


 

 

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 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. 
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Foto Ulf Johnsson 

Några ord från redaktionen...  
 

Vilken härlig sommar! Hela juli passerade med sol och 

värme men tyvärr alltför lite regn. Gräsmattorna är bruna 

och växterna slokar men vad gör det när alla människor 

njuter av sol, värme och härliga bad. Batterierna borde  

nu vara fulladdade inför kommande höst och vinter. 
 

Som vanligt har det varit många människor från när  

och fjärran som besökt vår fina ö. Säkert har de deltagit 

i något/ några av alla aktiviteter som ordnats här. 

Värdshuset har ju haft många välkända artister på sin lista, 

Caféet har ordnat trubadurkvällar och Hembygdsföreningen 

konstutställningar och hantverksförsäljning i missionshuset. 
 

Just som jag sitter och skriver detta hör jag ett underligt 

ljud ovanför mig – en helikopter - som dessutom landar  

på Kimmos åker. Jag skickar iväg min fotograf, Ulf, som  

kommer hem med några bilder. Idag har vi på Vinön fått tillfälle att se vår ö ovanifrån. Gissningsvis är 

det många som tar chansen att prova, såvida man inte är höjdrädd som t ex jag.  

 

Tittar vi på vad som händer i augusti är det fortsatt konstutställning till 20 augusti, Melodikrysset  

den 7 augusti samt den sedvanliga lyskvällen 27 augusti. Mer om det kan du läsa i programmet  

samt i kalendariet. 
 

Stort tack alla som varit med och bidragit till att detta nummer av Ö-bladet kan komma ut.  

Undrar vilket nummer i ordningen från start detta är? Någon som vet? 

 

Christina Johnsson/månadens redaktör 

Framsidesbilden ”Vinön från ovan” har Eva Widlund tagit under helikopterturen den 27 juli. 

 

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


SOMMARPROGRAM 2016        
Med reservation för ändringar, se anslagstavlor  
för aktuell information och tider. 

 
31 Juli – 20 augusti  Konstutställning med oljetavlor av  

Ragnhild Lindeberg, med bland annat  
stilleben, porträtt och landskap.  

 Christer Svensk – fågelskulpturer 

 
 

Söndag 7 augusti Melodikrysset i Bersån – 10 års jubileum 

klockan 14.00. Det blir en musikalisk frågelek  
där ledtrådar från kända melodier framförda av  
dragspelsklubben T-draget, med förstärkning av 
Örebro dragspelsklubb, leder fram till ett ord. 
Ta med penna och kom och kryssa! 

 
Lördag 27 augusti Lyskväll! 

 

Besök gärna Missionshusets konstutställningar, hantverk,  

lilla skafferiet och turistinformation. 

Öppet 10.00–17.00 alla dagar 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi93fvesMrNAhUkLZoKHdqGACsQjRwIBw&url=http://www.dotoday.se/sv/malmo/oxiebiblioteket/melodikrysset/5425501-a&bvm=bv.125596728,d.bGs&psig=AFQjCNFAgwOR0gem5-TU-pNqFJXkpOWINA&ust=1467191578443485


Landsbygdsnämnden på Vinön 

Den 9 juni kom Landsbygds-

nämnden från Örebro till Vinön 

för en heldag. Det började 

med en rundtur på ön med 

skrindorna, med olika guider 

som informerade. Efter en 

göslunch i skolhuset var det 

dags för nämndsammanträde.  

 

 

Det blev ganska fullt 

i stora salen när hela 

nämnden inklusive 

åhörare skulle få rum. 

 

 

 

Dagen avslutades med en medborgardialog där öbor, 

politiker och tjänstemän ingick i olika grupper för att prata 

om olika samhällsfrågor. Det blev flera bra samtal och efter 

sommaren kommer en sammanfattning av denna dialog. 

Ö-bladet återkommer alltså kring detta. 
 

(Flera av nämndens ledamöter har förresten tecknat sig för att få  

Ö-bladet till sin e-postadress) 

Ordförande i nämnden är Hannah Ljung och  

Kristin Vettorato är landsbygdsuvecklare. 

