


 

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 på gång, blåsippor, vitsippor och tussilago 

kämpar på trots kalla nätter. Tranorna hörs vida 

omkring kanske inte så vackert men härligt ändå. 

Det som är vackert är däremot alla små lamm, man 

blir så glad av att se dom skutta omkring. 
 

Vi är flera som går vandringsstigen och särskilt nu i 

coronatider kan man mötas på behörigt avstånd och 

ändå växla några ord. Även om vi inte är helt isolerade 

så är det bra att hålla sig på sin kant. Eftersom det har 

blåst mycket så har ett och annat träd fallit över 

vandringsstigen, tack till alla som hjälpt till att göra 

stigen framkomlig. På bilden syns hur Kim Mård har 

breddat stigen!  
 

Inomhus är frösådden igång, planering av sommarens odlingar pågår. Man kan se framför sig 

hur det kommer att växa i landet och så gott med egna grönsaker….. sen blir det inte alltid som 

man tänkt sig men då finns det förklaringar. För lite regn, för mycket regn, för kallt, för varmt och 

så vidare. 
 

I Ö-bladet denna månad annonseras en del aktiviteter med förbehåll att möten kan komma att 

ställas in eller hållas utomhus på grund av coronaviruset. Det vi kan göra i vår vardag är att 

tvätta händerna noggrant med tvål och vatten och inte träffas i stora grupper.  
 

Vi är många som undrat vad som repareras i färjeläget, Maj-Britt Wahlberg har kontaktat 

Färjerederiet och skrivit en artikel om detta. På framsidan ser vi hur Vinösund har satts i trafik, 

fotografen här är Petter Widlund. 
 

Tack till Victoria och Ellen som har skickat en hälsning från Sydkorea, intressant läsning om hur 

man hanterat Corona utbrottet där. 
 

GLAD PÅSK tillönskas Er alla från oss på redaktionen 

Mariann Karlsson / Månadens 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: 20 varje månad för annonser, 25 varje månad för övriga bidrag. 

mailto:obladet@vinon.se
http://www.vinon.se/
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        Vinöns Kultur- och Hembygdsförening – information i april 

 

Genomgång av brandsäkerheten i skolan. 

Vi kommer att ta hjälp av Brandservice för att se till att alla brandredskap fungerar. 

 

Lunchserveringen  i skolan är inställd under april. 

 

Årsmöte se annons  

På grund av rådande omständigheter med coronavirus och därmed 

myndigheternas uppmaning att inte träffas i större grupper inomhus så flyttas 

årsmötet fram till 16 maj och hålls på Värdshusets uteservering. 

 

Kallelsen till årsmötet kommer att skickas ut per post eller mail till alla medlemmar 

senast 3 veckor före årsmötet. Med kallelsen följer verksamhetsberättelsen samt 

ekonomisk rapport för 2019. Om ni inte fått kallelsen inom rimlig tid – kontakta  

Mariann Karlsson tel 070 17 15 138 eller mail mariann.karlsson123@gmail.com, 

det kan hända att vi inte har er adress. 

Påminner om medlemsavgiften för år 2020  

300 kr för familj, 150 kr för enskid medlem. 

Bankgiro 190-1206 

Swish 123 396 25 29 

OBS! Plusgirot är borttaget. 

Skriv Namn, adress och gärna E-postadress till medlemsförteckningen. 

 

Vårens ankomst firas vid Norra Badet kl. 20.00. 

Medan vi minglar vid brasan kan man köpa varm korv med bröd, kaffe och 
fikabröd vid Vinöns strandservering.  

Hembygdsföreningen säljer lotter med fina vinster. 
 
Vårtalet hålls av Åsa Ödman och sedan sjunger vi vårsånger tillsammans.  
 
Brasan kommer att placeras mitt på vändplan och man kan börja lägga ris i 
måttliga mängder ett par veckor innan. 
 

Varmt välkomna!  

 

 

 

 

 

Föreningens E-postadress: hembygdsforeningen@vinon.se 
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Nygårds rökeri och 

delikatesser  

röker lax till påsk 

Vi har Najad lax 

och varmrökt lax. 

