Några ord från redaktionen
Bilden till höger påminner om hur det såg ut ifjol. Då höll isen
aldrig på att släppa sitt tag när den väl hade lagt. Den här
vintern känns det ju inte som att det hinner bli någon is.
Februarinumret handlar om anläggningar av olika slag. Det
handlar också om en trevlig sportlovsövergång mellan de två
största sportlovsveckorna.
Studiecirkeln ägnar vårterminen åt äldre foton samt gamla ord och benämningar från Vinön.
Välkommen om du vill vara med! 22 februari och 23 mars är inbokade.
Det har skrivits förut, men vi tar det igen: Använd reflexer om du går eller cyklar i mörker och
kör sakta över ön om du åker motoriserat!
Tack för all hjälp med månadens Ö-blad!
/Åsa Ödman, redaktör för februarinumret.

Ö-bladsmöte torsdagen den 13 februari kl 18.00
Precis som tidigare år kommer vi ha ett utvidgat redaktionsmöte i början av året, där vi under trivsamma
former kommer att prata om arbetet med vår ö-tidning. Vi vill gärna se fler medarbetare, nu när man gör
mycket arbete på internet så kan man vara med även om man inte fysiskt är på Vinön. Vi önskar även få
personer som kan vara med och sköta kopieringen av Ö-bladet. Ju fler som kan vara med desto lättare och
roligare blir det!
DU SOM VILL VARA MED denna kväll anmäl deltagande till Eva senast söndagen den 9 februari. Vi vänder oss
både till er som har varit med tidigare och till dig som är nyfiken på arbetet med Ö-bladet och som kan vilja
vara med på något sätt. Hör av er så berättar jag hur vi jobbar med vår ö-tidning.
Välkomna, hälsar vi i redaktionsgruppen, Eva Widlund

Kontakt mejl till o-bladet@vinon.se eller ring Eva på 0768 564692
Bidrag till Ö-bladet skickas varje månad till o-bladet@vinon.se eller lämnas i Ö-bladets blåa postlåda alldeles vid dörren
till skolan. Datum som gäller är: 20 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 2020 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, OBS nu gäller endast bankgironummer 190-1206
Det finns möjlighet att ge frivilliga bidrag till föreningen i en sparbössa i skolan eller använda
SWISH till hembygdsföreningen 123 396 25 29 - Tänk då på att skriva meddelande och avsändare!

Vinöns Kultur- och Hembygdsförening – information i februari

Första styrelsemötet i år
ägnades åt arbetsgruppernas verksamhetsplanering. Varje grupp gör sin planering
och sedan sammanställs detta och redovisas på årsmötet.
Medlemsavgiften för år 2020 skall vara betald senast 31 mars.
Bankgiro 190-1206
Swish 123 396 25 29
OBS! Plusgirot är borttaget.
Skriv Namn, adress och gärna E-postadress till medlemsförteckningen.
Lunchservering i skolan
fortsätter varannan torsdag med, se annons med matsedel och anmälan.
Styrelsemöte
Medlemmarna har alltid möjlighet att lyfta frågor/förslag till styrelsen inför möten,
nästa styrelsemöte är söndag 16 februari.

Föreningens E-postadress: hembygdsforeningen@vinon.se

Ny sjökabel läggs ner i vår
Ytterligare en sjökabel ska läggas mellan fastlandet och Vinön, men projektet
är försenat på grund av att de pråmar som behövs för arbetet har varit
upptagna. Snart är de dock tillgängliga och E.ON räknar med att kabeln
kommer på plats i mars, april.
Tidigare var det sagt att kabeln skulle läggas ner under 2019.
– Främsta anledningen till förseningen är att pråmarna inte varit tillgängliga, säger
Keith Andersson, projektbeställare på E.ON Energidistribution AB som har kontor i Örebro.
– E.ON är beställare av arbetet, och Omexon, som också har kontor i Örebro, är den
entreprenör som genomför utejobbet och som i sin tur tar in underentreprenörer.
E.ON har tecknat avtal med markägare i Hampetorp och på Vinön samt fått Länsstyrelsens
godkännande för nedläggning av kabeln på Hjälmarens botten.
Kabeln läggs från östra delen av Hampetorp, vidare i sjön öster om Rönnberget och fram till
Vinön.
Den kommer att levereras till Hampetorp i sex trummor där varje trumma rymmer tusen
meter kabel.
– Kabeln fraktas ut med pråm och läggs ner med hjälp av sänken, säger Keith Andersson.
Södra Vinön kommer att få sin el via den nya kabeln medan norra Vinön även
fortsättningsvis får el genom den gamla kabeln som går från ångbåtsbryggan på norra Vinön
till Biskopsvrak på fastlandet.
– Vi kommer att ha båda kablarna igång. Det är bra att ha båda i drift, säger
Keith Andersson.
Om det blir elavbrott på ena kabeln kan den andra sköta eldriften på hela ön.
För att E.ON ska kunna omdirigera elen vid strömavbrott kommer det att finnas tre
fjärrbrytare på Vinön. Genom dem kan E.ON omkoppla strömmen på distans.
Målet för E.ON är kortare och färre avbrottstider.
– Korta strömavbrott kan inte undvikas helt, säger Keith Andersson.
Hela projektet med den nya sjökabeln beräknas kosta 5,3 miljoner kronor.
Maj-Britt Wahlberg

