Några ord från redaktionen…
Vindarna äro i denna månad föränderliga, åska och
regnväder vanliga och vad augusti ej kokar, lämnar
september ostekt. Så säger bondepraktikan om
sommarens sista månad och enligt nutidens metoder
att förutspå väder talar allt för att bondepraktikan
kommer att få rätt.
I skrivandets stund det vill säga.
Pålitliga väderstationer siar nämligen om en varm
inledning med ett kallare avslut. Så för den som
fortfarande har semester eller sommarlov finns alltså
goda chanser till bra badväder i början av denna månad
och för den som är less på sol och bad väntar ostadigare
väder i slutet. Något för alla således!
Men, oavsett om man gillar att ligga på stranden och lapa sol eller sitta inne och kura i soffan
så kan man läsa Ö-bladet under tiden. Utöver sedvanlig information om kommande evenemang
och senaste nytt i VA-frågan innehåller detta nummer även en mycket viktig insändare om
trafiksäkerheten på Ön. Det och mycket annat!
Till sist vill jag, som i detta nummer gör debut som månadsredaktör, uppmana alla barn och ni
som har barn i er närhet att läsa sidan tretton som jag hoppas skall leda till att vi får ett nytt
inslag i Ö-bladet framöver, nämligen barnens egen sida.
Månadens redaktör Filippa Jennebo

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: Annonser den 20:e i varje månad och för övriga bidrag den 25:e i varje månad.
_____________________________________________________________________________________________________

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 bankgiro 190-1206
Det finns möjlighet att ge frivilliga bidrag till föreningen i en sparbössa i skolan eller använda SWISH till
hembygdsföreningen 123 396 25 29 - Tänk då på att skriva meddelande och avsändare!

Vinöns Kultur- och Hembygdsförening – information i augusti
Cyklar på Vinön
I julinumret av Ö-bladet berättade vi att vi har fått medel från Landsbygdsnämnden till inköp av
cyklar. Vi har även undersökt möjligheten att leasa cyklar men vi ansåg att det var ett alldeles
för dyrt alternativ.
Efter tre offertförfrågningar har vi nu tackat ja till en offert från Lindells sport i Örebro. Vi får
förhoppningsvis en leverans i början på augusti vilket innebär att vi skulle kunna komma igång i
slutet av sommaren med cykeluthyrning samt under hösten.
Det har varit mycket svårt att få tag på cyklar då många människor ”hemestrar” och har då köpt
cyklar.
I vår första leverans får vi 11 st cyklar klassisk Skanstull Olivia som är lämpade på grusvägar
(de har ett extra skydd för punktering), inklusive cykelkorgar och pakethållare.
2 st Hamax Zenith barnstolar samt 1 st Hamax Avendina cykelvagn för barn.
Cykelhjälmar får vi ta över från Rosies cykeluthyrning.
Vi undersöker även möjlighet att köpa in en tandemcykel men de har semesterstängt just nu,
en tandemcykel kan vara lämplig ur ett tillgänglighetsperspektiv med människor med olika
funktionsvariationer. Alla människor ska känna sig välkomna till Vinön.
Vi är en liten arbetsgrupp som ser över spelregler med bokningar samt att vi önskar placera
cyklar på olika ställen på ön. Återkommer med den informationen!
Vi har sparat en del av sökta medel till våren för att kunna köpa in ytterligare cyklar och då ev.
en tandemcykel.

Loppisen i bersån - Det blev en liten gemytlig och välbesökt loppis med vackert väder.
Många fynd gjordes säkert, precis som det ska vara.

Kommande evenemang
Melodikrysset 1 augusti - Vi träffas i bersån, medtag gärna egen penna!
Lyskväll alltid sista lördagen i augusti, 29 augusti i år.
Lyskvällen är avslutning på sommaren innan september som är första höstmånaden.
Läs mer om vad lyskväll är på annan sida!
Nästa styrelsemöte i VKHF är den 23 augusti.
Föreningens E-postadress: hembygdsforeningen@vinon.se

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19.
Folkhälsomyndigheten ansvarar för allmänna råd inom verksamhetsområdet
smittskydd och detta är en sammanfattning av de ny allmänna råden som trädde i
kraft den 13 juni 2020.