Beställ så snart som möjligt 

tel. 0739 400061 

 

Tjejträffarna fortsätter i någon mån under april 2020 kl 18.00 

1 april - Vi går en promenad, tag gärna med matsäck! 

I övrigt bestämmer vi varefter hur det blir, utomhusaktiviteter kan man tänka sig, kom med 

förslag. Om vi håller oss friska kan vi träffas ute i friska luften så gott det går. Väder och vind 

styr hur, när och vad vi ska göra. 
 

Välkomna gamla som unga! 
 

Lunchservering i skolan i april-maj 
På grund av det aktuella virusläget ställs luncher under april in, troligtvis även i maj.  
Vi får återkomma i höst om alla är friska då.  

 
 

Vinöcirkeln - Studiecirkeln om Vinön förr 

är inställd under april och troligen även maj, återkommer med information om det blir någon 
mer gång under våren, annars ses vi i höst igen. 
 

Varmt välkomna då!  
Cirkelledare Eva Svensson 

 
 

Vinöns Bibliotek 
har öppet söndagar 16-17. 

Stängt påskdagen  

Välkomna hälsar Yvonne!  

 
 

Fotvård 

Inger Murstam kommer till  
Vinön torsdag 23 april. 
 

Tidsbokning   Tel 070-393 49 12

 

 

 

Kaffetårtor och smörgåstårtor  

kan beställas alla dagar 

Ring Sten Tel 070 239 02 11 

Pris:        Kaffetårta       Smörgåstårta 

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

 



Färjeläget pålas fast i berg  
när det repareras 
 

Ordinarie färjeläge på Vinön havererade den 
18 februari. Nu pågår reparationsarbete som 
beräknas var klart under senare delen av april. 
 
Färjeläget besiktigas vart sjätte år. Förra året var det dags igen. Färjerederiet fann att 
reparationer var nödvändiga. Bland annat hade fästanordningar till sponten rostat sönder på 
färjeläget på Vinön. Det gällde även färjeläget i Hampetorp. 
Arbetet på Vinön skulle enligt planerna påbörjas den 9 mars. 
 

Men innan dess fick rosten övertaget. Onsdagen den 18 februari upptäckte färjepersonalen 
att det inte gick att lägga till på ett säkert sätt med färjan på Vinön. Det berodde på att en 
hållare till en metallspont hade rostat sönder. 
- En metallspont hade åkt ut 70 centimeter från betongrampen och försvårade för färjan att 
lägga till, säger Ralf Sass, rederiingenjör, på Färjerederiet. 
Samtidigt med att sponten släppte rasade en lyktstolpe vid färjeläget. Båda händelserna kan 
ha samband med erosionsskador på vägbanken och kring färjeläget. 
– Nu fick reparationsarbetena på Vinön påbörjas tidigare än beräknat, säger Ralf Sass. 
En del av arbetet har bestått av grundundersökning, analys och ny konstruktion av 
förankringen. Dykare, anläggnings- och grundläggningsarbetare har anlitats. 
 
Vid undersökningen med dykare har man hittat berg under färjeläget där det är möjligt att 
förankra för bättre hållbarhet. Sista veckan i mars inleddes arbetet med att påla fast 
färjelägets betongramp i berget. 
– Vi har konstruerat nya pålar, ska borra hål i betongrampen och sätta ner pålarna mot 
berget, säger Ralf Sass. 
Slutligen ska ny asfalt läggas på vägbanken. Sedan är allt reparationsarbete förhoppningsvis 
klart. 
– Det blir en långsiktig lösning som kommer att hålla i minst 50 år, säger Ralf Sass. 
Under reparationstiden trafikeras Vinöleden via reservläget på Vinön. 

 
                        Text: Maj-Britt Wahlberg, foto: Catrine Neiler 

 
Fotnot: En spont är en stödkonstruktion av järn som häftar i andra spontar lodrätt och som har till 
uppgift att motverka eventuella förskjutningar i till exempel hamnanläggningar. 



Rapport från arbetsgruppen vatten & avlopp 
 

Var befinner vi oss nu i vår process? 
 

Ett arbetsgruppsmöte är inplanerat måndag den 20 april tillsammans med våra 

entreprenörer för att förbereda kommande stormöte. På detta möte ska vi få konkreta 

förslag till gemensamhetsanläggningar för både avlopp och vatten, kostnader samt 

tidsplaner. 

