Några ord från redaktionen ...
Så är vi inne i juli månad – semestermånaden.
Hitintills har vi väl inte upplevt så mycket
sommar även om juli börjat bra med strålande
sol. Men vi väntar fortfarande på behaglig
badtemperatur och fina kvällar att sitta ute
och njuta – förhoppningsvis utan horder av
envis mygg.
Trots den dåliga starten på sommaren
vädermässigt – midsommar undantaget ‐
händer det som vanligt en hel del på ön under
sommaren. Värdshuset har börjat med sina artistarrangemang. Vilka artister som
kommer i juli kan ni se i kalendariet. Konst‐ och hantverksutställningen öppnade på
midsommardagen och nu är det dags för ny vernissage redan den 8 juli. Denna gång
med alster av Ulf Andersson, sommarboende på Vinön under många, många somrar.
Samtidigt är det familjedag vid skolan med roligheter för alla åldrar. Mer om dessa
arrangemang kan ni läsa inne i bladet. Loppis anordnas vid skolan 21 juli. Glöm inte
att anmäla er i god tid till ungdomarna vid hantverksförsäljningen. Sista söndagen är
det åter dags för sommarens melodikryss, en efterlängtad dag att försöka komma
ihåg musik av olika slag. Samma dag är det också vernissage med sommarens sista
konstnärer, Annicka Forsling, Ulrika Swan och Eva Jonsson.
Varmt välkomna till dessa olika arrangemang.
Ha en fortsatt bra sommar alla våra läsare!
Bilden på framsidan är tagen då Hjälmarrodden besökte Vinön 28 juni.
Bilderna i detta nummer är tagna av Catrine Neiler, Eva Widlund, RoseMarie Hellén.
Redaktionen har bestått av Catrine, Christina, Birgitta och Eva.

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 2012 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

INFORMATION FRÅN VINÖNS KULTUR‐ OCH HEMBYGDSFÖRENING
Vinöns kultur‐ och hembygdsförening har styrelsemöte varje månad, ofta långa möten då det är en
hel del att gå igenom för styrelsen. Till varje nummer av Ö‐bladet kommer vi att lyfta några
punkter för att informera läsarna. Vill du höra mer? Kontakta någon i styrelsen eller besök skolan
på bibliotekstid.


Axplock juni 2012
Museum invigt
Jordbruks‐ och fiskemuseum i en av
bodarna invigdes på midsommar‐
dagen. Anders Vinestrand klippte
bandet!

Tillgänglighet
Det har blivit en fin ramp till Missions‐
huset och redan första dagen var det
en kvinna i rullstol som kom in och
tittade på konst och hantverk.

Välkommen till vårt
nya museum!
Delar av museiutställningen har
flyttats till en av bodarna
bakom scenen.
Välkommen att ta en titt!

Snyggaste solelsanläggningen
Solpanelerna på scentaket vid skolan
uppmärksammas både här och där.
Hembygdsföreningen har nu fått pris
för snyggaste solelsanläggningen!

Skyltat om vatten
Det sitter nu anslag vid norra badet
om var det finns vatten att hämta för
dem som behöver. Den gröna
pumpen som står vid vägen till norra
badet har inte godkänt dricksvatten,
men det går att diska och tvätta i det.
Dricksvatten kan man hämta vid
skolan. Det sitter en kran på utsidan
av huset.


Du är väl medlem i Hembygdsföreningen?
Som medlem stöttar du bland annat




Feriepraktikanter
Under sommaren har vi ferie‐
praktikanter på ön, ungdomar som
ska jobba med lite av varje. De får en
kort utbildning om ön och det är då
bra att alla som har något att sälja
eller hyra ut meddelar oss så vi kan ge
rätt information till turisterna.