 
 

Ett gruppfoto blev  

det så klart. För att 

få namnen på leda-

möterna hänvisar vi till 

kommunens hemsida 

www.orebro.se 

 Start  
 | Kommun & politik  
 | Politik & nämnder  
 | Sök politiker  
 | Styrelser, nämnder m.m. 

 
Eva Widlund 

http://www.orebro.se/
http://www.orebro.se/
http://www.orebro.se/16.html
http://www.orebro.se/406.html
http://www.orebro.se/619.html


MOBILTÄCKNING VINÖN 

Vi har nu en arbetsgrupp som har som mål att förbättra 

mobiltäckningen på Vinön och Hjälmaren.  

Vid Landsbygdsnämndens möte på Vinön (9:e juni) 

initierade de det här projektet tillsammans med 

Hembygdsföreningen.  

Vid tidigare försök att få kontakt med nätägare har de 

visat ett bristande intresse, varför inget hänt. 

Det har gjorts fristående mobilmätningar då 

operatörernas egna täckningskartor stämmer dåligt 

överens med verkligheten på Vinön. 

Har ni egna erfarenheter eller mätningar tar vi gärna 

emot dem i gruppen.  

Arbetsgrupp: 

Ulf Johnsson ulf.johnsson43@gmail.com 

Anders Holm  ah@hma.se 

Mikael Broström mikael@m-sys.se 

Gunilla Olsson  

 

 

 

STUGA UTHYRES 

4 bäddar,  

tillgång till toalett och dusch 

Lakan finns att hyra. 

Stugan uthyres per dygn eller veckovis. 

 

Ring Yvonne Karlsson 

019-44 80 57 eller 073-928 04 05 

 

Vinöns Kultur- och hembygdsförening  

mailto:ulf.johnsson43@gmail.com
mailto:ah@hma.se
mailto:mikael@m-sys.se


FORSKARE: TRÄDGÅRDSARBETE ÄR LIKA BRA SOM TRÄNING 

PÅ GYMMET! 
 

Inte alla gillar att träna på gym. Då kan vi påta i trädgården i stället! 

Det är nämligen ett lika bra sätt att hålla sig i form, enligt flera 

studier. 

 

Du förbränner både kalorier och får frisk luft när du arbetar i 

trädgården. Alla som har grävt, räfsat eller stått böjda över 

rabatten vet att trädgårdsarbete inte är en dans på rosor, så att 

säga. Och nu visar det sig att det faktiskt kan vara den allra bästa 

formen av träning, menar en grupp forskare vid universitetet i Glasgow. 

– Nyckeln är kontinuitet. För att fortsätta träna måste du göra något du älskar – som till 

exempel trädgårdsarbete – eller göra något som har ett ytterligare syfte, som att gå eller cykla 

till jobbet, säger professor Naveed Sattar. 

 

Bränner kalorier 

Och faktum är att du bränner många kalorier när du pular i trädgården. En 

halvtimmes grävande bränner 150 kalorier (kcal) och om du knuffar gräsklipparen 

lika länge blir du kvitt 165 kcal. Jogging till exempel bränner förvisso fler kalorier 

– ungefär 240 kcal per halvtimme – men studier visar att det inte är det enda som 

räknas. Eftersom många inte fortsätter sin löpträning särskilt länge blir det ingen 

långvarig förbättring, och forskarna rekommenderar därför i stället till exempel 

trädgårdsarbete eller annat som är enklare att väva in i vardagen för att få den 

träning man faktiskt behöver. 

 

Färre sjukdomar 

Genom att implementera den typen av vardaglig träning har forskarna kunnat påvisa att risken 

för hjärtattack halveras samtidigt som övervikt och diabetes typ 2 förebyggs. Dessutom kan den 

förväntade livslängden öka med upp till sju år. – Det (trädgårdsarbete) är fantastisk träning för 

att bränna kalorier och för att få folk att vistas utomhus och nära naturen, vilket får oss att 

känna oss psykologiskt stimulerade också, säger läkaren William Bird till Daily Mail. 

 

Källa: Daily Mail 

 

 

STUGA UTHYRES 

Stuga uthyres per dygn 

4 bäddar 

 

Dusch, toalett, kokmöjligheter 

Lakan finns att hyra. 