Efter telefonsamtal och mailkontakter med miljö & hälsa, Länsstyrelsen och 

Lantmäteriet måste följande göras: 

• Vi har fått ett muntligt besked från Länsstyrelsen att vi får använda sjövatten 

till vår planerade gemensamhetsanläggning, men bör även göra en skriftlig, 

vilket vi tänker göra. 

• Vi behöver skapa en samfällighetsförening samt att det är 

Lantmäteriemyndigheten som fattar beslut om gemensamhetsanläggningar. 

Detta bör vi göra skyndsamt på en särskild blankett då det är en kö för 

handläggningstid. Följande villkor ska vara uppfyllda: 

 

• Fördelarna med anläggningen ska överväga nackdelarna (främst ekonomiskt). 

• Anläggningen ska vara av väsentlig betydelse för varje fastighet som blir med i 

samfälligheten. 

• Opinionen bland delägarna ska mera allmänt vara positiv till att 

gemensamhetsanläggningen bildas, eller så ska argumenten emot 

gemensamhetsanläggningen inte vara beaktansvärda. Normalt brukar en VA-

anläggning uppfylla alla villkor. Fastigheter med en egen VA-lösning kan dock 

inte tvingas med i samfälligheten. Lantmätaren prövar var anläggningarna ska 

lokaliseras ifall det råder tvist om den saken. Vi kan redan nu upprätta 

skriftliga avtal med de markägare som berörs. Lantmäterimyndighetens beslut 

kan komma senare under förutsättning att vi är överens. 

Förrättningskostnaderna kan bli i storleksordningen några få tusen kronor per 

delägarfastighet om vi blir omkring 100 delägare. 



• Miljökontoret har precis påbörjat arbetet 

med faktisk planering för inventering av 

Vinöns avlopp. Under april/maj månad 

kommer samtliga fastighetsägare att få en 

deklarationsblankett där de samlar in 

uppgifter om befintliga anläggningar på ön, 

med ett följebrev som förklarar varför de 

behöver få in ifyllda deklarationer till 

Miljökontoret, och hur processen kommer 

ske vidare under sommaren, med 

platsbesök för vissa t.ex. Alla som inte har 

avlopp som är godtagbara enligt 

lagstiftningen kommer att få krav att 

åtgärda dessa, och en av de möjliga 

åtgärderna är då att koppla sig till den 

tänkta stora gemensamma anläggningen. 

För de som inte har godtagbara avlopp idag och som inte vill vara del i den 

gemensamma anläggningen, kommer en separat ansökan för en egen enskild 

avloppsanläggning att krävas. 

 

 

Inbjudan till stormöte 

Datum:  Lördag den 16 maj 

Tid:  Kl. 13.30 

Plats:  Uteserveringen på Vinöns värdshus 

Dagordning: Presentation av konkreta förslag till 

gemensamhetsanläggningar för vatten & avlopp, 

kostnader och tidsplaner 

Övrigt: Det kommer att finnas möjlighet att köpa kaffe/the 

samt kaffebröd och smörgås. 

 

Varmt välkomna hälsar arbetsgruppen via Birgitta 



Information om möjlighet till massage 
 

Jag och Leif har satt oss i självvald karantän, så att vi har koll på att vi 
inte för med oss smitta innan vi åker ut till Vinön, av hänsyn till de äldre. 
Vi besöker inte affärer och liknande, och vi kommer att vara på ön. 
Jag erbjuder massage eller fotbehandling till dig som inte har kontakter 
utanför ön och är frisk från minsta förkylningssymptom. 
 

Boka tid genom att ringa 072 1502222 så bestämmer vi lämplig tid.  
Det kommer att behövas intresse från 3 personer per tillfälle för att jag ska kunna boka skolan och 
betala hyra, sociala avgifter och moms. 
 

Antalet begränsas i april till 5 personer per dag. 
Jag kommer att ytdesinficera noga mellan varje person och ha en halvtimmes paus mellan tiderna. 
 

