


____________________________________________________________________________________________________ 
 

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. Som medlem 
kan man få utdelning i postlådan på ön eller få den som e-post. Önskar någon få tidningen skickad till en annan 
adress går det bra om man lämnar adresserade och frankerade kuvert med dubbelt porto och märkta med  
de månader som man vill ha tidningen. Då kan redaktionen lätt stoppa ner ett exemplar av ett Ö-blad i färdiga 
kuvert och lämna till lantbrevbäraren. 
 

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 nr. 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…  
 

September blev en varm månad och vi kunde njuta av 
rena sommarvärmen med runt 20 grader, men nu är 
nog sommaren definitivt slut för den här gången och vi 
får njuta av oktober som kan vara så vacker med 
sprakande färger i naturen och den där krispiga luften 
som är så skön. Så nu får vi passa på att vara ute i 
naturen och njuta innan den mörka november kommer 
om en månad. Vi får även hoppas på en hel del regn 
pga den oroväckande låga vattennivån i sjön. Färjan tar 
nu bara 40 ton. Om det kan du läsa i månadens Ö-blad. 
 
Det här numret handlar om lite av varje, precis som vanligt. 
 
Mari och Oscar är i full gång med värdshuset och det ser så trevligt ut nu när det lyser och 
är aktiviteter där. Vi hoppas bara att coronan drar iväg så de slipper restriktionerna som 
den innebär. Läs deras program för oktober! Den fina bilden på värdshuset är tagen av 
Anna-Lotta Neiler. 
 
På Ö-bladets framsida ser vi lilla Ebba som är duktig hundvakt och går promenader med 
Alice. 
 
Vi kan även läsa om att en ny liten vinöbo är född. 
 
TACK alla som bidragit till detta Ö-blad! 
 
Trevlig läsning önskar månadens redaktörer 
Maj och Catrine  
 

 

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. 

mailto:obladet@vinon.se
http://www.vinon.se/
mailto:o-bladet@vinon.se


 

 

 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 

information i oktober 

 

Missionshuset 

Landsbygdsnämnden har beviljat ett bidrag på 359 750 kr till renovering och isolering 
av innertaket i Missionshuset. Tack! 
Vi hoppas att renoveringen kan börja i höst och det innebär att vi måste röja ur allting 
för att bereda plats för arbetet. 
Då behöver vi alla frivilliga krafter som finns för att flytta ut bänkar, ta ner gardiner osv. 
Anmäl er till Birgitta Åberg Andersson tel 073 290 50 20 eller birgitta.framtiden@live.se 
 

Årstidskalender  
Vi vill göra en kalender med foton från Vinön från olika årstider tagna av privatpersoner. 
Tanken är att den ska vara klar till julmarknaden för försäljning. 
Skicka foton till hembygdsforeningen@vinon.se senast 20 oktober. 
 

Vedeldad bastu  

Önskemål finns om en bastu att hyra för medlemmar. Vi undersöker olika förslag,  
mer information längre fram. 
 

Vinön får en ny välkomstskylt 

Vi har beställt och fått en ny välkomstskylt, som ska ersätta den nuvarande som alltmer 
blåser sönder. Skylten är finansierad via Landsbygdsnämnden. 

Vem/vilka kan hjälpa till att gjuta socklar att skruva fast skylten i? Ta kontakt med  
Rita på 0707-72 11 00, skylten finns nere hos oss på Stora holmen.  

 

Lunchserveringen startar i oktober se annons 

Viktigt att vi rättar oss efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
 
Nästa styrelsemöte är den 25 oktober. 

Föreningens E-postadress: hembygdsforeningen@vinon.se 
 

    
                 Landsbygdsnämnden 

mailto:hembygdsforeningen@vinon.se
mailto:hembygdsforeningen@vinon.se


BEGRÄNSAD MAXVIKT PÅ FÄRJAN 

Färjerederiet har tvingats begränsa 

maxvikten på färjan till 40 ton.  

Allt beroende på det låga vattenståndet 

i Hjälmaren. 

Beskedet om sänkningen från 60 till 40 tons 

maxvikt för fordonen på färjan kom den 17 

september och den nya maxvikten gäller i 

dagsläget till den sista oktober.  

Men det kan bli tal om en ändring innan dess. 

