


 

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! 

Några ord från redaktionen… 

Våren är i antågande och vi får se om mars blir en vintermånad eller en vårmånad. Det är i alla fall 

roligt att se alla vårtecken som kommer i form av krokusar, blåsippor och tussilago. Ljuset håller på 

att komma tillbaka vilket är skönt för alla, tror jag i alla fall. Det är också skönt att förkylningarnas 

och influensornas ”vabruari” är förbi, jag tror att det är fler än jag som är trötta på att gå runt och 

snora och hosta.  

 

Ni har ett spännande nummer av Ö-bladet i era händer. Det är mycket som kommer hända i mars 

och detta nummer innehåller också bilder från den oerhört uppskattade våffelhelgen. Så tack till  

alla inblandade för ett mycket uppskattat evenemang! Enligt hörsägen var de första våffelätarna  

på fredagen ett gäng glada treåringar med föräldrar som tyckte det var så roligt att komma till 

värdshuset och äta våfflor så att de hoppade i ring av lycka!  

 

Vi ser också fram emot att få se lite nya lamm i 

hagarna (och helst ska de vara kvar i hagarna 

också). Bilden till höger är från förra året på 

Thor och ett av lammen!  

 

På framsidan ser vi Alva Mård som rider på 

hästen Moggi som leds av Caroline Andersson. 

 

Bilderna i månadens Ö-blad är tagna av  

Eva Widlund, RoseMarie Hellén, Birgitta 

Åberg-Andersson och Sonja Åberg. 

 

/Månadens redaktör RoseMarie Hellén 

 

 
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: 20 varje månad för annonser, 25 varje månad för övriga bidrag. 
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Nu nollställer vi våra sändlistor! 
Inför aprilnumret börjar vi på nytt. 
  

Papperstidningen i lådan 
Du som vill ha papperstidningen i din låda på Vinön  
måste anmäla detta till en av tre personer;  
Sune som har skött utdelningen på ön (070 376 51 57)  
Eva som är ansvarig för redaktionsgruppen (0768 56 46 92) 
Mariann som är kassör i föreningen (070 171 51 38) 
 

Tidningen till din e-postadress 
Du som vill ha tidningen på mejl varje månad måste anmäla  
namn och e-postadress till vår e-postadress o-bladet@vinon.se  
Det går även att hitta Ö-bladet på hemsidan, www.vinon.se 
 

Varför gör vi nu så här? 
Det är dags att se över vilka som verkligen vill ha en pappers-
tidning respektive ha servicen att få den skickad till sin e-post-
adress. Många gamla adresser hänger bara kvar. Tidningar 
som ligger och blir förstörda i postlådor som inte töms är inte 
försvarbart att dela ut. 
 

Ö-bladsträffen i februari 
I början av varje år bjuder vi in till en särskild träff, ett utökat redaktionsmöte, där vi pratar om vår  
ö-tidning, utvärderar det senaste året och ser över innehåll, arbetsuppgifter och vilka som kan tänka sig 
att göra någon del i kedjan av ideella insatser. Det som kan vara svårt ibland är att få en person till 
uppgiften som månadens redaktör och få någon som kan kopiera de Ö-blad som ska delas ut eller 
skickas. Bägge dessa uppgifter får man utbildning i och det finns även lathundar som stöd. Första gången 
som någon vill pröva på redaktörsjobbet kan det vara bra att göra det ihop med någon annan. 
 

Inför årets träff bad vi våra medarbetare att förmedla sina tankar om Ö-bladet. Sunes bidrag ser ni  
i rutan ovan. Övriga tankar var som underlag för mötets samtal. Jag är glad att se det engagemang som 
finns och den positiva återkoppling som vi får lite då och då på mejl eller i samtal.  
 

VARMT tack alla som bidrar på olika sätt till Vinöns Ö-blad! Och välkommen att höra av dig du som är 
pigg på att vara med i redaktionsgruppen. Ring Eva eller skicka ett mejl till o-bladet@vinon.se  
 

Bidrag till Ö-bladet kan skickas till vår e-postadress eller läggas i den blåa postlådan vid skolans dörr. 
All information om detta står på sidan 2 i varje nummer. 
 

Sist men inte minst – Det ska vara ROLIGT att jobba med Ö-bladet och varje redaktör har friheten att 
utforma sitt månadsnummer som den vill. Även om vi har vissa återkommande bidrag.  
 