Detta ska anläggas:
• 6,0 km ny mellanspänningskabel
• 3 nya markstationer
• 3 st fjärrstyrda frånskiljare

Kaffetårtor och smörgåstårtor
kan beställas alla dagar
Pris:
8 pers
10 pers
12 pers
15 pers

Kaffetårta
200:230:260:320:-

Smörgåstårta
300:360:420:500:-

Om ni önskar semlor till fettisdagen den 25 februari är ni välkomna
att beställa veckan innan.
Ring Sten Tel: 070-239 02 11

Beslut om plats för mobiltorn dröjer
Nätbolaget Net4Mobility kom i slutet av oktober med förslag om en ny
plats för ett 48 meter högt mobiltorn på Vinön. Platsen är belägen cirka
hundra meter öster om fiskboden invid skolgården och den
presenterades med karta i decembernumret av Ö-bladet.
Bygglovsingenjör Mårten Blomberg på stadsbyggnadskontoret i Örebro
och Erika Ek, stadsantikvarie i Örebro var i december ute och tittade på
ön med tanke på den föreslagna placeringen.
Nu har stadsbyggnadskontoret begärt in bildstudiematerial från
nätbolaget.
– Vi vill få in bilder med vyer från den föreslagna platsen så vi kan se hur
mobiltornet ter sig i landskapet, säger bygglovsingenjör Staffan Berg,
som ersätter Mårten Blomberg under dennes tjänstledighet under
innevarande år.
Nätbolaget väntas lämna in materialet i början av februari.
– Om de säger att de inte hunnit kan de få en förlängning, säger
Staffan Bergh.
Först sedan stadsbyggnadskontoret fått in bildmaterialet kan kontoret
föreslå byggnadsnämnden vad den ska besluta gällande den föreslagna
mobiltornsplatsen. Det vill säga om nätbolaget ska få bygglov eller inte.

Skiss: Net4Mobility

Maj-Britt Wahlberg

Norra Vinöns byalag har en hälsning:
Trafikverket har synat Storaholmsgatan eftersom den
får skötselbidrag. De gjorde nedslag på att det var för
mycket busk och grenar inom vägområdet (två meter
från vägkanten och fem meter upp i luften, ni ser hur
mycket de har röjt längs bygatan).
Var och en är ansvarig för sin vägren, så markägare
bör ta en tur ner förbi sin mark och röja ifall det
behövs, eller anlita någon som gör det åt en. Detta
måste vara åtgärdat innan nästa inspektion, vilket
gissningsvis blir i vår.
Gör man en något ordentligare röjning när man ändå håller på så kanske man inte
behöver röja varje år.
Sedan är det årsmöte första maj som vanligt! Klockan 17 på skolan.

Hej!
Välkommen på friskvårdsmassage i skolan!
Du kan välja mellan avspänningsmassage, klassisk massage, idrottsmassage och
rehabiliterande massage med tips om stärkande övningar.
Jag har jobbat med massage och rehabilitering i 20 år på bl.a Kistakliniken, Stockholms
Rehabklinik och Clarity in Life.
För 5 år sedan startade vi, Leif och jag, eget och företaget heter AB Skutta Lätt (efter
Götamotorn i snipan, vår båt), vi har F-skatt och försäkringar som täcker alla behandlingar.
Min utbildning inom området är sjukgymnastik, cert. massör och art neuro,
det sistnämnda är en kiropraktorteknik där man inte knäcker.
Vi startar på onsdag 12 februari.
Priset blir för 30 min 300 kr och 60 min 600 kr vilket innebär
25 respektive 50- 55 minuter på bänk.
Friskvårdsmassage är avdragsgill för företag och du får kvitto att
lämna till arbetsgivaren.
För bokning ring 072 150 22 22.
Väl mött!
Lena Magnusson, fysioterapeut

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 070-18 00 151

Föreningsmedlem
Övriga

Pris/dygn:
250:500:-

Pris/vecka
1000:2000:-

Vinöns kultur- och hembygdsförening

Tjejträffarna fortsätter i februari 2020 kl 18.30
5 feb

Laga soppa

12 feb

Fixa tidningsurklipp

19 feb

Spela Racko

26 feb

Spa-kväll

Välkomna gamla som unga!