-   Om vattennivån sjunker ytterligare måste vi sänka maxvikten ännu mer. Det är främst 

riktigt tungt lastade lastbilar som med den begränsade maxvikten inte kommer att kunna tas 

med på färjan ut till Vinön. En enda stor lastbil med släp kan ju väga 40 ton, säger Torbjörn 

Hedman, distriktschef i Mellansverige för Färjerederiet.  

En annan effekt av det låga vattenståndet som märkts av på färjan är squat-effekten (kolla 

gärna på nätet) som uppstår över grunda delar av farleden.  

– Det vi märkt när det gäller squat-effekten är att färjan saktar in lite och måste ta i mer när 

det blir mindre vatten under färjan, säger Torbjörn Hedman. 

Ytterligare ett problem med det låga vattenståndet är att färjeläget, speciellt i Hampetorp, 

kan skadas när färjan lägger till.   

-   Det finns en plåtskoning som håller in kajen 

och plåtskoningen sticker upp en bit ovanför 

betongen på kajen. Om färjans ramp tar tag i 

plåtskoningen vid lastning av ett tungt fordon kan 

det bli ett bryt och det får inte hända, säger 

Urban Blom, maskinist på färjan. 

Lågt vattenstånd gör även att det är svårt att ta 

färjorna till ett varv för översyn. Något som sker 

regelbundet. Närmaste översyn sker emellertid 

först 2023 och 2024. 

-   Vi brukar åka upp till ett varv efter islossningen när vattenståndet är högt, säger Torbjörn 

Hedman. 

En nyhet i sammanhanget är en vattennivåmätare i form av en ”plastlinjal” ska placeras vid 

kanten av färjeläget i Hampetorp. 

– Den är graderad och mäter vattendjupet. När vattennivån kommer ner på det röda fältet 

sänker vi maxvikten till 40 ton, säger Torbjörn Hedman. 

Vattennivåmätaren ska komma på plats i dagarna. 

                                                                                                                   Maj-Britt Wahlberg 



NYA SJÖKABELN INKOPPLAD 
 

Nu är den nya sjökabeln inkopplad av E.ON. 
Elavbrotten på ön ska därmed bli kortare och 
färre.  
  
Inkopplingen genomfördes på torsdagsförmiddagen  
den 24 september under drygt två timmar då elen  
till ön var tillfälligt avstängd. 
 
Några dagar innan pågick arbetet med att placera en  
ny elstolpe med fjärrmanövrerad frånskiljare vid 
kraftledningen intill åkern nedanför missionshuset. 
 
Det här blir en brytpunkt mitt på ön, informerade 
linjemontör Daniel Nygren från företaget Omexom  
som tillsammans med en kollega arbetade med 
installationen. 
 
Att platsen är en brytpunkt menas att ön norr om brytpunkten försörjs av el från sjökabeln 
mellan ångbåtsbryggan på ön och Biskopsvrak på fastlandet medan ön söder om 
brytpunkten försörjs med el från sjökabeln mellan Notboda på fastlandet och Råbacksviken 
på Vinön.  
 
Om det blir elavbrott på ena sjökabeln kan elen genom fjärrmanövrering omkopplas till  
hela ön. 
 

 Text: Maj-Britt Wahlberg 
 Foton: Eva Widlund 

 



 

Lunchservering i skolan varannan onsdag i oktober 
 

För att det ska kännas säkert nu i pandemitider så följer vi Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer: 

 

• Alla är friska 

• Tvätta händerna alt. handdesinfektion före maten 

• Hålla avstånd 

•  6 personer runt varje bord 

Maten serveras på borden. 

 

Onsdag 7 oktober kl. 12.30   

Yvonne och Ann-Charlotte lagar skinkfrestelse med sallad. 

Anmälan till  Yvonne   tel  019-44 80 57, 073-928 04 05  senast söndag 4 okt. 

 

Onsdag 21 oktober kl. 12.30 

Solveig och Mariann lagar fläskfilégryta med potatis och sallad. 

Anmälan till Solveig  tel  019-44 80 81, 070-677 67 35 senast måndag 19 okt. 

 

Smör, bröd, måltidsdryck samt kaffe och kaka ingår. 

Pris 80 kr 
 

Varmt välkomna! 