        Eva Widlund, Redaktionen för Ö-bladet 
 

                          
 

                          

 

TANKAR OM Ö-BLADET – från Sune 

Tidningen Ö-bladet är ett viktigt forum för 
Vinön. Tidningen är positiv och folk i hela 
Sverige läser den. Här på Vinön är den viktig 
på många sätt, dels att få ut budskap av 
olika slag som annonser, utredningar, 
upplevelser etc. Den är också viktig för äldre 
personer som inte kommer ut så mycket 
(Greta väntade på Ö-bladet varje månad, 
hon tyckte att hon hängde med lite på det 
som hände här på ön). Jag skickar tidningar 
till olika ställen t.ex. till Robert James och 
Lennart Eriksson som har Vinön kvar i sina 
hjärtan. Ö-bladet är tidningen som betyder 
så mycket för så många att det skulle vara 
en stor sorg om den skulle försvinna, så jag 
hoppas att det löser sig med personer som 
har möjlighet att jobba med den. 
 

Jag delar gärna ut tidningen i fortsättningen 
också.  Hälsningar Sune 
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Tjejträffarna fortsätter i mars 2020 kl 18.30 

4 mars Spa-kväll 

11 mars Vegetarisk matlagning 

18 mars Ev filmkväll 

25 mars Handarbete  

2 apr Promenad, ta med matsäck! 

Välkomna gamla som unga! 

 

Lunchservering i skolan i mars 

Torsdag 5 mars kl. 12.30 
Mariann och Solveig serverar kasslerlåda, ris, potatis och sallad 
Anmälan sker senast söndag 1 mars till Solveig  
tel 070 677 67 35 
 

Torsdag 19 mars kl. 12.30 
Yvonne serverar skinklåda med potatis och sallad 
Anmälan sker senast söndag 15 mars till Yvonne 
tel 073 928 04 05 
 
Pris 80:- per person, bröd, smör, måltidsdryck, kaffe och kaka ingår. 
 
Alla hälsas varmt välkomna! 
 

 

Studiecirkeln om Vinön förr 

Vinöcirkeln 

fortsätter   
lördag 21 mars kl 14.30 
 
Varmt välkomna!  
Cirkelledare  
Eva Svensson 
 

 

Vinöns Bibliotek 
har öppet söndagar 16-17.  

Välkomna hälsar Yvonne!  



 

 
         Vinöns Kultur- och Hembygdsförening – information i mars 
 
Lite information från styrelsemötet 2020-02-16 
 
Vi hade förlagt styrelsemötet på Vinöns värdshus så att Mari Stenbom som  
arrenderar värdshuset fick berätta om sina planer, kurser, konferenser, privata 
födelsedagsmiddagar, pubaftnar och mycket annat. 
 
Vi beslutade att inte ha någon Hjälmarefestival i år. Om någon vill ordna något annat 
och söka medel för det så går det bra, till exempel barnteater eller annat. 
 
Vi håller på och undersöker alternativ till den kopiatorn vi har på skolan då den är 
mycket dyr. 
 
Vår ansökan till Landsbygdsnämnden gällande medel till taket för renovering i 
Missionshuset lyfts på ett möte i februari. 
 
Rapporteringar från våra olika arbetsgrupper ska ske regelbundet via Ö-bladet. 
 
Kommande styrelsemöte är söndag den 15 mars kl. 14.30 då mötet ska planera 
innehållet och kallelse till årsmötet. Nytt för i år är att vi kommer att presentera en 
verskamhetsplan för 2020 på årsmötet utifrån vår fina målsättning och stadgar. 
 
Kommande ÅRSMÖTE är lördag den 18 april kl. 14.00 på skolan! 
Välkomna! 
 
 
Medlemsavgiften för år 2020 skall vara betald sensat den 31 mars. 
Bankgiro 190-1206 
Swish 123 396 25 29 
OBS! Plusgirot är borttaget. 
Skriv namn, adress och eller E-postadress till medlemsförteckningen. 
 
Lunchservering i skolan 
Fortsätter varannan torsdag, se annons med matsedel och anmälan! 
 
 
 
Föreningens E-postadress: hembygdsforeningen@vinon.se 
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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. 
 

Nästa massagedag blir onsdag 11 mars. 
 
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 mellan kl 10.00-20.00 
 
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 

 Pris/dygn: Pris/vecka 

Föreningsmedlem  250:- 1000:- 

Övriga                        500:- 2000:- 

    Vinöns kultur- och hembygdsförening 



 

Vilken folksamling  

   och så många barn! 

 

Björntorpets islandshästgård 
var på besök sista dagen på 
sportlovet med ponnyridning, 
popcorn och sockervadd. 

