


 

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. 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 

 

VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING 
Medlemsavgiften för 2021 går bra att betala när som helst före 31 mars, 150 kr för enskild medlem och  
300 kr för familj. Föreningens Swish-nummer: 123 396 25 29, Bankgiro: 190-1206 
Skriv meddelande medlemsavgift och namn.  
 

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…  
 
Februari månads Ö-blad kan ju vissa år vara ganska 

tunt och det är delvis därför som jag ville passa på att 

fylla ut med en spännande artikel som Johan Sundin 

visade upp under 2020 på Facebook-sidan Vinörötter. 

Det är ju inte alla som har Facebook och därför tyckte 

jag att det kunde vara trevligt att den fick en vidare 

spridning. Artikeln är från 1938 och jag har ”klippt och 

klistrat” för att få med det mesta.  

 

Andra glada nyheter är att de äldsta på Vinön har fått 

sin första dos vaccin och ser fram emot att få den 

andra dosen inom några veckor. Hurra tycker jag och hoppas att alla som vill kan få bli vaccinerade så snart 

som möjligt så att vi kan få börja träffas och komma igång med all verksamhet vi är vana vid!  

 

Värdshuset har öppnat igen efter juluppehållet och jag tycker att det är så roligt att kunna gå och hämta mat 

eller äta på plats, annons finns längre fram.  

 

Läs också om SSRS fina flotte som håller på att färdigställas. 

 

Tiden går och Ö-bladet har funnits i ca 20 år och den här månaden får vi läsa om hur det hela började. 

 

På bilden ser ni Thor som är ute och går på isen väster om Vinön inte långt från land. Tjockleken på isen 

varierar väldigt mycket så ta det försiktigt när ni går ut på isen!  

 

Bilderna i månadens Ö-blad är tagna av RoseMarie Hellén, Birgitta Åberg Andersson, Eva Widlund och  

Rikard Widlund 

 

Med vänliga hälsningar RoseMarie Hellén som är månadens redaktör.  

 

mailto:o-bladet@vinon.se
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Vinöns kultur- och hembygdsförening 

information i februari 

 

Missionshuset 

Nu är renoveringen i full gång och allt ska vara klart till 8 mars så att vi har några 

veckor på oss till invigningen i påsk. Vi planerar för detta och sedan får vi se utifrån 

coronaläget hur det blir. 

 

Vi söker deltagare till en  

Städ- och utsmyckningsgrupp som ska arbeta fram förslag på möblering och 

utsmyckning av Missionshuset, Förslaget ska vara klart i god tid innan påsk. 

Anmälan till Birgitta Åberg Andersson  

tel 073 290 50 20,  E-mail birgitta.framtiden@live.se 

 

Vandringsstigen 

På annandagen samlades ett gäng för att göra stigen mer framkomlig. Man sågade  

av nerfallna träd och plockade bort grenar. Raststugan på Hornudden grovstädades.  

Vi skulle kanske ha en arbetsgrupp för vandringsstigen, inte så att de ska göra allt jobb 

men det finns många olika önskemål och förslag som man skulle kunna fundera över. 

 

Kalendern 

Det går bra att redan nu skicka bilder till kalendern 2022 så samlar vi på dom. 

Skriv gärna namn och undertext till era bilder. Tänk på att ta liggande bilder! 

 

Medlemsavgift för 2021 

Går bra att betala när som helst före 31mars. 

Medlemsavgiften är 150 kr för enskild medlem, 300 kr för familj. 

Föreningens Swish-nummer: 123 396 25 29  

                     Bankgiro 190-1206 

Skriv meddelande medlemsavgift och namn.  

Vill du ha Ö-bladet på mail, skicka ett mail till o-bladet@vinon.se 

 

Föreningens E-postadress: hembygdsforeningen@vinon.se  
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Renovering av Missionshuset 

Nu äntligen är renoveringen igång av innertaket i Missionshuset. 

  

Under september månad 2019 stängde styrelsen för Vinöns kultur- och hembygdsförening 

Missionshuset, då vi upptäckte att innertaket började släppa. Vi ville inte att en olycka skulle 

hända. 

