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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…  
 

Tack vare arbetet med vatten och avlopp kan vi få veta 
mer om Vinöns historia. Tror ni att det finns mer att 
veta? Eller är en sådan här plats så välkänd i så många 
generationer bakåt att inget nytt kan dyka upp? Jag 
tycker att det ska bli spännande! I Ekeby, vid kyrkan, har 
det gjorts en stor utgrävning under året, och där har de 
hittat mycket ny kunskap. Det finns skyltar och 
information på plats, åk gärna förbi och titta! Och 
vägen mellan Ekeby och Sköllersta är en trevlig väg att 
ta som omväxling på väg till eller från stan. Se artikel i 
detta nummer! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Bilden på framsidan är från dagen då missionshuset tömdes. Arbetsstyrkan var uppdelad i två pass 
för att vi skulle kunna hålla avstånd, men förmiddagspasset var så snabba att allt var klart efter den 
gemensamma lunchen. På bilden syns från vänster Berthold Karlsson, Birgitta Åberg Andersson, 
Tomas Zetterlöf, Peter Carlbark, Maggan Fahlander, Peder Sandahl, Annika Sandahl. Sittande Peter 
Kumlin och Carin Fremling Kumlin. Övriga deltagare i arbetet syns inne i tidningen.  
 
December brukar betyda julmarknad och julbord. Och i år skulle det vara extra mycket av detta på 
Vinön! Men, det är ju inte sådana tider att man kan ha sådant i så stor utsträckning. Läs om hur 
planerna ser ut just nu. Håll i, håll ut! 
 
 
Fotona i månadens ö-blad är tagna av Birgitta Åberg Andersson, Åsa Ödman och Daniel Lindberg.  
 
 
Åsa Ödman 
Månadens redaktör 
 

 
Bidrag till Ö-bladet skickas varje månad till o-bladet@vinon.se eller lämnas till 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 december 
 

Varmt tack till de medlemmar som hjälpte till att röja ur Missionshuset inför 
renoveringen! 

 
Nu finns vår nya fina kalender klar som ni 
medlemmar har bidragit med fina foton till!  
Maj Hedin har tagit det vackra omslagsfotot. 
Den kommer att finnas på skolan, Vinöns 
värdshus samt hemma hos Mariann och 
Birgitta för att köpa! 
Hör av er om ni önskar hjälp med köpet, en 
perfekt julklapp. 
Birgitta Åberg Andersson tel 073 290 50 20 
E-post birgitta.framtiden@live.se 
Mariann Karlsson tel 070 171 51 38 
E-post mariann.karlsson123@gmail.com 
Kostnad 120kr kontant eller  
Swish 123 396 25 29, vinsten går oavkortat till föreningen. 
 
 
Jullunch och julmarknad i skolan är inställda på grund av de hårdare Corona 
restriktionerna. 
 

Missionshuset     
Anders Ljungström Bygg- och Montage AB har tillgång till missionshuset 
fr o m 1 december. Dessutom har de tillgång till skolan, lunchrum i caféet 
samt dusch och toalett i källaren.       

                                                                                                                                  

 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 2021 

tillönsks Er alla! 
 

Styrelsemötet i november är framflyttat till nästa år på grund av coronarestriktionerna 
och som vanligt är medlemmarna välkomna att lyfta frågor och förslag till styrelsen. 

 
Föreningens E-postadress: hembygdsforeningen@vinon.se 

 

mailto:birgitta.framtiden@live.se
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JULMARKNADEN PÅ Vinön 

är inställd pga rådande pandemi.  

Det går dock bra att beställa en del av sådant som brukar finnas på julmarknaden. 

Mona Blixt har  

dörrkransar och dörrbuketter, de tillverkas också efterhand om särskilda önskemål finns.  

Ring gärna till mig Mona Blixt 070 370 59 50  

 

Yvonne Karlsson har 

torkade kryddor, lagerblad, enbär, mejram och chili  

sommarsaft, rabarbersaft, älggrässaft, fläderblomssaft 

sommarsylt, körsbärssylt, päronmarmelad med chili och saffran, samt plommonmarmelad 

chiligurka, smörgåsgurka och chilisås 

saffransskorpor, några sorters kakor samt julgodis 

 

Kan beställas tom 19/12, Yvonne Karlsson tel 073 928 04 05 

 

Christina Johnsson har  

sitt hantverk samt saft, sylt och olika marmelader i hantverksboden vid Värdshuset. Boden 

har öppet den 12 dec , 13 och 19 dec, kl 12.00 – 16.00. 