 

 

 

Hästen Hilda fick vänta vid pumpen när 

barnen red på den vita hästen Moggi. 

Och de vuxna satt och tittade på och  

fick en trevlig pratstund.  

 

              Många lyckliga barn denna dag! 

 

Caroline Andersson och Johan Pettersson från Björntorpets islandshästgård fick gå många varv med unga ryttare 

som fick prova på att rida på en ponnyhäst. 

Text och foto: Eva Widlund 



Vinöns värdshus 

Varmt tack till Mari, Lykke och Oscar för en fantastisk helg med mycket god mat, 
service och fin miljö på alla sätt och vis! 

Så roligt att så många hade hörsammat denna inbjudan, både vinöbor och  
människor från fastlandet! Detta bådar gott för framtiden. 

  Birgitta 

 

       
Kocken Mari Stenbom         Serveringspersonal Lykke och Oscar 

 

          Nöjda gäster! 



 

 



Arrendatorer på  
Vinöns värdshus i sommar 
 

Vi hälsar Annika och Johan Öhman  
varmt välkomna som sommar-
arrendatorer till Vinöns värdshus! 

Vilka är då Annika och Johan? 

Annika är utbildad kock via Grythyttan 
och lagar mat med råvarorna i fokus.  
Hon har sin bas inom den svenska 
husmanskosten. 

Johans grundutbildning är marknads-
ekonom och hans styrkor är 
entreprenörskapet och värdskapet.  
Johan tycker att det är mycket viktigt  
att alla känner sig välkomna. 

Annika och Johan driver och äger Pub Stallyktan inne i centrala Örebro sen 2017.  
De arrenderar också LAKELODGE som ligger vackert vid Våtsjön mellan Örebro och 
Karlskoga där många gäster äter sin dagliga lunch. 

De har även erfarenhet via flera säsongsrestauranger bland annat i Sälen och i 
Kungshamn utanför Smögen. 

Annika och Johan känner sig trygga med det de gör. 

Vad har de då för visioner med Vinöns värdshus? 

De önskar en nystart med mat och miljö och Annika håller på för fullt och provlagar 
en meny inför sommaren, framförallt med gösen. De tänker servera lunch alla 
veckans dagar, pubkvällar med trubadurer, god mat och dryck, temakvällar med tex, 
räkfrossa. Självklart även konsertmenyer och de planerar att även använda lokalerna 
inomhus vid dessa tillfällen för att kunna ta emot fler matgäster. Annikas och Johans 
premiär blir på självaste midsommarafton! Återstår att se vad som kommer att 
erbjudas då. 

Lycka till önskar Birgitta och Ingemar!           



Välkommen till Vinön, Hjälmarens pärla och Vinöns värdshus med  
en av Sveriges mest vitala musikscener! 

 
 
Fredag den 22 maj, konsert & dans till Larz-Kristerz, nypremiär på Vinöns värdshus! 
Vi dukar upp med god mat och dryck samt en trivsam miljö. 
 
Fredag den 12 juni, pubafton med coverbandet Windsor Café. 
 
Midsommardagen lördag den 20 juni, pubafton med rocktrubadur Tomas Zidén. 
 
Lördag den 27 juni, Gnällbälte Blues. Årets bluesfest är tillbaka på Vinön! 
Blues Stompers, Frankie King goes Country, Olaus Blues, Little John & the Juke Joints m.fl. 
Arrangör: Harrströms Sounds 

 
Fredag den 3 juli, Mr. Tambourine Man. En hyllning till Bob Dylan med Buckliga Boots. 
Denna grupp har gjort stor succé med sina tolkningar av Dylans musik och texter och har 
du inte sett och hört dem innan så ta chansen! 
 
Lördag den 4 juli, Totta, Totta, Totta! Med bl.a. Bengan Blomgren och Nikke Ström från 
originalbandet ihop med Canadian Club som enbart spelar låtar från Tottas Bluesband 
samt Thomas Sandberg och Staffan Karlsson som framför ett akustiskt set med bl.a. 
”En clown i mina kläder” och flera av hans älskade sånger, en helkväll för alla Tottafans! 
 
Lördag den 11 juli, ELS band med Pierre Svärd och Rod Sinclair från England som 
special quest. Blues, Soul och finstämt akustiskt på högsta nivå! Pierre Svärd trakterar en 
hammondorgel som få andra och har förärats ett eget tv-program i SVT och firar 50 år som 
proffsmusiker. Rod Sinclair har varit verksam i över 40 år och har på meritlistan att han 
spelat med bl.a. Sting och har fått lysande recensioner för sin soloplatta Acoustic. ELS 
band gjorde stor succé på Vinön förra sommaren tillsammans med Kalle Moraeus. 
 