Här kommer några viktiga saker som alla kan göra:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt.
Välj ett färdmedel där du kan boka plats eller ett där du kan undvika trängsel.
Håll avstånd till andra på bussen, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna
färdmedel.
Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller
bröllop. När det gäller begravningar har Svenska kyrkan och Myndigheten för stöd till
trossamfund information om hur dessa kan genomföras för att förhindra smitta av
covid-19.
Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i
allmänna omklädningsrum.
Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du undviker platser där människor samlas
och att du begränsar dina fysiska kontakter.

Fortsätt jobba hemifrån i höst
I många verksamheter måste man befinna sig på sin arbetsplats t.ex. om man har jobb
inom servicesektorn eller arbetar inom vård- och omsorg. För att färdas så säkert som
möjligt är det viktigt att undvika trängsel under resan till arbetsplatsen.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att så många som möjligt även under
hösten arbetar hemifrån. Smittan är nu i avtagande men om våra kontakter åter ökar
finns en stor risk för en ny spridning under hösten.
Dessa rekommendationer gäller så länge som de allmänna råden gäller.
Råden gäller fram till 31 december 2020.

Tips från redaktionen!
På Folkhälsomyndighetens hemsida finns det information om vad som gäller för friska,
sjuka och isolerade. Där kan man även ladda ner små smarta tabeller som visar hur man
bör tänka i olika situationer om man blir osäker på hur vad rekommendationerna säger!

1 aug: Melodikryss i bersån kl 14.00

Månaden börjar med ännu ett Melodikryss.
Vi löser tillsammans ett klurigt kryss som P4:s melodikryssvinnare Gunilla Dahlén och Hans Ohlsson skapat.
Ett kryss kostar 30 kr, kontant eller SWISH, medtag egen penna.
Fina priser utlovas!

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 070-180 01 51

Föreningsmedlem
Övriga

KOSTNADER:
Pris/dygn:
250:500:-

Pris/vecka:
1.000:2.000:-

Vinöns kultur-och hembygdsförening, Swish nr 123 396 25 29

Vinöns café – i skolhuset
Förutom det vanliga fikautbudet finns bland
annat sallader, soppa och bakad potatis på
menyn. Självklart så har vi även matiga
smörgåsar, glass och godis.
En populär nyhet är smörgåsbakelsen.

SKAFFERIET i caféet
erbjuder olika basvaror, keramik
och presentartiklar.

Öppet 10-17 alla dagar
Varmt välkomna!
önskar familjen Wilhelmsson

Filips Skogsentreprenad
Utför trädfällning, röjning och
gräsklippning.
15 års erfarenhet av motorsåg och
röjsåg. Innehar F-skatt, motorsågskörkort och ansvarsförsäkring.
Rut-avdrag möjligt.

Ved finns till salu.

Fasadmålning och
fönsterrenovering
Jag utför fasadmålning och enklare
fönsterrenoveringar. Jag har F-skatt
och erbjuder ROT-avdrag.
Mina kontaktuppgifter:
Julia Ekblad Andersson
tel.nr 079-3436919
Mejl: julia.ekblad-andersson@hotmail.se

Kontakta
Filip Eriksson
076-7881938

Jag jobbar som sjuksköterska på halvtid,
och är därför inte tillgänglig alla dagar.
Om jag inte svarar på telefon så är det bara
att lämna ett meddelande så hör jag av mig
så fort jag får tillfälle.