Övrig tid kontakta Christina på tel 0703 547 654 så öppnas boden speciellt för dig.  

God Jul och Gott Nytt År! Önskar vi Er alla, Mona, Yvonne, Christina. 

 

Under bibliotekstid, söndagar 16.00-17.00, kan man köpa  

Almanackor med motiv från Vinön för 2021 

Julkort  

Vinöboken 

Dvdfilmen  Öar i Hjälmaren 

 



Bodarna vid Värdshuset är öppna i advent 

12, 13 och 19 december 

kl 12.00 – 16.00 

I Hantverksboden finns textilier, trasmattor, posters, vykort, 

smycken, betongkonst, doftljus, saft, sylt och olika marmelader. 

Här kan du även köpa Hembygdsföreningens kalender för 2021 

med vackra bilder från Vinön, Vinöboken där pengarna går till 

cancerfonden samt vykort med bilder från ön. 

Här finner du en julklapp eller något gott till jul. 

I den nya boden ”Bohaget” hittar du gammalt och nytt till dig 

själv eller en vän. 

       Välkomna 
önskar Birgitta, Christina, Mari och Monica 

Vi tar hänsyn till varandra i dessa coronatider. 

 

 

 

 

Det är en stor besvikelse när man i år inte kan gå på julbord pga. 

Covid-19. 

Men den goda julmaten kan komma hem till dig! 

Nu kan du beställa rökta produkter till jul. 

Vi har varmrökt lax, gravad lax och Najadlax, vi kommer även att 

ha vår omtyckta laxröra som blev så populär när vi hade julbord. 

Vidare kommer vi att ha sidfläsk, picnicbog, hjort och lamm. Ring 

för beställning: 0708–164963, Tomas. 

Vi önskar alla nya och gamla kunder en riktigt 

god jul och ett gott nytt år! 

Önskar Tomas & Catrine          www.nygårds.se 



Varmt TACK Mari och Oscar med personal 
för ert första arrendeår av Vinöns värdshus, vi har 
haft förmånen att äta många goda luncher och 
middagar med en fin service.  

Vi önskar er och alla gäster samt Vinöbor en fin 
julhelg samt ett riktigt gott nytt år! 

Hälsar Birgitta och Ingemar 

 

 

 

 

 

 

 

Mari och Oscar håller värdshuset öppet för lunch klockan 12 -16 : 

5, 6 december 

12, 13 december 

19, 20 december 

 
 
All eventuell uppvaktning på min födelsedag undanbedes 
 

-Bo Persson, Vinön 

 

…men redaktionen skickar en liten blomma här 

 

 



Mina damer och herrar, vi har ett resultat! 

Rapporten som precis har blivit klar finns på skolan för den som vill läsa, och det går också att ladda 

ner den från Länsstyrelsernas hemsidor (Örebro, Västmanland och Sörmland). 

Resultaten visar att gråtrut och skrattmås fortsätter att öka jämfört med 2015 medan fisktärna gått 

tillbaka något efter ökningen 2017. Fiskmås har minskat något men inte lika mycket som mellan 2015 

och 2017. Beståndet av havstrut har varit relativt oförändrat sedan 2015.  

En slutsats efter den tredje inventeringsomgången är att vattenståndet i Hjälmaren har stor 

betydelse för fåglarnas förutsättningar att häcka på skären. En annan viktig förutsättning är trädfria 

skär för att undvika bopredatorer. Som exempel har Länsstyrelsens röjning av Stallgårn i 

naturreservatet Grundholmarna (Örebro län) lett till att skäret återkoloniserats med 150 häckande 

individer av fisktärna 2019 jämfört med nio häckande fisktärnor 2015.  

Någon ökning av häckande skarv har inte noterats. Skarvkolonierna tenderar att öka i storlek men 

minska i antal, troligen ett resultat av störning från bopredatorer (havsörn). 

Åsa Ödman med utdrag från rapporten 

 

Bilden visar skrattmåsar på Måshällen, passande nog. Foto: Daniel Lindberg. 

 



JULHÄLSNINGAR 

2020 

God Jul och ett  
Gott Nytt År 

tillönskas Er alla 
 

Sten och Mariann 

En God Jul och ett Gott Nytt År 

önskar vi alla 
vänner och 

bekanta 
 

Sune och Barbro 
Mohlin 

En riktigt  

God Jul och ett  

Gott Nytt År 

önskar  
familjerna Löfsäter 

God Jul och Gott Nytt År 

 
önskar  

Bo och Ove  
Ö-bladets läsare 

Vi önskar er alla en extra God Jul i dessa oroliga 
tider och ser med förhoppning fram emot att 

nästa år blir bättre för oss alla! 