Lördag den 18 juli, återvänder Eva Eastwood igen efter ett antal år! Eva är en svensk 
låtskrivare och sångerska. Hon sjunger svenska låtar och även rockabilly och rock´n roll. 
Musiken är ofta influerad av 1950-talet och framåt. 
 
Onsdag den 22 juli, Raga/Roots. Finbesök från USA med världsmusikerna Sofie Reed 
och Sara Swathiveena! Världspremiär i Sverige med dessa unika kvinnor som fullständigt 
trollbinder sina åhörare med sin energi och musikalitet. En absolut unik konsert i ordets 
rätta bemärkelse! India goes blues, USA goes Raga på Vinön...... 
 
Fredag den 24 juli, pubafton med Jonas Amcoff, sjunger och spelar Cornelius, Beatles 
och musik från 60-talet. 
 
Lördag den 25 juli, vi har lyckats bjuda hit Pernilla Andersson igen till Vinön, vilket 
glädjer oss alla! Pernilla är en svensk sångerska, producent, musiker och låtskrivare. 
Pernilla sjunger pop och jazz mm. 
  



Fredag den 31 juli, Helsingland Underground som bildades sommaren 2006, släppte sin 
debutplatta 2008. Den senaste plattan, femte plattan släpptes 2019. 
Under dessa år har de i perioder turnerat mycket, främst i Europa, framförallt Tyskland och 
Spanien, de åker på sin tredje Spanienturné nu i maj, 
Tidigare var musiken åt rootshållet, southern rock/country rock plus lite Springsteen, 
Dylan. På senaste plattan lite åt Pink Floyd/Doorshållet. Detta band är ett fantastiskt 
liveband, med mycket känsla och spelglädje. 
Och tänk att de kommer ut till oss på Vinön! 
 
Lördag den 1 augusti, Patrik Isaksson kommer återigen till Vinön, så positivt! 
Patrik är en svensk sångare, låtskrivare, gitarrist och pianist inom pop. Han slog igenom 
1999 med låten ”Du får göra som du vill”. 
 
Lördag den 8 augusti, Double Inn, irländsk musik, en given tradition på Vinöns värdshus! 
 
Onsdag den 12 augusti, Lina Adolphson med vänner. ”Songs Of The Soul – svängigt, 
sinnligt och själsligt.” Musik med doft av jazz, gospel, bluegrass och visa när Linas egna 
låtar blandas med evergreens och musikaliska klassiker som berör. 
 
Lördag den 15 augusti, Kicki Danielsson med trio, svensk country, pop och dansbands-
sångare. Aktuell i tv-programmet ”Så mycket bättre!” 
Känd för sina låtar bl.a. ”Varför är kärleken röd?” ”Bra vibrationer” ”Jag trodde änglarna 
fanns”. Ett fint avslut på denna sommar! 
 
 
Arrangör: Hjälmarpärlor AB / Birgitta Åberg Andersson 

Vid konsertfrågor: 073 290 50 20 
 
Jag har försökt att välja olika konserter och musikvariationer till många målgrupper! 
Det har också varit viktigt för mig att även välja kvinnliga artister utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv! 
 
Samarbete sker med arrendatorerna Mari Stenbom samt Annika och Johan Öhman så att 
ni kommer att kunna boka konsertmenyer på Vinöns värdshus. Återkommer med 
information om detta! 
 
Samtliga biljetter kommer att säljas via TICKETMASTER och släpps i början på april, 
det kommer att vara billigare med förköp än med biljetter på plats p.g.a. det underlättar för 
vår planering så att det blir så bra service som möjligt för Er alla när Ni kommer! 
 
 

Varmt välkomna till sommarens konserter 2020 på Vinöns värdshus! 
 

Hälsar Birgitta, Mari, Annika och Johan 

 



Rapport från 

arbetsgruppen  

vatten & avlopp 
 

Det är en intensiv tid nu för  
både arbetsgruppen och våra 
entreprenörer då allt måste vara 
klart 2022-11-30. 

Torsdag den 6 februari hade vi  
ett arbetsgruppsmöte tillsammans 
med våra entreprenörer. 