Vinöns kultur- och hembygdsförening  



 

ORDFÖRANDE HAR ORDET 
 

Nedanstående foto på den fina järnringen vid ångbåtsbryggan symboliserar för mig: 

TRYGGHET, GEMENSKAP OCH STYRKA på Vinön 

    

 

Under våren fick jag som ny företagare en inbjudan från Regionförbundet i Örebro att delta i 
kunskapsfyllda workshops i en produktlabb med inspiration, innovation och lönsamhet. 
Målet var att varje deltagande företag ska stärkas i sin utveckling av produkt och varumärke. 
Jag anmälde mig och har deltagit under vår och höst och bestämde mig för att jag skulle 
utgå ifrån mig själv som företagare, medmänniska och som ordförande i vår förening. D.v.s. 
utifrån olika perspektiv och uppdrag.  

Mina ord som följer nu är utifrån perspektivet ordförande: 

Jag brukar hänvisa till vår fina målsättning vi har i vår förening, vi ska ju bl.a. möjliggöra och 

underlätta framtida boende på Vinön. 

Vad innebär Hållbar utveckling? Jo även det sociala klimatet, vi jobbade mycket med det 
på denna kurs. Vad vill vi ha för klimat och bemötande för våra gäster och turister? Vad vill vi 
ha för klimat och bemötande för både heltids- och deltidsboende på Vinön? 

Vi har enormt mycket kompetens, erfarenhet och goda förmågor hos boende på Vinön. 

Vi tillåter människor att få ha drömmar, visioner och uppmuntrar samarbete, kreativitet, ger 
varandra konstruktiv återkoppling, vi visar varandra respekt och ödmjukhet, vi får vara olika, 
vi får vara glada och stolta, vi arbetar i förebyggande syfte med mobbning och är då 
fantastiska förebilder gentemot barn och barnbarn. Vi fortsätter att hjälpa människor som 
önskar bosätta sig på Vinön med tips om fastigheter och tomter.  

Nu önskar jag Er alla en fin höst och gemenskap så gott det går utifrån Corona!  

Vänligen Birgitta  



MÅNADENS ROS 

Så fint snickare Roger Fagerberg och Lasse Broström  
har gjort med en ny fin ställning till brevlådorna mitt emot 
värdshuset. För er är detta Vinön City har vi sett, man kan 
ha olika city, kanske en del tycker att det är vid skolan 
etc. Positivt med entreprenörskap. 

Tänk om vi kunde ha dessa fina ställningar vid fler 
platser! 

Vänligen Birgitta och Ingemar 

 

 

 
 

 

Vems låda! Det är många otydliga postlådor på ön.  

  

Sune kan sin runda på ön, imponerande! Här blir det en trevlig pratstund med Ingemar Persson. På en låda 

sitter ett band runt lådan och då vet både postbilar och tidningsbud att här ska det inte läggas något. Det är 

bra, tycker Sune. Men det finns också många gamla lådor som inte har någon ägare längre. Dessa borde tas 

bort helt. Och så behöver många lådor märkas upp!  

 

En liten uppmaning, hur ser din postlåda ut, finns det namn och nummer på den?  

Sune Mohlin som delar ut Ö-bladet vet kanske vems låda det är, även om den saknar 

både namn och nummer men för andra som ska dela ut post eller tidningar är det 

ganska knepigt. På några ställen har man rustat upp ställningar för postlådorna, med 

nya lådor med namn och nummer. Jättebra, då kanske även någon annan klarar av att 

dela ut Ö-bladet.  

Redaktionen vill passa på att tacka Sune för att du förser de medlemmar som önskar få 

papperstidningen. Många nöjer sig med att få den digitalt. 

 

                 Ö-bladets redaktion / Eva 



EN NY LITEN VINÖBO HAR FÖTTS 

Den 6 september föddes en liten lillasyster till Elton och Ebba. Stort GRATTIS och 

LYCKA TILL önskar vi Elin och Jonas till er nya lilla familjemedlem. 
 

 

 

 

 

 

TACK alla ni sommargäster som 

har någon lampa tänd i era stugor 

nu under den mörka årstiden när ni 

inte är här. Ni anar inte hur glada vi 

blir när det lyser i stugorna. Det ser 

så mörkt och övergivet ut med 

nedsläckta hus.   