Lunchservering i skolan i februari
Torsdag 6 februari kl. 12.30
Birgitta, Ingemar och Sonja serverar lax i ugn
med potatis, romsås och grönsaker
Anmälan sker senast söndag 2 februari till Birgitta
tel 073 290 50 20

Torsdag 20 februari kl. 12.30
Rita serverar pepparrotskött med tillbehör
Anmälan sker senast söndag 16 februari till Rita
tel 0702 72 11 00
Pris 80:- per person Bröd, smör, måltidsdryck, kaffe och kaka ingår.
Alla hälsas varmt välkomna!

Studiecirkeln om Vinön förr
Vinöcirkeln
lördag 22 februari kl 14.30
Varmt välkomna!
Cirkelledare
Eva Svensson

Vinöns Bibliotek
har öppet söndagar 16-17.
Välkomna hälsar Yvonne!

Rapport från arbetsgruppen vatten och avlopp
Vi har fått in drygt 100 intresseanmälningar för en gemensamhetsanläggning för avlopp
cirka 60 intresseanmälningar för en gemensamhetsanläggning för vatten. Detta är mycket
positivt!
Arbetsgruppen diskuterade hur vi på bästa sätt kan ta tillvara förstudien via EU medel som
genomfördes under 2019. Vi beslutade att ta kontakt med de entreprenörer som vi har haft
samarbete med för en projektering och framtagning av kostnadskalkyler. Vi sparar både tid
och pengar då de redan är insatta i Vinöns förhållanden.
Vi diskuterade även om det kommer att vara möjligt att koppla på sig på systemen efter
hand samt kostnader för detta. Vid tidigare möte med tjänstemän och politiker har vi fått
besked att vi ska kunna söka kommunala medel för att ordna toaletter och vatten vid norra
badet samt önskvärt även vid färjeläget.
Vid en projektering för anläggningarna måste vi tänka på extremväder som kan komma,
exempelvis torka och hundraårsregn.
Arbetsgruppen kommer att lämna in förteckningen över intresseanmälningarna till miljö
och hälsa för fortsatt handläggning över de som inte valt detta och som då kommer att få
en inspektion under vår/sommar. Bortsett från de som vet att de har godkända
avloppsanläggningar.
Under året behöver vi fundera över om vi ska bilda en ekonomisk förening kring
anläggningarna. Eventuellt kommer vi att lyfta på ett styrelsemöte inom Vinöns kultur- och
hembygdsförening att få låna pengar till en projektering. Vi hoppas att så många som
möjligt är medlemmar inom vår förening då medlemsavgiften är en viktig intäkt.
Vi behöver diskutera med entreprenörerna över lämpliga platser för anläggningarna. Ett
förslag kom att lägga dem på våra gemensamma byalagsmarker om möjligt.
I framtiden kommer eventuellt kommunen att ta över driften på anläggningarna och vi
behöver få kunskaper om vad det eventuellt kan innebära.
Vi kommer att fortsätta att hålla alla informerade via Ö-bladet och vi kommer även att bilda
en mailgrupp för de som har lämnat sin mailadress över var aktuell information finns att
söka. Ö-bladet läggs alltid ut på vår hemsida www.vinon.se
Så fort vi har konkret information om projektering och kostnader kommer vi att bjuda in till
ett stormöte. Alla arbetsgruppsmöten är alltid öppna för den som önskar delta, välkomna!

Vänligen Sten, Solveig, Ingemar, RoseMarie (Thor) och Birgitta (Daniel hade förhinder)
PS: Birgitta har haft en del problem i höst med sin nya smartphone, om du har mailat in din
intresseanmälan och inte fått något svar ber vi dig att maila den igen tack!

