


Några ord fråue redaktionen......

Jaha, go vänner ännu ett O-blad är klart
att läsas av er. Nu har våren kommit på
allvar, snön är nästan borta och isen
sjunger på sista versen. De vackra sjöfräglarna
simmar i lärjrännan och sen är det några
fula svarta saker också, tror de kallas skarvar.
Fler fåglar kommer varje dag och det är en
fröjd att bara lyssna pa all fågelsång.
Blåsipporna blommar och snart lyser
tussilago som små solrosor.
Och vet ni, solen lyser och värmer! Härligt!

Ni har väl märkt att det har varit skrotinsamling på Vinön.
Pa initiativ av Sten Karlsson har Stena stä1lt ut containrar som
vi har fått slänga skrot i. Sju containrar har vi lyckats fylla, det
var inte daligt! Behrillningen för insamlingen ga-r tiIl Vinöns
Kultur- och Hembygdsförening och föreningen tackar alla som
har bidragit till ett gott resultat! Tack också Sten för ett bra
initiativ!

Det är tid för årsmöten och i månadens Ö-blad flaggas för två
årsmöten. Kallelse till Vinöns Kultur- och hembygdsförenings
årsmöte lördagen den 23 april har gått ut till alla medlemmar
tillsarnmans med verksamhetsberättelse.

Fotografer denna månad är Rose-Marie Olsson och Eva Widlund.

Veckans fråga, avdelningen värdelöst vetande:
Vilken känd svensk har bott i kollektiv på :ulita på ZO-tatet?
Svar till Åsa, det finns ett pris till den som svarar rätt först.
Familjemedlemmar får inte delta i tävlingen.

Ö-bladet är 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.

Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 775 93 Vinön
E-postadress : o-bladet@vinon. se

Vi11 du bli medlem i föreningen?
Medlemsavgiften för 2005 ä-r 80 kr för enskild och 150 kr för en farnilj
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Svenska Kyrkan                          
 

har öppet hus i Vinöns skola  

onsdagen den 13 april klockan 14.15 
 

Alla hälsas hjärtligt välkomna! 

 

 

 
 
Årsmöte lördagen 23 april  
 

Vinöns Kultur- och hembygdsförening 
 

kl 16.00  i Vinöns skola 
 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika. 
 
Eva Widlund berättar om sitt projekt ”Temavandringar”.  
RoseMarie Olsson berättar om Julitas trädgårdar. 

 
Välkomna! 

 

Östra Vinöns 
vägsamfällighet 

 
har årsmöte torsdagen den 14 april 
klockan 19.00 i Vinöns skola. 

 
Val enligt stadgarna samt övriga 

frågor. 
 

Välkomna! Styrelsen 
 



Månadens boktips 
 

Blonde av Joyce Carol Oates  
 
Den 3 augusti 1962 ringde Döden på dörren till 12305 Fifth Helena Drive i Los Angeles. 
Morgonen därpå hittades Marilyn Monroe död i sitt hem, bara 36 år gammal. Det blev årets 
nyhet, större än Kuba-krisen några veckor senare. Och spekulationerna började. Under de 
snart fyrtio år som gått sedan dess har många försök gjorts att teckna hennes levnadsöde: ett 
övergivet och ensamt barn utan fotfäste i livet, psykiskt labil mor, okänd far, fosterhem, ett 
kanske alltför snabb lysande karriär – i filmer som ”Herrar föredrar blondiner”, ”Flickan 
ovanpå”, ”I hetaste laget” och ”De missanpassade” – drogmissbruk, olyckliga äktenskap, 
aborter och förtal. 
 
Den här boken är något helt annat. Den ger sig inte ut för att vara en biografi. Det är en 
storslagen och inlevelsefull roman, där Joyce Carol Oates ger röst åt barnet, kvinnan och den 
undergångsdömda celebriteten. Ett närgånget porträtt av en känslig och begåvad ung kvinna 
som skapar och omskapar sin identitet på ett till sist förödande vis. Kanske på sitt sätt det 
sannaste vittnesmål någonsin om Norma Jeane Baker, som av Hollywood stöptes om till den 
amerikanska Drömflickan – dyrkad världen över. 
 
Iskalla inblickar ges i en filmindustri som både när och förtär sina offer, liksom långt ifrån 
smickrande bilder av de mäktiga männen i Monroes liv: Joe DiMaggio, Arthur Miller, John F 
Kennedy och många andra.   
 