Fisk och kräftor säljes på Norra Vinön 148
Tel 0703–100 654 Åsa Ödman

Ö-expert på Vinöbesök
Författaren Anders Källgård
besökte Vinön med sin familj
i mitten av sommaren under deras
LKL-resa, ”Lär känna landet”.
Resan är för de övriga en ”hemlig
resa”, det är bara reseledaren
Anders som vet vart färden bär.
Många öar ingår ofta i dessa resor,
helt naturligt för en person med ett
särskilt intresse för öar och som nu
ska uppdatera sin populära bok
Sveriges Öar.
Anders Källgård är läkaren som på sin fritid ägnar sig åt att skriva ”uppslagsböcker” om öar.
Det har blivit många böcker, bland annat boken om Sveriges öar, en om Norges öar och en bok om
Danmarks, Färöarnas och Grönlands öar.
Första utgåvan av Sveriges Öar kom ut 2005, andra utgåvan kom 2013 men är slutsåld sedan länge.
Nu satsar Anders på en tredje utgåva, med uppdaterade siffror på antalet helårsboende öbor och
annan fakta.
”Sveriges öar” är ett slags dokumentation av Ö-Sverige, en tjock bok som är en blandning av reseskildring, ö-berättelser (ofta ur öbornas eget perspektiv), ö-guide och ö-uppslagsbok – och dessutom,
tack vare Johnny Ahlborgs akvareller och teckningar, en vacker bok. Anders Källgård försöker få med
alla svenska öar som DELS saknar fast landförbindelse, DELS har haft fast bosättning någon gång
efter år 1900. ”Sveriges öar” kom ut första gången 2005, sedan 2013 – men den är nu slutsåld hos
bokhandlare och det är alltså dags för en ny uppdaterad utgåva. I 2013 års upplaga (som byggde på
befolkningssiffror från 2012) fanns det totalt 1271 öar: 392 som ännu var helårsbebodda och 879
”övergivna”, sådana som hade haft fast befolkning någon gång efter år 1900 men inte hade det 2012.
Från 2005 till 2012 avfolkades 50 svenska öar! Nu är frågan hur läget är idag, 2020.
- Det ska bli väldigt spännande att försöka ta reda på, säger Anders.
Läs gärna mer om Anders Källgård i Skärgårdarnas Riksförbunds tidning Vi skärgårdsbor, nr 1 2020.
Är du intresserad av att köpa boken Sveriges Öar från 2013 kan du kontakta mig, Eva Widlund på
Vinön. Skärgårdarnas Riksförbund har några böcker kvar i sitt lager.

Tack Johan och Annika för en grym sommar!
Nu tar vi snart över rodret och det med respekt.
Respekt inte bara för den fina service ni gett oss ö-bor
under sommaren utan också för en fin ny hemsida och
ett stort engagemang från er sida!

Vi ser fram emot att få träffa våra gäster
och mot att få servera höstiga grytor. Vi
ser även fram emot konferenser, möten
och en livfull säsong. Under vintern är vår
ambition att hålla öppet vissa helger och i
december dukar vi upp till julbord. Vinön
är en energigivande plats och det vill vi
bidra till.
Vi kommer ha öppet fredag-söndag hela
augusti och september, fr.o.m. fredag 21
augusti. Lördagen den 22 augusti bjuder
vi in till en kräftafton.
För olika gruppbokningar –
kontakta Mari på mari.stenbom@gmail.com

ÖPPET-tider på Värdshuset
under senare delen av augusti
Lunch: 11.00-16.00 fredag till söndag
Middag/pubafton: 18:00-22:00
fredag till lördag
Väl mött!
önskar Mari & Oscar med personal

Rapport från arbetsgruppen
Vatten och avlopp
Vi inom arbetsgruppen arbetar för närvarande
med att undersöka olika alternativ för kommande
gemensamhetsanläggning för både vatten och
avlopp. I dagsläget har fler lämnat in
intresseanmälningar för detta, cirka 120 st.
Detta är ett mycket stort projekt för Vinön då vi önskar att vi får en bra hållbar och
fördelaktig lösning utifrån ett miljö-, logistik- och ekonomiskt perspektiv.
Vi har utifrån ovanstående åter lyft frågan om ett eventuellt kommunalt ansvar för VAsituationen på Vinön till Tekniska förvaltningens ledningsgrupp via politiker och tjänstemän.
Frågan har lyfts om det skulle vara möjligt att koppla spillvatten från Vinön till
Odensbackens avloppsreningsverk då den ska byggas ut. Skulle det alltså vara möjligt
med en sjöledning till Hampetorps pumpstation och därefter ledas till Odensbacken?
Det behövs alltså en avvägning av vad som är mest fördelaktigt, samt en bedömning av
kommunalt ansvar och politisk vilja. Frågan kommer ändå att diskuteras igen vid ett möte
på Tekniska förvaltningen den 7 september. Förhoppningen är att vi får veta kommunens
strategi hur kommunen ska agera och det är avgörande hur vår process går vidare inom
arbetsgruppen.
I ett längre perspektiv kommer kommunen att vara skyldig att ta över ansvaret och driften
för vatten och avlopp oavsett vilken gemensamhetslösning/anläggning vi slutligen väljer.
Då är det mycket viktigt att vi tar stöd av en utbildad VA-konsult med lång erfarenhet när
det gäller projektering av VA-utbyggnaden på Vinön. Vi måste projektera allt rätt från
början så inte arbetet måste göras om den dagen kommunen ska ta över ansvaret.
Arbetsgruppen ska inom en snar framtid ha ett första planeringsmöte med en konsult.
Vi har också kontakter via Länsstyrelsen för att få goda råd i vår viktiga process.
Under hösten är vår vilja och ambition att kunna presentera konkreta förslag för VA samt
kostnader för varje enskild fastighetsägare. Därefter kan vi bilda en samfällighetsförening
där alla fastighetsägare som tackar ja till VA-lösningen blir delägare. Tidsplanen gäller
fortfarande att allt ovanstående ska vara klart 2022-11-30.
Miljö och hälsa går igenom samtliga inkomna avloppsdeklarationer just nu för att planera
för platsbesöken som kommer att utföras under vecka 36. De fastighetsägare som de
planerar att besöka kommer att få ett informationsbrev två veckor innan besöket.
Vänliga hälsningar från arbetsgruppen
via Birgitta

