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NNååggrraa  oorrdd  ffrråånn  rreeddaakkttiioonneenn  ......    

  
Så var det dags för sommarens (eller är det nu den börjar) sista Vinöblad. 
Trots att vi nu fått sommarvarmt och ett antal soliga dagar känns det som 
sommaren sakta klingar av och många börjar sina arbeten efter sommarens 
semester. 
 
Möten och avsked blir det gott om under sommaren när man bor så här på en 
ö, det bidrar turen med färjan till. Bilden på framsidan är just ifrån ett sådant 
avsked. Trots myggor, långa färjeköer, väder och vind kan vi vara glada och 
tacksamma för de bad och promenader som blivit av och för att det för det 
mesta varit varmt och skönt.  
 
Det har varit många aktiviteter på gång på Vinön och än fortsätter sommaren. 
Vi hoppas nu på fina augusti- och septemberdagar innan det mörknar igen 
och det blir tyst och stilla på Vinön. Så varför inte ta med några marschaller 
och kom ut till oss här på Vinön och ta farväl av den ljusa årstiden på 
LYSKVÄLLEN, sista helgen i augusti. Kanhända blir det fackeltåg över hela 
ön denna lyskväll. Se anslag! 
 
Fortfarande hälsar alla aktörer på Vinön er välkomna. Vår förhoppning är att 
alla som besökt vår ö ska kunna känna värmen av den under vintern och 
hoppas att ni åter besöker oss. 
 
Hittade en rolig app från Eniro där man 
kan följa färjans gång till ön, den heter 
Eniro på sjön. Så simma lugnt den del 
av sommaren som är kvar.  
 
Vi	som	arbetat	med	Ö‐bladet	den	här	
månaden	är	Catrine	Neiler,	Birgitta	
Åberg‐Mård,	Annika	Sandahl,	Carin	
Fremling	och	Eva	Widlund.	
	

Fackeltåg	på	väg	till	Lyskvällen	2011	



 

Alla har vi mötts av 
Välkommen till Vinön 
och på vår promenad 
eller åktur över ön 
tittat ut över gårdar, 
åkrar och ängar. Jag 
tog en tur … 

på 

cykel 

över 

Vinön 

en 

sommar 

dag 

i juni 

 
 

Carin 



Naturvård på Vinön sommaren 2012 
 
Även detta år har Hembygdsföreningen 
tagit initiativ till att få hjälp med 
naturvård.  
 
- Det är härlig miljö på Vinön och skönt 
med utomhusarbete, säger Robin.  
 
Han är en av de fem ungdomar som gör 
sommarpraktik på Vinön. Arbetet sker 
under handledning av Ray.  
 
Ungdomarna har fått jobbet genom 
Praktikcentrum i Örebro. De ser till att 
det är rent och städat vid Norra badet 
och vid skolan.  

 
De röjer också vid Ångbåtsbryggan och längs vandringsstigen. Det stora 
problemet där är all mygg.  Arbetet sker under handledning av Ray.  
 
Hantverksförsäljning och Konstutställning  
 

- Det är kul att vara på Vinön och det är roligt att 
träffa så många trevliga människor, säger Linda 
som är en av årets feriepraktikanter.  

 
I Missionshuset finns Ulla- Lena som handleder 
årets feriepraktikanter, Linda, Kim, Ebba och Kalle. 
De bor vanligtvis i Asker och Örebro. 
  
De säljer vykort, keramik, handdukar, fågelholkar, 
träleksaker m.m. Lotteriet med mat och 
chokladvinster är mycket populärt.  
 

De stortrivs med arbetet som bl. a. innebär att sköta kassan, affischering 
och se till att det är snyggt och rent runt Missionshuset. Roligast är när 
vädret är bra för då kommer många besökare. Tyvärr har det regnet 
mycket denna sommar och då kommer få turister. Däremot har det varit 
gott om mygg, även i Missionshuset.  
 
Missionshuset är öppet alla dagar och kommer att hålla öppet även i 
augusti.  