Nyfiken på Marilyn Monroes livsöde? Just nu finns den att låna på Vinöns bibliotek,  
öppet söndagar mellan 16.00-17.00.  

 
Välkomna! 

 

 
Tjejträffen i april och maj 

 
7/4 Myskväll med spel 

 
14/4 Bowling i Vingåker 

 
21/4 Överraskning 

 
28/4 Ö-bladet 

 
5/5 Våravslutning med knytis 

 
26/5 Ö-bladet 

  
Torsdagar kl. 19.00, alla tjejer är hjärtligt välkomna! 



 
 

 

 

Jag fortsätter att baka på 

beställning till fredagar under 

april månad. Vi öppnar butiken 

för säsongen på valborgs-

mässoafton och i maj har vi 

öppet lördag-söndag-helgdag kl 

8-17. Beställningar mottages 

som vanligt. 
 

tel  44 81 60 eller 

       070 - 239 02 11 

 

 

 

 

 

Elisabeth Behr,  
zon och massageterapeut,  
kommer till Vinön 
onsdagen 6 april.  
 

Boka tid på tel  070 - 399 58 08 
tel.tid  8.00 - 9.00 

  Sten 
 

 

 

 

 

 
 

hälsar gamla som nya kunder 
välkomna! 

 

Joakim Holmkvist 
 

Macken  019 - 44 81 44 

Tel hem  019 - 44 80 98 
Mobil   070 - 598 26 84 

Tjejgruppen planerar i april 
 

❖ en bowlingkväll i Vingåker 
 

Intresserad? 
 

Hör av dig till Yvonne Karlsson 
tel  44 80 57 

senast 7 april 



 
I oktober är det tänkt att det ska finnas bredbandsuppkoppling på Vinön! 
Det har ni kanske läst om i tidningen eller hört på radio. Finansieringen är 
helt klar, och Stadsnät (som ska gräva ner kabeln) har satt igång med 
arbetet som måste göras innan man kan börja själva kabeldragningen. 
 
När vi skrev ihop projektet och pengaansökan hjälptes vi åt tre personer. Det 
var jag och Tommy Karlsson och Carinne Lancereau från kommunen. Vi 
gjorde så att jag skrev det mesta om varför vi på Vinön behöver bredband, 
och om vilka företag mm som finns här ute, för det kunde ju jag bäst av oss. 
Tommy och Carinne tog hand om ekonomi och teknik som de var bättre på. 
Nu när projektet är i gång ska det finnas tre grupper. En projektgrupp som 
gör jobbet, en styrgrupp som styr upp projektet, och en referensgrupp som 
kan hjälpa till med lokalkännedomen. Man skulle kunna säga att när vi 
gjorde ansökan var Tommy och Carinne projekt- och styrgrupp i ett, medan 
jag var referensgrupp. Dit jag vill komma med detta är att vi ska vara några 
fler i referensgruppen, och jag vill visa att det inte är den som ska göra 
jobbet, utan den ska vara referensgrupp. Det räcker alltså att man är 
vinöbo, åtminstone någon del av året och intresserad av att vi får bredband 
hit. Svårare än så är det inte. Vill du vara med i referensgruppen? Om ingen 
anmäler sig så kommer jag att fråga några stycken. 
 

Någon gång i april kommer det att vara ett informationsmöte här ute. 
 Inbjudan kommer! Delårsboende som är intresserade kan säga till mig i 

 förväg, så jag vet vilka jag ska informera. Öbor får en lapp i brevlådan. 
/Åsa 44 80 19 

 

för Vinön 
 
Jag tänkte att man skulle kunna göra ett blad i nästa nummer av Ö-bladet, 
med telefonnummer på ön. Det skulle vara bra att ha med både vanliga 
telefonnummer och mobiltelefonnummer, och e-post-adresser till dem som 
har och vill ha med dem i Ö-bladet. Detta gäller naturligtvis även delårs-
boende. Jag tänkte också att vi skulle ha med lite andra telefonnummer som 
kan vara bra att ha, till exempel brevbärningen. Alla tips på inrättningar 
som borde vara med tas tacksamt emot! 
 
De vanliga telefonnumren hittar man ju i de flesta fall i en vanlig lokal-
katalog, men mobilnumren är ju lite svårare. Kan ni som vill ha med 
mobilnumret (och/eller e-post-adress) i Ö-bladet meddela det till 
redaktionen? På sidan 2 ser ni vilka som är med. Det går också bra att  
maila till o-bladet@vinon.se . 
                      /Åsa 



 

DUSCHKABIN BORTSKÄNKES 

 

Saknar ni en duschkabin? 