  

Därefter har vi sökt pengar från Landsbygdsnämnden samt arbetat med anbudsförfrågan/ 

upphandling för arbetet/renoveringen. Detta arbete har tagit lite tid. Vi hade till slut tre 

företag som vi var intresserade av och Anders Ljungström bygg & montage ab fick 

uppdraget. Vi fick även sökta pengar från Landsbygdsnämnden. 

  

Under vecka 2, 2021 kom ett företag och satte upp en gedigen byggställning i Missionshuset. 

Vecka 3 satte snickare Mikael och Robert igång med att ta ner det befintliga innertaket. Efter 

endast några borttagningar av spikar dundrade hela taket ner med en väldig fart. Snickarna 

hann precis komma undan. 

  

Det gamla "böset"/isolering tar Åsa Ödman hand om till sina kommande plantor. Åke 

Brynolfsson och Tomas Zetterlöf ansvarar för att köra iväg det gamla virket/innertaket, tack! 

  

Till vår glädje visade det sig att balkar och takstolar var helt friska. Vi har haft en elektriker på 

plats för att lämna oss en offert på nya element, eldragningar samt ny belysning. 

  

När vi ändå har ställningen uppe så kommer vi att låta måla våra väggar också. 

  

Podiet kommer att göras om till en mindre yta så att vi får en större golvyta, vi kommer då att 

kunna använda de gamla vackra räckena som vi har hittat i en bod. Detta förslag har vi 

diskuterat med Mikael Schmidt, vår präst. 

  

Vi ser gärna att en arbetsgrupp arbetar fram förslag på möblering/utsmyckning. 

  

Till påsk planerar vi någon slags nyinvigning av Missionshuset. 

  

 

Text och foto: Birgitta Åberg Andersson 

 

 

 



 
 

 

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!  

 

 

Tjejträffarna 

 
i feb består fortfarande av promenader.  
Vi möts vid skolan tisdagar kl 13.30 och 
vandrar sen vidare mot kända eller okända 
mål. 
 
Varmt välkomna alla som vill! 
 

 
 

 

 



 

 

En lägesrapport från Sjöräddningssällskapet Hjälmaren 

Som ni kanske minns så fick vi en husbåt i donation för två år sedan, med ambitionen om att bygga om 
den till ett flytande stationshus. Efter att vi skissat och grunnat på hur vi ville bygga om den så fick vi 
fram en vision som kändes som just bara en vision, men vi tänkte att vi siktar mot stjärnorna så kanske 
vi hamnar i vassen. 

Men vi fick otrolig medvind i seglen och flera sponsorer slöt upp, och slutligen gick XL-Bygg in som 
huvudsponsor. Eftersom det var XL-Bygg i Ålsäter/Katrineholm som höll i byggnationen så ville dom ha 
husbåten i Fiskeboda, eftersom hantverkarna bodde där. Sagt och gjort, vi bogserade dit den och 
arbetet drog igång. Som med de flesta byggen blev det en del förseningar och precis i sista sekund 
innan isläggningen lyckades vi flytta husbåten till Hampetorp där återstående arbete ska göras. 
Bäckaskogs Plåt som är en av sponsorerna väntar på de röda fiskfjällsplåtarna och ska sedan dra igång 
med beklädnad av fasad och tak.  

Vi kommer att återkomma här i ö-bladet med en presentation av hela arbetet med förvandlingen från 
husbåt till flytande stationshus, samt en presentation av sponsorerna. 

Vi hoppas också att kunna hålla öppet hus någon gång när isen och pandemin har släppt sitt järngrepp 
om ön. Till dess önskar vi alla fina dagar. 

 

PS: Om någon känner sig sugen på att hjälpa till med att göra i ordning vårt svävargarage så hör gärna 
av er, det står högst upp på vår dagordning.   

 

Vid tangenterna, kameran och rodret (på båten som fotot är taget ifrån), Rikard Widlund 

På däck på det flytande stationshuset syns Tomas Jennebo.  

 
Foto från bogseringen mellan Fiskeboda och Hampetorp.  