Vinöns 
Värdshus 
 

 
 
 

 
Fredag den 3 augusti är det PUB kväll med fri 

entré på Vinöns värdshus 
 

Vinöbor, sommargäster och andra kom och lyssna och njut av sing och songwriter 
Mattias Lilja & Clas Olofsson 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

månd‐tisd‐onsd‐torsd   12‐17 

fred ‐ lörd   12‐16 och 18.30‐24

sönd  12‐17 

lördag  4 aug  Double Inn ‐ Irländskmusik www.doubleinn.com 

fredag  10 aug  Sator www.sator.se 

lördag  11 aug  Play House (ett coverband som får dig att dansa) 

fredag  17 aug  Jeremias Session Band www.jeremiassessionband.com 

Fredagar och lördagar: Entré - Mat och dryck tillkommer. Matplats intages 18.30.  
Alla Konserter startar ca: 20.00 
 
För bokning av bord och biljetter gå in på www.ticnet.se sök artist eller Vinöns värdshus. Från och med 31 juli kan man bara ta 
ut biljetter på ticnetombud http://www.ticnet.se/help/outlet.html?l=sv-se&tm_link=tm_ql_1&language=sv-se  

För frågor ring 019- 44 8010  



 

Sommarcafé i Vinöns gamla 
skola med trädgårdsservering 
 

 
 

Öppet dagligen hela augusti 10.00-17.00  
Dagar med underhållning på Värdshuset 
har vi öppet till 19.00. 
Med möjlighet till att köpa kaffe/te, 
dricka, fikabröd, smörgåsar, godis och 
massor med glass! 
 

Varmt välkomna! 
 

Veronika 070-74 38 245 
 

 

 
Vinöns bibliotek 

 

Öppet söndagar 16 – 17 

Det finns många böcker från Odensbackens 
bibliotek. 

 
Välkomna hälsar Yvonne!  

 



"Emelias" blir 100 år! 
 

Det rödmålade bostadshuset vid östra skogens kant som tidigare kallades 
"Emelias", blir 100 år nu i augusti. Det var Albert Andersson som började 
bygget den 22 april 1912 och han 
flyttade in med sin hustru Emelia den 
17 augusti samma år, detta trots att 
inte taket var klart. 
Grundstenarna till huset lades dock 
redan år 1911. I Walfrid Anderssons 
dagbok från detta år framkommer att 
stenarbetare Olson och Bylén från 
Julita avslutade arbetet med grunden i 
maj år 1911. I augusti samma år 
ankom ångfartyget Lagerbjelke från 
Odensbacken med dörrarna till den  
nya stugan. I april året därpå påbörjas  
stugbygget med Gustav Olsson som byggmästare. Albert hade även hjälp av 
sin bror Johan med stugbygget. Brodern Lars Erik och hans söner Hjalmar 
och Walfrid hjälpte även till med transport av byggnadsmaterial m.m. Virke 
till huset togs från en stuga som tidigare stått vid färjeläget i södra byn men 
som senare flyttats till Alberts far Anders Ersons mark. 
I slutet av maj kom ångbåten Vega till Vinön med en pråm på släp som bland 
annat var lastad med murtegel till den nya stugan. I juni var skorstenen klar 
och samma månad restes takstolarna. I augusti flyttade sedan Albert och 

Emelia in i sin nya stuga. Stugbygget var dock 
inte helt klart. Den 27 augusti 1912 skrev 
Walfrid Andersson i sin dagbok om 
plåtarbetarnas arbete ute på ön: "Sköld och 
Johanson slutade sitt arbete vid skolan på 
middagen och har sedan varit hos Albert farbror 
på em och lagt plåt i vecken på hans stugtak. 
Under natten komma de dock att ligga hos oss 
emedan Albert har smått om husrum i ordning." 
Den 5 september kom sedan teglet till hustaket 
som hade fraktats på en pråm till Vinön. Walfrid 
Andersson skrev denna dag: "Hjalmar och jag 
körde 2 lass tegel från bryggan åt Albert farbror 
till hans hem vilket tog mer än halva dagen i 
anspråk. Alfred Lindkvist har fraktat detsamma 
med Vega och en pråm från Arboga och det 
kostade vid bryggan 81 kr per tusen. Det var 

     1700 prima taktegel."  
 
 

Ett sekel har nu gått sedan huset uppfördes och på den tiden har stugan 
både byggts ut och renoverats. Under dessa 100 år har även fyra generationer 
bott i det röda huset vid östra skogens kant. 
 