Vi har en nedmonterad till övers. 

 

Ulf och Christina Johnsson 

Tel 44 80 11 
 

 
 

 
 
 

ÄNTLIGEN VÅR! 
 

 

Penséer i blom 

Blomjord 

Potatis 

 
VÄLKOMMEN! 

 

Mona Blixt 

019-44 80 50 

070-370 59 50 
 
 

 
 

 
 
 
 

STUGA ATT HYRA 
 

4 bäddar, tillgång till toalett och dusch. 

Lakan finns att hyra. 

Stugan uthyres per dygn eller veckovis. 

 

Intresserad? Ring Yvonne: 

019-44 80 57 eller 073-928 04 05 
 
 
 
 



Valborgsmässofirande 

 

 

kl 20.00 

 lördag 30 april 
 

vid norra badet 

 
 

 
Kaffe med bröd, glögg, dricka, korv,  

godis och lotterier 
 

Vårtal och vårsånger 
Fyrverkerier 

 

VARMT VÄLKOMNA ! 
 
 

Arr. Vinöns Kultur- och hembygdsförening och Vinöbagar´n  
 

 
 

 

 

 

Konferens i nygammal skolmiljö 
 
Vi ordnar dagkonferenser för max 35 pers, men även fika och mat på 
möten och privata tillställningar, t.ex. födelsedagsfester, dop, 
begravningar.  
 
Bokning och förfrågningar:   Yvonne  tel 019-448057, 073-9280405 
     Sten  tel 070-2390211   
 



 
På gång i projektet… 
 
 

Solveig, Eva och Rosie var på en utbildning med Våg 21 i Österåkers 
lanthandelscenter, i början på mars. Där fick vi lära oss hur viktigt det är 

att fylla i all tid som vi lägger ner i projektet. Det är också viktigt att EU-
logotyperna är med i allt som projektet sponsrar. Det är också jätteviktigt 

att man har bra kvitton om man ska få ut några pengar, kvittona ska ha 
namn på firman, vad som har köpts, moms. Vi fick också lära oss att inte 

tejpa in kvitton eftersom tejp ”äter” papper och trycksvärta. Vi fick 
dessutom en liten inblick i vad man sysslar med i andra projekt. Man 

bygger en eldorgel, man renoverar en båt, man fixar ett system så att 
bönder kan ta emot kompost från städerna, det projektet heter Mullvaden. 

Det är en salig blandning och i slutet av dagen fick vi höra på ett förslag 
om att bygga en jättearena i kalkbrottet i Forsby. Vi lärde oss en hel del 

om hur man får till allt i projektet och var nöjda med dagen. 

 
Ha det bra i vårsolen…  

Hälsningar Rosie!  
 
Ett PS från Eva: 
 

Jag kommer att informera om Tema-vandringarna vid två tillfällen denna månad. 
Ena gången blir i början av månaden, titta på anslagstavlorna när det blir. Den 

andra gången blir på Hembygdsföreningens årsmöte den 23 april. Välkomna! 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 

 

Välkomna till Vinön önskar vi de nyinflyttade! 
 

 

Janne Eriksson jobbar på färjan och har köpt hus på ön. 

     

    Ulrika Blixt och Daniel Lindberg har just flyttat ut med hästar  

och andra djur. 

 

Rikard Widlund och Therése Allard är ju inte så nyinflyttade, men naturligtvis 

lika välkomna de! 

 

     /Åsa 

 

 



 

 
 
 

Årlig isövning 
 
Lördagen den 12 mars hade Vinöns brandvärn sin årliga isövning.  
Nytt för i år var att även besättningen från sjöräddningsbåten deltog. 
Det var en lyckad övning utanför Perssons hamn, där vi både räddade 
nödställd i vattnet, samt övade på att ta oss upp ur isvak. Det hela 
avslutades med hjärt-lungräddning i skolan. Givetvis avnjöts även en 
semla från Vinöbagar´n! 
 
Vi från räddningsbåten vill tacka för inbjudan, och tillsammans med 
brandgubbarna vill vi tacka Robin Muskos och hans medhjälpare för 
visat engagemang. 
 