God Jul och  

Gott Nytt År! 

önskar 

Aina och Christer 

God Jul och Gott Nytt År 

tillönskas alla 
vinöbor och övriga 
läsare av Ö-bladet 

 

Ulf och Christina 
Johnsson 

God Jul  

och  

Gott Nytt År 

önskar vi alla på ön! 

Anita och Gunnar 
vid stora Galten 

 

 

God Jul  

och  

Gott Nytt År 

Karl-Erik, Olle-
Gustav, Thor, 
Rosemarie och 

Martin  
önskar  

farmor i Örebro 
 



God Jul och Gott Nytt År 

önskar 

Solveig och 
Berthold 

God Jul och 
Gott Nytt År 

 

önskar jag er alla 
Maggan 

God Jul och  
Gott Nytt År 

 

önskar 
Susanne, Filip, Saga 

och Tuva 

God Jul och  

Gott Nytt År 

 

önskar 
Fanny och Johan 

God Jul och  

Gott Nytt År 

önskar 

Maj 

God Jul och 
Gott Nytt År 

önskar 

Eva och Bernt 

 

Vi önskar er alla en 

riktigt God Jul 

och 

ett Gott Nytt År 
 

Elin, Jonas, Elton, Ebba och Alicia  

 



Rapport från VA – processen – bifall från 
Länsstyrelsen 
 

Den 15 oktober skickade vi in en anmälan om samråd enligt 12 
kap. 6 § miljöbalken till Länsstyrelsen. Anmälan gäller nedläggning av ledning för 
vatten och avlopp på Vinön. Kompletteringar begärdes och skickades in den 13 
november. Vi bifogade en ritning över grävningsarbetet som utarbetades via 
förstudien. 

Av anmälan framgår att VA-ledningar ska förläggas genom schaktning (1,5 meter 
djup och 1 meter bredd) på en total sträcka av cirka 11 000 – 15 000 m. Syftet med 
anläggningen är att alla hushåll som önskar på Vinön ska få godkända avlopp. Via 
anmälan tog vi hänsyn för förläggningen till kända arkeologiska fornminnen och 
kulturmiljöinventerade områden och byggnader som markerats på en karta från 
Örebro kommun. Träd ska inte avverkas. 

Vi uppger att ledningen inte kommer att förläggas på den välhävdade betesmarken 
på Södra Vinön 8:1, utan att schaktet ska förläggas utanför. Åtgärden planeras under 
2021 och 2022. Vissa stenmurar kan beröras. 

Kulturmiljö - Arkeologisk utredning 

Enligt beslutet från Länsstyrelsen 2020-11-16 krävs en arkeologisk utredning för att 
utreda påverkan på fornlämningar i området. Den sträcka som är föreslagen passerar 
flera kända fornlämningar samt sådana landskapstyper och sådan terräng där man 
av erfarenhet vet att tidigare okända fornlämningar ofta förekommer. Det kan röra sig 
om till exempel förhistoriska boplatser, som inte syns ovan marken. 

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1998;950) vilket innebär att 
det är förbjudet att utan tillstånd av Länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ut, täcka över 
eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en 
fornlämning. 

Vi har nu tagit en kontakt med Andreas Jansson på Länsstyrelsen för en arkeologisk 
utredning. Vi återkommer om information gällande detta. 

Biotoper 

Vissa biotoper i odlingslandskapet, t.ex. alléer, stenmurar, odlingsrösen, öppna diken 
och åkerholmar, omfattas av generellt biotopskydd. Vid arbeten som riskerar att 
skada sådana biotoper behövs dispens från det generella biotopskyddet. Om dessa 
berörs måste vi återigen ta kontakt med Länsstyrelsen. 

 
 



Länsstyrelsen har utsett 4 st. potentiellt förorenade områden 

Lantmännens nederlag Närkes Vinön, betning av säd, Norra Vinön 4:4 

Vinöns kvarn, betning av säd, Södra Vinön 3:22 

Rävfarm, övrigt BKL 2, Södra Vinön 9:1 

Vinöns såg, Sågverk utan doppning/impregnering, Södra Vinön S:2 

Då det finns risk för förorening i ovanstående mark ska försiktighet vidtas vid 
markarbete. Vid ev. risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, 
ska arbetet avbrytas och tillsynsmyndigheten ska kontaktas. 