/Susanne Andersson 

Emelia och systern Alida framför huset på 1940-talet. 

 Albert och Emelia med sönerna  
 Gustav och Bernhard. År 1916? 



  

 

 

Samvaro vid norra stranden  

Norra stranden på Vinön kantas med marschaller varje 
år. Lyskvällen har också blivit ett tillfälle att träffas, gå 
runt och prata med vänner, fika tillsammans. Ni vet hur 
det går till - tänd lyktor på bryggor och stenar vid 
strandkanten och ute i vattnet. Om det inte blåser för 
mycket är det väldigt vackert att placera marschaller 
ute på stenar i sjön. Två marschaller ihop syns bättre än 
en ensam.  

 

Det går även att använda facklor 
bara man är noga med 
brandsäkerheten. Gå eller åk 
sedan runt och titta på alla ljus. 
Är det lugnt är ju en liten stilla 
båttur en lysande idé.  

Lysen Vinön runt? Beror 
naturligtvis på vädret, men norra 
stranden kantas alltid med lysen.  



Bortskänkes 
 Ytterdörr 80 x 200 cm högerhängd 
 26 tum tjockTV 
 28 tum tjock TV, flatscreen 

Monika 0707355790 

 
 

”Kräft-knytis” på Bagarn´s loge 
Lördag den 1 september kl 18.00 
För anmälan och info 
Tel 070-2390211 till Sten 
Tel 070-1715138 till Mariann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi påminner igen  
Rätt nummer är bra att ha 

Innan vi trycker upp en ny omgång vill  
vi påminna om att ni meddelar ändringar på 
telefonnummer, adresser och e‐postadresser 
om ni vill att folk ska kunna nå er. 
Det går bra att lämna ändringar till Yvonne på 
bibliotekstid eller på listan på Ö‐kontoret. 
 
Första veckan i augusti trycker vi upp nya telefonlistor så 
kontrollera att dina uppgifter stämmer.  



Familjedagen 
Det var några som trotsade regnet och kom till skolgården för 

att umgås, leka och pyssla. 

 

Våra skolungdomar 
i missionshuset, 
Ebba och Kalle 
hjälpte till att 
pyssla och visa hur 
man viker fina 
askar. 

Det blev full aktivitet med askvikning inne under taket, på scenen i det fuktiga 
duggregnet. 

Karl-Erik försöker gång 
på gång att få stora 
fina bubblor. Men 
duggregnet spräcker hål 
på bubblorna. 

 

 

Anna, Lena och Ninni spelar lite badminton 
medan dom väntar på att barnen ska vika färdigt 
sina askar. 

 

 

Hedda blev målad som en hund av Alva  
(i bakgrunden) 



Goliat och Mimmi hälsar så mycket!  

 

Vi är och arbetar på ett ridläger i Grangärde 

tillsammans med vår matte Ingrid. Vi är på 

Pärlby gård hos Anna Gehlin, vår uppfödare. 

 

 

 
 

HUS ELLER GÅRD 
 
 
 

Min pappa vill flytta till Vinön. 
Därför vill han köpa ett hus  
eller en mindre gård! 

 

      Alla svar beaktas/Catrine  073-940 00 61 
 

 

 
KUMLA SPELEMÄN 

 
spelar i bersån på skolgården 

 

klockan 15.00 den 11 augusti 

 
VÄLKOMNA! 



 
 
 

 
har öppet varje dag fram till den 12 augusti,  

och de två sista helgerna i augusti  

efter det öppnar vi efter överenskommelse (om vi har möjlighet)  
ring 0736 18 77 11 

 

   Cyklar finns, dam, barn och tandemcyklar, kärror            
 

Trevliga lite ovanliga växter som ex grapefruktmynta, apelsintimjan, 
ananas-salvia, med tips och råd om hur man ska sköta och använda dem 
Godis, glass och dricka finns för de som vill ha något med sig när man är 
ute och cyklar eller väntar på färjan. Lena M:s goda saft och gelé 
 

öppet mellan 11-17 
 

Varmt välkomna! 
önskar RoseMarie med familj och personal 

 
 

 

Apropå tjejdagen…. vilket strålande väder  
 
Det var full fart under dagen som var både svettig, innehållsrik och underhållande! 
Fyra härvor garn blev färgade med renfana och björklöv. Kan vi skapa någon slags 
installation tillsammans med tovade löv? 
Skinnsömnad utgick tyvärr men det kan vara en trevlig idé inför höstens tjejliga.  
Det vore roligt att binda blombuketter vid ett annat tillfälle. Det kan man kanske 
också ta upp under hösten.  
 

