Några ord från redaktionen ...
Nu har vi passerat midsommar med ett trevligt
midsommarfirande på Vinön i dagarna två. Firandet
inleddes egentligen dagen före midsommarafton när
midsommarstången lövades på traditionellt sätt. På
midsommarafton var det dans runt midsommarstången
under ledning av Lina Helmersson till härlig musik. Stort
tack till Lina med musiker – ni gjorde detta superbra!
Midsommardagen gick också i traditionens tecken med
folkdans och invigning av utställning och försäljning i
Missionshuset.
Sedan midsommar har nu Café V öppet varje dag och det slamrar lite mysigt från
köket och jag hör hur flera gäster köper glass för att svalka sig i värmen.
Även värdshuset har nu öppet och deras utbud i sommar är imponerande med många
kända artister. Hoppas att många uppmärksammar detta med ett besök – passa även
på att smaka värdshusmaten som har en mycket lokal touch.
Trots att vi passerat midsommar och juni känns det som att hela sommaren återstår
och många börjar nu sin semester. Vi vill önska alla en riktigt skön sommar på Vinön!
I detta nummer av Ö‐bladet finns en hel del tips om vad du kan göra på Vinön.
Kom på Barnens dag den 9 juli och missa inte Loppisen på skolgården den 23 juli!
Biblioteket har öppet som vanligt på söndagar. Sen avslutas månaden med
Melodikryss den 30 juli!
Välkommen!

Fotografer i detta nummer är Eva Widlund, Carin Fremling, Catrine Neiler, Maj Hedin
Redaktörer för detta nummer har varit Carin Fremling och Gunilla Ohlsson
Ö-bladet är Vinöns lokala tidning, 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. Lämna adresserade och frankerade kuvert med dubbelt porto och märkta med de månader
som du vill ha tidningen, så kan redaktionen lätt stoppa ner ett Ö-blad i färdiga kuvert.
Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön
E-postadress: o-bladet@vinon.se Hemsida: www.vinon.se
Vill du bli medlem i föreningen? Medlemsavgiften för 2011 är 80 kr för enskild och 150 kr för en familj.
Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på föreningens konto.
VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, pg 46 94 70 - 9

Midsommar på Vinön 2011

Det var ett lika trevligt firande som vanligt. Men ni som tog
ner midsommarstången på natten till söndag kan väl passa på
att slipa och måla den till nästa år, det behövs!

Sommarcafé i Vinöns
gamla skola med
trädgårdsservering
Möjlighet till att köpa kaffe/te,
dricka, fikabröd, smörgåsar,
godis och massor med glass!
Öppet dagligen 10.00-17.00
Onsdagar & lördagar 10.00-19.00

Varmt välkomna!
Veronika Persson 070-74 38 245

FÄRSKA VINÖÄGG
Peter och Carina
Tel 019 - 44 80 33

På skolan finns ett litet bibliotek!
Där kan man låna böcker om
dagarna mot all förmodan skulle
bli långa och tråkiga.
Nu när Odensbackens bibliotek
har sommarstängt finns ett stort
utbud av bra böcker här på Vinön!
Öppet söndagar kl 16-17.

Familjeutflykt med båt
Fiske med NOT

Denna gamla fiskemetod är det endast ett fåtal öbor som ännu behärskar.
Förra året måste fisket ställas in på grund av dåligt väder. Därför gör vi ett nytt
försök i år med alternativa dagar.
Vi samlas vid Norra land kl 11 varje söndagförmiddag under juli månad.
Eftersom vädret är helt avgörande för att notfisket skall bli av så sätter vi upp en
lapp på anslagstavlan vid skolan samma morgon om det går att ”nota”.
Kom till Norra land med egen båt. Vi ska nämligen åka till Tjugholmsgrundet
och nota där.
Packa kaffekorgen, flytvästar, barn och kuttersmycke så åker vi mot Tjugholmen,
där vi antingen från holmen eller båten kan beskåda hur man stötnotar.
Efter avslutat fiske kan du vara med och via en enkel auktion bjuda på den stora
fångsten. Tilläggas kan att 2009 var buden fåtaliga då inte en enda fisk hamnade
i noten…
Vinöns Kultur- och Hembygdsförening
Peter Kumlin

påminner om att kaffetårtor och smörgåstårtor kan beställas som tidigare.
Sten tel 070 - 239 02 11

