Några ord från redaktionen……
Så är det dags för årets kortaste månad – februari.
Det är ju en vintermånad och det är is på stora delar av sjön men
inte så mycket snö. Det har varit en del klara fina dagar med sol
som faktiskt värmer och videkissarna börjar redan visa sig!
Det känns att dagarna blivit längre och ljusare och det börjar bli
dags att tänka på växterna inför våren och sommaren. Plantera om
krukväxterna, klippa ner pelargonierna, fundera på vilka frön som
ska sås i vår. Det är så lätt att planera, köpa fröer och så i sålådor,
man ser framför sig hur allt kommer att växa… sedan kanske det
inte blir riktigt så. Men just den här planeringstiden vill man inte vara
utan.
Vad händer i februari?
Vinöns kultur- och hembygdsförening firar 25-årsjubileum och bjuder alla på kaffekalas
lördag 25 februari. Då är det plats för gamla minnen både från hembygdsföreningen och
skolan. Skolan är ju hembygdsgård numera så det passar bra med skolminnen.
UllaLena bjuder in till lunch två torsdagar, det är många som har saknat torsdagsluncherna
och tanken är att det skall bli vid några tillfällen under våren.
Sedan har vi Alla hjärtans dag en dag att fira med den man älskar eller tycker om kanske med
någon present eller äta något extra gott. Christinas recept ger som vanligt många bra uppslag
när idéerna tryter.
Fettisdagen är inte förrän sista februari men det går att beställa semla till varje tisdag i
februari. Det är väl lika bra att ”äta upp sig” innan fastan.
Tack till alla som jobbat med februarinumret.
/Mariann redaktör

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.

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

Välkomna på jubileumsfest!

Vinöns Kultur och-hembygdsförening har 25-årsjubileum, föreningen bildades
1991 och nu tänker vi fira med ett stort kaffekalas!
Hur startade föreningen, vad har hänt under åren och vad gör vi nu?
Vi pratar lite om föreningens arbete, och tänkte också minnas en del om hur
det var att gå i Vinöns skola lite tillbaka i tiden.
Kommer ni ihåg när vi lekte dunk och alla gömde sig bakom skolhuset?
Påsktuppen?

Vi bjuder på kaffe med dopp.

Alla är varmt välkomna till Vinöns skola
lördag 25 feb kl 15.00.

FAVORIT I REPRIS!

LUNCHSERVERING I SKOLAN kl 13.00
Torsdag 9 februari

Fläskköttsgryta

Torsdag 23 februari Korv Stroganoff
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

ÅRSMÖTE I VINÖNS FISKELAG
söndag 26 februari kl 16.00
hos Åke Brynolfsson

Våningssäng bortskänkes!

Välkomna att höra av er till
RoseMarie Hellén 0736 18 77 11

Varmt tack till den som plogade så fint hemma hos mig.
Maggan

Hälsovård på väg
Den mobila hälsomottagningen kommer till
Vinöns skola
tisdag den 28 februari
den 25 april
den 23 maj
Tidsbokning tel 019-602 30 21 måndag –
fredag kl 9.30-15.30.
Bild från hemsidan, hälsovård

Nyhet i år: Ostprovning
Vi provsmakar olika ostar med tillbehör.
Boka in i din kalender fredagkväll 31 mars.
Ytterligare info i nästa Ö-blad. /Tjejgruppen

Kostnad för besöket är 80 kr. Frikort gäller.

Färjan har nya telefonrutiner.