För dig som inte hann prova på Art Neuro går det bra att boka tider i augusti 
tisdagar och torsdagar i Örtboden hos Lena Magnusson. Art Neuro är rabatterad 
med 200:- du betalar 100:- 
Du kan även boka massage som vanligt, Massage 1 tim är rabatterad med 200:-,  
du betalar 400:- 
 

Lena Magnusson tele 0705254755  



 
 
 
 
 

                                               Nu finns.… 
Sommarblommor, Vinö-potatis, färsk lök, lite kryddväxter. Några plantor 
finns fortfarande. Om vädrets makter tillåter hoppas vi på mera grönsaker 

Kom gärna och titta om det är något som passar! 
Öppet: 
Söndag – torsdag 
Samt fredag e.m. 
Och lördag f.m. 

 
För dagsaktuell information eller önskemål ring 
019-44 80 50, 070-370 59 50 

Varmt välkomna 

 Mona Blixt 

 
 

KONFERENSER i nygammal 
skolmiljö 

 
 

Vi ordnar dagkonferenser för mindre grupper upp till 25 personer, även fika och mat på 

möten och privata tillställningar 

t.ex. födelsedagsfester, dop, begravningar 

 

Bokning och förfrågningar Tfn: 019 - 44 80 57 

Yvonne Karlsson: 073 - 928 04 05 
Veronika Persson: 070 - 743 82 45 

 
    e-post: info@vinokonferenser.se  Hemsida: www.vinokonferenser.se 
 



 

 

 
Har öppet dagligen! 

Sommarblommor, perenner och jord. 

Här finns även kräftor från 200 kronor. 

Välkomna! 

Kimmo 019-44 80 40 

 
 

 
 

  **  **  **  TTrrääddggåårrddssddeessiiggnn  **  **  **  
  

JJaagg  ddeessiiggnnaarr  rraabbaatttteerr,,  eennttrrééeerr,,  

HHeellaa  eelllleerr  ddeellaarr  aavv  ddiinn  ttrrääddggåårrdd  

SSåå  vväällkkoommmmeenn  aatttt  hhöörraa  aavv  ddiigg  oomm  dduu  vviillll  hhaa  hhjjäällpp  mmeedd  

ddiinn  ttrrääddggåårrdd..  

  
  

  

CCaattrriinnee::  00773399  ––  4400  0000  6611  



Många hade kommit för att lyssna, trots att vädret inte 
var det bästa så ett paraply kom väl till pass när 

Gospelkören 
Med Håkan Isaksson hade ALLSÅNG I BERSÅN VID 

VINÖNS SKOLA en lördag i juli 

 

 
 

 



Sensommaren kryper närmare och jag börjar konstatera att det som inte har kommit ut från 

sina planteringskrukor kanske ska få åka på komposten. Hoppet är ju som bekant det sista 

som lämnar människan så det kanske kan bli lite kvar som kommer ut i rabatter och 

odlingsbänkar till slut. Personligen måste jag säga jag nog var lite ambitiös i våras när jag 

först beställde frön och sen sådde. Vissa plantor har visat sig vara jättetrevliga bekantskaper, 

andra hade jag nog kunnat vara utan. En del hade nog blivit bättre om jag hade gett dem lite 

omsorg. Det hade också varit bra om jag hade haft någonstans att plantera ut det jag sådde 

utan att behöva gräva bort en hel massa annat som var ganska bra. Man kanske inte behöver 

ha så många av varje heller, fast man vet ju inte hur 

många av varje sort som gror. Citroneukalyptus är en 

ganska onödig växt som jag inte vet vad jag ska 

använda den till ännu, men oj oj oj vad den doftar 

friskt. Det är en växt som man kan gå och klappa på 

bara för att känna doften Citroneukalyptusen syns i 

mitten av bilden.  Ananas‐salvia är en annan trevlig 

bekantskap, det är konstigt att en växt kan lukta 

precis som ananas smakar, det sägs att man kan ha 

den i kakor och liknande men jag har den bara som en 

växt att klappa på och den dra in doften av ananas. 