                                                                                                              Rikard Widlund 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skärgårdarnas Riksförbund  SRF 
 

 
Ny teknik i gammal miljö på Gränsö slott i Västerviks skärgård 

 
 
 
 
På årsmötet får tre personer från varje förening 
följa med, så Eva, Sune och RoseMarie styrde 
kosan mot Västervik och Gränsö slott. Det var 
först ett seminarium om Ny teknik och sedan 
årsmöte den 19 - 20 mars på det vackra slottet, 
allt mycket väl arrangerat av Smålandskustens 
Skärgårdsförening. 
 

ESIN-information 
 

Under lördagförmiddagen fick vi information om samarbetsprojektet mellan 
Europas små öar som SRF är med i. Den uppmärksamme kommer ihåg att vi i 
Ö-bladet i höstas hade en annons om att man sökte en projektanställd till det 
projektet. Han som anställdes heter Stefan Andtbacka och han berättade om hur 
arbetet fortskrider i ESIN-projektet. I samband med att man antog stadgarna 
ändrades organisationens namn. Network byttes mot Federation. Det nya namnet 
är alltså ”European Small Islands Federation”. Men man behåller den gamla 
förkortningen (ESIN). Det ansågs att ESIN var en inarbetad benämning som många 
känner till.  
 

I ett samverkansprojekt mellan små öar skall man beskriva förhållanden kring 
näringsliv, boende och service på små öar genom 18 tematiska delstudier. Första 
ESIN-seminariet är i Åbolands skärgård i Finland redan 6-8 april på temat 
Maritima näringar. Nästa tema är Boendefrågor och detta seminarium blir i Sverige 
den 2-4 maj på Gullholmen i Bohuslän. Sedan fortsätter man med olika teman i 
Danmark, Skottland och på Irland. 
 

För den som vill veta mera rekommenderar vi SRF:s Nyhetsbrev nr 11, mars 2005. 
Finns i pärmen på biblioteket, Vinöns skola. 
 

SRF:s projekt 
 

Enligt planen för projektet "Skärgård för Framtiden" (Mål 2 öarna) skall SRF under 
de tre åren 2004-2006 genomföra flera temastudier. De teman som hittills har 
avhandlats på möten är transporter, boende och skolor. Det ska skrivas vitböcker 
om alla teman, liknande den som finns om boende, som ni kanske har sett i skolan. 
På Visingsö i maj är temat turism och i augusti blir seminariet om småföretagande 
förlagt här på Vinön. Vi kommer då att behöva övernattningsstugor för tillresta 
deltagare.  
 

Det talades vidare en hel del om hur det ser ut i skärgårdarna, bl a har man i 
Stockholms skärgård problem med transporter. Turlistorna är anpassade efter 
turisterna och på många håll är arbetspendling omöjlig.  
 

Seminarium om Ny teknik 
 

Efter lunch började det verkliga seminariet och det var verkligen högteknologiskt. 
Tre personer var med oss via webkamera från Kalmar. Vi fick höra om projekt som 
gick ut på att man kunde prata med apotekspersonal via en webkamera hemma.  



Projektet hade fallit väl ut och de som hade varit med hade tyckt att det var mycket 
bra att kunna tala med apotekspersonal ansikte mot ansikte, via datorn visserligen 
men utan att andra hörde på som det annars kan vara på apoteken.  
 

Man berättade också om polisens anmälningscentral som nu finns på tre öar i 
Stockholms skärgård. Det är 48 personer anställda (hälften på heltid) inom denna 
verksamhet med elva poliser knutna till verksamheten. Och polisen är mycket nöjd, 
eftersom man har trogen personal. Numret man slår för att anmäla stöld och icke 
akuta tillbud är 114 14.   
 

Vi fick också höra om ett projekt där man ville skapa skärgårdslärcentra på öar i 
Orusts, Gotlands, Västerviks och Norrtälje kommun. Dessa lärcentra ska skapa 
möjligheter för distansstudier på öar, för att öka kompetensen på öarna.  
 

Det var ingen slump att vi var i den småländska skärgården på just detta temat. I 
Kalmar län har man satsat på den nya tekniken, man har sett till att alla 
länsinvånare ska kunna ansluta sig till bredband i juli i år.  
 

Efter seminariet var det en öppen paneldebatt där politiker och sakkunniga svarade 
på frågor om den nya tekniken. Där fick vi bland annat reda på att människor på 
landsbygden är mer benägen än folk i stan att ansluta sig till bredband. 
 