I Ålands havs famn på den blommande ö

Nu är det varmt, riktigt varmt. Barnen ser ut som kokta mörtar när de
kommer från dagis och vi föräldrar som har suttit på kontor med air-condition hela dagen
hyperventilerar för att klara av värmechocken. ”Har ni farit och simmat än?” frågar den
badglada ålänningen mig och jag svara med nedärvd skepsis att det nog är lite kallt i vattnet
ännu. Generellt verkar det råda en väldigt badglad attityd på min nya hemö Åland. Många
”går och simmar” varje dag from maj/juni fram till hösten oavsett
luft- och vattentemperatur. Jag antar att det går hand i hand med
bastubadandet som ju kräver att man häver sig i kallt vatten
efteråt, jag är skeptisk. Kan det verkligen vara hälsosamt att
chocka kroppen på det viset? Först jättevarmt och sen plötsligt
iskallt, nja, jag avvaktar nog att låta mig dras med i den svängen. I gamla svenska långfilmer
om den gamla fiskargubben på skäret så muttrar han att det bara är ”stassare” som är så
tokiga att de ger sig i vattnet frivilligt. Så känner jag också så här initialt av sommaren.
Mina barn protesterar högljutt och kallar mig badkruka men jag hänvisar till mitt ursprung.
Det är inte meningen att fiskare ska vara I vattnet utan PÅ och fiskare är jag sen
generationer så det kan man inte bortse från även om mitt nät är mer digitalt än av nylon.
Jag minns att jag alltid undrade om inte min Farmor skulle gå och
bada på sommaren när jag var liten, hon skrattade bara som svar.
Pappa och mamma vet jag att de badade ibland någon enstaka gång
när det var som varmast på sommaren. Jag stod och glodde
storögt på bryggan och tyckte att det var hur tokigt som helst att
se dem i vattnet. Helt ur sina rätta element som jag tyckte, de
skulle ju vara I båten som vanligt. Kanhända att jag har fått mina badvanor från dem men
snart, riktigt snart, bara det blir lite varmare, ska jag ge mig i böljan den blå och bryta
traditionen. Bara det blir lite varmare.
Hemma hos mina föräldrar var Evert Taube husgud och så fort
sommaren kommer så börjar stroferna snurra i mitt huvud. Jag går
förbi ormbunkarna i skogen och ”Ormbunken rister sin ringlande
topp...” ljuder genom huvudet strax följt av; ”...och tittar på tärnor
och mås som störtar mot fjärden i glitter och stänk.. ” när jag går
förbi viken. Det är trevligt det där att ha livet tonsatt. Jag sjöng
”Som stjärnor små” för mina barn härom dagen när vi pratade om stjärnor och de lyssnade
uppmärksamt i tio sekunder och konstaterade snart att ”stjärnor kan inte vinka för de har
inga händer”. De är pragmatiska mina barn men behöver nog få sig större doser svensk
vistradition till livs. Allt utom hemska ”Balladen om Briggen Blue Bird of Hull” för den är så
otäck att jag inte ids höra på den än i dag och minns att jag grät floder när jag var liten när
den spelades. Stackars pojken som inte fick åter se sin mor och far, hu så hemskt. Jag

tröstar mig med att verklighetens Barken Blubird of Hull ska har blivit bogserad in till land
med man och allt efter att har kapat riggen i en storm och drivit in i Habybukten 1872.
Taube har satt ton på min sommar och många, många fleras. Vågorna
klucka mot strand och lärkor drillar i skyn, man sitter i sin berså med
kaffe och vissa med Kron. Vi slänger oss i Roslagen famn och njuter av
Herr Anderssons Bohuslän om våren, älskar vår Änglamark och
mandelblom, kattfot och blå viol. När min farmor fick välja blev det ”Så
skimrande var aldrig havet” och när jag hör den sjunger hon fortfarande
med i mitt huvud. Pappas fot stampade takten utan att han märkte det
själv när första tonerna av ”Möte i monsunen” spelades.
Taubes visor sitter i ryggmärgen och det är jag otroligt tacksam för, mina minnen och
sommaren är inkapslade i en enda visa som jag kan spela när jag vill och bara njuta. Det är
som Madicken önskade sig med julen, att hon skulle kunna spara ”jullukten” i en burk och ta
fram när hon ville och lukta på, så har jag det med Evert fast på skiva i stället för på burk
och sommar istället för jul.
Hoppas att ni alla får en riktigt skööön sommar med många långa dagar på Vinön och goda
fikastunder på kusin Veronikas fik.
Therese Arvidsson, sommarnostalgisk, landsflyktig Vinöbo på Åland.