 



 

 

 

 
 

Vecka 8/sportlov extra öppet, torsdag – fredag kl. 12.00 – 16.00 

 

Måndag den 8 mars är det den internationella kvinnodagen, och då kommer värdshuset ha 

extra öppet på kvällen för kvinnor, ytterligare information och inbjudan kommer! 
 

www.vinonsvardshus.se  

 

Internationella popcorndagen 

Internationella popcorndagen infaller varje år den 19 januari. Vi firade det med 

ett besök hos en bekant på nära håll som äger en egen popcornstudio! Så här 

såg det ut. Med vänliga popcornhälsningar /Maja och Charles 

    

Fakta om popcorn: 
Popcorn kan flyga 1 meter när de poppar. 

Popcorn innehåller mer järn än rostbiff. 

I Tyskland är det vanligt att man äter popcornen med socker istället för salt.  

 

 

Är du sugen 

på att vara 

med på 

barnens sida? 

 

Mejla till 
o-bladet@vinon.se 

 
Eller lägg ditt bidrag i  
Ö-bladets postlåda 
vid Vinöns skola! 

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


20 år med Ö-bladet 
Vår ö-tidning kommer troget varje månad, tack vare en 
redaktionsgrupp och inlämnade bidrag kan vi bjuda er 
läsare på information och rapporteringar och lite annat 
som rör vår tillvaro på Vinön. Att Ö-bladet är uppskattat  
får vi ofta höra och det är just därför som vi håller på med 
detta arbete år ut och år in.  

Det började år 2000 som en del i Skärgårdsprojektet 
Hjälmarens Öar. En tävling utlystes om ett namn på bladet 
och ”tills vidare får det väl heta Ö-bladet”, skrev man tidigt. 
Ett namn som har visat sig vara bra, det kan vi nu konsta-
tera när vi är inne på det 21:a året med Ö-bladet.  

De första bladen våren 2000 var informationsblad om vad 
som var aktuellt på öarna i sjön Hjälmaren – Vinön, Valen 
och Tockenön. I början bestod Ö-bladet av ett kalendarium 
med vad som hände inom projektet och lite annat samt 
några annonser och korta notiser. Så småningom utveckla-
des det mer och mer till det Ö-blad som vi har idag.

 
Det var Peter Dahlstedt i projektet som höll i trådarna för Ö-bladet då i början, 
från det nya ö-kontoret på övervåningen i skolan. En framsida med en vy mot 
Vinön från färjan fungerade fram till 2003 då färjebilden byttes mot andra motiv 
från Vinön, olika varje månad, precis som vi fortfarande har. Kalendariet var 
välfyllt under projekttiden, det var många träffar och kurstillfällen.  

 
När projektperioden tog slut blev det några månader utan något Ö-blad men  
se då tog Johan Nilsson tag i saken och gjorde ett decembernummer år 2000 
med stort Mack-special, information om Vinöns Mack och Gästhamns ekonomiska förening. 

 
Under 2001 började en redaktionsgrupp bildas och vi gjorde Ö-bladet tillsammans på ö-kontoret där 
det fanns flera datorer från datakurserna inom projektet. Vi skulle nu använda oss av kunskaperna vi 
fick genom datakurserna. Redan då kom det med recept från Christina Johnsson. Det började med 
olika gösrecept, ett nytt i varje nummer av Ö-bladet.  

Bilderna här är från 2005 när vi jobbade med mars-numret av Ö-bladet. Vid detta tillfälle var det 
Yvonne, Solveig, Åsa, Veronika, Eva och Rosie som deltog i arbetet.  

                                                                  Eva Widlund 

 

 
Har vi fått med allt? 

Peter Dahlstedt,  

den första redaktören 

foto: projektet 

 

Nu, 20 år senare 
kommer vi under 

detta år blicka tillbaka 
och presentera olika 
inslag från den första 
tiden med Ö-bladet. 



Under 2020 lade Johan Sundin ut en rolig artikel från 1938 om Vinön i Veckojournalen  nr 39, på 

Facebook-sidan Vinörötter, jag tyckte den var så trevlig att jag ville att Ö-bladets läsare också skulle 

få ta del av den. Artikeln heter: 

Den hemlighetsfulla Vinön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack till Johan Sundin som uppmärksammande 

mig på den här artikeln! 

Hälsningar RoseMarie Hellén! 



Trädgårdssidan  

Månadens trädgårdssida tänkte jag än en 

gång tillägna våra vänner de pollinerande 

insekterna. Även om det i skrivande stund är 

över 10 grader kallt så kommer det en vår 

och med den vaknar bin, humlor och alla 

andra som hjälper till med pollineringen! 