På bilden: Johan Fredriksson, Niclas 
Eriksson, Göran Edqvist, Birgitta Åberg 
Andersson, Sten Karlsson, Solveig 
Eriksson, Dennis Hammargren 

                                                                      Foto: Sonja Åberg 

Följande beslutade vi: 

• Projektering för avlopp under mars månad, provgrävning på tre ställen            
• Vattenprov ska tas på norra sidan av ön i Hjälmaren 
• Förhoppningsvis ett stormöte under april månad för att få konkreta kostnads-

kalkyler så de som har lämnat intresseanmälningar kan tacka ja eller nej 
• Vi bokade in ett studiebesök vid Maren intill Hjälmaren till den 25 februari för att 

se deras avloppsanläggning gällande storlek, lukt och ljud mm. 

 
Lördag den 22 februari hade vi åter ett arbetsgruppsmöte (ej våra entreprenörer) och 
syftet med detta möte var att bilda en ekonomisk förening för Vinöns gemensamma 
vatten & avloppsanläggningar. Vi beslutade om föreningens syfte, stadgar, val av 
styrelse mm. Detta ska sen skickas till Boverket och Skatteverket för godkännande 
och för registrering. Styrelsen i dagsläget består av ordförande Birgitta Åberg 
Andersson, kassör Solveig Eriksson och sekreterare RoseMarie Hellén samt revisor 
Sten Karlsson. Vid ett kommande årsmöte kan vi utöka styrelsen. 

Intresseanmälningarna är nu skickade till miljö och hälsa för vidare handläggning och 
planering inför kommande besiktningar på de avlopp som inte har lämnat 
intresseanmälningar vilket troligtvis kommer igång till sommaren. 

Helena Hasselqvist som arbetar på Tekniska förvaltningen inom Örebro kommun 
som miljöingenjör på Reningsverket kommer att följa/samarbeta med oss då det ev. 
kommer att bli inom framtiden att kommunen tar över driften. 



Studiebesök vid Maren 
 

Delar av arbetsgruppen var på ett givande studie-
besök intill Hjälmaren inom Vingåkers kommun,  
vi besökte deras Samfällighet för Rörviks fritidshus-
område i Maren. Där bor ca 300 personer. De har 
fått hjälp med projektering, kostnadskalkyl, ansökan 
till kommunen samt en miljökonsekvensbeskrivning 
som det är lag på att upprätta. De har ett service-
avtal på avloppsanläggningen och kostnaden per 
hushåll för detta är ca 500-1000:-/år. 

Enligt Miljöbanken måste de själva stå för en egen 
självkontroll en gång per halvår. 

De har en person inom området som har lite extra ansvar på plats för anläggningen 
som har fått en miniutbildning. På kommande stormöte kommer ni att få ytterligare 
information om denna anläggning som är planerad även för Vinön. Syftet med vårt 
besök var att se och höra om deras anläggning, framförallt om det fanns något 
störande ljud och eller lukt. Vilket inte fanns. Avloppsanläggningen tillverkas i 
Tyskland och är världens största tanktillverkare samt gällande miljömedvetenhet. 

Vår avloppsanläggning ska helst ligga i en backe vilket vi inte har så många på 
Vinön, därav är ett förslag på södra öns byalagsmark. Vattenanläggningen gärna på 
norra sidan på norra öns byalagsmark. Det är viktigt med dessa beslut så att 
projekteringsarbetet kan fortskrida.  

Text och foto: Birgitta 

 

Vi har två nya medlemmar i arbetsgruppen; Johan N och Peter K, välkomna!  



Två årsmöten på samma dag… 
 
Söndagen den 22 mars i skolan 
 

 

 
kl 14.00  
Östra Vinöns samfällighetsförening  
(stora rundan/vägen) årsmöte 
 

 

Dagordning: 

• Verksamhets- och revisionsberättelse 
• Styrelseval 
• Nya regler för nyanslutning till vägsamfälligheten 
• Hur långt har vi kommit med uppdateringar av andelstalen? 
• Besiktning av Trafikverket – anmärkningar, rättigheter/skyldigheter för 

 fastighetsägare (gäller både villa- och fritidshusägare) 
• Synpunkter om vägens skötsel m.m. 
• Övriga frågor, hör av er innan mötet till Ingemar 070 583 09 91 

 

Välkomna hälsar Ingemar Andersson, ordförande 
 
 

 
 

 

 

kl 15.30 Södra Vinöns Byalag årsmöte 
 
Härmed kallas alla som äger jordbruksfastighet på södra Vinön till årsmöte  
för Södra Vinöns byalag.  
 
Vi ska ha sedvanligt årsmöte men har också viktiga frågor att diskutera.  
 

• Tillgången till grus i grustaget, Vad ska vi använda gruset till? 
• Kan vi tänka oss att ha ett reningsverk för avloppet på föreningens mark.  
• Ska vi använda ”Nabba-grus” till ledningsdragningen för VA? 