Vill tacka för alla fina presenter,
besök och vänliga ord.
MAJA

Barnens dag den 9 juli kl 13.00 på skolgården
Det blir hinderbana, såpbubblor, lek och annat skoj.
I år är det Rosie och Catrine som håller i programmet med hjälp av
eminenta sommarjobbare.
Blir det gassande sol är vi i skuggan och man kan sätta på en solhatt på de
små, är det sämre väder klär vi oss efter det, är det fler som vill hjälpa till
får man gärna höra av sig till Rosie eller Catrine.

Se mer information på våra anslagstavlor
Arrangör är Vinöns Kultur och Hembygdsförening

Ett lokalt kryss under ledning av RoseMarie Hellén
till musik av dragspelsklubben T-Draget
Lördagen den 30 juli är det dags igen för korsord
och dragspelsmusik på samma gång.
Ni löser de kluriga musikfrågorna i en musiklek för hela familjen.
Det är precis som på radion. Men vinnaren behöver inte vänta en vecka
på sitt pris utan får det på plats.

Arrangör: Vinöns Kultur- och Hembygdsförening

Solen ger oss energi
Nu under juli så pågår förberedelserna för att
kunna monter och ansluta anläggning för solel
som kultur- och hembygdsföreningen ska
sätta upp på scentaket. Taket får en ny kraftig
papp och förses med särskilt anpassade
aluminiumprofiler för montering av solceller.
Sista veckan i juni fick kultur- och hembygdsföreningen hjälp av ett par av våra feriepraktikanter att gräva ner en ny el- och datakabel.
– Ett stor tack till Aron Dackerud och Fredrik
Erlandsson som utförde arbetet under några
varma sommardagar.
Senare under sommaren så kommer solcellerna
att levereras och monteras. Innan det går att ta
anläggningen i drift så måste en anslutning göras
av en behörig elektriker. Utrustningen måste
också ställas in så att den elström som levereras
uppfyller kraven som ägaren av el-nätet har, dvs.
E.ON. När det är klart så kommer nätbolaget ut
och byter till en ny elmätare som mäter ström som
matas ut på nätet.
Den elmätare som sitter monterad idag är inte
anpassad för leverans av solel. Mätaren är så
konstruerad att den inte gör skillnad på i vilken
riktning strömmen går och därför så räknas en
levererad kWh som om den skulle vara en
förbrukad – vi skulle alltså få betala för den
levererade elen!
För ett år sedan ändrades lagstiftningen så att
byta av elmätare inte kostar något när en godkänd
anläggning installerats för leverans av el. Abonne-

Aron Dackerud och Fredrik Erlandsson som gör sin
feriepraktik hos hembygdsföreningen gräver för en ny
el- och datakabel till scenen.

manget för elström kostar inte heller extra under
förutsättning att leveransen av elström är mindre än
den årliga förbrukningen.
Text och bild: Bernt Forsberg

Nu går det att betala med Visa/Mastercard igen på Handla24!
Vill någon ha hjälp, antingen med beställning eller mottagande av varor, så kan ni som vanligt höra av
er till oss!
Åsa och Johan, 070‐634 80 19, 0768‐55 97 14, 019‐765 2 456, 019‐44 80 19

Internetundersökningen
Jag har fått in några få svar. Det verkar ganska genomgående vara
missnöje med det mobila bredbandet oavsett leverantör. Det verkar
vara populärt att sitta på verandan, där det är bäst mottagning. Till
mobiler finns en förstärkare som kostar en femhundring på nätet. Den
sägs fungera om man har hyfsad mottagning ute, men svag inne. Den
förbättrar inte en mottagning som inte finns. Jag vet inte om det fungerar till
mobilt bredband också, som väl ofta går på GSMnätet. Jag vet ingen som testat en
sådan antenn, så jag vet inte hur pass bra de är.
Någon har ett tremånadersabbonnemang. Det vet jag inte om det finns längre, men nu
finns ju många mobila bredband där man betalar en dagsavgift de dagar man använder
internetuppkopplingen och ingenting för övrigt.