Trafiksituationen på Vinön
När man kommer till Vinön som vi har gjort i flera år, både via sjövägen och med färjan,
för att vi tycker det är en trevlig ö att vara på, gör man många iakttagelser som är rätt
skrämmande.
Som trafiklärare arbetar jag med trafiksäkerhet varje dag och jag blir mörkrädd när jag
ser ungdomar komma ner till bryggan på sina mopeder.
De flesta saknar nummerplåt vilket betyder att de är oregistrerade och vissa saknar
belysning men framförs ändå när det är mörkt.
Det är inte heller bara en person på mopeden utan det kan vara upp till tre personer i
alla åldrar och INGEN använder hjälm.
Min undran är hur föräldrarna kan tillåta detta? Trafikregler finns av en anledning och de
ska följas. Vinön är inget undantag.
Mestadels är det ungdomar som kör men det finns även vuxna som inte tar ansvar, som
framför sina mopeder utan hjälm på huvudet och efter att de har druckit alkohol.
De sitter nere på bryggan och dricker alkohol för att sen ta mopeden eller åka iväg i
bilen vilket vi såg nu i helgen. Finns det inte något risktänk?
Om det skulle hända en olycka med oregistrerade fordon med för många passagerare,
som dessutom har alkohol i kroppen, kan jag lova att det blir jättedyrt. Det finns inga
försäkringar som täcker detta.
För att framföra en AM-moped klass 1 säger lagen:
* Körkort
* Hjälm
* Registreringsskylt
* Trafikförsäkring
* Belysning både fram och bak
* En passagerare
* Ett oregistrerat fordon får bara framföras på inhägnat område, t ex ett motorområde.
Med detta vill jag att ni tar er en funderare på om det är värt det i slutänden.
Förr eller senare så är olyckan ett faktum om detta fortgår.
Var rädda om er och varandra!
Carina

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

Det är mycket trafik på
Vinön hela sommaren,
många husbilar och
motorcyklar åker över
ön ner till badet i norr.

Tjejträffarna startar 26 aug kl 18.00
Vi börjar med en träff vid skolan. Vi bestämmer då vad vi ska göra framöver,
förmodligen startar vi med promenader på samma sätt som tidigare under våren.

Välkomna gamla som unga!

TILL SALU
1 ankarboj med 2 st kedjor, 1,5 m långa,
400kr
1 vikbar rostfri badstege, 400kr
1 mossrivare/vertikalskärare, 500kr
Ulf Johnsson
0706 747 654

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

Ingen uppvaktning
Med tanke på rådande virusläge undanber jag
mig uppvaktning på min födelsedag nu
i augusti.
Med vänlig hälsning
Berthold Karlsson

VINÖNS HANTVERKSBOD
Boden vid Värdshuset har lite olika öppettider.
Oftast är den öppen lördag och söndag
beroende på väder och vad som händer på
Värdshuset. På Facebooksidorna ”Vinöns
anslagstavla” och ”Vinöns Värdshus” hittar du
aktuella tider. Om du inte tittar på dessa sidor
får du gärna ringa till mig. Har du gäster eller
vill besöka boden ändå kan du också ringa
mig så öppnar jag.
I boden finns Monicas betongkonst och
smycken, Christinas mattor och övriga textila
föremål, Lenas koppar och muggar i lera,
Ingrids barnbok om Vilgot, boken "Vinön Förr
och Nu", DVD-filmen "Öar i Hjälmaren",
Birgitta har mycket fina foton som man också
kan beställa. Är du lässugen har Carin ställt dit
böcker som du får ta med dig hem eller till
stranden utan att lämna tillbaka. Dessutom
finns nykokt saft, sylt och marmelad, till
exempel smultronmarmelad med vanilj och
björnbärsmarmelad med mörk choklad.