 
Vi ser också fram emot smaskigt fika! 
 
Varmt välkomna önskar RoseMarie Hellén, ordförande 



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.    
 
 

 
 

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:- 
 
 

Semlor kan beställas alla dagar fram till påsk! 
                                                                                      Ring Sten Tel: 070-239 02 11 



VÅFFELSTUGAN HOS FAMILJEN JOHNSSON 

är öppen söndag den 29 mars mellan klockan 13.00 och 17.00. 

 

Vi bjuder på våfflor med tillbehör,  
kaffe, te eller saft. 

 
För att få lite hum om hur många som är intresserade, 
ring gärna någon dag innan så vi kan beräkna smeten.  

Tel 448011 eller 0703 547 654 

 

Alla är hjärtligt välkomna hälsar Ulf och Christina! 
 

 

 

Måla akvarell  

Akvarellkurs den 13 juni på Vinön med  
Anna Schyberg Hansen och Lena Hammarbäck  
 
Akvarellkursen är en heldag som passar både för dig som är 
nybörjare och dig som målat tidigare. Vi demonstrerar olika 
akvarelltekniker och ger dig individuell handledning.  

  

• Datum: lördag 13 juni 2020  
• Tid: 8.30 – 16.00. Tiderna är anpassade till när färjan går.  
• Plats: Vinöns Värdshus  
• Ta med eget material, utrustningslista får du via mejl vid anmälan.  
• Pris: 1250 kr. I priset ingår frukost, lunch och eftermiddagsfika.  

 
Anmälan och frågor om akvarellkursen   
Anmäl dig senast den 30 april 2020. Begränsat antal platser. Vid förhinder kan du överlåta din 
plats. Kom ihåg att uppge namn, mobil nummer och om du önskar specialkost eller har allergier.   
  
Kontakta oss Anna Schyberg Hansen 073-905 70 09, anna53_82@hotmail.com  
Lena Hammarbäck, 073-041 46 84, lenahammarback@yahoo.se   
 

Följ oss gärna på Instagram: schyberghansen och artgallery.lenahammarback.  
 
Vinön är Hjälmarens största ö. Färja till Vinön går från Hampetorp. 
Läs mer om Vinön, värdshuset och färjorna på Vinöns webbplats  www.vinon.se.  

 

mailto:anna53_82@hotmail.com
mailto:lenahammarback@yahoo.se
http://www.vinon.se/
https://www.flickr.com/photos/rockspindeln/13039274995
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


PIZZAOMELETT 

Vi slänger alldeles för mycket mat helt i 

onödan. Min pizzaomelett är som gjord för att 

tillsätta lite av varje som du har i kylen. Riv ner 

ostbiten som är för torr att skiva på mackan. 

Eller strimla de grönsaker som du gillar och 

som är i säsong. Omelett är en favorit som går 

snabbt och mättar på ett härligt sätt, gärna 

till nybakat bröd. 

4 port Ugn 200⁰ 

1 squash, medelstor ca 300 g 

1 gul lök 

2 msk olivolja 

200 g cocktailtomater 

6 ägg 

1 dl grädde 

salt, peppar 

1 vitlöksklyfta, finhackad 

1 msk finhackade färska örter, t ex persilja, 

timjan eller basilika (torkade går också bra 

men tänk på att ta lite mindre) 

50 g finriven ost, t ex parmesan eller 

Västerbotten 

Gör så här 

Ansa ändarna på squashen och dela på mitten.   

Skär i tunna skivor på längden. Skala och skiva 

löken i tunna skivor. Hetta upp en rejäl 

stekpanna som tål ugnsvärme och låt den bli 

riktigt varm. Tillsätt oljan och rosta 

squashskivorna i ett par minuter på varje sida. 

Ta upp och lägg åt sidan. Fräs löken i ett par 

minuter. Rör då och då och stek tills den 

mjuknat och fått lite färg. Sätt pannan åt 

sidan. Dela tomaterna i halvor. Knäck ner äggen 

i en bunke och vispa lätt samman med grädde. 

Krydda med lite salt och peppar och tillsätt 

finhackad vitlök och örter. Häll ner 

omelettsmeten i stekpannan och fördela ut 

squashskivorna. Toppa med tomater och riven 

ost. Baka i mitten av ugnen i ca 10 min tills 

omeletten stelnat och fått fin färg.  

Servera med bröd, oliver och sallad med god 

vinägrett. 