Medgivande från markägare 

Länsstyrelsens beslut ger inte tillträde till marken utan markägarens tillstånd. Vi 
behöver härmed arbeta för att få medgivande av aktuella markägare och andra 
nyttjanderättshavare som kan beröras av åtgärderna. Som ni kanske förstår är det ett 
stort arbete då marken på Vinön är indelad i mycket små remsor. Dock hoppas vi att  
markägare är positiva till att få en bra VA-lösning på Vinön! Vi står ju även i kö till 
Lantmäteriet för förrättning. 

Vattenverksamhet 

Grävning och andra åtgärder, så som förläggning av ledning eller sjökabel, i ett 
vattenområde kan kräva en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. 
Omgrävning eller fördjupning av dike eller kanal kan vara markavvattning och är 
tillståndspliktig. 

De som medverkat i detta beslut 

Beslutet är fattat av naturvårdshandläggare Lena Björk med vattenvårdshandläggare 
Sara Litzell som föredragande. 

Tack Peter Kumlin för din hjälp med ansökan! 

När de arkeologiska arbetena är klara är det dags att återigen ta kontakt med våra 
konsulter för att kunna arbeta fram ett underlag för en upphandling för arbetet samt 
en kostnad för projektet totalt samt för var och en. Vi har fått in ännu fler 
intresseanmälningar till vår gemensamma anläggning. 

Vi inväntar en återkoppling från Örebro kommun gällande ev. en sjökabel för 
kommunalt avlopp och ev. vatten.     

 

Hälsningar från VA-gruppen via Birgitta 

 



I dagarna börjar renoveringen av missionshuset. Det är innertaket och isoleringen som ska 

bytas ut. I mars ska det vara klart. En lördag i november röjdes lokalen ur. Peter hjälper Jesus 

i säkerhet, Ingemar drar inte saker i långbänk men långa bänkar, Maggan visar tidstypisk 

Corona-mun-dering. 

 

 

Yvonne och Mariann serverade en fantastiskt god gulaschsoppa med bröd från Sten. Allt var 

Corona-säkert. Lunchen intogs under glatt samspråk i solen. Det ryms mycket saker på 

scenen! 

Åsa Ödman 



VÄRMANDE GRÖNSAKSGRATÄNG 

Värmande och krämig grönsaksgratäng med 

rotfrukter, svamp och grönkål. Servera 

gärna med en stor sallad. 

4 port Ugn 200º 

1 kg potatis 

100 g kålrot 

200 g rotselleri 

400 g svamp 

3 msk smör 

1 knippe grönkål 

1 purjolök 

3 klyfta vitlök 

3 dl grädde 

4 dl mjölk 

100 g ost, riven 

salt, peppar 

Servering 

sallad, tomat och gurka 

Gör så här 

Skiva potatis, kålrot och rotselleri tunt. Dela 

svampen i mindre bitar och stek den i 2 msk 

smör i het panna i ungefär 5 minuter. Ställ åt 

sidan. Riv grönkålen i mindre bitar. Dela 

purjon och skiva den sedan i fina bitar, skölj 

av i ett durkslag för att få bort allt grus. 

Hacka vitlöken fint. Blanda grädde och mjölk 

i en skål. Blanda nu potatis, kålrot, rotselleri, 

svamp, grönkål, purjolök och vitlök i en stor 

skål. Salta och peppra. Smörj en form med 1 

msk smör och häll i grönsaks-blandningen. 

Häll på mjölkblandningen och strö över den 

rivna osten. Gratinera i ca 50 minuter tills 

den har fått fin färg. 

 

UGNSBAKAD GÖSFILÉ MED BRYNT 

MANDEL- OCH ÄPPELSMÖR OCH 

HARICOTS VERTS 

Recept på en lättrimmad gös som bakas i ugn 

och serveras med brynt smör, bacon, äpple 

och haricots verts. Rostade mandlar och 

rökigt fläsk är så gott till gösen. 