Citronverbenan är också en växt som doftar 

fantastiskt, den doftar som citronmeliss fast mer, 

friskare lite åt diskmedelshållet utan att vara 

artificiell, det låter inte så trevligt men doften är 

fantastisk. Den kan man ju koka te på men så långt 

har inte jag kommit, man kan även ha den i kakor. 

Sniglarna har också kommit på bred front i år, det har förmodligen med den fuktiga 

väderliken att göra. Nu sen det har slutat att regna (kanske bara tillfälligtvis) så ser jag färre 

sniglar. De har ju inte ätit upp så mycket men de är ju lite äckliga. Jag är en leva och låta leva‐

person men när det kommer till sniglar och knäpparlarver känner jag ingen sympati, de delas 

på hälften. 

Nu är ju även frosseriets tid, och då tänker jag främst på frosseri av egenodlat, tomater, 

gurka, sallad, basilika allt möjligt mumsigt, smakrikt och saftigt som man kan frossa i och det 

bästa är att det är nyttigt. Inga onödiga transporter heller, allt finns på gångavstånd.  

Det finns ju massor att göra i trädgården så här års, beskära allt som vill bli beskuret i JAS, 

fortsätta vattna, rensa ogräs, hålla skadedjuren på en så låg nivå som möjligt utan gifter. 

Man kan ju gå runt och bara vara, äta lite här och där, njuta, slåss med mygg… 

Ha det så trevligt i det gröna önskar Rosie!  



  LOPPIS BODEN 

             intill Örtboden 
 

Här finns allt mellan himmel och 
jord. Porslin, kastruller, brickor, 
böcker, kamera, elvisp, transportväskor för djur, kaffekokare, lampor, 
dukar, tavlor, skor etc. Sortimentet varierar efter vad som blir inlämnat 
och vad som säljs!  

Det finns även lite udda och roliga vuxenkläder, samt skinnkläder! 
Annars är det mest barnkläder och då mest tjejkläder.  
 

Välkomna!  Maj och Catrine  
 

 

 

GLASSKIOSKEN 
Glasskiosken på stranden har utökat sortimentet i år! 

Förutom glass finns kaffe med kanelbulle, korv med bröd och lite 

godis och snacks. Det finns också 

ostfralla! Soliga dagar har vi  

öppet 11-16! 

 

Välkomna!  
Catrine och Alva 



Sommar på Vinön! 
 
Vid den årliga loppisen passade vi på att 
fråga några av barnen om Vinön. A: 
”Varför är Vinön bra?” och B: ”Vilket är 
ditt favoritställe på ön?”. 
 

 
 
Max, 8 år och Elias, 10 år. A: Allt är bra! 
Kul att vara här och leka med kusinerna. 
Det finns alltid något att göra.  
B: Farmor och farfars gård! 
 

 
Anton, 11 år och Emma, 7 år. A: Spela 
fotboll och leka med kompisar. B: 
Fotbollsplanen, Ekhagen och Norra badet. 

 
 
 
 
 

 
Elsa, 5 år. A: Loppis, mormor och badet.  
B: Lekplatsen på skolan och badet. 
 

 
William, 5 år. A: Många saker! Leka, bada 
och fiska med morfar. B: Studsmattan hos 
morfar och mormor och färjan. 
 
 



 
 
 

 
Alida, 9 år. A: Härligt att leka hela dagarna, 
särskilt i lillstugan. B: Åka vattenskidor och 
bada vid bryggan. 
 

 
Martin, 9 år. A: Bada, spela fotboll och 
köpa glass. B: Leka hela dagarna och ta ett 
kvällsdopp vid badet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Signe, 7 år och Lea, 4 år. A: För att det är 
det bästa stället att vara på sommaren. 
Och för att Moa är här (säger Lea).  
B: Norra badet och stora stenen hos 
mormor och morfar. 
 
 
Frågat och nedtecknat av Annika och 
Signe Sandahl. 
 