Utgivningen av månadstidningen Ö‐bladet
Bevarandet och användandet av Vinöns skola som en levande
hembygdsgård.
Bevarandet och användandet av Missionshuset som en kyrkosal och en
lokal för större möten.
Arrangemang som valborgsmässofirande, midsommarfirande mm
Hemsidan www.vinon.se

Kontakta gärna någon i styrelsen så får du höra mer om föreningen.
Medlemsavgiften för 2012 är 80 kr för enskild och 150 kr för familj. När
ni betalar in avgiften på pg 46 94 70 ‐9 ange också era namn. Från och
med det år man fyller 18 år måste man ha eget medlemskap.

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

Varmt välkomna!
Veronika 070-74 38 245

Vinöns bibliotek
har sommaröppet !

söndagar 16 - 17
Det finns många böcker från Odensbackens
bibliotek.
Välkomna hälsar Yvonne!

Ulf Andersson 8 juli – 28 juli
Vernissage
Söndagen den 8 juli kl.13.00
Med motiv som du känner igen!
Vernissage söndag den 29 juli klockan 13.00
Tre konstnärer som gått i skola hos
Fransisco Léon Vargas
Annicka Forsling * Ulrika Swan * Eva Jonsson

påminner om att kaffetårtor och smörgåstårtor
kan beställas som tidigare

Tel 070 - 239 02 11

Sten

HUS ELLER GÅRD
Min pappa vill
flytta till Vinön.
Därför vill han
köpa ett hus eller
mindre gård !
Alla svar beaktas / Catrine

073-940 00 61

FÄRSKA
VINÖÄGG
finns att köpa hos

Peter och Carina
Tel 019 - 44 80 33

TJEJDAG den 25/7
i hälsans tecken
Vi börjar dagen med frukost 10.45 vid Café V
Efter frukost blir det ett kortare föredrag följt av ett rörelsepass
Efter det går man ut på olika stationer med bl. a. massage
Gemensam lunch kl 14 och därefter ett litet rörelsepass
Kl 15.15 Örtsaltstillverkning vid Örtboden
På kvällen blir det underhållning på Värdshuset.

Under frukosten ges mer information om dagen och man bokar
när man vill få t.ex. massage.
Varmt välkomna!

Familjedag på skolgården 8/7 kl 13
Det blir aktiviteter för barn i olika åldrar.
Kläder efter väder.
Kuligt välkomna alla barn och vuxna!

Arrangör Vinöns Kultur- och hembygdsförening.

Har öppet dagligen!
Sommarblommor, perenner och jord.
Här finns även kräftor från 200 kronor.

Välkomna!
Kimmo 019-44 80 40

* * * Trädgårdsdesign * * *
Jag designar rabatter, entréer,
Hela eller delar av din trädgård
Så välkommen att höra av dig om du vill ha hjälp med
din trädgård.

Catrine: 0739 – 40 00 61

Gospelkören
ALLSÅNG I BERSÅN VID VINÖNS SKOLA
lördag 14 juli kl. 15.00
med Håkan Isacsson och Gospelkören från Hampetorp.
Lördag 28 juli kl. 17.30 avslutar "Gospelbåten" med Håkan Isacsson och
Gospelkören sin rutt med sång vid färjeläget, Hampetorp.

DAGS FÖR
LOPPIS
gammalt och nytt
lördag 21 juli klockan 11 – 15
i bersån vid Vinöns skola.
Anmälan
Senast fredag 21 juli kl 17.00 i
skolans konstutställning
tel 019 – 44 81 01
Vinöns Kultur- och hembygdsförening

Nu är det gott om sommarplantor …..
Det finns sommarplantor, färsk lök, dill och persilja. Mera grönsaker kommer
efter hand!
Öppet:
söndag – torsdag
samt fredag e.m.
och lördag f.m.