 
 

Tänk på att använda reflexer när ni går ut i 

mörkret! De flesta gör nog det, men en liten 

påminnelse kan ju aldrig skada. 



www.vinonsvardshus.nu 

 
 
ÖPPETTIDER PÅ VINÖNS VÄRDSHUS I OKTOBER 
 

Lördag 3 oktober Lunch kl 12-16 
 Pubafton kl 18-23 
  
Söndag 4 oktober Lunch kl 12-16 
 
Lördag 10 oktober Lunch kl 12-16 
 Pubafton kl 18-23 
 
Söndag 11 oktober Lunch kl 12-16 
 
Lördag 17 oktober Lunch kl 12-16  
 Pubafton med  EVA EASTWOOD kl 18-23, 
 endast förbokning 
 
Söndag 18 oktober Lunch kl 12-16 
 
Lördag 24 oktober Lunch kl 12-16 
 Pubafton kl 18-23 
 
Söndag 25 oktober Lunch kl 12-16 
 
Lördag 31 oktober Lunch kl 12-16 
 Kl 18.30-23.00 Allhelgonaafton, SJÄLAGOTT med  
 Erik Harrström samt ljuständning på gården med  
 Maud Nimheim, endast förbokning. 
 
Söndag 1 november Lunch kl 12-16 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
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:- 
 
Ring Sten Tel: 070-239 02 11 
 

 

 

 

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 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 

SWISH nr 123 396 25 29 

 

KOSTNADER 

    Föreningsmedlem                          Övriga 

    Dygnshyra    250:-                            500:- 

    Veckohyra    1000:-                         2000:- 

 

 
 

Vinöns Bibliotek 

  har öppet söndagar 16-17 

   

 

Välkomna  

hälsar Yvonne!  

 

 

TJEJTRÄFFAR 

Onsdagar i oktober  

kl 18.00 

 

7/10    Måbra-kväll med 

bl a fotbad, medtag egen balja och handduk 

 

14/10   Laga soppa 

 

21/10   Handarbete + högläsning 

 

28/10   Baka scones ”engelsk afton” 

 

Varmt välkomna alla som vill! 

 

 
 

Önskas 
gravsmycknings- 

kransar 
eller buketter 

 
hör av er senast  

23 oktober 
till  

Mona Blixt 
 

Tel 070-370 59 50 
 

 



 

Veckan börjar med 

Vinöns kyrkis 
 

En mötesplats för barn och 

vuxna, i och utanför skolan, 

med Carina Berg från Svenska 

kyrkan, Asker-Lännäs pastorat. 

 

 

När Ö-bladet kom på besök blev den stora väskan med kritor på 

pysselbordet spännande för Elton och Ebba medan Bror kröp på 

upptäcktsfärd och öns yngsta tjej sov sig igenom denna träff. 

 

-  Det är en trevlig förmiddag för både barnen och oss vuxna, säger de båda 

föräldrarna Elin och Filippa som var med denna dag. Och trevligt att få vara 

med en stund, tycker även Ö-bladets utsända Eva. 

Carina hälsar alla välkomna, kom när ni kan, behövs ingen föranmälan! 

Måndagar 9.00 – 10.30 ses vi! 

 

 

 

BYGGHJÄLP 

Har du några funderingar över nybyggnader, tillbyggnader eller reparationer  
av din fastighet så är du välkommen att kontakta Tomas Neiler AB.  

Besök gärna vår hemsida under: ”följ med på resan” så kan du se bilder från  
vår flytt av vårt hus från Hallsberg till Vinön. Vi fyller löpande på med fler bilder. 

 

www.nygårds.se 

 0708-16 49 63 

 

 

                                                            Tomas Neiler AB 

http://www.nygårds.se/


 

 

                                                                                                                                                

Här kommer lite kul fakta från Oscar Sandström, 7 år. 

Visste du att:  

-Ett får, en anka och en tupp var de första passagerarna i en 

varmluftsballong. 

-Den högsta snögubben som byggts var högre än ett 12-våningshus. 

-En fladdermus kan äta 3000 insekter på en natt. 

Är du sugen på att vara 

med på barnens sida? 

Du kanske har skrivit en 

dikt, ritat en teckning 

eller har ett jättebra 

recept på chokladbollar 

som du vill dela med 

dig av? 

 

Mejla till 
o-bladet@vinon.se 

 
Eller lägg ditt bidrag i  

Ö-bladets postlåda vid 
Vinöns skola! 

mailto:o-bladet@vinon.se


BESLUTET OM MOBILTORNET DRÖJER 

Beslutet att bygga ett mobiltorn öster om skolgården invid en åker mitt på ön 

är nu överklagat ända upp till mark- och miljödomstolen. 