Trots att förra sommaren var relativt varm 

och lång fick både jag och Stig som har bin på 

Vinön relativt lite honung. I mitt fall kan det 

bero på mig själv för att jag inte var 

tillräckligt närvarande hos bina och tog 

honungen i rätt tid men det har också slagit 

mig att det kan bero på att det inte är så 

gynnsamt för pollinerande insekter.  

Nu innan växtsäsongen har dragit igång sitter i alla fall jag och tittar i 

frökataloger och tittar på olika hemsidor och funderar på vad jag ska odla. 

Så därför vill jag redan nu skicka med en uppmuntran till att välja växter 

som är bra för våra pollinerande insekter. De flesta som odlar tycker ju 

om att det surrar i trädgården och väljer därför växter som drar till sig 

insekter. En liten kryddträdgård gillar ju de allra flesta och även de som 

gillar nektar. Man kan också tänka på att försöka få till blommor eller 

pollen under hela växtsäsongen så att det finns mat till insekterna redan 

på våren och genom hela säsongen ända in på hösten. I många 

frökataloger finns det också listor över växter som är bra för 

pollinatörerna. Det är svårt att ge generella tips utan att skriva långa listor 

men växter äldre kulturväxter brukar vara bättre än de nyare sorter som 

ofta har förädlats fram för att ha stora blommor eller speciella nyanser. 

Jag har ändå gjort ett försök och tagit en lista från Naturskyddsföreningen 

som räknar upp ett- och tvååriga växter som är bra för pollinerarna: 

ETT- OCH TVÅÅRIGA VÄXTER Blåklint Blå snokört Bondböna Bovete Dill Doftklöver Dån Gurkört 

Humlelusern Honungsfacelia Jungfrun i det gröna Klätt Koriander Kornvallmo Kummin Kungsljus 

Malvor Martorn Morot Raps, rybs Ringblomma Rosenböna Rosenskära Rudbeckia Rödplister Solros 

Sömntuta Sötväppling Vitlupin Vitsenap 

Det finns givetvis även många andra perenner, träd och buskar som är 

populära hos våra pollinerare! 

Hälsningar RoseMarie! 



MEXIKANSK BÖNGRYTA MED 

TORTILLABRÖD 

2 port 

½ gul lök 

½ msk smör 

1 röd paprika 

½ purjolök 

½ tsk chilipeppar, gärna chipotle 

½ tsk spiskummin 

2 dl krossade tomater 

2 dl vatten 

½ grönsaksbuljongtärning 

1 burk kidneybönor (à ca 400 g) 

Till servering 

1 avokado 

½ msk citronjuice 

1 liten vitlöksklyfta 

1 tomat 

2 majstortillor à ca 40 g 

ev färsk koriander 

Gör så här 

Fräs hackad lök mjuk i smör i en kastrull. Fräs 

med tärnad paprika, strimlad purjolök och 

kryddor. Tillsätt krossade tomater, vatten och 

buljong. Låt sjuda 10 min under lock. Skölj 

bönorna och blanda ner i grytan. Smaka av med 

salt, peppar och ev mer chili. Dela och kärna ur 

avokadon. Mosa den med citronsaft och finriven 

vitlök. Smaka av med salt och svartpeppar. Kärna 

ur och tärna tomaten fint. Vänd ner i 

avokadoröran. 

Servera böngrytan med avokadoröra och 

tortillabröd som rostats i torr panna. Garnera ev 

med koriander. 

 

RÖDBETSFRITTATA MED FETAOST OCH 

VALNÖTSSALLAD 

Snabblagat och enkelt, en perfekt 

vardagsmiddag. 