KALLE KULAS FLÄSKPANNKAKA
4-5 port
Ugn 200⁰
Pannkaka
300 g sidfläsk
1½ msk olivolja
1 krm salt
1½ krm svartpeppar
7 dl mjölk
3½ dl vetemjöl
1 tsk salt
5 ägg
30 g smör, till formen
Tillbehör
300 g vitkål
2 tsk olivolja
2 tsk vit balsamvinäger
1 krm salt
1 dl lingonsylt, till servering
Gör så här
Pannkaka
Skär bort eventuellt svål från fläsket och skär
fläsket i centimeterstora tärningar. Stek
fläsktärningarna med olivolja i en stekpanna.
Salta och peppra. Ta av stekpannan från spisen
och ställ åt sidan. Häll hälften av mjölken i en
skål och vispa i allt mjöl och salt så att du får en
klumpfri smet. Tillsätt resten av mjölken i skålen
och vispa i äggen i smeten. Smörj en ugnssäker
form med smör. Lägg det stekta fläsket i formen
och häll på pannkakssmeten, rör om med en slev
så att fläskbitarna sprider ut sig i hela formen.
Grädda i mitten av ugnen i cirka 30 minuter eller
tills du fått en fin gyllenbrun yta på
fläskpannkakan.
Tillbehör
Strimla vitkålen tunt med hjälp av en osthyvel
eller mandolin. Lägg upp i en skål och ringla över
lite olja och balsamvinäger och tillsätt en nypa
salt.
Om du vill kan du droppa lite olivolja på
pannkakan. Servera med vitkål och lingonsylt.
UGNSPANNKAKA MED RIVEN
PALSTERNACKA, KESO OCH RÅRÖRDA
LINGON.
Att blanda ner rivna grönsaker i pannkakssmeten
är ett bra sätt att få barnen att äta mer
grönsaker! Prova denna variant på pannkaka med
riven palsternacka i. Det är även gott att
servera ett vegetariskt bejkon eller bacon till
pannkakan.
4-5 port
Ugn 225⁰

Rårörda lingon
250 g frysta lingon
1 dl socker
Ugnspannkaka
3 dl vetemjöl
1½ tsk salt
7 dl mjölk
4 ägg
200 g palsternacka
1 tsk smör
Tillbehör
250 g keso naturell
200 g morötter
Gör så här
Rårörda lingon
Blanda de frysta lingonen med sockret i en
bunke. Rör om då och då så att sockret löser sig.
Ugnspannkaka
Blanda mjöl och salt i en bunke. Tillsätt hälften
av mjölken och vispa till en jämn, tjock smet.
Vispa ner äggen och resten av mjölken. Skala och
finriv palsternacka. Blanda ner den i
pannkakssmeten. Smörj en ugnsform (20x30 cm)
med smör. Häll smeten i formen och grädda i
mitten av ugnen i ca 35 min.
Tillbehör
Skala och grovriv morötter. Lägg i en skål. Skär
pannkakan i bitar och servera med keso, rårörda
lingon och rivna morötter.
KARL ALFRED-PLÄTTAR MED RÅRÖRDA
LINGON
4 port
Ugn 100⁰
Spenatplättar
250 g fryst spenat
5 ägg
8 dl standardmjölk
3½ dl vetemjöl
1 tsk salt
3 msk smör&rapsolja
Tillbehör
4 msk rårörda lingon
500 g morötter
Gör så här
Spenatplättar
Sätt ugnen på 100 grader. Vispa äggen
tillsammans med hälften av mjölken. Tillsätt
mjölet och vispa tills smeten känns jämn. Häll i
resten av mjölken och lägg i spenaten. Smaka av
med salt och blanda i rapsoljan. Låt svälla 5
minuter. Stek plättar i en teflonpanna med lite

smör- & rapsolja. Förvara plättarna på ett fat i
ugnen.
Tillbehör
Skala och riv morötterna på ett rivjärn och lägg
i en skål. Servera spenatplättarna med rårivna
morötter och rårörda lingon.
LISA LEMKES UGNSPANNKAKA MED
ROTFRUKTER OCH LINGON
4 port
Ugn 225⁰
Fyllning
1 krm svartpeppar
300 g morot
2 msk rapsolja
300 g potatis
½ purjolök
½ rotselleri
1 krm salt
Pannkakssmet
1 msk smör
1 tsk salt
5 ägg
4½ dl vetemjöl
8 dl mjölk
Tillbehör
2 msk olivolja
400 g vitkål
1 krm salt, krydda efter smak
1 msk vit balsamvinäger, efter smak
Gör så här
Pannkakssmet
Vispa samman ägg med lite av mjölken i en bunke.
Tillsätt mjölet och vispa ihop till en slät smet.
Häll i resten av mjölken och saltet och blanda.
Låt smeten vila under tiden som du förbereder
och rostar rotfrukter.
Fyllning
Skala rotfrukterna och skär dem i små bitar.
Strimla purjolöken grovt och skölj ordentligt.
Lägg allt i en mindre långpanna eller ugnsfast
form och blanda runt med oljan. Krydda med salt
och peppar efter smak och rosta i mitten av
ugnen i 15 minuter. Lägg i en klick smör och rör
runt så att hela formen eller pannan blir smord.
Ringla över pannkakssmeten och sätt tillbaka i
mitten av ugnen. Grädda tills pannkakan har fått
fin färg, det tar cirka 30 minuter.
Tillbehör
Skölj och skiva vitkålen tunt med hjälp av en
osthyvel eller mandolin. Blanda i en skål med olja,
balsamvinäger efter smak och lite salt. Servera