Enligt domstolen kan det dröja sex, sju månader innan ärendet tas upp där. 

Bakgrunden är att en enig byggnadsnämnd i Örebro i april beslutade att avslå nätbolaget 

Net4Mobilitys ansökan om bygglov hundra meter öster om fiskboden intill skolgården. 

Byggnadsnämndens främsta motivering var att ett mobiltorn skulle påverka landskapsbilden 

alltför mycket på öns centrala del. 

Nätbolaget Net4Mobility, som vill uppföra mobiltornet, överklagade byggnadsnämndens 

beslut till länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen, som fattade sitt beslut den 8 september, menade att det inte finns några skäl 

att neka nätbolaget bygglov för det 48 meter höga mobiltornet öster om skolgården och att 

hänsyn måste tas till allmännyttan och det starka allmänna intresset av en fungerande 

trådlös kommunikation. 

Björn Pettersson är en av två jurister som fattade beslutet på länsstyrelsen i Örebro. Ingen 

av de två juristerna besökte Vinön före beslutet. 

-   Inte i detta fall. Men vi tittade på bilder som nätbolaget hade kommit in med och där 

tornet var inritat från olika bildvinklar, säger Björn Pettersson. 

Det är beslutet på länsstyrelsen som nu har överklagats till mark- och miljödomstolen. 

Överklagandetiden gick ut den 29 september. 

Kristdemokraten Anders Hagström, ordförande i byggnadsnämnden, säger att han 

tillsammans med förvaltningsledningen bestämde att byggnadsnämnden inte ska lämna in 

någon överklagan. Därför behandlades frågan aldrig i byggnadsnämnden vid dess möte den 

24 september. 

-   Vi valde att inte överklaga, dels för att vi inte tror att det blir en prejudicerande dom i 

mark- och miljödomstolen, dels för att vi vet att andra överklagat. Det är alltid en fördel att 

ett ärende prövas så man vet att det blir rätt beslut slutgiltigt, säger han. 

Petra Rosenqvist är byggprojektledare på Tele 2 som är ett av de två bolag som driver 

Net4Mobility. Hon tror inte att mark- och miljödomstolen tar upp ärendet och hon är 

bestämd i uppfattningen att tornet ska stå mitt på ön. 

-   Vi vill bygga tornet mitt på ön, på den plats som är bäst för oss och där det är bäst 

täckning, säger hon. 

Mark- och miljödomstolen som ligger i Nacka väntas som sagt ta upp ärendet för 

handläggning först på vårkanten nästa år.  

                                                                                                                                                Maj-Britt Wahlberg 

, 
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KRÄMIG GRÖNSAKSLASAGNE 

Vegetarisk lasagne där pastaplattorna varvas 

med smakfull tomatsås med broccoli och 

svamp samt krämig ostsås och riven 

mozzarella. 

4 port Ugn 200º 

Tomatsås 

1 hackad gul lök 

2 hackade vitlöksklyftor 

1 msk olja 

1 msk äppelcidervinäger 

2 burkar krossade tomater 

1 tsk farinsocker 

1 dl gröna oliver i skivor 

2 msk kapris 

1 tsk salt 

2 krm peppar 

1 tsk torkad timjan 

Fyllning 

1 broccoli 

2 morötter 

1 liten squash 

2 paprikor i småbitar 

150 g skivade champinjoner 

1 msk olja 

1 tsk salt 

2 krm peppar 

100 g riven mozzarellaost 

½ paket lasagneplattor 

Ostsås 

50 g smör 

2 msk vetemjöl 

4 dl mjölk 

1 tärning grönsaksbuljong 

2 dl riven lagrad ost, 31% 

½ tsk salt 

2 krm peppar 

Gör så här 

Stek gul lök och vitlök i olja. Tillsätt resten 

av ingredienserna till tomatsåsen och sjud 

såsen 5 min. Skär broccolin i småbitar, skala 

och skiva morötter och skär squashen i 

småbitar. Strimla paprikan. Skiva svampen. 