Fast telefon/Telia
Vi har haft problem med vår vanliga hemtelefon ett tag, vi
trodde att det var en björk som var i vägen, men nu har vi fått
veta att fler har problem med att samtal bryts eller att
signalerna går fram hos den som ringer, men att man inte hör
något i huset. Vi håller på att helt byta till telefon via
bredbandet (förhoppningsvis kommer vi att kunna ha kvar 448019, men det är
lite oklart just nu). Jag vill tala om att ni antagligen är flera som har problem,
och därför bör anmäla det hela till Telia. Nu har vårt telianummer funkat flera
dagar i rad, efter att ha varit knäpptyst i flera veckor. Ring på mobilerna eller
765 24 56!
/Åsa Ödman

Teater för hela familjen på Vinön i augusti
Äntligen blir det teater på
Vinön igen. Det känns i alla
fall som att platsen runt
scenen vid skolan har väntat
på oss. Vi ser oerhört mycket
fram emot vår premiär den
4 augusti och hoppas att det
kommer riktigt mycket folk
från både när och fjärran för
att se familjeföreställningen
”Sju sorters mördare”.
Idén kommer från Elin Eriksson som tillbringat många somrar på Vinön när hon
var liten. Under senare år hon skrivit och
regisserat flera av sommarspelen i Stora
Mellösa och liksom sneglat bortåt Hjälmaren och funderat på vad man skulle kunna
göra där.
Elin är teaterpedagog och har hitintills
frilansat på bland annat Nya Teatern och
Studiefrämjandet i Örebro. Efter sommaren börjar hon en fast tjänst på Kulturskolan i Hallsberg. När det gäller Vinön-projektet har hon haft god hjälp av
producenten Anette Jakobsson, också hon
knuten till Studiefrämjandet, men även till
revy- och teaterföreningar i Karlskoga.
Elin har skrivit manuset till Sju sorters mördare och hon brukar beskriva det
som en ”Kalle Blomkvist-historia”. Det är
50-tal och skolavslutning i en liten by på en
ö någonstans… Plötsligt faller fröken ihop
och det visar sig dessvärre att hon är död.
Oron blir stor och frågetecknen många.
Men varför är polisen så ointresserad av att
lösa fallet och varför dyker det upp mystiska personer på ön? Barnen bestämmer
sig för att ta saken i egna händer och vi får
vara med om en både rolig och spännande

Sju sorters mördare har repeterats i Örebro och Fjugesta sedan i vintras. Den 10
juli flyttade man ut till Vinön där det är premiär den 4 augusti.

färd fram emot den kanske lite oväntade
upplösningen.

en del av helheten. Kulisser byggs upp och
en läktare monteras.

Bakom produktionen står paraplyorganisationen Amatörteatersamverkan Örebro
län. Sju sorters mördare är ett samarbetsprojekt liknande det som under tre somrar
ledde till stora uppsättningar i Riseberga
amfiteater mellan Kumla och Fjugesta. I
Riseberga var Länsteatern inblandad, så är
det inte nu. Men det är flera föreningar som
aktivt deltar: Nya Teatern i Örebro, Lekebergs Revysällskap, Revyföreningen Görsköj, Teaterföreningen Lyset och Teater
Nolby - de tre sistnämnda från Karlskoga.
Projektet har stöd från flera håll: Region
Örebro, Adolf Lindgrens Stiftelse, Karlskoga kommun, Örebro kommun samt
Vinöns Kultur- och Hembygdsförening.
Scenen vid skolan används men bara som

Skådespelarna är alla amatörer och
vi hittar även en och annan lokal förmåga
i rollistan: Maj Adolfsson, Lena Anderson,
Sofie Dahlén, Helena Erlandsson, Lykke
Fahlström, Agnes Gran, Alfred Grönkvist,
Ebba Hammarström-Löfgren, Ulla Hannu,
Anette Jakobsson, Charlie Lindblad, Ingegerd Oberg, Arvid Nilsson, Gunilla Pettersson och Dag Stranneby. Någon eller
några är säkert bekanta namn.
Vår förhoppning är att besöket på Vinön
ska göras till minst en dagsutflykt och vi
slår därför i marknadsföringen ett slag för
såväl värdshuset som Café V. Premiären är
den 4 augusti klockan 19 och vi spelar totalt
tio föreställningar fram till och med den 13
augusti, vissa dagar både klockan 14 och 19.
Biljetterna kan man boka på internet eller
köpa via Biljettbutiken i Örebro, alternativt
genom Café V.
Vi har repeterat i Örebro och Fjugesta sedan i vintras och kommer med allt vårt pick
och pack till Vinön den 10 juli. Sedan blir
det hårdkörning med byggnation och repetitioner så att vi kan ta emot publiken den
4 augusti.
Varmt välkomna!