 

Ring Yvonne Karlsson 

019-44 80 57 eller 073-928 04 05 
 

http://www.dailymail.co.uk/health/article-3530447/Forget-gym-GARDENING-best-way-shape-likely-stick-it.html?ito=social-facebook


Vinöns Örtbod 

 
 

Välkommen till vår trädgård med många örter, 
grönsaker och vackra blommor. 

Boden är öppen på vardagar 09.00-17.00. 
Extra kvällsöppet vid långa färjeköer. 

 
Här finner Du  

cyklar, cykelkorgar, hjälmar, barnsitsar och  
en cykelkärra att hyra. 

Dricka, glass och kryddskorpor, regnponcho och 
paraply, metspön och håvar för utflykten. 

Kryddväxter, grönsaker och bär efter säsong. 
 Lokalt producerad saft, sylt, marmelad och grilloljor. 

Vykort och souvenirer. 
 

  Ni är välkomna att slå er ner med medhavd matsäck 
i trädgården under hela sommaren! 

 
Välkomna önskar Ingrid med familj!  

För mer info ring 070- 3767323 
 

 
 
Nya och gamla kunder är välkomna att boka massage under sommaren. 
Pris: ½ tim 200:- 
1 tim 500:- 
 

Lena kommer att hålla till i Örtboden. 
Om du får akut ryggskott och jag är här på semester 
kan du prova att ringa så tar jag med bänken och 
kommer till dig. 
 

Ring mig på tel 073 219 14 14 för att boka tid.  
 

Välkommen! 
Lena Magnusson 



 

Bristen på regn är det som jag tycker har varit det mest genomgående för 

odlingen den här sommaren. Det här med hur mycket det regnar har jag 

förstått skiljer sig oerhört mycket, jag skulle vilja gissa på att det har 

kommit mellan 10-20mm regn under juni och juli på Vinön. Jag hörde om 

en undersökning som visade att det var i stort sett omöjligt att mäta regn 

eftersom det varierade så mycket hur mycket som hamnade i 

regnmätarna, vilket ger en förklaring till att man hör så många olika 

förslag när det faktiskt har regnat. 

Jag har ju faktiskt tillgång till vatten så för mig har vattnade varit det jag 

mest har sysslat med. Även om jag har ganska torktåliga växter så är det 

ju trevligt med lite sallad, tomat och gurka och de behöver faktiskt vatten.  

På mina tomatplantor har jag hittat blad som rullar ihop 

sig lite och efter att ha tittat i ”Växtskydd i trädgården” av 

Maj-Lis Petterson inser jag att de har drabbats av: 

Bladrullning 

Bladen rullar upp sig uppåt och blir styva och krispiga. 

Detta beror på en ansamling av kolhydrater i bladen, vilket 

uppstår vid låga nattemperaturer eller vid för stark 

avbladning och beskärning, Anses inte ha någon betydelse 

för skördenivån.  

Det var ju skönt att höra och förklarar 

varför det är de äldsta bladen som 

drabbats, de var ju med när tomaterna planterades ut 

och det kanske var lite väl svalt på nätterna. 

Trots att det har varit så torrt så har jag små beige 

trädgårdssniglar på sallad och kål, det är inte den 

spanska skogssnigeln som är problemet 

utan den vanliga. Trist det är att välja 

mellan att låta dem torka eller vattna och 

få sniglar.  

Något som däremot gör mig riktigt glad är att gå runt i 

trädgården och glädjas åt växter som jag har, eftersom jag 

fått frön eller plantor eller tips på bra sorter från andra 

odlare. Här till vänster är en aubergineplanta som jag fick, 

och om den inte hinner ge mig någon aubergine så har den 

varit snygg hela tiden.  

Lycka till med odlingarna! Hälsar Rosie! 



Sommarluffen på Vinön 

Den 22 juli var Sveriges Radios programserie ”sommarluffen” på Vinön.  

Programledare var Madeleine Klippel och 

Anna Björndahl.  Catrine hjälpte dom att få 

prata med olika människor om: 

Att flytta till Vinön: Catrine och Ninni 

Neiler, Maj Hedin, Rita Tammerman-Eklund 

och Lasse Eklund.  

 

Om gamla tider: Eva och Bengt Svensson och Jan Fahlander. 