Det gamla mobilnumret har upphört och istället ska man ringa 0771-65 65 65.
Då kommer man till en röststyrd telefonsvarare. Där har man tre val:
Tidtabell
Kundtjänst
Personal
Begär man personal får man frågan om vilken led som önskas.
Personal-Vinöleden ger alltså kontakt med färjepersonalen, efter många signaler.
I nuläget ringer det först i färjestugan innan det kopplas till mobilen.
Åsa

I väntan på färjan passar det bra med en god bok, t ex

I persikoträdets skugga av Joanne Harris
Joanne Harris Choklad blev en internationell succé och filmatiserade av
Lasse Hallström. Nu återvänder Vianne Rocher till den lilla franska byn
Lansquenet.
Det gått fyra år sedan Vianne och Roux återförenades i Paris. De lever
tillsammans med barnen på hans husbåt som numera också hyser ett
chocolaterie. En dag får Vianne ett brev från Lansquenet, med bud om
ett dödsfall och en gåva som gör att den lilla familjen återigen bryter
upp och flyttar tillbaka till byn där allting började.
Men inget är längre sig likt i den lilla byn, även om allting finns kvar:
kullerstensgränderna, bykyrkan Saint Jérôme och de nedlagda garverierna längs
floden Tannes. I det kvarter som kallas för Les Marauds har en koloni med
invandrade marockaner slagit sig ned och plötsligt har luften i Lansquenet fyllts av
orientaliska dofter. Den unga muslimska kvinnan Inès Bencharki ber inte om ursäkt
för sitt ursprung och konfronterar byprästen Francis Reynaud i samband med ett
moskébygge. Han vänder sig i sin nöd till Vianne, en gång hans svurna fiende, för att
försöka överbrygga klyftorna mellan kristna och muslimer. Är Vianne den enda som
kan rädda freden och samförståndet i Lansquenet?

Semlor kan beställas till
tisdagar fram till påsk.
Pris 30:- st
Kaffetårtor och smörgåstårtor
kan beställas alla dagar
Pris:
8 pers
10 pers
12 pers
15 pers

kaffetårta

smörgåstårta

175:205:235:280:-

250:310:365:450:-

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:

Vinöns Bibliotek
har öppet söndagar 16-17
Fika till
självkostnadspris

Välkomna
hälsar Yvonne!

Fotvård
Inger Murstam
kommer till Vinön
tisdag 7 mars
tidsbokning på
tel 070-393 49 12

Nils Svensson 019-44 80 28
Vinöns kultur- och hembygdsförening
KOSTNADER
Föreningsmedlem

Övriga

Dygnshyra

250:-

500.-

Veckohyra

1.000:-

2.000:-

FÄRSKA VINÖÄGG OCH POTATIS
hos Peter och Carina
Tel: 019-44 80 33

Minnesanteckningar från Naturvårdsverkets seminarium om EU:s

Invasiva Främmande Arter
Det låter naturligvis ännu mera som en gammal rymdskräckis om man läser ut den europeiska
förkortningen IAS: Invasive Alien Species tänker man inte på triffider och läskiga jättekräftor som
anfaller med strålpistoler och hjärnkontrollvågor?
Som tur är har vår egen Shield i form av EU-kommissionen mobiliserat en motattack och nu står
våra egna myndigheter Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten i begrepp att inleda
utrotningskriget mot Kabomba en ondskefull akvarierymling som har ett brofäste på hemlig ort i
Skåne.
Efter utrotning av Kabomban återstår fem andra illvilliga organismer som EU i och med förordning
1143/2014 har förbjudit. Den gräsliga Skunkkallan med sina typiska misnekolvar har lokalt fått
fäste i södra Sverige medan Tromsölokan, ökänd för sin fototoxiska saft och manshöga växtsätt är
etablerad i Västerbotten.
De främmande invasiva djuren som EU har förbjudit är den Gulbukiga Vattensköldpaddan (känd
mest genom underarten Rödörad Vattensköldpadda men även den Gulörade Vattensköldpaddan
inkluderas i utrotningsbeslutet), Ullklokrabban (som numera verkar kallas ullhandskrabba) och så