Första möjligheten är 8 april Andra möjligheten är 22 april 
 

Välkommen! 
Lena Magnusson 
 

 
 

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 

 

 

Kallelse till årsmöte Norra Vinöns byalag ekonomiska förening 
 

Eftersom det är vår och en del annat i luften förläggs årsmötet inte inne i skolan utan i bersån. 

Vi hoppar över fika den här gången. 

 

Annars är allt som vanligt: anmäl ärenden till styrelsen två veckor innan mötet och revisorerna 

förväntas ha sina papper klara. 

 

Välkomna 1 Maj kl 17! / Johan 
 

PS/Markägare längs Storaholmsgatan förväntas ordna med röjning på eget initiativ. DS 
 



En vardagshändelse på Vinön 

 

Under den här veckan (12) när Ingemar var och 

vittjade sina ryssjor vid Götarsvik så hade dessvärre 

en utter simmat in i redskapet och drunknat. Det var 

en hona som troligtvis var dräktig. 

Vid två års ålder är honorna könsmogna och kan para 

sig. Brunsten inträffar främst under februari-april hos 

de svenska uttrarna. Efter ca 60 dagars dräktighet 

föder honan en till sex ungar i ett gryt nära vatten. 

Uttern lever vid större vattendrag eller havet och är 

väl anpassad till denna miljö. Tack vare att näsborrarna sluts när den dyker kan 

uttern simma under ytan upp till fem minuter. Uttern är helt anpassad till ett liv i 

vatten. De tillbringar stora delar av dagen i boet och lever av fisk, grodor, insekter, 

fåglar och små däggdjur. 

På 1950-talet ökade halterna av PCB kraftigt i de svenska vattendragen. Detta 

drabbade många arter hårt, så även uttern. Arten fridlystes 1968. 

Ingemar tog med sig uttern hem och ringde till Johan Nilsson för att rådfråga honom 

hur han borde agera. Ingemar var tvungen att ringa polisen då uttern tillhör Kronans 

vilt. Polisen kom till Vinön och hämtade uttern för att köra den till polisens frys. 

Därefter ska uttern transporteras till SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) för 

obduktion. SLU utvecklar genom utbildning, forskning och miljöanalys kunskapen om 

de biologiska naturresurserna och människans hållbara utveckling. Om möjligt 

önskar Ingemar få tillbaka uttern för att skicka den vidare till en konservator. 

                      

Text och foto: Birgitta Å A 



Hej Ö-bladet!  

Här kommer en hälsning från Seoul i Sydkorea där 

jag och min familj bor sedan augusti förra året. 

Sydkorea blev tidigt hårt drabbat av coronavirusets 

framfart och jag tänkte att det därför kunde vara 

intressant att dela lite information om hur man 

hanterat sjukdomsutbrottet här. Min dotter Ellen 

skriver också och berättar om hur det är att gå i 

hemskola. 

 

Det första fallet av covid-19 konstaterades i Sydkorea den 20 januari och från mitten av februari 

ökade antalet nya fall väldigt snabbt för att i dagsläget uppgå till drygt 9 000 personer. 139 

personer har i skrivandets stund avlidit till följd av coronaviruset. Ca 70 procent av dem som 

insjuknat bor i samma stad och en stor del av alla som smittats tillhör samma kristna församling. 

Sydkorea har till dagens datum utfört ca 400 000 test. De senaste två veckorna syns en tydlig 

inbromsning i antalet nya fall och ligger nu på ca 100 per dag.  Det är dock för tidigt att blåsa 

faran över. Många av dem som nu diagnosticeras med coronaviruset kommer med flyg från 

Europa och USA.  

 

Precis som i Sverige kretsar den samhälleliga debatten i Sydkorea nästan uteslutande kring 

coronavirusets utbredning. De flesta möten, konferenser och andra evenemang har ställts in eller 

skjutits på framtiden. Alla skolor är stängda sedan flera veckor tillbaka men vi hoppas att barnen 

ska kunna gå tillbaka till sin skola den 6 april. Även museum, sporthallar, museum och liknande 

håller stängt. De förebyggande åtgärder som vidtagits har dock inte handlat om nedstängning 

eller isolering av städer eller tvingande restriktioner av rörelsefriheten. Myndigheterna har istället 

agerat enligt devisen att testa många människor för att därigenom spåra de smittade och behandla 

sjukdomssymptomen på ett tidigt stadium. Därtill kommer ett avancerat övervakningssystem, 

GPS-spårning av smittade, självdiagnosticeringsappar och ett stort inslag av eget ansvar från 

sydkoreanerna. De som kan arbetar hemifrån, undviker att resa med allmänna 

kommunikationsmedel och i princip alla använder ansiktsmasker. 