Välkomna att titta in om något passar!
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: tel 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

Funderar du på att göra din egen elström med
hjälp av solceller?
Jag kan erbjuda dig:
o Energiberäkningar och dimensionering av en anläggning som
passar ditt hus
o Lönsamhetskalkyl och bidragsansökning
o Underlag för en bra upphandling av utrustning
Bernt Forsberg – BOF Energi och Miljö, Vinön/Uppsala
Tel. 019‐44 81 00 eller 018‐30 04 07 ‐ bernt.forsberg@vinon.se

RYGGPROBLEM?
Välkommen, i sommar igen, att boka tid för massage och art neuro.
Tisdag och torsdageftermiddagar tar jag emot i Örtboden. 1-3 juli är jag borta.
Du bokar tid på tel nr 070 525 47 55.
Klassisk massage, idrotts massage och art neuro.
-Art neuro är en separat teknik för att justera kotpelaren.
Tekniken är utvecklad av certifierad kiropraktor. Den innebär att ryggraden
justeras till rätt läge genom lätta tryckningar.
När ryggraden är korrigerad masseras krampande muskulatur för att främja
rörligheten.
Lena Magnusson
2 års sjukgymnastutbildning
dipl massör
cert art neuro terapeut

32-tums TV bortskänkes
Vinöns- Kultur och hembygdsförening skänker
bort en sparsamt använd tjock-TV. ”Först till
kvarn” gäller samt att mottagaren ombesörjer
transport.
Kontakta Mona – Tel 44 80 50

Ny sommar på Värdshuset är igång!
För sjätte året i rad satsar familjerna Wilhelmsson och Halén på en sommar
med spännande artister och fantastisk mat som tillagas av närproducerade
råvaror.
I de nygamla lokalerna med en hel fönstervägg mot väster inleddes sommarens
artistparad med två olika musikstilar den första helgen. På fredagen var det
Roffe Wikström som intog scenen och på lördagskvällen var det en trio
bestående av Janne Schaffer, Björn J:son Lind och Stefan Blomqvist.
Nytt för i år är att artistkvällarna är flyttade från onsdag till fredag och lördag,
detta på grund av de kostnader för färjan som man hade på onsdagarna.
Biljetter finns i år på www.ticnet.se men kom gärna in och prata med oss om
det är slutsålt, hälsar man från Värdshuset.

Finstämd musik och god mat
i kombination gav gott betyg
åt lördagskvällen

Kommande helg är det så dags för Tommy Nilsson på
fredagen och på lördagen blir det en pubkväll, då det
går bra att beställa från a la carte menyn.

ARTISTPROGRAMMET resten av sommaren 2012
fredag

6 juli

Tommy Nilsson
www.tommynilsson.com

lördag

7 juli

onsdag 11 juli

Pubkväll
Eva Eastwood and the Major Keys
www.evaeastwood.se

fredag

13 juli

Magnus Carlson & Augustifamiljen
www.augustifamiljen.com

lördag

14 juli

Magnus Carlson & Augustifamiljen
www.myspace.com/magnuscarlsonmrg/music

fredag

20 juli

Eric Gadd www.ericgadd.com

lördag

21 juli

Deportees (Grammisvinnare & P3 guldvinnare 2011)
www.deportees.se

fredag

27 juli

Lisa Miskovsky www.lisamiskovsky.com

lördag

28 juli

Lisa Miskovsky

fredag

3 aug

lördag

4 aug

Double Inn – Irländsk musik
www.doubleinn.com

fredag

10 aug

Sator www.sator.se

lördag

11 aug

Play House (ett coverband som får dig att dansa)

Solen ger oss energi
Hembygdsföreningens anläggning för solel
har gett mycket elström under årets andra
kvartal. Maj var en riktigt bra månad för solel –
då producerades mer elström av solcellerna
på scentaket än vad som köptes via elnätet!
Hela 1100 kilowattimmar (kWh) producerades
och bara 800 kWh behövde köpas in för att
främst täcka elbehovet nattetid.