SIGNALKRÄFTAN
Ja, ni som undrar vad dom 40 miljarderna som
Sveriges skattebetalare ger till EU varje år gör för
nytta. Nu vet ni… Jurister och EU-kommisionärer
måste ju också leva och ha något att sysselsätta sig
med.
Vart är då detta på väg? På seminariet fick jag bra kontakt med Sofia Brockmark på HaVsverket
som leder arbetet mot signalkräftan och hon var mycket pragmatisk. Det visar sig att eftersom
loppet redan är kört (det är ju omöjligt att utrota en art som är så spridd) så kommer dom nationella
hanteringsreglerna bara syfta till att inte låta den få ytterligare spridning. Förmodligen kommer vi
som fiskar i avrinningsområden helt utan flodkräfta att kunna fortsätta som förut medan det kommer
att bli transportrestriktioner längre norrut. Men inget är klart innan reglerna träder i kraft och
tidigast i höst kommer lagförslaget ut på remiss. Tills dess är det business as usual om man nu kan
säga det om fiskbranschen.
HjFF/Johan Nilsson

KNEPEN SOM FÅR DINA UGNSPLÅTAR ATT BLI SOM NYA IGEN
Att få rent smutsiga ugnsplåtar kan i bland kännas nästintill omöjligt. Men det går! Här lär vi
dig 4 effektiva tekniker.
Ugnsplåtar är hårt utsatta när det gäller smuts och
fläckar som kan kännas mer eller mindre hopplösa
att bli av med. Du kan undvika de värsta fläckarna
genom att alltid använda bakplåtspapper – oavsett
vad du steker, värmer eller bakar i ugnen. Pappret
fungerar som ett skydd som fångar upp det mesta av
det som spills ut över kanterna. När du är färdig
slänger du bakplåtspappret och gör dig därmed
också av med eventuella fläckar innan de hinner ta
fäste.
Om olyckan redan varit framme ska du inte
misströsta. Det är fullt möjligt att bli av med ingrodd smuts på ugnsplåtar, bara man vet hur
man gör. Här lär vi dig fyra enkla tekniker.
4 enkla sätt att rengöra ugnsplåtar
Med såpa
Gno in ugnsplåtarna med vanlig grönsåpa. Värm ugnen till 100 grader och ställ in
ugnsplåtarna. Värmen gör att smutsen lossnar, vanligtvis redan inom 15 minuter.
Med ättika
Häll ättika i formen så att vätskan täcker botten. Värm ugnen till 50 grader och ställ in plåten
under några timmar. Ta lite stickprover under tiden och se om smutsen lossnar.
Med bakpulver
Blanda några matskedar bakpulver med vatten i en skål och blanda ihop till en fast röra.
Smeta därefter ut röran på bakplåten – täck ordentligt! Låt stå i minst 12 timmar och diska
därefter som vanligt.
Med Coca-cola
Häll Coca-cola i bakplåten och låt den stå och dra i några timmar. Diska därefter som vanligt.

PROGRAM TJEJTRÄFFARNA
1 februari
8 februari
16 februari
22 februari
1 mars

Vi jobbar med tidningsurklipp
Fortsatt tidningsurklipp
Kortspel Obs! Torsdag
Planering för jubileet
Vegetarisk matlagning samt fortsatt planering av vårens aktiviteter
Alla hjärtligt välkomna!

PASTAGRATÄNG MED GRÖNKÅL
4 port
Ugn 225°
300 g pasta
1 gul lök
200 g grönkål
2 msk smör
3 ägg
3 dl vispgrädde
150 g riven västerbottensost
salt och peppar
2 dl hackad persilja
1 granatäpple
Gör så här
Koka pastan i lättsaltat vatten enl anv på
förp. Skala och hacka löken, skär grönkålen i
bitar, stek lök och grönkål mjukt i smöret i
en stor stekpanna. Blanda med pastan och
lägg i en ugnsform. Vispa samman ägg,
grädde och västerbottensost. Salta och
peppra. Häll över gratängen och tillaga ca 30
min. Strö över persilja och granatäppelkärnor.
KRÄMIG ROTFRUKTSGRATÄNG MED
KORV
Härlig rotfruktsgratäng där chorizo eller
andra kryddiga korvar passar bra att
använda. Den krämiga gratängen är lätt att
laga och passar lika bra en stressig
vardagskväll som en lördagsmiddag.
4 port
Ugn 200°
500 g potatis
2 morötter
300 g kålrot
3 kryddiga korvar, 300 g
1 gul lök
3 dl vispgrädde
salt och peppar
2 tsk fransk senap
1 tsk torkad timjan
150 g riven ost
Dekoration
färsk timjan
ev morotsstrimlor
Gör så här
Skala och skiva potatisen och morötterna.
Skala kålroten och skär i mindre tärningar.
Skär korven i skivor. Skala och hacka löken.
Blanda alltsammans och lägg i smord
ugnsform. Rör samman grädden med salt,