Om när färjan var stationerad på Vinön: Då färjepersonalen var vinöbor. Sune 

Mohlin berättade om gamla minnen. 

Vinöskolans sista termin var vårterminen 1996, alltså 20 år sedan. Rose-Marie 

Hellén berättade om den tiden, hur det var att gå i skolan på Vinön.  

Under förmiddagen på Vinön intervjuade dom turister och sommargäster. Alldeles 

intill SVTs läger nere vid färjeläget stod Mikael Broström och hans flickvän Jenny 

och de berättade om Sjöräddningen. 

Det går fortfarande att lyssna på programmet, Sök på Sveriges Radio, Örebro 

Förmiddag i P4 Örebro, den 22 juli 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=507 

Catrine Neiler 

 

************************************************************************************* 

 

Kallelse till extra årsmöte i Norra Vinöns byalag 
25e september kl 14:00 i skolan 

 

I enlighet med årsmötesbeslutet skall vi anta nya stadgar och ombilda föreningen. 

Dessutom kommer vi att ta beslut om att ansöka om bidrag för skötsel av Storaholmsgatan 

för alla delägares räkning men i byalagets namn. 

 

Då dessa frågor är av stor vikt för demokratin och ekonomin i samfälligheten är det en god 

idé att närvara. Vill man diskutera frågorna till förgångs går det bra att vända sig till 

styrelsen. 

 

Välkomna! 

/Johan Nilsson 



 
 

 

 
 

VINÖNS 

VÄRDSHUS 
 
 

Värdshuset håller öppet dagligen under de två första veckorna i augusti och fortfarande 

återstår några evenemang. Efter den 13 augusti kan större sällskap boka. 

 

Värdshusets artistprogram under augusti 

torsdag 4 aug Allsångsproffsen och grillbuffé 

lördag 6 aug Lars Demian & David Tallroth 

fredag 12 aug ”David Bowie -A Celebration 2016"  

med Micke Svahn och gruppen Svahnmärkt. 
lördag 13 aug Double Inn – irländsk musik 
 

För bokning: Johan 070-763 21 56, Veronica 070-425 31 13, Värdshuset 019-44 80 10. 

För köp av biljetter: www.ticketmaster.se 
http://vinonsvardshus.se/    https://www.facebook.com/Vinonsvardshus/ 

 

 

LYSKVÄLL 

När mörkret faller på …. 
 

Fackeltåg över ön, marschaller  

och lyktor utmed stränderna 

 
Norra stranden på Vinön ska kantas med marschaller, eller hur? Fackeltåg över ön börjar 
komma de senaste åren. Lyskvällen har också blivit ett tillfälle att träffas, gå runt och 
prata med vänner, kanske fika tillsammans.  
 

Ni vet hur det går till - tända lyktor utmed stranden, på stenar vid strandkanten och ute i 
vattnet. Om det inte blåser för mycket är det väldigt vackert att placera marschaller ute 
på stenar i sjön. Två marschaller ihop syns bättre än en ensam.  

 

Marschaller finns att köpa i Missionshuset och i skolan 
 

Tänk på att placera marschaller och facklor säkert! Inga brända bryggor! 
Glöm inte att plocka rätt på resterna dagen efter!   

 
Vinöns kultur- och hembygdsförening 2016 

https://www.facebook.com/Svahnmärkt-360667823958596
http://www.ticketmaster.se/
http://vinonsvardshus.se/
https://www.facebook.com/Vinonsvardshus/


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 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Färskpotatis, olika grönsaker samt 
snittblommor finns. 
 
Öppet: söndag – fredag och lördag fm 
 
För dagsaktuell information eller önskemål 
ring:  
 
019-44 80 50, 
070-370 59 50 
 

Varmt välkomna 

     Mona Blixt 
 
 

 

BARNSÄNGAR SÄLJES 
 
 
 
 
Vit spjälsäng: 
56*115 cm. 6,5 cm mellan spjälor.  
3 höjder. 
 
Brun spjälsäng: 
60*120 cm. 5 cm mellan spjälor.  
2 höjder. 
 
Grön växasäng:  
70 cm bred och 75-140 cm lång. 
 