Stek svamp och grönsaker i olja. Salta och 

peppra. Rör ner det i tomatsåsen. Sjud såsen 

i 5 min. Smält smöret i en kastrull. Tillsätt 

mjölet och blanda. Späd med mjölken till en 

sås lägg i hackad buljongtärning. Sjud några 

minuter och tillsätt riven ost. Smaka av med 

salt och peppar. Varva lasagneplattor med 

tomatröra, mozzarella och ostsås i en 

lasagneform. Avsluta med ostsås. Grädda 

längst ner i ugnen ca 35 min. 

 

PROVENSALSK POTATISGRATÄNG 

Vegetariskt 

Potatisgratäng på sydfranskt vis. Häll 

krossade tomater över potatis och lök, 

krydda med franska örter. Voilà – mat med 

medelhavssmak! 

4 port Ugn 225º 

800 g mjölig potatis 

1 rödlök 

2 vitlöksklyftor 

400 g krossade tomater 

1 tärning grönsaksbuljong 

1 msk herbes de Provence (torkade 

örtkryddor) 

1½ tsk salt 

3 krm svartpeppar 

8 svarta oliver 

Gör så här 

Skala potatis och lök och skiva tunt, 3 mm i 

matberedare eller skiva i mandolin. Blanda 

skivorna i en stor bunke med pressad vitlök, 

tomater, finhackad buljongtärning, 

örtkryddor, salt och peppar. Häll några 

droppar olivolja i en ugnssäker form och bred 

ut potatisen. Sätt in gratängen mitt i ugnen 

ca 45 min. Täck över om den verkar brännas. 

Strö över oliverna vid servering och servera 

gratängen till stekt kassler och haricot verts. 

Kockens tips! 

Gratängen passar lika bra till kyckling, korv 

eller kött.  
 
KRISPIG LAX I KRÄMIG PARMESAN- 

OCH CITRONSÅS 

Krispigt stekt lax med krämig sås och stekta 

grönsaker, underbart gott till både lunch och 

middag! 

4 port 

Lax 

500 gram laxfilé  
2 krm salt 

2 krm svartpeppar 

3 tsk olivolja 

2 dl matlagningsgrädde 

2 dl vatten 

50 gram parmesanost 



 2 

1 citron 

1 kruka färsk gräslök 

Varm kålsallad 

300 g brysselkål 

2 klyftor vitlök 

1 tsk chiliflakes 

3 tsk olivolja 

250 gram grönkål 

2 krm salt 

2 krm svartpeppar 

Gör så här 

Lax 

Krydda laxfiléerna med salt och peppar. 

Hetta upp olja i en stekpanna och stek laxen 

på hög värme ca 1 - 2 min/sida så att den får 

en krispig yta. Lyft ur laxen och lägg på en 

tallrik. Tillsätt grädde, vatten och riven 

parmesanost i pannan. Vispa samman såsen 

och låt den sjuda i 5 min. Riv citronskal och 

finhacka gräslöken. Lägg ner laxbitarna i 

såsen och sjud i 2 - 3 min. Tillsätt rivet 

citronskal, citronsaft och gräslök. 

Varm kålsallad 

Dela brysselkålen på mitten. Skala och riv 

vitlök. Fräs brysselkålen med vitlök och 

chiliflakes i olja i en stekpanna, ca 5 min. 

Tillsätt strimlad grönkål och fräs ytterligare 

2 - 3 min. Krydda med salt och peppar efter 

smak. Lägg den varma kålsalladen på ena sidan 

i pannan med laxen eller servera den vid sidan 

av. 

 

DRAGONKYCKLING MED RIS 

Krämig kycklingpanna med dragon, senap och 

vitlök. Enkel vardagsmat! 

4 port 

800 g kycklingfilé 

salt, peppar 

25 g smör, att steka i  
3 klyftor vitlök 

1 gul lök 

2 dl torrt vitt vin 

2 dl crème fraiche 

3 dl grädde 

3 msk torkad dragon 

2 msk kycklingfond 

2 msk dijonsenap 

ris, till servering, exempelvis basmati 

Gör så här 

Koka riset enligt anvisning på förpackningen. 

Skär kycklingen på längden i 3 delar. Salta 

och peppra kycklingen. Stek kycklingen i en 

het stekpannan så den får fin färg. Lägg den 

stekta kycklingen åt sidan. Fräs lök och 

vitlök i stekpannan på medelvärme i ca 5 

minuter. 

Tillsätt vin, crème fraiche, grädden, dragon, 

fond och senap. Vispa så allt blandas väl. 