Välkomna på besök!
Kontaktperson Christina Johnsson,
019 44 80 11 eller 0703 547 654

Vi har ingen försäljning av frukostbröd under sommaren
men kaffetårtor och smörgåstårtor kan beställas alla dagar.
Pris:
kaffetårta
8 pers
200:10 pers
230:12 pers
260:15 pers
320:-

smörgåstårta
300:360:420:500:-

Välkommen!
hälsar Sten tel. 070 -239 02 11

Uppmaning till alla barn på Vinön!
Visst vore det skoj att kunna bläddra fram till barnens egen sida här i Ö-bladet?
En sida där ni barn själva har varit med och bidragit till innehållet!
Alla barn, oavsett om ni bor här året runt eller om ni bara bor här ibland, är
välkomna att inkomma med sina bidrag.
Förslag på vad denna sida skulle kunna innehålla är; ALLT som ni kan komma på!
Teckningar, dikter, boktips, egenskrivna sagor, tips på bra sidor
på internet, mellis-recept, lekar man kan leka när man har tråkigt,
roliga historier, spel-recensioner, korsord med mera, med mera.
Bidrag lämnas antingen i Ö-bladets blåa postlåda uppe vid skolan
eller via Ö-bladets egen mejladress: o-bladet@vinon.se

Lycka till!

Filippa, månadens redaktör

Denna kräfta har Maja Widlund målat.

Välkomna till “Vita husets”
Bed & Breakfast!
Alla årstider är vackra på Vinön, så vi håller
vårt Bed & Breakfast öppet året runt. Här på
sydöstra sidan av ön bor ni i ett eget litet hus
med åtta sängplatser. Lakan, badlakan,
frukost och städning ingår. Självhushåll kan
erbjudas om ni så önskar. Djur- och rökfritt.
Boka på telefon 073-290 50 20 eller e-post:
Birgitta.framtiden@live.se

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

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

När mörkret faller på ….
Sommaravslutning med gemensam lyskväll blir det den 29 augusti. Ta med
marschaller och något att äta/fika så ses vi vid Norra stranden vid 20-tiden.
Här finns bra möjligheter att hålla avstånd och ändå känna gemenskap. Vi
tänder sedan våra marschaller utmed stranden när det börjar skymma.
Var och en tar ansvar för att tända marschallerna på säkert
underlag och även ta hand om burkarna efteråt!
Vad är då ”lyskväll”?
Jo, sista lördagen i augusti tänder man marschaller kl. 20.00 utmed stränder, på bryggor, på kobbar och
skär. Lyskvällen har kommit till Sverige från Finland. Det är även vanligt i Baltstaterna. I Italien har man
en liknande tradition. Det var i Enånger, norr om Söderhamn, som man startade detta skådespel i Sverige
1993. Året därpå följde Söderhamns kommun efter. Sedan dess har fler och fler hakat på och det har nu
spridit sig utmed hela hälsingekusten. Utmed stränder, på stenar ute i vattnet, på såväl stora som små
öar lyser det för fullt av marschaller. Inne i Söderhamn kantas kanalen av marschaller. På senare år har
man kunnat läsa om lyskvällar på många ställen. Att lyskvällen sprider sig runtom i Sverige råder det
ingen tvekan om.
1999 var Sune och Eva på möte med Skärgårdarnas Riksförbund och fick då uppleva en fantastisk lyskväll
i Söderhamns skärgård. Detta måste vi kunna göra även i Hjälmaren, tänkte vi. Och året därpå, år 2000
tändes lysena runt om Vinön för första gången.

OBS: Tänk på att placera marschaller och facklor säkert!
Inga brända bryggor eller bänkar!
Håll koll på de marschaller du har placerat ut, ditt ansvar!
Glöm inte att ta hand om dem efteråt!
LYSKVÄLL 2020 - VKHF