Delar av produktionsgruppen på tidigt vårbesök för att kolla in spelplatsen.

Amatörteatersamverkan Örebro län

Så här i mitten av sommaren är ju ogräsrensning ett kärt och återkommande ämne. När man
har rensat en del ogräs blir börjar man dela upp ogräsrensningen i lite olika kategorier. När
man håller på i en monokultur där det bara ska växa en sak exempelvis potatis eller dill eller
astrar då är man obarmhärtig allt annat försvinner. När man har flera saker på samma
odlingslott blir man mer pjoskig, i alla fall blir jag det. Vad som är ogräs blir bara en fråga om
vad som får vara kvar, vilka växter är på fel ställe. Dillplantan som kommit bland
jordgubbarna kanske kan stå kvar där tills man
behöver dill, likaså gurkörten som visserligen tar
väldigt stor plats men är fin och håller ju annat ogräs
borta där just den växer. Jag fick dessutom höra att
om man har gurkört bland jordgubbarna så förvillar
man skadedjur på jordgubbarna. Om detta är sant
eller ej det har jag inte kollat upp, nu är ju inte det
något problem i min jordgubbsodling eftersom
lammen som gick lösa i trädgården i våras i stort sett
åt upp alla jordgubbsplantor men lämnade
smultronen. Då känns det extra skönt att kunna åka
och plocka jordgubbar utan att behöva fundera över
plantorna bara åka dit och plocka, äta och njuta. Om
man som jag har en anarki bland växterna så är det
nästan omöjligt för någon annan att försöka komma och rensa i rabatter och land. Att
exempelvis rensa ut vanligt gräs ur kajpar eller som den också kallas gotländsk gräslök, är
klurigt, när det börjar lukta lök vet man att man varit för nitisk. Ännu värre är att rensa gräs
ur prydnadsgräs. Dunborstgräs är jättefint och kommer tillbaka år från år om man inte
rensar bort det. Men om man inte rensar bort gräs ur sina odlingar då får man ju till slut en
gräsmatta och det är ju också bra men kanske inte vad man tänkt sig. Något som jag ibland
funderar på är att gräsklippning tar ganska mycket av tiden som man lägger på trädgården.
Egentligen skulle det vara mer tidseffektivt att ha stora planteringar med träd, buskar och
marktäckare. I en sådan plantering (som är bra anlagd) behöver man ”bara” rensa två till tre
gånger per säsong, kanske dela eller komplettera växter med några års mellanrum.
I Vinöns lilla bibliotek såg jag härom veckan en liten bok om ogräs som besökarna bläddrade
i och kom fram till att jo de hade nog de allra flesta ogräsen men med en suck konstaterades
det att de inte var överallt. Åkervindans rötter kan bli fyra meter långa, det känns ibland
överväldigande att kunna bli av med vissa ogräs. Då kan man ju odla i krukor, lådor och
odlingsrutor då kan man hålla lite koll på vad som kommer in i alla fall de första åren.
Varma trädgårdshälsningar från Rosie!

I cykelutbudet finns: damcyklar, barncyklar,
tandemcyklar, korgar, hjälmar, cykelkärror,
barnsadlar
Örtboden erbjuder även:
Torkade och färska örter, örtsalt.
Glass, godis, dricka
Skorpor
Trädgårdstillbehör
Keramik från Lena E Hagsten
Plantor för utplantering
Vinöprodukter allt efter säsong
som t ex saft och gelé
Öppet dagligen 10-17
För mer information ring 0736 18 77 11
Välkomna att titta in
önskar
Rose-Marie med sommarjobbande ungdomar

Loppis‐ &
prylboden
Nu har Loppisboden haft öppet till och från ca två veckor. Oftast är den öppen från 11.30 till
ca 16‐17. Ibland har Rosie boden öppen när jag inte är där. Så det är bara att gå in i
Örtboden så kan man få hjälp. Men betalningen sker i loppisboden!
Det finns väldigt mycket böcker, de kostar mellan
3 och 5 kronor styck. Ett bra komplement till
biblioteket! Kläder och skor, endast för kvinnor och
barn, tyvärr! Porslin, lite parfym och smycken.
Flyttkartonger 5 kr st. (Banankartonger, gratis!)
Och mycket annat.

Välkomna!