 



 
 
 
 

påminner om att kaffetårtor och smörgåstårtor 
 kan beställas som tidigare 

 
Tel  070 - 239 02 11 

 

Sten 
 

 

 

zon och massageterapeut 

Elisabeth Behr 

kommer till Vinön onsdag 5 september. 

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

  

 

 
 
 

 

FFÄÄRRSSKKAA  
VVIINNÖÖÄÄGGGG  

  
ffiinnnnss  aatttt  kkööppaa  hhooss  

 
Peter och Carina 

 

   Tel 019 - 44 80 33 
 



RABARBERSAFT  
6 dl vatten 
1½ kg rabarber 
5 kryddnejlikor 
½ kg socker 
1 krm natriumbensoat 
Gör så här 
Skölj rabarbern (den behöver inte skalas). 
Skär stjälkarna i cm-långa bitar. Koka upp 
vattnet och lägg i rabarber och nejlikor. 
Koka under lock tills rabarbern kokat 
sönder, ca 10 minuter. Sila massan och låt 
saften rinna av ca 30 minuter. 
Mät saften, koka upp den och rör i sockret 
(500 g socker/liter avrunnen saft). Koka upp 
igen och skumma väl. Rör ut 
konserveringsmedlet i lite av den heta 
saften och tillsätt blandningen. Häll upp 
saften på rena, varma flaskor och tillslut väl. 
Förvara saften svalt.  
Tips!  Byt ut kryddnejlikorna mot drygt 1 tsk 
nystött kardemumma så får du en helt annan 
smak på saften. 
 
RABARBER- & RÖDAVINBÄRSSAFT  
1 kg rabarber 
6 dl röda vinbär 
3 dl vatten 
4½ dl socker 
½ citron, saften 
1 vaniljstång 
Gör så här 
Rensa bären noga. Skölj rabarbern väl och 
skär bort eventuella fula bitar, skär den i 
mindre bitar (ca 5 cm). Lägg rabarber och 
bär i en stor kastrull, slå på vattnet. Låt 
koka i 15 min, RÖR EJ, då blir saften 
grumlig. Ta av saften och sila bort frukt- 
och bärkött. Häll saften i en kastrull och 
tillsätt socker och juice och koka upp saften 
på nytt. Häll över saften i rena flaskor. 1 
sats = ca 1,5 l saft.  
 
CUMBERLANDSYLT  
Mycket god sylt att ha till bl.a. kött, fågel, 
rostbiff, patéer och annat kallskuret. Kan 
ersätta gelé, chutney eller lingon.  
600 g röda vinbär 
400 g svarta vinbär 
1 apelsin 

1 dl vatten 
1 kg syltsocker 
Gör så här 
Skölj bären och låt rinna av i ett durkslag. 
Repa vinbären d.v.s. rensa bort stjälkarna. 
Rengör apelsinen ordentligt. Skala ev. med 
en potatisskalare. Strimla skalen fint. Ta 
bort skinnet från klyftorna och skär 
apelsinköttet i små bitar. Blanda allt utom 
sockret i en kastrull och koka under lock ca 
10 minuter. Tillsätt sockret och koka i 
ytterligare 2 minuter. Ta av från värmen och 
skumma väl. Häll upp på väl rengjorda och 
varma burkar. Sätt på locken. Förvaras svalt. 
 
RABARBERMARMELAD TILL 
OSTBRICKAN 
500 g rabarber 
2 msk rödvin 
2½ dl syltsocker 
1 vaniljstång (1-2 tsk vaniljsocker) 
2 lagerblad 
Gör så här 
Skala rabarbern om den är grov. Skiva den 
tunt och lägg bitarna i en rostfri kastrull. 
Dela vaniljstången på mitten och skrapa ur 
fröna. Tillsätt detta samt rödvin, syltsocker 
och lagerblad. Koka upp och låt sjuda ca 10 
min. Fyll upp marmeladen i väl rengjorda 
burkar och sätt på lock. 
PS. Om du använder vaniljsocker tillsätt det 
när marmeladen har sjudit klart. 
 
VINBÄRS- OCH MOROTSMARMELAD 
ca 2 l knappt mogna röda vinbär (1 ¼ kg) 
3 dl vatten 
9 dl socker 
1 kg grovt rivna morötter 
Gör så här 
Skölj ev vinbären. Koka upp vatten och 
vinbär och koka 10 min. Sila och vrid ur all 
saft. Koka upp saften och tillsätt 9 dl 
socker. Koka 5 minuter. Tillsätt de grovt 
rivna morötterna och koka 5 minuter. Gör ev 
ett marmeladprov. Häll upp på rena burkar. 
 
