

 

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 35 1 fredag   

 2 lördag   

 3 söndag 16 -17 Biblioteket öppet - fika 

vecka 36 4 måndag  Anmälan till infoträff 7 sept. Se annons. 

 5 tisdag 18.00 Brandövning                                                                                                                           

 6 onsdag 
 14.30 
18-19 

Öppet hus i Missionshuset 
Utförsäljning av pinnglass på caféet. 

 7 torsdag 13-15 Infoträff med Örebrokompaniet. Se annons 

 8 fredag   

 9 lördag  Bakluckeloppis i Odensbacken. Se annons. 

 10 söndag 16-17 Biblioteket öppet - fika 

vecka 37 11 måndag                                                                                                                                           Sophämtning 

 12 tisdag   

 13 onsdag  Fotvård - tidsbeställning 

 14 torsdag 18-20 Styrelsemöte VKHF 

 15 fredag   

   16 lördag 
14.30 
16.00 

Cirkeln ”Vinön förr” startar höstterminen   
Medlemskryssning med Liden Se annons  

 17 söndag 16 -17 Biblioteket öppet - fika 

vecka 38 18 måndag                                                                                                                 

 19 tisdag  Hälsovård på väg – tidsbeställning                 

 20 onsdag  Zonterapi och massage Elisabeth Behr - tidsbeställning 

 21 torsdag                                                                                                    

 22 fredag                                                                                                                                Höstdagjämningen 

 23 lördag   

 24 söndag 
10.00 
16-17 

Gudstjänst i Missionshuset -kaffe 
Biblioteket öppet- fika  

vecka 39 25 måndag 18.00 Redaktionsmöte                                                                               Sophämtning 

 26 tisdag   

 
 

27 onsdag 19.00 Tjejträffarna startar höstterminen 

 28 torsdag   

 29 fredag   

 30 lördag 14.30 Cirkeln ”Vinön förr”  

oktober 1 söndag 16-17 Biblioteket öppet -fika 

vecka 40 2 måndag   

  

september  2017 

mailto:o-bladet@vinon.se
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