 

CRÊPES MED CHAMPINJONER OCH 

SKINKA 

4 port Ugn 200⁰ 

6 ägg 

3 dl vispgrädde 

2 msk fiberhusk 

1 krm salt 

smör till stekning 

250 g svamp 

1 lök 

200 g skinka eller kalkon 

1 dl crème fraiche 

cirka 100 g riven ost till gratinering 

Gör så här 

Vispa äggen fluffigt, blanda ner grädden, 

fiberhusken och salt och låt svälla i 15 minuter. 

Stek på medelvärme i rikligt med smör. Skiva 

svampen och hacka löken. Skär skinkan i 

strimlor. Fräs löken, svampen och skinkan i 

smöret. Tillsätt crème fraiche och smaka av 

med salt och peppar. Fördela fyllningen på 

crêpesen, rulla ihop och lägg dem sedan på ett 

ugnssäkert fat. Strö över riven ost och 

gratinera i ugnen tills osten fått en fin färg, 

cirka 10 minuter.  Servera med en god sallad. 

 

TAGLIATELLE MED CITRON OCH 

RÅSTEKT ZUCCHINI 

4 port 

4 portioner tagliatelle  

1 - 2 zucchini, à ca 300 g totalt 

4 msk olivolja 

flingsalt och svartpeppar 

vitlöksklyfta, finhackad 

1 citron, finrivet skal och pressad saft 

1 påse ruccola, ca 50 g 

50 g parmesan, finriven 

Gör så här 

Koka pastan enligt anvisningen på 

förpackningen. Dela zucchinin på mitten och 

skär i centimetertjocka skivor på längden. 

Hetta upp en rejäl stekpanna och låt den blir 

riktigt varm. Tillsätt hälften av oljan och stek 

zucchiniskivorna i omgångar tills de fått fin 

färg på bägge sidor. Krydda med lite flingsalt 

och svartpeppar. Lägg upp på ett fat. Hetta 

upp resten av oljan och stek finhackad vitlök i 

någon minut, under omrörning. Passa så att den 

inte bränns. Dra pannan från värmen och riv 

ner skalet på citronen med ett zestjärn, 

försök att inte få med det vita skalet som 

smakar beskt. Pressa även ner saften från 

citronen och krydda med lite flingsalt och 

svartpeppar. Tillsätt den kokta pastan och 

några matskedar av pastavattnet. Toppa med 

ruccola och finriven parmesan. Servera genast 

tillsammans med stekt zucchini. 
 



TIPS: Jag tillsätter alltid några matskedar av 

pastavattnet i pastasåsen. Eftersom 

pastavattnet innehåller stärkelse kommer det 

att göra såsen krämig och extra god i både 

konsistens och smak. 

 

WHISKYKYCKLING MED KLYFTPOTATIS. 

Här är såsen för alla whiskyälskare. Servera 

den krämiga såsen med kyckling i gratängform. 

Härligt gott med klyftpotatis och tomat. 

4 port Ugn 200⁰  

4 kycklingbröstfiléer 

1 tsk salt 

1 krm svartpeppar 

2 msk smör 

Whiskysås 

3 dl vispgrädde 

½ dl whisky 

½ dl japansk soja 

Garnering 

körsbärstomat på kvist 

färska örter 

Gör så här 

Putsa och krydda kycklingfiléerna. Bryn 

kycklingen i smör. Lägg kycklingen en smord 

ugnsform. Sås: Blanda grädde, whisky och soja 

och häll över kycklingen. Gratinera i nedre 

delen av ugnen ca 25 min. Låt några 

cocktailtomater steka med de sista tio 

minuterna. Garnera med kryddgrönt och 

servera med klyftpotatis. 

 

FISKARFRUNS LYXIGA FISKGRATÄNG 

6 port Ugn 225⁰ 

4 bit laxfilé, fryst och tinad 

400 g torskfilé, fryst och tinad 

4 dl vispgrädde 

200 g färskost (t ex philadelphia) 

2 msk koncentrerad hummerfond 

2 msk dill, hackad 

½ msk curry 

salt, peppar 

250 g körsbärstomater 

(gärna både gula och röda) 

Garnering 

skalade räkor (valfri mängd) 

Till servering 

ris (eller pasta eller kokt potatis) 

grön sparris, kokt (eller broccoli) 

Gör så här 

Skär fisken i 2 x 2 cm stora bitar, och lägg i 

en ugnsform. Vispa ihop grädde, färskost, 

fond, dill, curry, salt och peppar i en kastrull. 