 

Ny ordförande 
 

På söndagen hölls årsmötet med  sedvanliga 
förhandlingar. På mötet valdes Kjell Björkqvist från 

Styrsö till ny ordförande i Skärgårdarnas Riksförbund.  
Bengt Almkvist slutar som ordförande men fortsätter  
att jobba i förbundet som förbundssekreterare. 
 
 
 
Söndagens årsmöte avslutades med att Mats Ohlsson, nyvald vice ordförande, 
uppmärksammade att Bengt Almkvist efter 23 år nu lämnar posten som ordförande 
för Skärgårdarnas Riksförbund. Med några gåvor och ett litet tal avtackades Bengt. 
 

”Du har varit Riksförbundets ordförande 
sedan förbundet bildades 1982. Denna 
dag, den 20 mars 2005, har du på egen 

begäran lämnat posten som ordförande 
för Skärgårdarnas Riksförbund. Du har 
på ett helt enastående sätt lett 
Riksförbundets möten och verksamhet. 
Din förmåga att klart och tydligt 
sammanfatta förda diskussioner, oavsett 
hur invecklade och känsloladdade de 
varit, är ett typiskt kännetecken för Dig. 
Det samma gäller Din förmåga att i olika 
sammanhang uttrycka Dig tydligt, 

enkelt och diplomatiskt i såväl tal som skrift. Detta har inte minst varit en tillgång 
för Riksförbundet i kontakter med myndigheter och ledande politiker. Du har med 
andra ord varit en stor tillgång för Skärgårdarnas Riksförbund. För oss som ska 
leda Riksförbundet vidare in i framtiden känns det tryggt att Du nu är intresserad 
av att fortsätta som förbundssekreterare.” 
 

               Rosie och Eva 



Här kommer det andra bidraget : 
 
 
 
 
En sommar i början på 1950-talet var jag och min syster hos mormor och morfar i 
Sickelsjö utanför Arboga. Jag var förkyld och hade en envis luftrörskatarr. 
 

En dag kom morbror Erik och moster Karin från Vinön och hälsade på. Jag minns att 
det var ett kärt besök, de tyckte att jag skulle följa med till Vinön. Morbror Erik lovade att 
jag skulle bli bra om jag kom till Vinön, vilket också visade sig vara sant. 
 

Båtfärden med Hjälmarsnipan över till Vinön var ett stort och lite skrämmande äventyr 
för en stockholmstjej, jag minns det mycket väl. För en ung flicka i början på tonåren, 
uppväxt i en förort till Stockholm, var det en upplevelse att få komma till Vinön. Jag 
bodde i Johns hus där också moster Karin, morbror Erik, (enligt mitt minne mest kallad 
”Mohlin”) och mina kusiner Sune och Ellert bodde. 
 

En minnesbild jag har är ”morbror” John som satt och rökte pipa med sin hund Pila 
bredvid sig. Som tonåring var man smått förälskad! Han fiskade och jagade, andstek 
och gös var läckerheter som jag aldrig ätit förut! 
 

Bland kulinariska minnen finns också moster Karins ostkaka med klarbärssylt och även 
bullarna med florsocker på. Jag fick förtroendet att ”rusta” mat för ”gubbarna” i huset när 
moster Karin åkte in till ”sta’n”. Det gick väl rätt bra, men såsen kunde jag inte få ihop 
och det får jag höra än idag. 
 

Mittemot John bodde Karl och Greta. Greta mötte man ofta på cykel, alltid med ett 
leende och en mjölkkruka på styret. Den ”trafik” man minns bäst på den enda stora 
vägen, byvägen, var en lång rad med kor på väg till bete eller hem för att mjölkas. Lite 
annat än bussar och bilar i Stockholmstrafiken. I närheten bodde tant Gerda, hennes 
dotter Gertrud samt sönerna Arne och Gösta. Dom var lite äldre och åkte moped. Dom 
smög sig på oss när jag och en flicka som hette Birgitta skulle ligga på höskullen. 
Mycket spännande och mycket oskyldigt. 
 

Annars var nog de största evengemangen mötena i Missionshuset, där man bl a lärde 
sig sjunga ”Pärleporten”. Jag minns 
också ett kaffekalas ute i ”det fria” hos 
tant Gerda med mer än ”7 sorters 
kakor”. Oj, vad mycket gott! 
 

Vi badade också vid Harset eller Norra 
sjön. Tänk att kunna gå och bada när 
man ville och slippa åka badbuss. 
 