4 port 150º 

4 gösfiléer, skinn- och benfria (à 150 g) 

1 l vatten 

1 dl salt 

Potatismos: 

8 - 10 potatisar, (ca 800 g) 

2 msk smör 

2 dl mjölk 

1 tsk salt  

½ dl rostad lök 

Haricots verts med fläsk: 

100 g rökt fläsk, eller bacon 

250 g haricots verts, frysta, tinade 

2 krm salt 

Smör 

50 g sötmandel 

2 äpplen, syrliga, svenska 

1 msk citron, pressad 

100 g smör 

Garnering 

dill 

Gör så här 

Blanda salt och vatten. Lägg fisken i lagen och 

låt rimma ca 15 min.  

Mos: Skala och skär potatisen i mindre bitar. 

Koka den mjuk. Häll av vattnet och låt ånga 

av. Mosa den hastigt tillsammans med smör 

med elvisp. Tillsätt mjölken och vispa till ett 

luftigt mos. Krydda med salt. Ta upp fisken ur 

lagen och torka av med hushållspapper. Lägg 

den på en plåt med bakplåtspapper. Tillaga 

mitt i ugnen till 55° innertemperatur, beräkna 

ca 20 min. 

Smör: Skålla och skala mandeln. Rosta 

mandeln i en torr, het stekpanna. Skala, kärna 

ur och skär äpplena i tunna skivor. Blanda dem 

med citronsaften. 

Haricots verts: Skär det rökta fläsket i små 

tärningar. Stek det knaprigt i en stekpanna. 

Tillsätt bönorna och låt fräsa med ca 2 min. 

Krydda med salt. Bryn smöret i en kastrull 

tills det fått fin färg och är nötbrunt. Tillsätt 

mandel och äpple. Lägg fisken på varma 

tallrikar. Klicka moset vid sidan om och strö 

över rostad lök eller servera det i en liten 

skål bredvid. Lägg haricots verts vid sidan om 

och skeda över smöret med mandel och 

äppelskivor. Garnera med dill. 

 

PARMESANGRATINERAD KYCKLING PÅ 

GRÖNKÅLSBÄDD 

Härligt enkel middag med kyckling på en bädd 

av frästa grönsaker, såsen får en fin ton av 

parmesanost och citron!  

Tips! Tina fryst kyckling i kylen över natten. 

4 port Ugn 175º 

125 gram grönkål 

600 g kycklingfilé 



100 g parmesanost  

1½ dl vispgrädde 

½ citron 

1 krm salt 

1 krm svartpeppar 

1 msk olivolja 

1 msk kycklingfond 

3 dl basmatiris 

Gör så här 

Fräs grönkålen i lite olja så att den mjuknar. 

Lägg över grönkålen i en ugnsfast form. Torka 

ur pannan. Salta och peppra kycklingfiléerna 

på båda sidor. Hetta upp ny olja i stekpannan 

och bryn kycklingfiléerna på hög värme ca 1 

min per sida så att de får en fin stekyta. Lägg 

kycklingen i formen över grönkålen. Riv osten 

och blanda med grädde, kycklingfond, 

citronsaft, en nypa salt och peppar. Häll 

blandningen över kycklingen och gratinera i 

ugnen i ca 15 min. Servera den 

parmesangratinerade kycklingen med t. ex. 

ris. 

 

PEPPARKAKSCHEESECAKE 

Som nyårsdessert, adventsmys eller bara för 

att det är gott - prova en cheesecake med 

pepparkaka! Toppa med lingon och krossade 

kakor för extra mumsighet. 

1 sats 

100 g pepparkakor 

25 g smör el margarin 

3 ägg 

3 dl vispgrädde 

2 dl strösocker 

1 tsk vaniljsocker 

200 gram naturell 

färskost 

Gör så här 

Cheesecake: 

Mixa pepparkakorna till smulor i en 

matberedare eller mixer. Smält smöret och 

blanda med pepparkassmulet. Tryck ut smulet 

i botten på en springform, ca 26 cm. Ställ åt 

sidan. Knäck äggen och sätt gulorna i en skål 

och vitorna i en annan. Vispa äggvitorna till 

ett fast skum. Vispa grädden lätt i en egen 

skål. Vispa äggulorna med sockret och 

vaniljsocker tills det är vitt och fluffigt. 

Tillsätt färskost och rör ihop till en smet. Rör 

ihop vispad äggvita med den vispade grädden, 

blanda sedan ned färskostblandningen och 

rör om försiktigt tills du har en jämn smet. 

Häll ut smeten över kaksmulet i 

springformen. Frys cheesecaken i minst 4 

timmar, gärna över natten. Ta fram 

cheesecaken ca 15 minuter innan servering 

och dekorera gärna med lite pepparkassmul 

eller pepparkakor. 