Elproduktion - januari till juni 2012
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Över 50 kWh när solen lyser som mest
Molnfria dagar så har mer än 50 kWh elström
producerats. Det är lika mycket ström som behövs
för att driva ett kylskåp i 3 månader.
Tillgången på solljus varierar från dag till dag
under sommarhalvåret. Som minst så har det blivit
5 kWh en dag när vi samtidigt kunde notera
25 mm nederbörd i regnmätaren på Vinön.
3500 kWh första halvåret år 2012
kWh
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Under juni månad så är det mer verksamhet och
aktiviteter i skolan. Det blir därför en stor del egen
el som används under sommaren och mindre
överskottet som levereras ut på elnätet.

April

Maj

Juni

Årets Solelanläggning finns på Vinön
Den 2 juni så fick Vinöns- Kultur och hembygdsföreningen motta pris för årets solelanläggning* av
Egen El. Priset delades ut på ”Kullen” i
Katrineholm av Göran Dahlström, Katrineholms
kommuns ordförande med motiveringen:
En vacker solcellsanläggning mitt i den
prunkande ön i Hjälmaren. Genom att använda
28 solcellspaneler på taket i Hembygdsföreningen kombinerar man gammalt och nytt på
ett smakfullt sätt. De vita vindskivorna på
solcellsanläggningen är ett extra plus.
--* Årets Solelsanläggning är ett årligt pris utfärdat av
Egen El för den bästa solcellsanläggningen. Priset
delas ut till egen el användare som producerar max
43,5 kW till sin egen konsumtion med solceller som
bas. Särskild uppmärksamhet ges till anläggningar
som tagit hänsyn till hus och omgivning.
Läs mer om Egen El och utställningen av sol- och
vindel på ”Kullen” i Katrineholm på - www.egenel.se
Text: Bernt Forsberg

FÖRSTÄRKNINGSFÄRJA 2012
Förstärkningsfärjan avgår efter ordinarie färjas avgång från Hampetorp
om alla inte får plats. Överfartstiden anpassas så färjeläget är ledigt vid
ankomst till Vinön.
Uppstår behov av förstärkning vid ordinarie avgång från Vinön meddelas
förstärkningsfärjan av ordinarie färja via mobiltelefon.
Förstärkningsfärjan lastar då eventuella resenärer i Hampetorp och avgår.
Fredagar när värdshuset har evenemang avgår förstärkningsfärjan kl.
18.30 från Hampetorp och avgår Vinön direkt efter lossning.
Saknas resenärer kl. 18.30 i Hampetorp ställs turen in.
Gäller 29/6 – 17/8 – 2012

FÄRJEGRUPPEN VINÖN
Gruppen arbetar vidare med en ambition att trafiken skall fungera hela året.
Det är svårt många gånger att få respons från Trafikverk och Färjerederi ur ett
trafikantperspektiv.
Inför höstens möte med Trafikverk och Färjerederi behöver vi ha Era
upplevelser (positiva och negativa) om hur Ni upplever trafiken och vad som Ni
vill ha förändrat eller förbättrat.
Färjegruppen är beroende av den information som Ni som nyttjar färjan förser
gruppen med i kontakterna med berörda parter.
Maila Era synpukter till
komtillvinon@allt2.se
Färjegruppen Vinön gm/ Åsa, Peter, Ulf

LOPPIS

BODEN

intill Örtboden
Loppisen har inte lika mycket öppet
denna sommar. Vi försöker dock hålla
öppet några gånger i veckan. Är ni ett
gäng på minst fem personer så går det bra att ringa mig så kan vi bestämma ett
tillfälle som vi kan mötas där, så öppnar jag upp. Det finns allt mellan himmel och
jord. Porslin, kastruller, brickor, böcker, kamera, elvisp, transportväskor för djur,
kaffekokare, lampor, dukar, skor etc. Sortimentet varierar efter vad som blir
inlämnat och vad som säljs! Det finns lite udda och roliga vuxenkläder, samt
skinnkläder! Annars är det mest barnkläder och mest tjejkläder. Jag tar tacksamt
emot barnkläder och saker.

Välkomna!