 

Det finns säkert många anledningar till att antalet smittade av 

coronaviruset minskar och att dödssiffran är relativt låg i 

Sydkorea men landets enorma testkapacitet och tidiga åtgärder är 

bidragande faktorer. Testerna i Sydkorea är förutom allmänt 

tillgängliga också relativt billiga och snabba. Trots att situationen 

fortfarande är osäker framhålls Sydkorea alltmer som en förebild 

för hur andra länder kan hantera, begränsa och behandla viruset. 

Alla länder är såklart olika och det finns nog ingen lösning som 

passar alla men med det sagt finns det sannolikt många lärdomar 

att dra från det sydkoreanska förhållningssättet. Sverige och 

andra drabbade länder lär ha anledning att noga följa hur den 

sydkoreanska erfarenheten av coronaviruset utvecklas. 



För att få en paus från verkligheten har vi tillbringat 

några dagar på utflykt i de södra delarna av Sydkorea. 

Skickar med några bilder från körsbärsblomning och en 

teplantage. Med hopp om att ni alla håller er friska önskar 

jag er en trevlig vår trots allt. Nu är den bästa tiden att 

vara ute i naturen! 

Hälsningar, 

Victoria Rhodin Sandström 

-------- 

Jag heter Ellen och jag bor i Seoul i Sydkorea. Jag går i trean, skolan heter Seoul Foreign 

School. Min skola har stängt för coronaviruset så nu gör jag hemskola. Det är väldigt 

tråååkigt, jag gillar inte hemskola alls. Jag brukar börja med matte för jag brukar göra det 

värsta först och jag hatar matte. Sen gör jag någonting som heter UOI det står för Unit 

Of Inquiry. I UOI så lär jag mig hur kroppen fungerar. Efter UOI så skriver jag och sen 

efter det så läser jag. Mellan matte och UOI så får jag mellanmål. Jag brukar få lite frukt 

och en granolabar. Jag brukar göra klart min skola väldigt snabbt så sen har jag 

supermycket fritid.  

När jag har mycket fritid så brukar jag leka med min hund Baby, baby betyder bebis på 

engelska. Jag brukar också leka med mina kompisar. De heter Phoebe, Abby och Haley. 

Jag brukar leka med de på en lekplats som ligger i Yunhee Manor. Abby och Haley är 

syskon de bor i Yunhee Manor. 

Och ibland går jag ut och spelar fotboll med min pappa Mikael och min bror Oscar. Du 

vet Phoebe, jag brukar leka med henne inne också. Vi leker med LPS, det är väldigt kul. 

LPS står för Littlest Pet Shop. De är små djur. Jag fick mina från min kusin Elsa, hon är 

väldigt snäll. Jag saknar mina klasskompisar supermycket men inte så jättejättejättemycket 

för Phoebe är min bästa vän och hon bor inte alls långt bort. 

Hälsningar från Ellen. 

 

 
 

Månadens ros! 

Varmt TACK till Christina och Ulf 

Johnsson som har klätt om 26 stolar 

i ”blå salen” på Vinöns värdshus!  

Det blev så fint och vi är så nöjda! 

 

                             Hälsar Birgitta och Ingemar samt Mari 

 



 



På grund av rådande omständigheter med coronavirus och 

därmed myndigheternas uppmaning att inte träffas i större 

grupper inomhus så flyttas årsmötet fram till 16 maj och hålls 

på Värdshusets uteservering. Detta för att också möjliggöra 

för våra medlemmar 70+ att vara med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kallelse till årsmöte 
i Vinöns Kultur- och hembygdsförening 

lördag 16 maj 2020 kl 11.00 på Värdshusets uteservering  
 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
Särskilt ärende: Reparation av missionshusets innertak 

Föreningen bjuder på kaffe och smörgåstårta. 
 