Sängarna säljs för 300 kr styck. 
 
Kontakta Katarina 0761-498446 
/ katpe134@yahoo.com eller  
Ingemar Persson, 448130. 

 
 

ÖNSKAS HYRA 

Plats under tak för vintern på Vinön  

till en fin Ford Mustang cab 

 
Hälsningar Lisa (Sandberg)  
mobil 073 774 42 63 
 

 

ÖNSKAS KÖPA 

Plastbåt ca 4,5-5 meter med motor i gott 
skick önskas köpa. 
 
Claes o Marika 
0761255454 eller 0705406663 
019 - 448079 

 
 

http://www.hjälmargös.se/
mailto:katpe134@yahoo.com


 

 

 

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/


Vinöns NYA café 

Öppettider: 1-17 augusti kockan: 10-17  

Onsdag, fredag och lördag är det öppet till 19.00 

18-31augusti: 11.00-15.00 

Vi kommer att ta emot större sällskap efter beställning under hösten.   

Till nästa månad kommer information om nya öppettider för september. 

Den 18 juni hade vi besök av Tysklands största bloggare, hon hade 

Vinöns nya café på sin agenda.  

Gå in på http://www.lilies-diary.com/oerebro-in-schweden/ 

 

 

Välkomna! 

Följ oss på facebook, Catrine: 0739-400061 

 

 

 

finns i Missionshuset, mitt på ön  

Här finns det mesta i torrvaror som man kan 

behöva fylla på med; mat, godis, grillkol, 

papper, rengöringsmedel, hygienartiklar. 

 

Öppet alla dagar i veckan under sommaren 

telefon 019-44 81 01 
 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 2016 

 

http://www.lilies-diary.com/oerebro-in-schweden/


LAXBÖRSAR MED MEDELHAVSSMAK 

Fyll en laxfilé med godsaker, vilken 

sommarhit! Parmesan, pesto och paprika ger 

en spännande smak till denna laxrätt. 

4 personer Ugn 200° 

4-6 portioner kokt ris 

200 g spenat 

1 purjolök 

1 gul paprika 

1 orange paprika 

12 valfria körsbärstomater 

2 dl crème fraiche smaksatt med örter 

800–900 g laxfilé utan skinn, skuren i 4 

bitar 

150 g fetaost 

1/2 dl crème fraiche 

2 msk grön pesto 

3 msk riven parmesanost 

Garnering: 

basilika 

Gör så här 

Koka riset enligt förpackningen. Ansa och 

skölj spenaten. Ansa och strimla purjo-

löken. Kärna ur och tärna paprikorna. 

Fräs spenat, lök och paprika blankt i smör 

utan att det får färg. Tillsätt ris, tomater 

och crème fraiche. Fördela i en smord 

ugnsform. Putsa laxbitarna så att de passar i 

formen, skär ett snitt i varje laxbit. Mosa 

fetaosten och blanda med crème fraiche och 

pesto. Fördela ostblandningen i lax-

snitten, strö över riven parmesanost och 

lägg laxen ovanpå risbädden. Gratinera mitt i 

ugnen tills laxen har en innertemperatur på 

ca 50 grader, 10–12 minuter. Ta ut och 

garnera med basilika. Servera med sallad, 

oliver och parmesanost. 

 

LAXPAJ MED MYCKET OST 

En god paj gör alltid succé på buffén eller 

till kräftskivan. Här är den fylld i ett pajskal 

med kallrökt lax och en massa krämig ost. 

6-8 bitar Ugn 225° 

3 dl vetemjöl 

150 g smör 

2 msk kallt vatten 

Fyllning 

4 ägg 

2 dl vispgrädde 

2 dl crème fraiche 

salt, svartpeppar 

4 dl riven Västerbottensost 

1 dl riven parmesanost 

3 msk finhackad dill 

200 g kallrökt skivad lax 

Garnering: 