0739-400061 Catrine

GLASSKIOSKEN
Äntligen har det kommit sommardagar med sol och bad! Då lockar stranden
och glasskiosken är på plats vid Norra badet. Nu, med utökat sortiment!
Förutom glass kommer det att finnas,
kaffe med tilltugg. Korv med bröd,
ostfralla och lite godis. Det kommer
också att finnas färska vinögubbar
med glass! Soliga dagar är det öppet:
11-16, regniga dagar är det stängt!

Välkomna!

Så var vi redan inne i högsommaren fast det känns som om försommaren
försvann i blåst och kyla. De plantor som inte längre fick plats inne, blev
sönderblåsta när det kom ut och ser ut att må skrutt, men hoppet är det
sista som dör. En del sommarblommor verkar inte heller stortrivas men
snart kommer väl värmen. Några som verkar trivas med vädret är
perenner. De verkar kunna klara vad som helst, kanske inte, men
försommaren har passat många som vill ha vatten och långa dagar. För
min egen del känns det som att nu får det vara slut på sådden. Man skulle
ju kunna tro att någon med ett stort odlingsintresse sår lite perenner så
här års för att ha till nästa år. Nej så är det inte riktigt, jag har inte hunnit
med. Man får sätta stopp för vissa önskeväxter som Chokladprästkrage,
visst låter det härligt, men den kanske gror nästa år också. När man ser
folk på tv som sår känns det nästan som ett hån. Själv står jag i blåsten
och räddar min såjord från att bli soppa, med delikata ingredienser som,
blad, sand och regnvatten. Rätt som det är jag mitt i ett vattenkrig
eftersom stril-flaskan är så bra att spruta med. Det är bara att så fort som
attan och sen ge igen, gärna med spray-flaskan.
Jag har under våren och sommaren insett två saker egentligen självklara
men ändå. Det ena är det fantastiska med egen kompostjord. Rester från
köket läggs i en behållare och simsalabim blir det bra jord. Bra att blanda
med köpt jord och vanlig befintlig jord, man ser nästan hur glada växterna
blir när de får ta del av denna guldgruva. Det andra är att det är bra att
motivera människor runt sig, genom att så och odla grödor som de tycker
om, då hjälper de till och underlättar odlingen. Den hjälpen spiller över på
all odling och livet blir lättare. Det
här är ju självkara saker men ibland
glömmer man bort självklara saker
för att man fokuserar på detaljer.
Jag läste något roligt på odla.nu som jag
tänkte dela med mig av
Du vet att du är en trädgårds- och
odlingsnörd när du...
... sätter din väckarklocka på två timmar
tidigare bara för att du vill hinna lite i
trädgården innan du ska gå till jobbet.
… önskar dig jord i födelsedagspresent, och
är glad när det regnar på sommaren för då
behöver du inte vattna.
… när du börjar rensa ogräs bland de
kommunala rabatterna.
... trotsar alla väder och ändå är lycklig ända in i själen!
… när det tar några timmar att gå från brevlådan då du bara ska ta lite ogräs på vägen
och familjen undrar vart du tog vägen.

Varma gröna hälsningar från Rosie!

Till Vägföreningar och vägsamfälligheter
Bästa styrelse!
Vi från Astma- och Allergiföreningen i Örebro län vill se en minskning av ogräset Gråbo som orsakar
våra medlemmar stort besvär. Pollensäsongen har förlängts på grund av milda vintrar.
Pollenallergiker reagerar starkt på våra vanligaste lövträd som björk, al, hassel, på gräs och gråbo.
Ungefär 20 % har någon form av pollenallergi
Gråbo, en vanlig dikesväxt som snabbt sprider sig, ställer till ohälsa för många människor med t.ex.
nysningar, nästäppa, rinnande, kliande ögon och näsa, klåda i hals och gom, andnöd, trötthet och
huvudvärk, Gråbo allergi kan bli så svår att man behöver sjukhusvård.
Gråbo kan orsaka födoämnesallergier genom korsreaktioner med följande födoämnen: Soja, selleri,
persilja, fänkål, kamomillblomma, morot, vitlök, purjolök, paprika, tomat, vissa kryddor (curry, kummin,
anis, oregano, persilja, senap), solrosfrö.
En ökänd och fruktad gråbosläkting är Malörtsambrosia, Den är mest känd som Ragweed, är starkt
allergiframkallande och på den amerikanska kontinenten det dominerande pollenallergenet.
Malörtsambrosia har tidigare inte funnits i Europa, men har under det senaste decenniet fått fotfäste
som vildväxande i Mellaneuropa. Man har även funnit enstaka växtplatser i vårt land.
Minska mängden pollen
Något måste göras for att minska mängden av gråbo och samtidigt hindra malörtsambrosian att få
fotfäste här! Detta skulle ge en bättre livskvalitet för många, men också stärka samhällsekonomin på
sikt.
Åtgärd