Catrine och Rosie

Lördagen den 23 juli är det Loppis i
bersån vid skolan
Den som vill ha ett eget bord ska anmäla sig hos Veronika på
Café V, 0707‐43 82 45

Trädgårdsdesign
Önskar du få hjälp med din trädgård eller känner du någon som vill ha sin trädgård designad? Jag är
trädgårdsdesigner och designar hela eller delar av din trädgård. Gå gärna in på min blogg och titta.
www.grodesign.bloggo.nu Där finns bilder från ett uppdrag som jag hade åt Hasselfors Garden.
Eller kontakta mig för mer information! Catrine.marwin@gmail.com
/ Catrine

Vinöns Värdshus
Vinöns Värdshus har funnits sedan 1997. Värdshuset är beläget i den gamla affärsbyggnaden
som är från början av 1900-talet. Efter en ombyggnation har värdshuset 70 bordsplatser
inomhus och cirka 200 utomhus.
Sommaröppettider:
sönd-månd-tisd-torsd

12-17

onsd

12-16 och 18.30-24

fred

12- 24

lörd

12-16 och 18.30-24

Artistprogram för sommaren 2011 Bokning av biljett, RING 019-44 80 10 eller 0722-50 50 80 ej mail!
onsdag

6 juli Janne Schaffer www.janneschaffer.se

fredag

8 juli Pubafton

lördag

9 juli Cover my Soul www.covermysoul.com

onsdag

13 juli Eva Eastwood www.evaeastwood.se

fredag

15 juli Pubafton

lördag

16 juli Terry and the Conrods www.terryandtheconrods.com

onsdag

20 juli Daniel Lemma www.daniel-lemma.com/

fredag

22 juli Pubafton

lördag

23 juli

onsdag

27 juli Lisa Miskovsky www.lisamiskovsky.com

fredag

29 juli

Pubafton

lördag

30 juli

Jennifer Brown www.jenniferbrown.se

Magnus Carlson & Ebbot (från Weeping Willows-Soundtrack of our lives)
www.myspace.com/magnuscarlsonmrq/music / www.myspace.com/officialtsool

onsdag

3 aug Jenny Wåhlander "Bland Skrattgropar & surpuppor"

fredag

5 aug Pubafton

lördag

6 aug Double Inn - irländsk musik

www.doubleinn.com

onsdag

10 aug Nicola Sarcevic www.nikolasarcevic.com

fredag

12 aug Pubafton

lördag

13 aug

Play House (ett coverband som får dig att dansa)

torsdag

18 aug

Eldkvarn www.eldkvarn.se

Onsdagar och lördagar: Entré - Mat och dryck tillkommer.
Matplats intages 18.30. Alla Konserter startar ca: 20.00

SLUTSÅLT!!

Ö-bladet juli-11

Skrivarstuga med Studiecirkeln – Vinön förr
- Lördagen den 9 juli
I tidigare Ö-blad så har vi berättat om att
studiecirkeln Vinön förr håller på med att
skriva en bok om hus på Vinön. Det finns
många hus på Vinön och det finns mycket
att berätta om varje hus – gammalt som nytt.
Nu återstår några få hus till att skriva om och
det lite mödosamma arbetet att få materialet
enhetligt. Vi behöver också senare få till en
layout så att det kan lämnas in för tryckning.
Lördagen den 9 juli så kommer vi att ha en
skrivarstuga i skolan mellan klockan 11 och 17.
Vi kommer att bänka oss vid datorerna i skolan
och renskriva texter. Det är öppet för alla som
är intresserade att vara med. Det finns också

Rickard Pettersson gamla båthuset i Kastaviken

en möjlighet att titta in och lämna bidrag till
boken i form av bilder eller händelser som kan
vara värda att berätta om.
Du som vill bidra med en berättelse kan lämna
ett handskrivet manus eller komma till skolan
och berätta så kan vi göra ett tillägg i texten om
just det huset.
Hör av dig till Eva Svensson om du vill vara
med och skriva.
--Eva Svensson går att nå på telefon
019-25 16 11 eller via e-post
evasvensson250@hotmail.com