När min kusin, Sune Mohlin, frågade om 
jag ville skriva om hur jag minns Vinön, 
började jag ”memorera” och det ena 
minnet efter det andra dök upp! En sak 
är säker, somrarna på Vinön på 50-talet 
berikade mitt och även min syster 
Solveigs liv med oförglömliga minnen! 
 
Anita Simic   
(numera boende i Göteborg) 

Jag och mina systrar Solveig och Anne-Marie framför 
Johns hus på Vinön på 50-talet. 



BRIOCHEINBAKAD GÖS MED MOUSSELINESÅS 
 

En fin, fast vit fisk med utsökt champinjonfyllning inbakad i frasigt god briochedeg. 
Det blir en festlig och elegant rätt, gjord för oss som tycker om att förbereda festen. 
Briochedegen blir nämligen mycket mer lättarbetad om den får kalljäsa i kylskåpet 
över natten. Fisken kan också göras i förväg. Då har man tid på sig till 
mousslinesåsen och de franska morötterna samma dag som gästerna kommer! 
 
Det här behöver man till 6 personer: 
 

ca 700 g gösfilé, sik går också bra 
2 msk vetemjöl 
½ tsk salt 
1 kryddmått peppar 
½ msk smör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så här gör man: 
 

1. Börja med briochedegen: Ljumma mjölken till fingervärme, 37º, tillsätt jäst 
och rör så den löser sig. Knäck i äggen, ett i taget, rör om. Salta. Sikta i mjölet 
och arbeta ihop degen till en smidig boll. Platta ut den. 

 

2. Banka ut smöret till en platt kaka, hälften så stor som degen. Lägg smöret på 
degen och vik ihop. Knåda så smöret arbetas in i degen. Lägg den i en bunke 
och låt den vila minst 3 timmar i kylskåpet, helst över natten. 

 

3. Gör champinjonfyllningen: Putsa och finhacka champinjoner och 
schalottenlök. Fräs allt i en stekpanna så att allt vatten puttrar bort. Krydda 
och tillsätt pressad citron. 

 

4. Blanda vetemjöl, salt och peppar och vänd gösfiléerna i det. Låt smöret bli 
ljusbrunt och stek filéerna ca 2 minuter på var sida. Det är för att ”stänga” 
fisken så att den inte vattnar sig i degen. Det gör också att degskalet håller sig 
frasigt och fint. 

 

5. Sätt ugnen på 200º. Ta fram briochedegen ur kylskåpet. Dela den i två lika 
stora bitar. Kavla ut den ena till en rektangel stor nog att rymma fiskfiléerna 
med champinjonfyllningen emellan. Skär den till en oval och pensla med 
vatten utmed kanterna men lämna en bit vid ”huvudet” och ”stjärten”. Ångan 
måste slippa ur under gräddningen. 

 

6. Kavla ur den andra degbiten och forma en oval av den också. Lägg den 
ovanpå. Tryck till långsidorna med gaffel. Gör ett eller två lufthål med vass 
kniv ovanpå fiskryggen. Pensla med ägg. Forma små degkulor till ögon och 
platta degbitar till fenor. Pensla allt en gång till. Grädda ca 30 minuter eller tills 
fisken fått fin färg. 

Till briochedegen: 
½ dl mjölk 
2 kryddmått salt 
15 g jäst 
2 ägg + ½ till pensling 
ca 4 dl vetemjöl, 250 g 
140 g rumsvarmt smör 
 

Till fyllningen: 
200 g champinjoner 
2 schalottenlökar 
1 msk smör 
½ msk pressad citron 
½ tsk salt 
1 kryddmått svartpeppar 
 
 



 

 
MOUSSLINESÅS MED GRÄSLÖK 

 
Mousslinesås är egentligen en hollandaise-sås som man blandar med vispad grädde 
för att få den ännu lättare och luftigare. Den djupfrysta hollandaisesåsen är utmärkt 
och även den på pulver går bra. Man kan naturligtvis även göra hollandaisesåsen 
från grunden.  
 
Så här gör man: Blanda hollandaisesås för 6 personer med 1 ½ dl vispad grädde. 
Tillsätt ca 3 msk finskuren gräslök. Smaka av. Det kan hända att såsen behöver 
kryddas upp ytterligare något. 
 
 

FRANSKA MORÖTTER 
 

(utmärkta som tillbehör till fisken) 
 

ca 1 kg morötter 
smör 
vatten 
salt 
persilja 
 
Så här gör man: 
Skala och skiva medelstora morötter i tunna skivor. Fräs i smör i en gryta några 
minuter. Tillsätt ytterst lite vatten. Koka på svag värme tills morotsskivorna är nätt 

och jämt mjuka. Häll av vattnet (om det inte kokat in) och strö över finhackad 

persilja.) 
 