peppar, fransk senap och timjan. Häll
blandningen över gratängen och strö över
osten. Ställ in i ugn ca 45 min. Dekorera med
färsk timjan och morotsstrimlor (skurna
med potatisskalaren).
FESTLIG TACOGRATÄNG MED
BÖNSALSA
4 port
Ugn 200°
1 gul lök
1 vitlöksklyfta
1 gul paprika
500 g blandfärs
smör till stekning
1 påse taco-kryddmix
200 g valfria bönor, t ex vita, svarta el
kidneybönor
2 dl tacosås
salt och peppar
150 g riven ost
200 g färskost, t ex philadelphia
200 g körsbärstomater
1 påse (ca 185 g) nachochips
Bönsalsa
1 röd paprika
2 tsk röd chili
200 g kidneybönor
1 dl hackad persilja
1 pressad vitlöksklyfta
2 msk rapsolja
1 msk citronsaft
salt och peppar
Gör så här
Hacka löken, finhacka vit löken och tärna
paprikan. Bryn köttfärs, lök och vitlök i
smör. Pudra över kryddmixen. Tillsätt bönor,
paprika och tacosås. Låt puttra 5 min. Smaka
av med salt och peppar. Häll färsröran i en
gratängform. Blanda riven ost och färskost,
bred det över färsen. Halvera och strö
tomaterna ovanpå. Gratinera i ugn tills
gratängen fått fin färg, ca 20 min.
Bönsalsa: Kärna ur och tärna paprika och
chili fint. Blanda paprika, chili, bönor,
persilja, vitlök, olja och citronsaft. Salta och
peppra. Stick ner lite nachos i gratängen och
servera resten vid sidan av tillsammans med
bönröran.
Tips! Stick inte ner chipsen i gratängen
förrän precis före servering, annars mjuknar
de.

KÖTTFÄRSGRATÄNG MED POTATISMOS
ca 4 port
Ugn 225°
Potatismos
900 g mjölig potatis
ca 2 dl mjölk
1–2 msk smör
2 äggulor
4 msk riven parmesanost
Färsröra
1 gul lök
2 paprikor i olika färger
400 g blandfärs eller nötfärs
smör till stekning
salt, vitpeppar
1 tsk paprikapulver
torkad timjan, oregano
1 kryddig korv av chorizotyp
1 dl köttbuljong av tärning eller fond
2 msk tomatpuré
Gör så här
Skala potatisen, dela i mindre bitar och koka
mjuk. Hacka löken och dela paprikorna i
mindre bitar. Stek färsen smulig med
kryddor, tillsätt lök, paprika och skivad korv.
Tillsätt buljong och tomatpuré och låt
puttra samman i ett par min. Häll färsen i en
smord ugnsfast form. Häll av vattnet från
potatisen och ånga av den. Mosa potatisen,
häll över mjölk, en klick smör och tillsätt
salt och vitpeppar. Kör moset med en elvisp
men inte för länge då blir moset segt. Rör
ner äggulorna och parmesan. Spritsa eller
klicka på potatismoset. Gratinera i 225° tills
moset har fått fin färg och allt är
genomvarmt, ca 25 min. Servera med en
sallad.
BACONGRATÄNG MED EXTRA ALLT!
4 port
Ugn 225°
300 g tärnat bacon
1 kg potatis
3 morötter
2 små gula lökar
1 paprika
2 dl riven lagrad ost
2 dl vispgrädde
2 dl mjölk
2 msk chilisås
½ chilipeppar
½ tsk salt