TORSKRYGG MED ÖRTSLUNGAD POTATIS
OCH DILLSÅS
4 port
Ugn 175°
4 portionsbitar torskrygg
1 schalottenlök
salt
2 msk rapsolja
Sås
2 dl crème fraiche
3 msk hackad dill
1 citron, rivet skal & lite saft
1 msk riven pepparrot
salt, peppar
Servering
800 g potatis
2 dl hackad dill & persilja
100 g skalade räkor
Garnering
citronklyftor, dill, ev pepparrot
Gör så här
Lägg fisken i en smord ugnsform. Skala och
hacka schalottenlöken. Strö den och rikligt
med salt över fisken. Ringla över rapsolja.
Tillaga mitt i ugnen tills fisken är klar, ca 15
min.
Sås: Rör samman såsen och smaka av med salt
och peppar.
Servering: Koka potatisen. Slunga den kokta
potatisen i hackad dill och persilja. Servera
fisken med potatisen och skalade räkor.
Garnera med citronklyftor och dill. Riv ev över
lite extra pepparrot.
SMAKRIK KASSLERGRYTA
4 port
smör att steka i
500 g kassler
6 champinjoner
20 cm purjolök
1 röd paprika
2 vitlöksklyftor
2 dl grädde
2 dl mjölk
½ dl chilisås
2 dl crème fraiche (paprika o chili)
ev salt, svartpeppar
1 dl riven ost (gärna smakrik)
Gör så här
Skär kasslern i strimlor eller tärningar. Dela
svampen i bitar. Skölj och skiva purjolöken.
Skölj paprikan, som sen skärs i små bitar. Skala
och hacka vitlöksklyftorna. Fräs svampen i

smör till den får fin färg. Låt purjo, paprika
och vitlök fräsa med mot slutet, på
medelvärme, bara så att det mjuknar. Häll i
grädde, mjölk och chilisås. Tillsätt även créme
fraiche. Lägg i kasslern och låt koka upp.
Smaka av med svartpeppar och ev salt (kassler
är ju ganska salt i sej, så smaka dej fram). Låt
puttra 5 - 10 minuter. Lägg i osten och rör om
så att den smälter ner. Klart att servera.
Smaklig måltid!
KYCKLING
MED
KOKOSMJÖLK
OCH
NUDLAR
Rätten är inte så stark så den passar till alla i
familjen!
4 port
1 paket äggnudlar
1 purjolök
2 röda paprikor
600 g kycklingfiléer
1 msk olja
30 g asiatiska kryddor (frysta, torra)
1 burk kokosmjölk (à 400 ml)
1 lime
salt och peppar
Gör så här
Koka
nudlarna
enligt
anvisningen
på
förpackningen. Ansa och strimla purjolöken
och paprikan samt skär kycklingfiléerna i
strimlor. Bryn kycklingen i oljan, tillsätt
purjolök, paprika, kryddor och kokosmjölk. Låt
koka ca 8 minuter, smaka av med salt, peppar
och pressad limejuice.
BLOMKÅLSRISOTTO MED SAFFRAN OCH
RÄKOR
Lättlagad risotto på blomkål istället för ris!
Risotto passar lika bra som en fräsch förrätt
som till middag, servera gärna med ett riktigt
gott bröd.
4 port
Blomkålsrisotto
1,6 kg blomkål
500 gram sparris, färsk
2 msk smör
2 msk olivolja
1 gram saffran
2 msk fiskfond
2 tsk vitvinsvinäger
100 g parmesanost
340 g räkor i lake
2 krm salt

2 krm svartpeppar
Sallad
150 g sugarsnaps
300 g gurka
70 g bladspenat
Gör så här
Blomkålsrisotto
Finhacka blomkålen eller mixa den i en
matberedare till ett smul. Strimla sparrisen i
lite sneda bitar på längden. Fräs blomkålssmul
och sparris i smör och olja i en stekpanna i ca
3 - 4 min. Tillsätt saffran och fräs ytterligare
2 min. Tillsätt fiskfond och vinäger och fräs
ihop. Vänd ner riven ost och avrunna räkor.
Smaka av med salt och peppar.
Sallad
Dela sugarsnapsen på längden och tärna
gurkan. Blanda med spenaten i en skål. Servera
blomkålsrisotton tillsammans med salladen vid
sidan av.
TOMATMARMELAD, GÄRNA BLANDADE
FÄRGER
Passa på att lägga in sommarens smaker när
de smakar som bäst.
1 kg tomater, gärna blandade färger
2 röda chilifrukter
1 kanelstång
1 kg syltsocker
1 tsk vaniljsocker
Gör så här
Skålla, skala och skär tomaterna i tärningar.
Skölj, kärna ur och strimla chilin. Blanda allt
utom vaniljsockret i en tjockbottnad kastrull
och koka under omrörning i 7 - 8 minuter. Ta
grytan från plattan och skumma noga. Tillsätt
vaniljsocker. Häll upp marmeladen i väl
rengjorda burkar, gärna direkt från
diskmaskinen. Förslut och låt svalna. Förvara
svalt. Delikat till rostat bröd eller krämiga
ostar.
FORMFRANSKA
Snabbt lyxigt frukostbröd till
lördagsmorgonen
2 st
Ugn 200º
25 g jäst
5 dl vatten
1 dl mjölk eller havremjölk
2 msk honung
780 g vetemjöl special, ca 13 dl
1 tsk salt