Minska gråbopollen genom att slå dikeskanter innan växten går i blom - förslagsvis före
mitten av juli.

Vi önskar någon form av feedback angående ovanstående på mail eller post senast den 31 juli 2012.
e-post: astmaoallergi.orebrolan@gmail.com
Hälsningar från Styrelsen i Astma- och Allergiföreningen i Örebro län
gm/ Siv Pettersson, ordf.

UPPMANING FRÅN VÄGHÅLLAREN

har öppet varje dag under hela juli
men vid ösregn tar vi ibland en paus

Cyklarna är på plats, dam, barn och tandemcyklar
Trevliga lite ovanliga växter som ex grapefruktmynta, apelsintimjan,
sötverbena, med tips och råd om hur man ska sköta och använda dem
Det har kommit mer keramik från Lena E Hagsten.
Godis, glass och dricka finns för de som vill ha något med sig när man är
ute och cyklar eller väntar på färjan.
Sortimentet varierar under säsongen vår potatis blommar och då tror man
ju att det finns hopp om att den har växt. Vi sätter upp en skylt vid vägen
när vi börjar ta upp den.

öppet dagligen mellan 11-17

Varmt välkomna!
önskar RoseMarie med familj och personal

Melodikryss vid skolan 29/7 kl 14
Det blir en musikalisk frågelek med kända dragspelsmelodier framförda av

T-draget

Ta med en penna och kom och kryssa!

Midsommar börjar med att klä stången
en viktig del för resten av midsommarfirandet

Sen blev det stort
midsommarfirande
på midsommarafton

… och på midsommardagen

KRABBELURER
10-15 st
1 ägg
3/4 dl socker
¾ dl mjölk
2 ½ dl mjöl
1 tsk bakpulver
1 tsk vaniljsocker eller
rivet skal av citron eller apelsin
smör att steka i
socker att vända i
Gör så här
Vispa ägg och socker lätt skummigt. Tillsätt
mjölken och sedan mjöl, bakpulver och vanilj.
Rör om noga tills smeten är helt slät. Värm
ett plättjärn och smält smör på medelvärme.
Klicka ner smeten och grädda krabbelurerna
i omgångar, 3-4 minuter på var sida. Lägg
socker på ett fat och vänd krabbelurerna i
sockret. Låt dem svalna eller servera dem
ljumma med vispad grädde och sylt.
RABARBERKAKA
Rabarberkaka serverad med vaniljvisp.
God sockerkaksliknande kaka med rabarber i
som är god som den är men passar även bra
med en klick vaniljvisp till.
Tid: 55 min varav 40 min i ugnen
1 sockerkaka
Ugn 175°
2-3 stjälkar rabarber, (ca 4 dl skurna i
bitar)
1 tsk kardemumma
2 tsk strösocker
Sockerkakssmet
100 g smör eller margarin
2 dl strösocker
1 ägg
2 tsk bakpulver
2 tsk vaniljsocker
4 dl vetemjöl
1½ dl mjölk
Gör så här
Skölj, skala och skär rabarbern i bitar, ca 1
cm breda. Blanda socker och kardemumma i
en skål. Lägg i rabarberbitarna och rör om.
Gör
sedan
sockerkakssmeten
(enligt
beskrivning nedan), använd gärna elvisp. Låt
smör eller margarin bli rumsvarmt. Rör
sedan ihop smör/margarin och socker.
Tillsätt ägget och sedan bakpulver och