kallrökt skivad lax 

dill 

citronskiva 

Gör så här 

Mixa smör och mjöl till en smulig massa, 

gärna i en matberedare. Tillsätt vatten och 

arbeta snabbt ihop till en degboll. Svep in i 

plastfolie och lägg i kylen ca 20 min. Tryck 

eller kavla ut degen i en smord pajform, ca 

24 cm i diameter. Nagga pajskalet och 

förgrädda ca 10 min. Strimla laxen. Vispa 

ihop ägg, grädde, crème fraiche. Rör ner ost 

och dill. Fördela hälften av stanningen i 

pajskalet. Lägg ner 3/4 av laxen och häll i 

resten av stanningen. Lägg de sista 

laxstrimlorna som en solfjäder. Grädda mitt 

i ugnen ca 35 minuter tills pajen stannat och 

fått fin färg. Känn efter med sticka så att 

den är klar, och täck eventuellt med folie 

mot slutet om det behövs. Garnera med 

laxskivor, dill och citronskiva. 

 

NYTTIGARE PAJDEG 

1 paj 

125 g smör, kallt 

2 dl vetemjöl 

1 1/2 dl fullkornsdinkelmjöl 

3 msk vatten 

Gör så här 

Skär smöret i tärningar, blanda hastigt ihop 

med mjölet till en grynig massa. Droppa i 

vattnet och arbeta degen till en smidig 

pajdeg. Lägg degen i en plastpåse i kylen 

minst 1 timme. Kavla ut degen på ett lätt 

mjölat bakbord, lägg i en pajform. Jämna till 

kanterna och nagga botten med en gaffel. 

Förgrädda gärna pajskalet 10 minuter på 

200° för ett frasigare resultat. 

 

SOMMARGRATÄNG MED KYCKLING 

Vilken fest! Bjud på baconlindad kyckling 

med massor av gott i en gratäng. 

4 port Ugn 225° 

4 kycklingfiléer 

1 paket bacon 

salt, svartpeppar 

2 msk smör 

800 g kokt färskpotatis 



1/2 dl grön pesto 

3 dl crème fraiche 

3 msk finhackad basilika 

100 g salami 

10 röda körsbärstomater 

10 gula körsbärstomater 

1 1/2 dl riven mozzarellaost 

Garnering 

färsk basilika till 

Gör så här 

Putsa kycklingen och linda in i baconskivor. 

Bryn dem runt om i lite smör. Lägg 

kycklingen i en långpanna med bakpapper 

och stek vidare ca 15 minuter. Blanda crème 

fraiche, pesto och basilika, spara undan 1/4 

av blandningen. Tärna salamin och dela 

potatisen och tomaterna. Rör ner allt-

sammans i crème fraicheröran. Fördela 

blandningen i en smord ugnsform och lägg 

kycklingen ovanpå. Bred på den sparade 

crème fraicheröran och strö över riven 

mozzarellaost. Gratinera mitt i ugnen ca 10 

minuter eller till dess att osten smält och 

fått fin färg. Garnera med basilika. Servera 

med en bit bröd och sallad. 

 

KRÄMIG CHOKLADDESSERT MED FRUKT 

– KLART PÅ 10 MINUTER 

Syrlig frukt, möter ljuvlig choklad och 

krämig glass! Härligt gott och superenkelt 

när du vill snabb vill fixa en god efterrätt. 

Dessutom glutenfritt. 

4 port 

150 g mörk choklad + 2 rutor 

till garnering 

2 dl vispgrädde 

1 banan 

1–2 nektariner eller persikor (eller välj 

frukt/bär efter smak) 

4 skopor glass, gärna romrussin 

ev mynta eller citronmeliss 

Gör så här 

Hacka den mörka chokladen. Sjud upp 

grädden i en kastrull, ta den från värmen 

och rör ner chokladen tills den har löst sig. 

Låt chokladkrämen svalna något och häll upp 

i portionsglas till knappt 3/4. När den 

svalnat så lägg i frukt (eller bär) i mindre 

bitar. Spara resterande frukt i en separat 

skål vid sidan om. Servera med en glasskula i 

varje portionsglas. Garnera med kryddgrönt 

och fint riven choklad. 