4 port Ugn 200º 

500 g rödbetor, förkokta 

1 röd lök 

2 vitlöksklyftor 

olivolja, till stekning 

6 ägg 

2 dl grädde 

1 dl mjölk 

½ msk grönsaksbuljong, glutenfri vid behov 

1 msk timjan, färsk 

1 paket fetaost 

salt och svartpeppar efter smak 

 

Sallad 

250 g haricots verts 

1 förpackning salladsmix 

olivolja 

½ citron 

1 påse valnötter, ca 75 g 

svartpeppar, efter smak 

Gör så här 

Skär rödbetorna i mindre bitar. Skala och 

grovhacka rödlök och vitlök. Hetta upp olja i en 

stekpanna och fräs löken med rödbetorna ca 2-

3 min. Vispa ihop ägg, grädde, mjölk och 

grönsaksbuljong. Repa av timjanblad och tillsätt 

i äggsmeten. Slå äggsmeten över rödbetorna i 

pannan och låt steka på medelvärme ca 10 min. 

Smula över bitar av fetaost och lite salt och 

peppar och grädda i ugn ca 5 min. 

Sallad 

Koka upp vatten i en kastrull och värm haricots 

vertsen snabbt så att de tinar och blir varma, 

men behåller sin spänst och fina gröna färg. Sila 

av dem och spola kalla. Lägg upp sallad och 

haricots verts på ett fat och ringla lite olja och 

pressa citronsaft över. Toppa med valnötter och 

lite svartpeppar. Servera till rödbetsfrittatan. 

 

PASTA MED TOMATSÅS OCH MOZZARELLA 

4 port 

300 g spagetti eller din favoritpasta 

Tomatsås 

1 hackad gul lök 

2 hackade vitlöksklyftor 

2 msk olja 

1 tsk sambal oelek 

400 g krossade tomater 

1 tsk salt 

1 msk kapris 

8 blad färsk basilika 

Servering 

2 mozzarellaostar à 125 g avrunnen vikt 

rucola, färsk basilika, riven parmesanost 

Gör så här 

Koka pastan enligt anvisning på förpackningen. 

Spara 1 dl av kokvattnet till pastasåsen. 

Tomatsås: Stek löken i olja utan att den tar 

färg. Tillsätt sambal, tomater, vatten från 

pastan, salt, kapris och basilika och sjud såsen 

ca 10 min under lock. Häll av vattnet från pastan 

och låt den rinna av. Lägg tillbaka den i den heta 

kastrullen och blanda med såsen. Dela 

mozzarellan i småbitar, lägg ner i pastan. 



Servera pastan med rucola, färska basilikablad 

och riven parmesan. 

 

POTATISTORTILLA MED SPENAT OCH 

KORV 

2 port Ugn 200º 

300 g potatis 

2 msk gul lök, hackad 

1 vitlöksklyfta, hackad 

2 msk olivolja 

salt, peppar 

1 dl fryst bladspenat, tinad 

4 ägg + 4 msk vatten 

salt, peppar 

Servering: valfria korvar, t ex chorizo 

Garnering: 2 msk klippt persilja 

Gör så här 

Skala och skär potatisen i tunna skivor. Stek 

potatis, lök och vitlök i olja i en ugnstålig liten 

stekpanna tills det mjuknat. Krydda med salt och 

peppar. Krama ur så mycket vätska som möjligt 

ur spenaten och vänd ner den i 

potatisblandningen. Vispa samman ägg och 

vatten. Salta och peppra. Häll äggstanningen i 

pannan med potatisblandningen. Rör om. Sätt in 

pannan mitt i ugnen. Stek i ca 10 min tills 

äggstanningen börjat stelna. Vänd tortillan med 

hjälp av en tallrik. Lägg en ny klick smör i pannan 

och låt tortillan glida ner i stekpannan med den 

ostekta sidan neråt. Stek på denna sida 5–10 min. 

Vänd upp tortillan på ett fat. Servera med stekt 

korv. Garnera med persilja. 

 

KYCKLING MED ÄDELOST, SKINKA OCH 

GRÄDDSÅS 

4 port Ugn 225º 

4 kycklingbröstfiléer, 600 g 

2 msk smör 

1 tsk salt 

2 krm peppar 

100 g ädelost 30 % 

50 g rökt skinka 

½ kruka färsk basilika 

Gräddsås 

1 dl sky 

2 dl crème fraiche 

1 dl grädde 

2 msk kalvfond 

2 tsk kinesisk soja 

Fräst matvete 

2 dl matvete 

1 gul lök 

2 msk smör 

1 dl hackad persilja 

2 krm salt 

1 krm peppar 

Till servering: haricots verts 

Gör så här 

Bryn filéerna i smör i en stekpanna. Salta och 

peppra. Skölj ur stekpannan med 1 dl vatten och 

ta tillvara skyn till såsen. Skär kycklingfiléerna i 

skivor men inte helt igenom. Lägg dem i en 

ugnsform och lägg ost, skinka och basilikablad i 

skårorna. Stek dem ugn ca 15–20 min eller tills 

de är genom-stekta. Koka matvetet i 12 min. 