Dessa morötter är även goda till rökt kött eller varför inte till en gammaldags 
slottsstek. 
 
Recepten kommer från Christina Jonsson. 



 
 

Det finns något väldigt trösterikt i att så ett frö, att något så litet och 

ynkligt kan bli något så bra eller vackert.  
När man talar med folk i stora växthus är det bara några få som får så 

eftersom det är så viktigt att allt blir bra. Mona och Yvonne här på ön är ju 
riktigt bra på odling, de fyller upp kärlet man ska så i till 2/3 med 

plantjord och fyller på med såjord i resten. Det här är ju jättesmart för då 
får fröet gro i jord utan näring och när den växt till sig kommer den ner i 

mer näringsrik jord, alltså behöver man inte plantera om direkt. 
 

Såjorden är ofta uppblandad med perelit, för att få den luftigare. Denna 

perelit är inte som jag själv trodde frigolit utan, perelit är en slags lera 
som är lätt och reaktionströg (=stabil, sönderfaller inte i första taget.) Det 

gör inget om den kommer ut i jorden.  
 

Om man ska så små frön är det viktigt att såytan är plan, fröna gror 

jämnare om de får lika mycket ljus. Man fyller alltså på med jord i kärlet, 

vattnar, plattar till, sår så jämt det går över ytan. Plattar till fröna så att 
de får god kontakt med jordytan. Om de ska täckas med lite jord, silar 

man på lite genom ett såll, eller smular över lite så jämt man kan. Det är 
viktigt att sådden är fuktig och inte torkar upp.  
 

Olika frön vill ha olika förutsättningar för att gro. Vissa gror hur man än 
struntar i dem. Vissa vill ha en kallperiod så kallad stratifiering. Vissa är 

ljusgroende medan andra är 
mörkergroende. Vissa har ett 

hårt skal som man helst ska 
skava lite på för att få många 

frön att gro. Det står på fröpåsen 
hur fröna vill ha det. Om man har 

varit duktig och samlat egna frön 
finns det information om hur 

fröna vill ha det i frökatalogen 

eller i böcker.     
I frökatalogen står det också hur 

lång tid fröet tar på sig för att bli 
färdig. Dessa angivelser gäller vid 

optimala förhållanden. Jag har inte möjlighet att ge min sådd optimala 
förhållanden när de väl kommit upp. Jag har bara fönster och 

växtbelysning att ta till och därför kan det vara bra att inte ha det allt för 
varmt där de unga plantorna står, mellan 16-20 är bra. I katalogerna 

kan det stå hur varmt plantan vill ha det. Om plantorna blir för långa och 
rangliga får man sätta ner dem när man planterar om dem. 

  
Lycka till med sådden och den som sår får skörda och den som inte sår 

kan gå till Mona och köpa plantorna. 
      

Varma trädgårdshälsningar från Rosie på Vinön! 



 
 

   Lördagen den 7 maj kl 16.00 
 

  Husmanskost på Värdshuset   

   - till självkostnadspris 
 

   Isterband med dillstuvad potatis 
   alt. chorizo 

       

      Ostkaka, sylt och grädde  
 
Anmälan senast 4 maj till : 

Lasse Broström 073- 337 52 31 eller Ingemar Andersson 070 – 583 09 91 

 
 

Farligt avfall hämtas fem gånger per år för åretruntboende. Nästa 

hämtning är måndag v 16. Ring 21 21 00 senast en vecka före för att anmäla 
hämtning. Delårsboende får vänta till nästa hämtning, vecka 26. 
 
Farligt avfall ställs i den röda boxen ev. i förslutna plastpåsar om det finns risk för läckage, 
mindre el- och elektronikavfall i en lämplig förpackning som du märker med ”elavfall”, större 
el och elektronikavfall ställs ut som det är. Som större avfall räknas sådant som väger mer än 
tre kilo. Detta bör ni spara till den vanliga grovsopshämtningen. Det är gratis då men kostar 
50 kr/kolli nu. Mindre el- och elektronikskrot är dock gratis, liksom det farliga avfallet.  
 