2 krm vitpeppar
1 msk ströbröd
2 msk smör
Gör så här
Smörj en ugnsform. Stek baconet. Skala
potatis och morötter, skär i tärningar. Skala
och hacka löken. Kärna ur och skär paprikan i
bitar. Varva potatis, morötter, lök, bacon,
paprika och ost i formen. Vispa samman
grädde, mjölk och chilisås. Tärna chilipepparn fint. Tillsätt salt, peppar och chili i
gräddblandningen. Häll blandningen i formen
och strö över ströbröd, klicka på smör.
Tillaga mitt i ugnen, ca 40 min, känn med
sticka att
LYXIG FISK- OCH SKALDJURSGRATÄNG
4 port

Ugn 175°

500 g torskfilé eller annan vit fisk
salt och peppar
rivet skal och saft av 1 citron
2 msk riven färsk ingefära
1 röd paprika
1 squash
200 g skalade räkor
Sås
10 cm purjolök
1 burk kokosmjölk
2 msk röd currypasta
3 msk hackad dill
Gör så här
Dela fisken i fyra bitar, krydda med salt och
peppar. Strö över rivet skal av citronen och
pressa över saften. Strö över riven ingefära.
Lägg i ugnsfast form. Strimla paprika och
squash och lägg runt om. Tillaga i ugn ca 20
min.
Sås: Ansa och strimla purjolöken. Koka upp
kokosmjölk, currypasta och purjolök. Häll
såsen över gratängen och gratinera 5 min.
Strö över dill. Toppa med räkor. Servera
med en god sallad och ev kokt potatis.
Gratäng är uppskattad och lättlagad mat som
passar både till vardag och fest. Lägg allt det
goda i en form och trolla fram en lyxig och
krämig middag på nolltid!
Smaklig måltid önskar Christina J

Ö-bladet under 2016

januari

juli

februari

augusti

mars

april

september

oktober

maj

november

juni

december

Ö-bladet under 2015

januari

juli

februari

augusti

mars

april

september

oktober

maj

november

juni

december




vecka 5

vecka 6

Februari 2017

19.00 Tjejträff – Alla är hjärtligt välkomna!

1

onsdag

2

torsdag

3

fredag

4

lördag

5

söndag

6

måndag

7

tisdag

18.00

8

onsdag

19.00 Tjejträff - Alla är hjärtligt välkomna!

9

torsdag

13.00 Lunch i skolan OBS! anmälan

Kurs Upptakt på årets kurs i utomhuspedagogik lördag-söndag
16-17 Biblioteket öppet - fika

Beställ mat!

Brandövning

10 fredag

vecka 7

11 lördag

14.30 Cirkeln” Vinön förr”

12 söndag

16-17 Biblioteket öppet – fika

13 måndag

Sophämtning
Alla hjärtans dag

14 tisdag

Beställ mat!

15 onsdag

14.30 Öppet hus i Missionshuset
18.00 VKHF styrelsemöte

16 torsdag

19.00 Tjejträff - Alla är hjärtligt välkomna! OBS Ändrad dag

17 fredag

vecka 8
SPORTLOV

18 lördag

14.30 Cirkeln ”Vinön förr”

19 söndag

16-17 Biblioteket öppet – fika

20 måndag
21 tisdag

Beställ mat!

22 onsdag

19.00 Tjejträff - Alla är hjärtligt välkomna!

23 torsdag

13.00 Lunch i skolan OBS! Anmälan

24 fredag

vecka 9

25 lördag

15.00 Hembygdsföreningens 25-årsjubileum se annons

26 söndag

15.15 Gudstjänst - kaffe
16-17 Biblioteket öppet - fika

27 måndag
28 tisdag

Mars

1

onsdag

2

torsdag

18.00

Redaktionsmöte

Sophämtning

Hälsovård på väg – tidsbeställning

Beställ mat!

19.00 Tjejträff- Alla är hjärtligt välkomna!

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!