Hacka och stek löken i stekpanna med smör. 

Tillsätt kokt matvete, persilja, salt och peppar. 

Fräs runt en stund. Blanda såsen i en kastrull och 

värm. Smaka av med salt och peppar. 

Servera kycklingen med fräst matvete, såsen 

och kokta gröna bönor.  

 

KOKOSTOSCA I LÅNGPANNA 

24 bitar Ugn 175º 

175 g margarin 

1 dl mjölk 

3 ägg 

2½ dl strösocker  

4 dl vetemjöl 

2 tsk vaniljsocker 

2½ tsk bakpulver 

Kokostosca 

100 g margarin 

1 dl strösocker 

½ dl ljus sirap, ljus 

2 msk vetemjöl 

2 msk mjölk 

150 g riven kokos 

Gör så här 

Smält margarinet i en kastrull. Tag från värmen. 

Häll i mjölken. Vispa ägg och socker ljust och 

poröst. Blanda mjöl, vaniljsocker och bakpulver. 

Vänd ner det i smeten växelvis med margarinet 

och mjölken. Bred ut smeten i en långpanna (ca 

25x35 cm) med bakplåtspapper. Grädda i nedre 

delen av ugnen ca 20 min. 

Kokostosca: Smält margarinet. Tag i socker, 

sirap, vetemjöl och mjölk. Låt koka upp på svag 

värme under omrörning. Rör i kokosen. Fördela 

smeten ovanpå bottnen. Grädda i mitten av ugnen 

ytterligare 10–15 min. Låt kakan svalna. Skär upp 

i rutor. 

Så var det dags igen för lite – förhoppningsvis – inspiration att testa något 

nytt. Frittatan och kycklingen gick verkligen hem hos familjen Johnsson. 

Smaklig måltid önskar Christina J 



 
 

 

 

 
 
 

Vad händer nästa månad på Vinön? Kom ihåg att meddela redaktionen  
 

på o-bladet@vinon.se så det kan komma med i kalendariet. 
 

Se även anslagstavlorna på Vinön!  

vecka 5 1 måndag                                                                                                          Sophämtning 

 2 tisdag 
13.30 
18.00 

Tjejpromenad 
Brandövning  

                  3 onsdag   

   4 torsdag   

 5 fredag   

 6 lördag  Värdshuset öppet lörd 12–20 och sönd 12–16 

 7 söndag 16-17 Biblioteket öppet  

vecka 6 8 måndag   

 9 tisdag 13.30 Tjejpromenad                                                                                                                                                                                                                                                   

 10 onsdag   

 11 torsdag                                                                                                       

 12 fredag   

 13 lördag  Värdshuset öppet lörd 12–20 och sönd 12–16 

 14 söndag 16-17 Biblioteket öppet                                                                                  Alla hjärtans dag 

vecka 7 15 måndag                                                                                                          Sophämtning 

 16 tisdag 13.30 Tjejpromenad                                                                                    Fettisdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 17 onsdag   

 18 torsdag   

 19 fredag   

 20 lördag  Värdshuset öppet lörd 12–20 och sönd 12–16 

 21 söndag 16-17 Biblioteket öppet 

vecka 8 
SPORTLOV 22 måndag 

 
 

                                                                                                                                            

 

 23 tisdag 13.30 Tjejpromenad                                                                                     

 24 onsdag   

 25 torsdag  Värdshuset extra öppet 12–16 

 26 fredag  Värdshuset extra öppet 12–16 

 27 lördag  Värdshuset öppet lörd 12–20 och sönd 12–16 

 28 söndag 16-17 Biblioteket öppet                                                                                                                        

Mars 
vecka 9 

1 måndag                                                                                                                                       Sophämtning   

 2 tisdag 
13.30 
18.00 

Tjejpromenad 
Brandövning 
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