Koka upp lite långsamt och ringla sedan såsen 

över fiskbitarna. Strö över tomaterna och 

ställ in i ugnen i ca 20 minuter eller tills fisken 

är klar och gratängen har fått fin färg. 

Toppa med räkor och servera med ris, pasta 

eller potatis samt sparris eller broccoli. 

 

RULLTÅRTA MED LAKRITS OCH HALLON. 

8 bitar Ugn 250⁰ 

Kaka 

3 ägg 

1½ dl strösocker 

1 tsk bakpulver 

1½ msk lakritspulver 

1 dl potatismjöl 

Hallonmaräng 

3 äggvitor 

¾ dl strösocker 

¾ dl florsocker 

250 g hallon, frysta och tinade eller färska 

Topping 

¼ påse krossad turkisk pepparkaramell, ca ½ 

dl 

Gör så här 

Klä en långpanna 30x40 cm med 

bakplåtspapper. Vispa ägg och strösocker vitt 

och pösigt med elvisp. Blanda ihop bakpulver, 

lakritspulver och potatismjöl i en bunke, sikta 

sedan ner i äggsmeten och vänd försiktigt ihop 

till en jämn smet. Bred ut smeten i långpanna 

och grädda i mitten av ugnen i 5–6 minuter. 

Stjälp sedan upp kakan på ett bakplåtspapper 

och dra bort de bakplåtspapper kakan har 

gräddats på. Låt sedan svalna helt. 

Hallonmaräng: Vispa äggvitorna till ett hårt 

skum med en elvisp. Tillsätt strösockret lite i 

taget och tillsätt sedan florsockret. Vispa till 

en fast och glansig maräng. Mosa hallonen med 

en gaffel och vänd ner i marängen, men spara 

ca 1 dl till dekoration. Bred ¾ av 

hallonmarängen över kakan och rulla ihop till en 

tajt rulle, ta hjälp av bakplåtspapperet när du 

rullar ihop. Bred sedan resten av 

hallonmarängen jämt över hela rulltårtan. 

Dekorera med resten av de mosade hallonen 

eller färska samt strö över krossad turkisk 

peppar. 

 

 
Ny månad, nya recept. Hoppas något faller i smaken. 

Smaklig måltid önskar Christina J 



       
 

                                                           
 
                                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! 

 
 

 1 söndag 10.00 
16 -17 

Gudstjänst i skolan Anna Fjällborg - kaffe 
Biblioteket öppet  

vecka 10 2 måndag   

 3 tisdag 18.00 Brandövning                                                                                                                                                   

 4 onsdag 18.30 Tjejträff 
 5 torsdag 12.30 Lunchservering i skolan – anmälan 
 6 fredag 09.00 Kyrkis 
  7 lördag   
 8 söndag 16-17 Biblioteket öppet                                                                    Internationella kvinnodagen   

vecka 11 9 måndag                                                                                               
                                                                                                                                          Sophämtning 

 10 tisdag   

 11 onsdag  
18.30 

Friskvårdsmassage Lena Magnusson - tidsbeställning 
Tjejträff  

 12 torsdag                                                                                                                      Kronprinsessans namnsdag                    

 13 fredag 09.00 Kyrkis 

 14 lördag   

 15 söndag 14.30 
16-17 

Styrelsemöte VKHF 
Biblioteket öppet 

vecka 12 16 måndag   

 17 tisdag                                                                                                         

 18 onsdag 14.30 
18.30 

Öppet hus i skolan  
Tjejträff                                                                                                      

 19 torsdag 12.30 Lunchservering i skolan -anmälan 
      20 fredag 09.00 Kyrkis                                                                                               Vårdagjämningen 
 21 lördag 14.30 Cirkeln ”Vinön förr” 

 22 söndag   
16-17 

Årsmöten i skolan vägsamfällighet och byalag, se kallelse! 
Biblioteket öppet                                                                            

vecka 13 23 måndag                                                                                                                            Sophämtning                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 24 tisdag   
 25 onsdag 18.30 Tjejträff                                                                                                     Våffeldagen 
 26 torsdag  Redaktionsmöte                                                                                                            
 27 fredag 09.00 Kyrkis 

 28 lördag  Pubkväll på Värdshuset 

 29 söndag 13-17 
16-17 

Våffelstuga hos familjen Johnsson 
Biblioteket öppet                                                               Sommartid börjar 

 30 måndag   
 31 tisdag   

April 
vecka 14 1 onsdag 18.30 Tjejträff                                                                                                           

 2 torsdag   
 3 fredag 09.00 Kyrkis 

 

 

mars 2020 
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