pannkakan varm med vitkålssallad och rårörda
lingon.
GLUTENFRI UGNSPANNKAKA
4 port
Ugn 200⁰
3 ägg
2½ dl valfri mjölk
1 nypa salt
½ msk rårörsocker (kan
uteslutas)
1 dl havremjöl
1½ dl majsmjöl
½ tsk fiberhusk
Gör så här
Rör ihop de torra ingredienserna och vispa
samman med ägg och mjölk. Smörj en ugnsform
(ca 28×20 cm) rikligt med smör och häll sedan i
smeten. Grädda pannkakan cirka 20 minuter och
låt den gärna ”stå till sig” i cirka 5-10 minuter
innan den serveras.
SEMMELKLADDKAKA
8 – 10 bitar
Ugn 175⁰
150 g smör
100 g grovt riven mandelmassa
2 tsk malen kardemumma
2½ dl strösocker
3 ägg
2½ dl vetemjöl
1 krm vaniljpulver eller 1½ tsk
vaniljsocker
1 nypa salt
Garnering:
2-3 dl vispad grädde
1 dl rostade mandelflarn
Gör så här
Smält smöret och lägg i en bunke. Tillsätt resten
av ingredienserna och blanda försiktigt ihop till
en jämn smet. Häll smeten i en rund form med
löstagbar kant, ca 24 cm, med bakplåtspapper
och grädda i mitten av ugnen i ca 25 minuter. Låt
kladdkakan svalna helt innan du garnerar med
vispgrädde och mandelflarn.
Eftersom vi numer har så många unga barnfamiljer på Vinön vill jag denna gång tipsa om en
favorit hos många familjer – ugnspannkaka. Jag
har samlat ihop några olika varianter som jag tror
kan gå hem hos barnen. Det är inte utan att jag
blir sugen själv. I semmeltider kan en kladdkaka
kanske också passa.
Smaklig måltid önskar Christina J

Februari 2020

vecka 5

vecka 6

vecka 7

1

lördag

2

söndag

3

måndag

4

tisdag

18.00 Brandövning

5

onsdag

18.30 Tjejträff

6

torsdag

12.30 Lunchservering i skolan - anmälan

7

fredag

09.00 Kyrkis i skolan

8

lördag

9

söndag

16-17 Biblioteket öppet

16-17 Biblioteket öppet

10 måndag

Sophämtning

11 tisdag

13 torsdag

Friskvård/massage Lena Magnusson obs anmälan
18.30 Tjejträff
18.00 Årligt möte om Ö-bladet, obs anmälan

14 fredag

09.00 Kyrkis i skolan

12 onsdag

Alla hjärtans dag

15 lördag
16 söndag
vecka 8
SPORTLOV

17 måndag
18 tisdag
19 onsdag
20 torsdag
21 fredag
22 lördag
23 söndag

vecka 9

15-17 Styrelsemöte VKHF
16-17 Biblioteket öppet

14.30 Öppet Hus i skolan
18.30 Tjejträff
12.30
09.00
11-16
14.30
11-16
11-16
16-17

Lunchservering i skolan - anmälan
Kyrkis i skolan
Våffelstuga på Värdshuset fre- sö, se annons!
Vinöcirkeln
Våffelstuga på Värdshuset
Våffelstuga på Värdshuset och ponnyridning 13-15
Biblioteket öppet

24 måndag

Sophämtning

25 tisdag

Fettisdagen

26 onsdag

18.30 Tjejträff

27 torsdag
28 fredag

09.00 Kyrkis i skolan

29 lördag
mars

1

söndag

vecka 10

2

måndag

Skottdagen

16-17 Biblioteket öppet

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!