SMARRIGA FYLLDA BULLAR MED 

BLÅBÄR OCH CITRONKRÄM 

50 st Ugn 225° 

1 pkt jäst för söta degar 

150 g margarin eller smör 

5 dl mjölk 

1 dl strösocker 

1 tsk salt 

13–14 dl vetemjöl 

2 tsk kardemummakärnor 

Philadelphia- och citronkräm: 

50 g smör 

50 g philadelphiaost 

1 1/2 dl florsocker 

1 msk vaniljsocker 

finrivet skal från 1/2 citron 

2 dl blåbärssylt 

Till pensling: 

uppvispat ägg 

pärlsocker 

Gör så här 

Smula jästen i en bunke. Smält matfettet, 

tillsätt mjölken och låt degvätskan bli 

fingervarm. Häll lite av degvätskan över 

jästen och rör om så att den löser sig. 

Tillsätt resten av degvätskan, socker, salt 

och det mesta av mjölet. Stöt kardemumma-

kärnorna i en mortel och tillsätt dem till 

degen. Arbeta ihop till en kladdfri deg. Jäs i 

30 min. Dela degen i två bitar och kavla ut 

varje till en kvadrat, 40×40 cm. Dela 

kvadraten i 25 jämnstora rutor. Blanda 

smör, philadelphiaost, florsocker, 

vaniljsocker och citronskal i en bunke. Lägg 

en liten klick philadelphiakräm och en klick 

blåbärssylt mittpå varje ruta. Knip ihop 

ändarna och lägg bullarna med skarven neråt 

i en bullform. Jäs på plåt i ca 30 min. Pensla 

med ägg och strö på pärlsocker. Grädda mitt 

i ugnen ca 8 min. Låt bullarna svalna under en 

bakduk på galler. 

 

Tips! Byt ut blåbärssylten till hallon- eller 

björnbärssylt. 

 

 Någon tycker kanske att jag ofta har med recept med 

kyckling och lax. Egentligen är det inte så konstigt 

eftersom det ofta är bra priser på både kyckling och 

lax. Dessutom är båda råvarorna lätta att ha på lut 

hemma i frysen om man skulle få oväntade gäster eller 

om man vill unna sig något extra gott. 

Smaklig måltid önskar Christina J 



 



vecka 31 1 måndag 18.00 Möte Vatten och avloppsgruppen                                                               Sophämtning 

 2 tisdag 18.30 Brandövning                                                                                                                 Beställ mat!   

 3 onsdag          

 4 torsdag  Värdshuset: Allsångsproffsen GRILLBUFFÈ 

 5 fredag   

 6 lördag  Värdshuset: Lars Demian & David Tallroth                                                                    

 7 söndag 
14.00 
16 -17 

Melodikrysset med dragspelsklubben T-draget i bersån 
Biblioteket öppet 

 
vecka 32 

8 måndag  
                                                                                              H M Drottningens namnsdag 

 

   9 tisdag                                                                                                                                              Beställ mat!   

 10 onsdag   

 11 torsdag   

 12 fredag  Värdshuset: "David Bowie - A Celebration 2016"  
                          med Micke Svahn o. gruppen Svahnmärkt 

 13 lördag  Värdshuset: Irländsk musik med Double Inn 

 14 söndag 16 -17 Biblioteket öppet 

vecka 33 15 måndag                                                                                                                                    Sophämtning 

 16 tisdag                                                                              Beställ mat!                                                                                      

 17 onsdag   

  18 torsdag   

 19 fredag  Traditionell surströmmingspremiär 

 20 lördag   

 21 söndag 16 -17  Biblioteket öppet      

vecka 34 22 måndag 19.00 Styrelsemöte VKHF 

 23 tisdag                                                                                                              Beställ mat!   

 24 onsdag    

 25 torsdag    

 26 fredag   

 27 lördag  
Lyskväll, tänder marschaller utmed stränderna 
Kurshelg Utomhuspedagogik lörd- månd  

 

 28 söndag 
15.15 
16 -17 

Gudstjänst i Missionshuset, Peter Dahlgren - kaffe 

Biblioteket öppet 

vecka 35 29 måndag 18.00 Redaktionsmöte                                                                                                  Sophämtning 

 30 tisdag                                                                                                                                                 Beställ mat!   

 31 onsdag   

september 1 torsdag   

 2 fredag 18.30 Brandövning 

   

 

 

augusti 2016 
 

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! 

https://www.facebook.com/Svahnmärkt-360667823958596
mailto:o-bladet@vinon.se
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