Välkomna! 
Vinöns Kultur- och hembygdsförening 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Östra vägsamfällighetens 

årsmöte hölls i strålande 

sol i bersån i år.  



GRILLADE ROTFRUKTER MED HALLOUMI 

OCH BASILIKADIPP 

En varm och mättande vegorätt som sätt färg 

på vardagen. Smaklig måltid! 

4 port Ugn 200⁰ 

Basilikadipp 

½  vitlöksklyfta, liten 

½ kruka basilika 

1 krm svartpeppar, malen 

½ tsk flingsalt 

½ dl olivolja 

½ citron 

1 tsk honung 

1 msk balsamvinäger, vit 

Grillade rotfrukter 

4 msk olivolja 

1 msk honung  

3 vitlöksklyftor 

1 sötpotatis 

2 tsk flingsalt 

250 g palsternacka 

300 g rödbetor 

2 msk färsk ingefära 

2 krm svartpeppar, malen 

Sallad 

1 paprika 

½ salladshuvud 

Stekt halloumi 

1 msk olivolja 

2 förpackning halloumi 

Gör så här 

Grillade rotfrukter: 

Skala och skär sötpotatis, rödbetor, palster-

nacka och morot i mindre bitar. Skala och riv 

ingefära och vitlök. Massera in alla 

rotfrukter ordentligt med olja, honung, salt, 

peppar, ingefära och vitlök. Rosta i ugn ca 30- 

35 min. 

Basilikadipp 

Skölj basilikan. Lägg alla ingredienser i en 

mixerkanna och mixa ihop till en slät sås med 

hjälp av en stavmixer. 

Sallad 

Skölj salladen och paprikan och dela dem i 

mindre bitar. 

Stekt halloumi 

Skär halloumin i skivor. Hetta upp en 

stekpanna med lite olja och stek halloumin på 

båda sidor tills de fått fin gyllenbrun färg. Ta 

ut rotfrukterna och blanda upp med sallad 

och paprika. Lägg upp på ett fat och lägg de 

stekta halloumiskivorna över. Servera med 

basilikadipp. 

 

HAVETS WALLENBERGARE MED ÄRTOR 

OCH POTATISMOS 

Wallenbergare på lax och torsk serverade 

med klassiska tillbehör som potatismos och 

gröna ärtor. Använd fisk som är halvfryst när 

du mixar så håller den ihop bättre. 

4 port 

400 g torsk, i tärningar, halvfrysta 

200 g lax, i tärningar, halvfrysta 

1 ägg 

3 dl vispgrädde 

2 tsk épice riche 

1 citron, skalet 

1 tsk cayennepeppar 

2 - 3 dl pankoströbröd 

salt 

smör, till stekning 

olja, till stekning 

Potatismos 

600 g mjölig potatis 

1½ dl mjölk 

150 g smör, tärnat 

1 muskot 

Ärtor 

200 g frysta ärtor, tinade 

25 g smör 

2 salladslökar, tunt skivade 

Garnering 

dillvippa, citron, klyftor 

Gör så här 

Potatismos 

Skala och koka potatisen mjuk i saltat vatten. 

Pressa och blanda med mjölk och smör. Smaka 

av med lite riven muskotnöt och salt. 

Wallenbergare 

Mixa fisken med salt. Häll i ägg, grädde och 

kryddblandning épice riche samt cayenne-

peppar. Mixa snabbt så färsen går ihop. 

Blanda i finrivet citronskal. Smaka ev av med 

mer salt. Forma fyra biffar, blöt händerna 

med kallt vatten så går det lättare. Panera 

försiktigt i panko och stek på medelvärme i 

smör och olja till fisken är klar. 

Ärtor 

Smält smöret i en liten kastrull. Tillsätt ärtor 

och salladslök och vänd runt. Krydda med salt. 