CARITAS PLOMMONMARMELAD 
Här får du ett recept på en plommon-
marmelad som inte bara är supergod utan 
även perfekt när plommonen svämmar över  



alla gränser. Packa dem i hela plastpåsar och 
frys in. Det är sedan enkelt att ta bort skal, 
plocka ut kärnorna och laga till när du vill. 
2 kg plommon 
20 dl socker 
rivet skal av 6 citroner 
saften av 6 citroner 
1 ½ flaska Certo 
1 stjärnanis 
Gör så här 
Spola varmt vatten på de frysta plommonen. 
Kläm sönder dem och ta ut kärnorna. Koka 
med citronsaft, socker och stjärnanis. 
Tillsätt det rivna citronskalet. Ta grytan 
från värmen. Blanda i Certo. Rör långsamt i 
minst 5 minuter, häll upp på rena, varma 
burkar och låt kallna. 
 
CHOKLAD- OCH HALLONMARMELAD 
1 l frysta hallon 
9 dl muscovadosocker 
150 g mörk choklad 70% 
Gör så här 
Blanda hallon och socker i en kastrull, koka 
upp och lår sjuda ca 15 min. Skumma om det 
behövs. Ta bort kastrullen från plattan och 
smält i grovt hackad choklad. Låt 
marmeladen svalna något och häll sedan upp 
den i steriliserade glasburkar med lufttäta 
lock.  
Underbart att breda på getost eller stiltonost. 
 
MARINERAD VITLÖK 
50 vitlöksklyftor 
vatten 
Lag 
1 dl vatten 
¾ dl vitvinsvinäger 
1 dl olja 
1 tsk salt 
2 msk örtkryddor, färska, t ex dragon eller 
oregano 
1 msk strösocker 
Gör så här 
Koka vitlöksklyftorna, oskalade, i vatten i 2 
minuter. Häll av vattnet och spola klyftorna i 
kallt vatten. Skala dem och lägg på burkar. 
Fördela örtkryddorna i burkarna. Koka upp 
vatten, vitvinsvinäger, socker, olja, salt och 

örtkryddor och häll den het över 
vitlöksklyftorna. Förvaras kallt. 
 
GRÖNA SYLTADE TOMATER 
4-5 små burkar 
1 kg gröna tomater 
Lag 1 
1 l vatten + 1½ dl ättiksprit 
Lag 2 
5½ dl socker, 500 g 
2½ dl vatten 
1 dl ättiksprit 
10 kryddnejlikor 
1 bit kanelstång, ca 10 cm 
1 bit muskotblomma 
Gör så här 
Skölj, torka och skiva tomaterna. Låt dem 
ligga i lag 1 i rumstemperatur över natten. 
Slå bort ättiksvattnet och koka en ny lag, 
lag 2. Lägg ner de väl avrunna tomatskivorna 
i lagen och koka dem sakta 35-40 min. Flytta 
över tomatskivorna och kryddorna på små 
burkar och häll lagen över tomaterna. 
 
BOSTONGURKA 
1 kg västeråsgurka  
1 stor gul lök  
1 röd paprika  
1 grön paprika  
1 tsk riven pepparrot  
1/2 tsk natriumbensoat  
Lag 
1 dl ren ättika, 24 %  
3 dl vatten  
4 dl socker  
1 tsk salt  
1 tsk stötta gula senapsfrön  
Gör så här 
Borsta gurkan väl under rinnande vatten. 
Skala löken. Skölj paprikan. Kärna ur den. 
Hacka eller riv allt i matberedaren eller för 
hand. Koka upp ättika, vatten, socker, salt 
och senaps-frö i en gryta. Rör ner 
gurkmassan. Koka sakta utan lock tills röran 
tjocknat, cirka 20 minuter. Rör om då och 
då.  Rör ner pepparroten och natrium-
bensoatet utrört i lite av den heta massan.  
Häll upp gurkan i små glasburkar. Sätt på 
täta lock. Förvara svalt.  
 