vaniljsocker. Rör till en jämn smet. Tillsätt
vetemjöl och mjölk och blanda ihop till en
jämn smet. Häll i rabarberbitarna och rör
om (använd ej elvisp). Bred ut smeten i en
smord och bröad rund form, ca 22 cm i
diameter utan hål i mitten, gärna med
löstagbar kant så går det lite lättare att
skära upp. Om du använder teflonform
behöver du inte smöra och bröa den. Tryck
gärna ner rabarbern ifall den sticker upp ur
smeten, så riskerar den inte att bli bränd i
ugnen. Grädda i nedre delen av ugnen i ca
35-40 minuter tills kakan fått fin färg och
man ser att den släpper kanten. Låt svalna.
Servera med vaniljsås, vaniljvisp, vaniljglass
eller vispad grädde.
SNABBKAKA MED JORDGUBBAR
10-12 bitar
Ugn 175°
100 g smör
2 dl strösocker
2 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
2 ägg
ca ½ l jordgubbar
Gör så här
Smält smöret. Rör ihop med övriga
ingredienser utom jordgubbarna. Häll
blandningen i en smord och bröad form,
gärna
med
löstagbar
botten.
Skiva
jordgubbarna och stick ner i smeten. Grädda
i nedre delen av ugnen i 30 min.
HALLON I KVADRAT
24 st
175°
200 g smör
4 dl socker
4 ägg
6 dl vetemjöl
2 tsk bikarbonat
2 tsk vaniljsocker
2 dl gräddfil
5 dl hallon
Glasyr
50 g rumsvarmt smör
200 g krämig färskost, naturell
½ dl florsocker
1 tsk vaniljsocker
Gör så här

Rör smör och socker smidigt. Tillsätt äggen,
ett i taget. Blanda mjöl, bikarbonat och
vaniljsocker och rör ner i smeten
tillsammans med gräddfilen. Vänd försiktigt
ner
hallonen.
Häll
smeten
på
en
bakpappersklädd långpanna, 30x40 cm.
Grädda på andra falsen nerifrån ca 30
minuter. Låt kallna.
Glasyr: Rör alla ingredienser smidigt och
bred över den kalla kakan. Dela i 24 bitar.
Dekorera varje bit med hallon och ev
citronmeliss.
JORDGUBBSMOUSSETÅRTA
8 bitar
Ugn 175°
200 g mandelmassa
100 g smör eller margarin
2 ägg
1 msk potatismjöl
Mousse
4 gelatinblad
2 ägg
1 dl socker
1/2 dl fast jordgubbssylt
1 msk grenadin (kan uteslutas)
4 dl vispgrädde
500 g färska jordgubbar
Gör så här
Smörj en rund form med löstagbar kant, ca
24 cm i diameter med matfett. Riv
mandelmassan. Rör ihop matfett och
mandelmassa. Vispa ner ett ägg i sänder. Rör
ner potatismjölet. Fördela smeten i formen.
Grädda i nedre delen av ugnen ca 20
minuter. Tag bort kanten från formen och
låt kakan kallna. Lossa den från botten.
Diska formen och lägg tillbaka kakan i den.
Gör en remsa av aluminiumfolie ca 10 cm hög.
Placera den på insidan av formen runt botten
så att fyllningen får jämna kanter.
Mousse: Lägg gelatinbladen i kallt vatten ca
5 minuter. Vispa ägg och socker poröst och
blanda ner sylten och grenadin. Vispa
grädden lätt. Tag upp gelatinbladen och
smält dem i en kastrull med det vatten som
följer med på svag värme. Tag lite av
grädden och rör ner med gelatinbladen. Häll
det i grädden under vispning. Rör ner
äggblandningen i grädden.