Ta från värmen. Servera fiskbiffarna med 

mos och ärter. Garnera med citronklyftor och 

dillvippor. 

https://www.tasteline.com/ingrediens/vitlokar/
https://www.tasteline.com/recept/basilika/
https://www.tasteline.com/ingrediens/svartpeppar/
https://www.tasteline.com/ingrediens/flingsalt/
https://www.tasteline.com/ingrediens/olivolja/
https://www.tasteline.com/ingrediens/citroner/
https://www.tasteline.com/ingrediens/honung/
https://www.tasteline.com/ingrediens/balsamvinager/
https://www.tasteline.com/ingrediens/olivolja/
https://www.tasteline.com/ingrediens/honung/
https://www.tasteline.com/ingrediens/vitloksklyftaor/
https://www.tasteline.com/recept/sotpotatis/
https://www.tasteline.com/ingrediens/flingsalt/
https://www.tasteline.com/ingrediens/palsternackaor/
https://www.tasteline.com/recept/rodbetor/
https://www.tasteline.com/ingrediens/ingefara/
https://www.tasteline.com/ingrediens/svartpeppar/
https://www.tasteline.com/recept/paprika/
https://www.tasteline.com/ingrediens/salladshuvud/
https://www.tasteline.com/ingrediens/olivolja/
https://www.tasteline.com/recept/halloumi/


Tips! Épice riche är en kryddblandning som 

kocken Tore Wretman skapade. Du gör den 

lätt genom att blanda 1 del mald kryddpeppar 

med 1 del mald nejlika, 1 del mald muskotnöt 

och 2 delar mald vitpeppar.  

 

TORSKRYGG MED ÄGG, RÄKOR OCH 

DILLMAJONNÄS 

Underbart god rätt med torskrygg som 

tillagas på låg värme i ugnen. Till den serveras 

löskokt ägg, räkor och en knalligt grön 

majonnäs som du gör på egengjord dill- och 

spenatolja.  

4 port Ugn 100⁰ 

600 g torskrygg, färsk el tinad fryst 

4 ägg 

300 g färska räkor, skalade 

4 klyfta citron 

dillvippa, till garnering 

körvel, till garnering 

olivolja 

salt, peppar 

Dillolja 

1 knippe dill 

50 g babyspenat 

4 dl matolja, gärna ljummen 

Dillmajonnäs 

ca 2 - 3 dl dillolja (se ovan) 

2 äggulor 

1 msk vitvinsvinäger 

Gör så här 

Skär torsken i portionsbitar. Salta och 

peppra. Lägg dem i en ugnssäker form och 

blanda med olivolja. Täck med plastfolie. 

Tillaga i ugnen tills innertemperaturen är 45 

- 56⁰. Lägg äggen i en kastrull och låt koka 

upp. Låt småkoka ca 4 minuter. Häll av och 

skala direkt i iskallt vatten. 

Dillmajonnäs 

Börja med att göra dilloljan. Mixa spenat, dill 

och olja i en mixer ca 2 - 3 minuter. Sila 

genom finmaskig sil. Fortsätt med 

majonnäsen. Vispa ihop äggulor och vinäger. 

Vispa i den gröna oljan. Börja droppvis och 

därefter i en tunn stråle. Smaka av med salt. 

Servera torsken med dillmajonnäs, ägg och 

räkor. Garnera med citron, dillvippor och 

körvel. Nykokt potatis smakar gott till. 

 

 

 

 

TORTELLINIGRATÄNG 

Barnvänlig middag i en form, så enkelt! I den 

här vegetariska tortellinigratängen är det 

tillsatt tacosås, något som de flesta barn 

älskar. Servera med en fräsch sallad. 

4 port Ugn 200⁰ 

65 gram bladspenat 

1 msk  smör 

500 gram krossade tomater 

1 dl crème fraiche naturell 

1 burk tacosås, á 230g 

3/4 tsk salt  

2 krm svartpeppar 

2 krm paprikapulver 

500 gram färsk tortellini 

100 gram parmesanost 

Gör så här 

Fräs spenaten i lite smör tills den blivit blank. 

Blanda ihop krossade tomater med crème 

fraiche, tacosås, salt och peppar samt 

paprikapulver. Häll över tortellinin i en 

ugnsfast form. Häll över tomatblandningen 

och den frästa spenaten, blanda om 

ordentligt. Toppa gratängen med riven ost 

och grädda i ugn ca 20 minuter, tills pastan är 

mjuk. Servera med sallad. 