Till pensling
ägg, vallmofrön
Gör så här
Smula ner jästen i degbunke. Värm vatten och
mjölk till 37 °. Slå på vätskan och lös upp
jästen. Tillsätt honungen. Häll på mjölet.
Bearbeta degen i 10 minuter i matberedare.
Tillsätt saltet. Bearbeta ytterligare 5 minuter.
Dela degen i två delar, sätt i två formar
vardera 1½ liter. Låt jäsa i formarna 60
minuter. Pensla med uppvispat ägg och toppa
med vallmofrön. Grädda i nedre delen av ugnen
30 - 35 minuter till de fått fin färg eller
innetemperatur på 98 °. Låt dem svalna innan
du skär upp dem.
BROWNIETÅRTA MED GLASS OCH
KOLASÅS
Festtårta med browniebotten, vaniljglass och
kolasås. Med bär på toppen får du en perfekt
kombination av sött, salt och syrligt!
Ugn 175º
125 g mörk choklad
100 g smör
3 dl strösocker
2 ägg
1 msk vaniljsocker
1 krm salt
1½ dl vetemjöl
Salt kolasås
1 dl ljus sirap
1 dl strösocker
1 dl grädde
1 tsk flingsalt
Garnering
5 dl vaniljglass
1 dl hallon
1 dl björnbär
Gör så här
Dela chokladen i bitar. Smält den och smöret i
vattenbad. Häll över det i en bunke. Tillsätt
strösocker och rör noga. Tillsätt ett ägg i
taget under omrörning. Rör ner vaniljsocker
och salt. Vänd försiktigt ner mjölet. Lägg
bakplåtspapper i en pajform med löstagbar
botten, 22 cm i diam, och häll i smeten. Grädda
längst ner i ugnen ca 25 min. Låt kallna. Sjud
kolasåsen i en kastrull tills den blivit lite tjock
men fortfarande är rinnig, ca 10 min. Garnera
tårtan med glass och bär. Ringla över
kolasåsen.
Smaklig måltid önskar Christina J

augusti 2020

vecka 32

vecka 33

vecka 34

14,00
16-17

Melodikryss i bersån på skolgården
Värdshuset Pubkväll med Jonas Amcoff
Biblioteket öppet

18.00

Brandövning

1

lördag

2

söndag

3

måndag

4

tisdag

5

onsdag

Värdshuset Moa Lignell

6

torsdag

Räkfrossa på Värdshuset

7

fredag

Värdshuset Pubkväll med King´s Cross Stringband

8

lördag

Värdshuset Pubkväll med King´s Cross Stringband

9

söndag

10

måndag

11

tisdag

12

onsdag

Värdshuset Lina Adolpsson - inställt

13

torsdag

Räkfrossa på Värdshuset

14

fredag

15

lördag

16

söndag

Värdshuset Pubkväll med Juno
Värdshuset Avslutning och Pubkväll med Musikquiz
Sista dagen med sommarvärdarna på Värdshuset
Biblioteket öppet

17

måndag

18

tisdag

19

onsdag

20

torsdag

21

fredag

22

lördag

16-17

H M Drottningens namnsdag

Biblioteket öppet
Sophämtning

16-17

Värdshuset öppet fred-sönd
14.30
16-17

Kräftafton på Värdshuset
Styrelsemöte VKHF
Biblioteket öppet

23

söndag

24

måndag

25

tisdag

26

onsdag

27

torsdag

28

fredag

Värdshuset öppet fred-sönd

29

lördag

30

söndag

10.00
16-17

Lyskväll, vi tänder marschaller utmed stränderna
Gudstjänst i bersån på skolgården Mikael Schmidt - kaffe
Biblioteket öppet

31

måndag

september

1

tisdag

18.00

Brandövning

vecka 36

2

onsdag

vecka 35

Sophämtning

18.00

Tjejträff – promenad Se annons!

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!