Detta lämnar du i den röda boxen (exempel) : oljerester, -filter, färger, burkar med torkade 
färgrester, lösningsmedel, lim bekämpningsmedel, syror som svavelsyra, baser som 
kaustiksoda och propplösare, lågenergilampor, glödlampor och lysrör, 
kvicksilvertermometrar, sprayburkar med rester i blyfolie från vinflaskor, småbatterier i en 
egen plastburk med lock, märkt ”batterier”.  
 
Mindre el- och elektronikavfall är till exempel följande: strykjärn, kaffebryggare, hårtorkar, 
elektriska handverktyg, telefoner, telefonsvarare, fotoutrustning, elektriska klockor även 
batteridrivna! Elektriska och batteridrivna spel och leksaker, videospel.  
 
Detta hämtas inte: Bilbatterier (lämnas till återförsäljare), läkemedel (lämnas till apoteket), 
helt tomma burkar och emballage. Element, fläktar, annan fast installerad utrustning för 
uppvärmning och ventilation, proppskåp, kablar, annan fast installerad elektrisk utrustning, 
varmvattenberedare, villapannor, jordbruksmaskiner eller delar därav, elektrisk utrustning 
från bilar. 

 



v. 13 

v. 14 

v. 15 

v. 16 

v. 17 

 

1 fredag   

2 lördag 14.30 Studiecirkeln ”Vinön förr”  på Lännäs kyrkogård 

3 söndag 16 - 17 Biblioteket öppet 

4 måndag 
 

 
 

 

5 tisdag 
 

18.30 
Simresa till Vingåker. Samling vid färjan  17.40 
Brandövning  

6 onsdag  Zonterapi och massage - Elisabeth Behr  i skolan   TIDSBESTÄLLNING 

7 torsdag 19.00 Tjejträff  Beställ bröd! 

8 fredag  Ring och beställ hämtning av farligt avfall och elektronikavfall  019 -21 21 00 

9 lördag   

10 söndag 
15.00 

 

16 - 17 

♫ Sång på gång♫  Vi sjunger vårsånger i Vinöns skola  
 

Biblioteket öppet 

11 måndag   

12 tisdag  Simresa till Vingåker 

13 onsdag 14.15 Svenska Kyrkan har Öppet Hus i skolan 

14 torsdag 

 

 
 

19.00 

 

Sophämtning 
Tjejträffen åker och bowlar  
Årsmöte i skolan - Östra Vinöns Vägsamfällighet Beställ bröd! 

15 fredag   

16 lördag 
 

14.30 
 

 

Vinön förr – studiecirkel 
 

17 söndag 
 

16 – 17 
 

Biblioteket öppet  

18 måndag  Hämtning av farligt avfall och elektronikavfall 

19 tisdag  Simresa till Vingåker  

20 onsdag    
21 torsdag 19.00 Tjejträff                                                                                                            Beställ bröd! 

22 fredag    

23 lördag 16.00 Årsmöte i skolan – Vinöns Kultur- och hembygdsförening 

24 söndag 

 

15.00 
 

16 - 17 

♫ Sång på gång♫  Vi sjunger vårsånger inför valborgsfirandet 
 

Biblioteket öppet 

25 måndag 
 

 
 

 

26 tisdag  
 

Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!   

27 onsdag   

28 torsdag 

 

 
19.00 

 

Sophämtning 
Tjejträff - redaktionsarbete mm Beställ bröd! 

29 fredag   

30 lördag  Valborgsmässofirande  Se affischering!                      Konungens födelsedag 

1 söndag 16 - 17 

 

Biblioteket öppet                                                                                  Första maj 

 

april  2005 

 

  Vad händer nästa månad på Vinön?   Meddela redaktionen, så kommer det med i kalendariet. 

 

  Under april månad: Åsa kallar till informationsmöte om BREDBANDET. 
  Eva kallar till informationsmöte om TEMA-VANDRINGARNA i början av månaden 


	01 - Framsida Ö-bladet april
	02 - Redaktionstext
	03 - Öppet hus, årsmöte, årsmöte
	04 - Boktips, tjejträffar
	05 - Bagarn, massage, macken, bowling
	06 - Bredband, telefonkatalog
	07 - Duschkabin, Mona, stuga
	08 - Valborg, Vinökonferenser
	09 - På gång i projektet, nyinflyttade
	10 - Årlig isövning
	11, 12 - Årsmöte och seminarium med Skärgårgdarnas riksförbund på Gränsö 18
	13 - Så minns jag Vinön, med bild
	14, 15 - Recept på gös mm
	16 - Trädgårdssidan april
	17 - Husmanskost,  farligt avfall
	18 - Kalendarium