Så är det åter dags att ta tillvara på sådant som man odlat under sommaren. Det finns massor av olika idéer 
på vad man kan göra. Här kommer några recept med olika idéer. Har du gott om gurka, prova gärna 
BOSTONGURKAN , mest för att slippa den otäckt gröna färgen på den köpta.  

Lycka till med vinterförrådet önskar Christina J 



SSSTTTUUUGGGOOORRR   AAATTTTTT   HHHYYYRRRAAA   
 

 
 
 

STUGA UTHYRES 
 
4 bäddar,  
tillgång till toalett och dusch 
Lakan finns att hyra. 
Stugan uthyres per dygn eller veckovis. 
 
Ring Yvonne Karlsson 
019-44 80 57 eller 073-928 04 05 
 
Vinöns Kultur- och hembygdsförening 
 

 
 
 

STUGA UTHYRES 
 
per dygn eller vecka  
6 bäddar 
 
Ring för info 
Sten Karlsson  
019 – 448015 eller 070-239 02 11 
 
 

 
 
 

STUGA UTHYRES 
 
Utrustad för självhushåll 
6 bäddar 
 
Veckovis, under lågsäsong  
även dygn eller veckoslut. 
 
Ring för info 
Anna Pettersson 
070-314 59 71, 070 547 85 24 eller 019 44 81 16 
 





vecka 31 1 onsdag  

 2 torsdag   

 3 fredag  Värdshuset: PUB-kväll med  Mattias Lilja & Clas Olofsson 

 4 lördag  Värdshuset: Double Inn, Irländsk musik 

 5 söndag 16 -17 Biblioteket öppet 

vecka 32 6 måndag   

 7 tisdag                                                                                                                                            Beställ mat!
  

 
 

8 onsdag  H M Drottningens namnsdag

 9 torsdag  
 10 fredag  Värdshuset: Sator 

 11 lördag  

 

Spelmän från Kumla i bersån kl. 15.00 
Värdshuset: Play House (ett coverband som får dig att dansa) 

 12 söndag 
 

16 -17 

 

Sista ordinarie dag för extrafärjan denna sommar 
Biblioteket öppet 

vecka 33 13 måndag                                                                                                                                  Sophämtning 

 14 tisdag  
                                                                                                                                              Beställ mat! 

 15 onsdag  

 16 torsdag  
Extra färja 17 fredag  Värdshuset: Jeremias Session Band 

 18 lördag   

Extra färja 19 söndag 16 -17 Biblioteket öppet 

vecka 34 20 måndag   

  21 tisdag  
                                                                                                                                              Beställ mat! 

 22 onsdag   

 23 torsdag  

 24 fredag  

 25 lördag  
 

Kurshelg i Utomhuspedagogik lö-må                  Lämna in bidrag till nästa Ö-blad! 

Lyskväll, vi möts med facklor och marschaller!         

Extra färja 26 söndag 16 -17 Biblioteket öppet 

vecka 35 27 måndag  Kan komma bussar varje vardag v. 35 - v.38                                                            Sophämtning

 28 tisdag                                                                                                                                                Beställ mat! 
 29 onsdag  

 30 torsdag  

 31 fredag  

september 1 lördag  

 2 söndag  

     

     

 

augusti 2012 

Nu	kommer	det	en	del	bussar	och	andra	grupper	på	besök	till	ön	under	augusti	och	september.	
Några	av	dessa	finns	med	i	kalendariet	här,	men	fler	kommer	‐	t.o.m.	vecka	38	vad	vi	vet.	


	01- Framsida Ö-bladet aug 2012
	02 - Redaktionstext augusti, 2 klar
	03 - promenad över Vinön 1, klar
	04 - Naturvård på Vinön sommaren 2012, klar
	05 - 100 år, klar
	06 - lyskväll, klar
	07 - Familjedagen, klar
	12 - Mona Blixt, konferenser, klar
	14 - Kimmo, Nygård med avgränsare
	15 - gospelkören, klar
	16 - Loppis och glasskiosken aug
	21 b - Sommar på Vinön
	22 - vinösommar 2, klar
	23 - Recept-Ö-blad 1208_konservera 1, klar
	24 - Recept-Ö-blad 1208_konservera 2, klar
	25 - kalendarium - augusti