Häll moussen på kakan. Låt den stelna i
kylskåp ca 2 timmar. Dela jordgubbarna på
längden och garnera tårtan. Servera tårtan
väl kyld.
HALLON & MARÄNGRUTOR
25-30 st
Ugn: 175
200 g smör eller margarin
3 dl florsocker
4 äggulor
2 ägg
4 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
250-300 g hallon
Maräng
4 äggvitor
1 dl strösocker
50 g flagad mandel
Gör så här
Rör matfett och socker vitt och poröst.
Tillsätt äggulorna en i taget och rör mellan
varje. Gör på samma sätt med de hela äggen.
Blanda noga. Blanda mjöl och bakpulver och
vänd ner detta i smeten. Rör om ordentligt.
Klä en långpanna, 30x40 cm, med bakpapper
och bred ut smeten. Fördela hallonen över
smeten.
Maräng: Vispa äggvitorna till ett fast vitt
skum. Tillsätt socker och fortsätt vispa en
stund till. Bred marängsmeten över hallonen.
Strö över mandel och grädda i nedre delen
av ugnen ca 20 min. Täck mot slutet av
gräddningstiden om marängytan verkar bli
för mörk. Låt svalna. Skär kakan i rutor.
NOBLESSBAKELSER
6 st
2½ dl vispgrädde
125 g hallon
1-2 msk strösocker
18 noblessplattor
Garnering: hallon, citronmeliss
Gör så här
Vispa grädden. Mosa hallonen med sockret.
Rör
ner
moset
i
grädden.
Varva
noblessplattor med spritsad hallongrädde (3
plattor till varje bakelse). Garnera med
hallon och citronmeliss.

Under sommaren får man ibland oväntade gäster. Något gott enkelt nybakt till kaffet är inte
så dumt. Flera av recepten bakar man medan gästerna sitter på färjan.
Smaklig spis i bersån önskar Christina J



juli 2012

vecka 27

vecka 28

1

söndag

2

måndag

3

tisdag

4

onsdag

5

torsdag

6

fredag

7

lördag

8

söndag

9

måndag

16 -17 Biblioteket öppet
Sophämtning
Beställ mat!

18.30 Brandövning

Värdshuset: Tommy Nilsson
14.30 Teater på scenen: ”Tre kvinnors bekännelse”
Familjedag och roligt för alla åldrar, Vernissage Ulf Andersson
Biblioteket öppet
Beställ mat!

10 tisdag
11 onsdag

Värdshuset: Eva Eastwood and the Major Keys

12 torsdag
13 fredag
14

Lördag
Kronprinsessans
födelsedag

15 söndag
vecka 29

Värdshuset: Magnus Carlsson med Augustifamiljen & Nicolai Dunger
15.00 Allsång i bersån/skolan på Vinön, med Håkan Isacsson och Hampe Gospel
………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Värdshuset: Magnus Carlsson med Augustifamiljen & Nicolai Dunger
16 -17 Biblioteket öppet

16 måndag

Sophämtning
Beställ mat!

17 tisdag
18 onsdag
19 torsdag
20 fredag
21 lördag
22 söndag
vecka 30

Värdshuset: Eric Gadd
Värdshuset: Deportees (Grammisvinnare & P3 guldvinnare 2011)
Loppis på skolgården
16 -17 Biblioteket öppet

23 måndag
Beställ mat!

24 tisdag
25 onsdag

Tjejdag med olika aktiviteter, se anslag!

Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

26 torsdag
27 fredag

Värdshuset: Lisa Miskovsky

28 lördag

Värdshuset: Lisa Miskovsky
Melodikrysset med T-draget, Vernissage tre konstnärer
Biblioteket öppet

29 söndag
vecka 31

30 måndag

Sophämtning
Beställ mat!

31 tisdag
augusti

1

onsdag

2

torsdag

3

fredag

4

lördag

Värdshuset: Double Inn – Irländsk musik


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