Lägg tillbaka kycklingen i pannan. Låt den bli 

varm igen. Smaka av med salt och peppar. 

 

SNABB KÖTTFÄRSLIMPA PÅ PIZZAVIS 

God och lättlagad köttfärslimpa som går 

snabbt att fixa. Toppa med champinjoner, 

tomatsås och mozzarella. Mums! 

4 port Ugn 200º 

Färslimpa 

500 g blandfärs 

1 ägg 

1 dl ströbröd  
1½ dl mjölk 

1 gul lök, finhackad 

1 klyfta vitlök 

1 tsk oregano 

2 tsk salt 

Tomatsås och topping 

1 gul lök, finhackade 

1 klyfta vitlök, finriven 

2 dl passerade tomater 

2 tsk timjan 

2 tsk pizzakrydda 

svartpeppar, salt, strösocker 

50 g rökt skinka, i grova strimlor 

2 dl champinjoner, skivade 

2 dl mozzarellaost, i grova bitar 

Gör så här 

Blanda samman alla ingredienser till 

köttfärslimpan och tryck ut köttfärs i en 

ugnsfast form. Fräs lök och vitlök i olivolja 

tills mjukt och tillsätt tomat samt kryddor, 

låt puttra 3 minuter och smaka av med rikligt 

med salt, socker och rikligt med svartpeppar. 

Toppa din köttfärslimpa med tomatsås och 

fördela skinka, champinjoner och 

mozzarellaost över. Baka köttfärslimpan i ugn 

ca 25 minuter. Servera med pasta eller 

pressad potatis och sallad. 

 
Grönsaker, kyckling, köttfärs och lax – bra 

huvudingredienser till goda måltider. 

Smaklig måltid önskar Christina J 



Rapport från arbetsgruppen 

     Vatten och Avlopp 

Nu har arbetsgruppen återigen haft ett antal möten.  

Följande har vi beslutat: 

• Vi har tackat ja till ett samarbete med konsulter på 
VAP (vatten och avlopps projektering). De kommer 
att arbeta fram en projektering av vår VA-utbyggnad 
på Vinön utifrån en karta med de fastigheter som har 
anmält sitt intresse av att gå med i en 
Samfällighetsförening. Denna karta arbetades fram 
under förstudien och kommer nu till användning. De 
kommer även att arbeta fram ett förslag till kostnad för respektive fastighetsägare 
samt ansvara för en upphandling som vi har beslutat att genomföra gällande 
entreprenörer. Denna karta behöver vi även skicka till Länsstyrelsen för beslut då 
det kan finnas gamla fornminnen och gravar mm. 

 
• Nu erbjuder vi samtliga fastighetsägare en sista gång att få anmäla en 

intresseanmälan att gå med i kommande Samfällighetsförening för vatten och 
avlopp. Sista datum för detta är den 1 november. Se bifogad blankett för 
intresseanmälan. Vi är fullt medvetna om att ingen kan tacka ja eller nej till förslaget 
förrän vi har den totala kostnaden samt per fastighet. 

 
• Miljö och hälsa har under vecka 38 inspekterat ca.40 fastighetsägares avlopp. De 

har i första hand valt ut de som inte har lämnat in någon avloppsdeklaration eller 
inte anmält sig till kommande Samfällighetsförening. De har för avsikt att påskynda 
processen över varje fastighetsägarens resultat och beslut samt över hur tidsplanen 
ser ut för dessa. 

 
• Vi har tidigare rapporterat över att vi arbetar med Örebro kommun över deras vilja 

och ansvar för att hjälpa oss med vatten och avlopp. Processen fortskrider och vi 
återkommer med besked när vi har nya fakta. 

 

Arbetsgruppen består av följande personer: 

Solveig Eriksson, Rose-Marie Hellén, Sten Karlsson, Magnus Karlsson, Peter Kumlin, 
Johan Nilsson, Ingemar Andersson och Birgitta Åberg Andersson.  
Vid behov bjuder vi in olika representanter. 

Arbetsgruppen via Birgitta 



                                  Vinön 2019-10-20 

          

Information och intresseanmälan för nytt avlopp och dricksvatten 

Miljö och hälsa kommer under sommaren 2020 att inventera alla enskilda avlopp på Vinön med 

följande undantag: 

• De som redan har en godkänd avloppsanläggning.  

• De som tänker göra en egen enskild avloppsanläggning för sin respektive fastighet. 