 

SAFFRANSKLADDKAKA 

Saffranskladdkakan är en klassiker i 

julkostym! Vit choklad ger kakan härlig 

kladdighet och sötma. Saffran ger den juliga 

smaken. Servera kladdkakan till adventsfikat 

eller på självaste julafton. 

12 bitar Ugn 175º 

100 g smör 

½ g saffran 

100 g vit choklad  

2 ägg 

2 dl strösocker 

2 dl vetemjöl (2 dl 

motsvarar 120 g) 

smör till formen 

Till servering 

hallon eller rårörda lingon eller citronkräm  

Gör så här 

Smörj en form med löstagbar kant, ca 24 cm 

i diameter (för 12 bitar). Smält smöret i en 

kastrull, ta kastrullen från plattan. Rör ner 

saffranet. Bryt chokladen i mindre bitar och 

lägg ner dem i smöret, rör om så att 

chokladen smälter. Blanda ägg och socker i en 

skål. Rör ner smörblandningen och vänd ner 

mjölet. Häll smeten i formen. Grädda kakan 

mitt i ugnen ca 20 minuter. Låt svalna i 

formen på galler. Låt kakan bli ordentligt kall 

innan den serveras. 

Till servering: Servera gärna med hallon eller 

rårörda lingon och citronkräm. 

OBS! Livsmedelsverket rekommenderar att 

man kokar frysta hallon av utländskt 

ursprung. Bären kan nämligen bära på ett 

virus som orsakar vinterkräksjuka. Det är 

däremot ingen fara om du använder frysta 

hallon plockade i Sverige, därför 

rekommenderar vi att använda svenska hallon. 

 



 
 

 
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 

kalendrar och julkort finns 

att köpa 

 

Välkomna  

hälsar Yvonne!  

 

 
Tjejträffarna 

 
i dec (inomhusaktiviteter) är inställda. 
  
Istället kommer vi att gå promenader, 
tisdagar kl 13,30. Vi möts som vanligt vid 
skolan och vandrar sen vidare mot kända 
eller okända mål. 
 
Varmt välkomna alla som 
vill! 
 

 
Från oss alla  

(medarbetare i Ö-bladet) 
 

till er alla  
(som läser Ö-bladet) 

 
En riktigt God Jul 

och  
Ett Gott Nytt År! 

 
 

 



 

vecka 49 1 tisdag 18.00 Brandövning                                                                                                            
 2 onsdag   

 3 torsdag   

 4 fredag   

 5 lördag  Värdshuset öppet lörd-sönd 

 6 söndag 16-17 Biblioteket öppet                                                                                      2:a advent                                                                       

vecka 50 7 måndag   

 8 tisdag   
 9 onsdag  Jullunch i skolan OBS! Anmälan   Inställt                                                       

 
10 torsdag                                                                                                                 Nobeldagen   

 11 fredag    Luciadagen 

 12 lördag  Värdshuset och Hantverksboden öppet lörd-sönd 
Julmarknad i Vinöns skola   Inställt 

 13 söndag 16-17 Biblioteket öppet                                                                                      3:e advent       

vecka 51 14 måndag                                                                                                                                          Sophämtning    

 15 tisdag   

 16 onsdag                                                                                                                                                                                                                                        

 17 torsdag                                                                                                                                     

 18 fredag                                                                                                                

     19 lördag  Hantverksboden öppet lörd,  Värdshuset öppet lörd-sönd 

 20 söndag 16-17 Biblioteket öppet                                                                                                            4:e advent    

vecka 52 21 måndag                                                                                                                                       Vintersolståndet 

 22 tisdag                                                                                                                                                   

 23 onsdag                                                                                            H M Drottningens födelsedag                                                                                                                                                                                                                                                                           

 24 torsdag                                                                                                                      Julafton   

 
25 fredag  Julotta i Lännäs kyrka  se ”Sockenbudet”                                                            Juldagen 

 26 lördag  Gudstjänst i skolan  se ”Sockenbudet”                                                  Annandag jul 

 27 söndag 16-17 Biblioteket öppet 
vecka 53 28 måndag                                                                                                                 Sophämtning 

 29 tisdag   
 30 onsdag   

 31 tisdag                                                                                                                                               Nyårsafton 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Januari 

2021

 

 

1 fredag             GOTT NYTT ÅR  2021!                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                            Nyårsdagen 

 2 lördag   
     

 

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! 

 

december  2020 
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