STUGOR ATT HYRA
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

LAXFILÉ I FOLIE MED CITRONMELISS
OCH LIME
Laxen blir mycket saftig i foliepaket och
härligt kryddad av lime och örtkryddor.
8 port
1,2 kg laxfilé, utan skinn
120 g smör, rumstempererat
1 tsk strösocker
2 limefrukter, rivet skal
1 limefrukt, saft
1 kruka citronmeliss
1 kruka basilika
2 tsk salt
½ tsk vitpeppar
aluminiumfolie
Gör så här
Tänd grillen. Skär laxen i bitar. Lägg smöret
i en bunke, blanda i socker, skal och saft
från limen. Riv folie i bitar 30x25 cm. Lägg
citronmeliss och basilika i botten på folien.
Lägg sedan på laxen. Salta och peppra.
Fördela limesmöret över laxen. Knyckla ihop
folien till påsar. Lägg påsarna på grillen och
grilla 6-8 minuter.
SOMMARSALLAD MED FÄRSKPOTATIS
OCH PEPPARLAX
Den här salladen är ett riktigt skördekalas.
Byt ut laxen mot grillad halloumi om du vill
bjuda helt vegetariskt.
4 port
1 kg färskpotatis
100 g sockerärter
100 g vaxbönor
100 g körsbärstomater
1 röd paprika
4 färska lökar med blast
1 knippa bladpersilja
1 knippa gräslök
200 g varmrökt pepparlax
Garnering: ärtskott
Tillbehör: senaps- och honungsdressing
Gör så här
Skölj potatisen och koka den mjuk i saltat
vatten. Låt den rinna av och svalna något.
Skär sockerärter och vaxbönor i mindre
bitar. Halvera tomaterna. Kärna ur och tärna
paprikan. Ansa och hacka den färska löken.
Hacka kryddorna. Blanda allt med den
nykokta potatisen i en skål. Dela pepparlaxen

i mindre bitar och lägg den på salladen.
Garnera med ärtskott. Servera senaps- och
honungsdressing till.
HALSTRAD GÖS MED RÖDBETOR OCH
KIRSKÅL
En fiskrätt som du kan äta med gott
samvete. Kirskål finns det gott om i svenska
trädgårdar.
4 portioner
500 g gösfilé
500 g färska rödbetor
150 g kirskål
rapsolja, smör
vitpeppar. flingsalt
Gör så här
Koka rödbetorna i cirka 20 minuter. Ha på
olja och flingsalt. Stek gösfilén på båda
sidorna i smör och rapsolja. Peppra och salta.
Hacka kirskålsbladen (eller blad av mangold)
och lägg över fisken. Häll smält smör över
och servera.
GRILLAD GÖS PÅ GRÖN BÄDD
En snabbgjord rätt där potatis och
grönsaker får härlig smak av färska örter.
Du som inte har tillgång till färska kryddor
kan ta hackad persilja och gräslök eller
torkade örtkryddor.
4 port
½ dl färsk timjan
½dl färsk mejram eller oregano
½ dl olivolja
½ dl vatten
½-1 tsk salt
600 g färsk potatis
1 fänkål
200 g sockerärter
2-3 salladslökar
600 g gösfilé
1 tsk salt
2 krm nymald vitpeppar
1 msk olivolja
Till garnering
2 tomater i tärningar
1 liten skivad röd lök
Gör så här
Hacka de färska kryddorna fint, gärna i
matberedare. Tillsätt olja, vatten och salt.
Skrapa och skiva potatisen. Skölj, ansa och

skiva
fänkål
och
salladslök.
Ansa
sockerärterna. Koka upp lättsaltat vatten,
lägg i potatisskivorna och låt dem koka ca 7
min. Lägg sedan i fänkålen och låt den koka
ca 3 min. Lägg därefter ned sockerärter och
salladslök ca 1 min. När det är färdigkokt
häller du av vattnet och blandar grönsakerna
med kryddoljan. Smaka av om det behövs
salt. Salta och peppra fiskfiléerna och
pensla dem med olivolja. Grilla dem i
grillpanna eller över glödbädd. Lägg fisken på
grönsaksbädden och toppa med tärningar av
tomat och skivad rödlök.
GRILLAD FLÄSKFILÉ OCH PAPRIKA OCH
AVOKADO
4 port
600 g fläskfilé
3 paprikor i olika färger
½ msk olja
1½ tsk salt
2 krm svartpeppar, nymald
2 avokado
3 msk olivolja
½ citron, rivet skal
1 pressad vitlöksklyfta
Tillbehör
potatisklyftor eller kokt pasta
Gör så här
Tänd grillen i god tid så att den blir riktigt
varm. Skär paprikan i halvor och ta bort
kärnorna. Pensla köttet med lite olja och
krydda med 1 tsk salt och 1 krm nymald
svartpeppar. Dela, skala och kärna ur
avokadorna. Skär dem i bitar. Blanda ihop
olja, citronskal, citronsaft, vitlök och 1/2
tsk salt och 1 krm peppar. Blanda avokado
och dressing. Grilla köttet runt om tills
innertemperaturen är 65°. Grilla paprikorna
tills de börjar få färg. Låt köttet vila ca 5
minuter. Skär paprikorna i små bitar och
blanda ner i dressingen.
GRILLSPETT MED FLÄSKKÖTT OCH
ANANAS
Variera gärna med fläskfilé eller lammkött
från steken eller nötkött av rostas eller
ryggbiff. Använd grillkol och en stor öppen
grill eller en gasolgrill.
4 port