• De som anmäler sitt intresse för att vara med i en gemensam avloppsanläggning. 

Sista datum för att anmäla sitt intresse för en gemensam avloppslösning är 20191231. 

De som ej har bestämt sig för någon av lösningarna kommer att inventeras av Miljö och Hälsa under 

sommaren 2020 med sista datum för att skicka in en anmälan om en lösning 20201130. 

Då det är en bristvara med bra dricksvatten på Vinön pågår det en förstudie för att även här göra en 

gemensam anläggning för dricksvatten. Ringa in det/de alternativ du är intresserad av. 

• Intresseanmälan för nytt gemensamt avlopp   

• Intresseanmälan för nytt gemensamt dricksvatten  

  

________________________________________ 

Namn 

________________________________________ 

Adress på Vinön 

________________________________________ 

Fastighetsbeteckning 

________________________________________ 

Hemadress 

________________________________________ 

Telefon 

________________________________________ 

Mail 

För mer information och frågor, kontakta Birgitta Åberg Andersson på mail: 

birgitta.framtiden@live.se intresseanmälan lämnas till Birgitta/ansvarig för arbetsgruppen V/A via 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 

 

mailto:birgitta.framtiden@live.se


Utryckning under pressträff 

När Sjöräddningssällskapet Hjälmaren 

blev en av vinnarna i XL- Hjälpen 2020 

fick det stor uppmärksamhet. Vid en 

pressträff med XL-BYGG och SSRS var 

dock manskapet ute på sjöräddnings-

uppdrag. Det blev Rita Tammerman- 

Eklund, SSRS och Oskar Widlund, White 

Arkitekter som fick berätta om projek-

tet för TV, radio och tidningsfolket. 

 

 
 

Pråmen är nu 

bogserad till 

Fiskeboda där 

det stora 

arbetet med 

att förvandla 

husbåten till 

ett modernt 

flytande 

stationshus 

kommer att 

utföras av 

lokala snickare. 



oktober 2020 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
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! 

vecka 40 1 torsdag   
 2 fredag   
 3 lördag  Värdshuset öppet lörd-sönd 

 4 söndag 
10.00 
16 -17 

Gudstjänst i skolan Mikael Schmidt – kaffe                               
Biblioteket öppet                                                                      Kanelbullens dag 

vecka 41 5 måndag 9 -10.30 Vinöns kyrkis                                                                                Sophämtning 
 6 tisdag 18.00 Brandövning                                                                                                                                           
 7 onsdag 12.30 

18.30 
Lunchservering i skolan OBS! anmälan 
Tjejträff 

 8 torsdag   

 9 fredag   
 10 lördag  Värdshuset öppet lörd-sönd 
 11 söndag 16 -17 Biblioteket öppet  

vecka 42 12 måndag 9-10.30 Vinöns kyrkis 

 13 tisdag   
 14 onsdag 18.30 Tjejträff 
 15 torsdag   
 16 fredag   

 17 lördag  Värdshuset öppet lörd-sönd 
Pubafton med Eva Eastwood 

 18 söndag   16 -17 Biblioteket öppet 
vecka 43 19 måndag 9-10.30 Vinöns kyrkis                                                                                           Sophämtning     

 20 tisdag                                                                                                                          
 

21 onsdag 12.30 
18.30 

Lunchservering i skolan OBS! anmälan 
Tjejträff                                                                                                

 22 torsdag   
 23 fredag   

 24 lördag   
Värdshuset öppet lörd-sönd                                                                                                        FN-dagen 

 
25 söndag 

10.00 
13 -15 
16 -17 

Gudstjänst i skolan Mikael Schmidt – kaffe 
Styrelsemöte VKHF 
Biblioteket öppet                                                                     Sommartid slutar  

vecka 44 26 måndag 9-10.30 Vinöns kyrkis 
 27 tisdag   
 28 onsdag 18.30 Tjejträff 
 29 torsdag   
 30 fredag   
 

31 lördag  Värdshuset öppet lörd-sönd                                                   Alla helgons dag                                                                                                  
Själagott med Erik Harrström samt ljuständning med Maud Nimheim 

Nov   1 söndag 16 -17 Biblioteket öppet 
   2 måndag 9-10.30  Vinöns kyrkis                                                                                                 

 

mailto:o-bladet@vinon.se
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