 

FATTIGA RIDDARE MED VARMA BÄR 

En smörgåsklassiker som är ett klassiskt 

mellanmål. 

4 port 

2 ägg 

2 dl mjölk 

2 tsk strösocker 

4 skiva lantbröd 

(dagsgammalt) 

4 msk pistagenötter, grovt hackade 

flytande margarin, att steka i 

strösocker, att strö över 

malen kardemumma, att strö över 

2 dl frysta hallon 

2 dl frysta blåbär 

2 msk strösocker 

Gör så här 

Vispa ihop ägg, mjölk och socker i en skål. 

Vänd brödskivorna först i äggsmeten och 

därefter i de hackade nötterna. Stek 

brödskivorna i margarin. Strö på socker och 

kardemumma. Värm hallon och blåbär i en 

kastrull. Smaka av med lite socker. Servera 

fattiga riddare med varma hallon och blåbär. 

 

Så var det dags igen för månadens recept. Ni som 

har tillgång till gös, prova gärna att byta ut 

torsken. Kanske blir det ännu godare. 

Smaklig måltid önskar Christina J 

https://www.tasteline.com/recept/spenat/
https://www.tasteline.com/ingrediens/pistagemarangtarta-med-citron-och-passionsfruktscurd-2__trashed/
https://www.tasteline.com/ingrediens/krossade-tomater/
https://www.tasteline.com/ingrediens/creme-fraiche-naturell/
https://www.tasteline.com/ingrediens/tacosas/
https://www.tasteline.com/ingrediens/salt/
https://www.tasteline.com/ingrediens/svartpeppar/
https://www.tasteline.com/ingrediens/paprikapulver/
https://www.tasteline.com/ingrediens/farsk-tortellini/
https://www.tasteline.com/ingrediens/grana-padano/


 

 

 
 

vecka 14 1 onsdag 18.00 Tjejträff - promenad med matsäck 

 2 torsdag   

 3 fredag 09.00 Kyrkis 

 4 lördag   

 5 söndag 
14.30 
16-17 

Styrelsemöte VKHF   
Biblioteket öppet 

vecka 15 6 måndag                                                                                                    sophämtning 

 7 tisdag 18.00 Brandövning 

 8 onsdag 18.30 
Massage eller fotbehandling Lena Magnusson OBS! Tidsbeställning 
Tjejträff  

 9 torsdag                                                                                                    Skärtorsdagen 

 10 fredag                                                                                                                Långfredagen 

 11 lördag 11-17 Påsköppet på Värdshuset                                                             Påskafton                                                     

 12 söndag 11-17 Påsköppet på Värdshuset.                                                           Påskdagen              

vecka 16 13 måndag 10.00 
Påskvandring från färjeläget till skolan- 
Gudstjänst i bersån Mikael Schmidt och Håkan Isacsson        Annandag påsk      

 14 tisdag   

 15 onsdag 18.30 Tjejträff 

 16 torsdag   

 17 fredag 09.00 Kyrkis 

 18 lördag   

 19 söndag 16-17 Biblioteket öppet                                                                                                       

vecka 17 20 måndag                                                                                                    sophämtning 

 21 tisdag   

 22 onsdag 18.30 
Massage eller fotbehandling Lena Magnusson OBS! Tidsbeställning 
Tjejträff  

 23 torsdag  Fotvård OBS! Tidsbeställning 

 24 fredag 09.00 Kyrkis 

 25 lördag 18.00 Pubafton på Värdshuset 

 26 söndag 16-17 Biblioteket öppet                                                                                                       

vecka 18 27 måndag   

 28 tisdag   

 29 onsdag 18.30 Tjejträff 

 30 torsdag 20.00 
                                                                                           Valborgsmässoafton 

Valborgsmässofirande                                                             Kungens födelsedag 

maj 1 fredag 17.00 Årsmöte Norra Byalaget                                                                   Första maj 

 2 lördag   

 3 söndag   

 

Observera! 

Möten och övriga aktiviteter som annonseras i kalendariet kan komma att 

ställas in eller flyttas fram beroende på coronaviruset. Håll utkik på 

anslagstavlorna eller kontakta ansvarig för mötet!  
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