ca 700 g hel bit fläskytterfilé eller fläskfilé
½ färsk ananas
indisk kryddhandlarblandning (se nedan)
8 blötlagda trägrillspett
Indisk kryddhandlarblandning:
1 msk mald kardemumma
1 tsk mald kanel
1 tsk mald kryddnejlika
1/2 tsk muskot
1 msk mald spiskummin
1 msk fänkålsfrön, stötta i mortel
1 msk salt
1 msk socker
Gör så här
Skär köttet i stora tärningar, ca 3x3 cm.
Krydda
tärningarna
med
indisk
kryddhandlarblandning och lägg åt sidan.
Skär bort ändarna på ananasen. Ställ den
sedan på högkant och skär bort skalet
uppifrån och ner. Skär ananasen i lika stora
bitar som köttet. Varva kött och ananas på
spetten och ringla lite olja över. Tillaga
såsen och ställ åt sidan. Låt kol brinna ner
till en askgrå glödbädd som täcker halva
grillytan. Stäm av värmen, som ska vara
mycket stark. Lägg ut en bred remsa
aluminiumfolie som skyddar spetthandtagen
från att brännas. Beräkna 2-3 minuter på
var sida och totalt cirka 12 minuter.
Serveras omgående.
GRILLAD SOCKERKAKA MED JORDGUBBSKESELLA OCH JORDGUBBAR
4 port
4 sockerkaksskivor
2 dl kesella, gärna smaksatt med jordgubb
½ l jordgubbar
Gör så här
Rosta sockerkakan på grillen och servera
med kesella och jordgubbar.

Ännu ett Ö-blad med några enkla
recept med fisk och kött som passar
utmärkt på sommaren. Många tänder ju
grillen på kvällen och då kanske något
av recepten passar. Prova gärna den
med sockerkakan men glöm inte att
kolla så grillgallret är rent.
Glad sommar och smaklig måltid

önskar Christina på böljan den blå

juli 2011
vecka 26

vecka 27

1

fredag

Värdshuset: Pubafton

2

lördag

Värdshuset: The Winchester Widowmakers Country/Folkrock/PunK

3

söndag

4

måndag

5

tisdag

6

onsdag

7

torsdag

8

fredag

9

lördag

10 söndag
vecka 28

16 -17 Biblioteket öppet
Sophämtning

18.30 Brandövning
Värdshuset: Janne Schaffer

Värdshuset: Pubafton
Barnens dag med aktiviteter för hela familjen
Värdshuset: Cover my Soul
16 -17 Biblioteket öppet

11 måndag
Beställ mat!

12 tisdag
13 onsdag

Värdshuset: Eva Eastwood
H K H Kronprinsessans födelsedag

14 torsdag
15 fredag

Värdshuset: Pubafton

16 lördag

Värdshuset: Terry and the Conrods

17 söndag
vecka 29

Beställ mat!

16 -17 Biblioteket öppet

18 måndag

Sophämtning
Beställ mat!

19 tisdag
20 onsdag

Värdshuset: Daniel Lemma

21 torsdag
22 fredag
23 lördag
24 söndag
vecka 30

Värdshuset: Pubafton
Loppis på skolgården
Värdshuset: Magnus Carlson & Ebbot
16 -17 Biblioteket öppet

25 måndag

Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!
Beställ mat!

26 tisdag
27 onsdag

Värdshuset: Lisa Miskovsky

28 torsdag
29 fredag
30 lördag
31 söndag
vecka 31
Augusti

1

måndag

2

tisdag

3

onsdag

Värdshuset: Pubafton
Melodikrysset med T-draget
Värdshuset: Jennifer Brown
16 -17 Biblioteket öppet
Sophämtning
Beställ mat!

Värdshuset: Jenny Wåhlander "Bland Skrattgropar & surpuppor"

