Några ord från redaktionen ...
Nu har sommaren kommit – den har tagit sådan
fart att man knappast hinner med. Ute i naturen
exploderar det, vårblommorna är borta, t o m
liljekonvaljerna är snart utblommade, och MYGGEN
har kommit i mängder. Inte kunde man tro detta
för bara några veckor sedan.
Med sommaren kommer ju också alla turister
och under maj månad har bussar med besökare
avlöst varandra. Denna sommar kommer vi
märka av många förändringar, bl a har Bagarn
dragit sig tillbaka och vi har fått ett nytt cafè som
drivs av Veronika i skolans lokaler. Café V har
öppet dagligen från 1 juni. Grattis till öppnandet
och lycka till! Verksamheten med hantverk och
konst kommer i sommar ligga i missionshuset.
Traditionellt midsommarfirande sker som vanligt vid Vinöns skola. Innan dess har man
möjlighet att inta midsommarbuffé på Värdshuset som kommer att ha öppet dagligen
från midsommar. Bröderna Wilhelmsson och Per Halén driver även i år Värdshuset
med hjälp av familjerna och fin personal. Sommarens program bjuder på både
välkända artister och några nya. På midsommardagen öppnar Hembygdsföreningens
utställningar och hantverksförsäljning efter den traditionella folkdansuppvisningen.
Bilderna i detta nummer av Ö‐blad är tagna av Eva Widlund, RoseMarie Hellén, Christina Johnsson m. fl.

Ha en riktigt skön sommar alla våra läsare
önskar redaktionen

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. 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 2010 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

Svenska flaggans dag och
Sveriges nationaldag 6 juni
Är svenskarna dåliga på att flagga?

Jämfört med många andra länder är vi kanske det.
Våra allmänna flaggdagar är utspridda över hela året,
men särskilt intensivt flaggas det under våren och
sommaren. Förutom alla vanliga flaggdagar är det
då också många som vill hylla mammor, brudpar,
studenter och andra jubilarer genom att hissa den
blågula flaggan. Just därför kan det vara bra att känna
till ett och annat. Även om du inte siktar på att bli
vexillologist (expert på flaggor).

Den svenska flaggans historia

Ska man tro legenden var det Gud som gav Erik den helige vår svenska flagga. Men
historien har snarare sin början när Erik av Pommern på 1400-talet införde en röd flagga
med ett gult kors som skulle gälla för hela den nordiska unionen. När svenske kungen
Karl Knutsson Bonde sedan inledde sin kamp mot danskarna lät han göra en flagga som
utgick från sin egen vapensköld som var just gul och blå.
Dagens svenska flagga har anor från 1550-talet och Gustav Vasa. När den gjordes tog
man med största sannolikhet intryck av danskarnas Dannebrogen med det typiska
korsbanerét. Fast istället för rött och vitt använde man sig av de svenska färgerna som
sedan tidigare fanns på riksvapnet (tre gyllene kronor på ett blått fält). I början användes
flaggan främst av kungen och hans krigsmakt (i synnerhet flottan) och det var inte
självklart att vem som helst fick hissa blågult.

Flaggregler

Idag är det fritt fram för privatpersoner att flagga närhelst andan faller på. Men om du vill
göra det enligt flaggans alla regler, tänk på detta:
Flaggan hissas kl. 08.00 perioden 1 mars till 31 oktober och halas efter solnedgången
(dock senast kl. 21.00). Övrig tid om året är det 09.00 som gäller. Är flaggan belyst får
den däremot vara uppe hur länge som helst.
Flaggan ska ha en längd som motsvarar en fjärdedel av stångens höjd och den ska alltid
hissas så långt upp det bara går. Det blåa fältet på en vimpel ska vara uppåt.
Flaggan ska vara hel och ren. Fransiga och urblekta flaggor ska helst bytas ut.
Våra allmänna flaggdagar
14 juli – kronprinsessans födelsedag
8 augusti – drottningens namnsdag
dag för val till riksdagen (datum varierar)
24 oktober – FN-dagen
6 november – Gustav Adolfsdagen
10 december – nobeldagen
23 december – drottningens födelsedag
25 december – juldagen

1 januari – nyårsdagen
28 januari – kungens namnsdag
12 mars – kronprinsessans namnsdag
påskdagen (datum varierar)
30 april – kungens födelsedag
1 maj
pingstdagen (datum varierar)
6 juni – Sveriges nationaldag
midsommardagen (datum varierar)

Källa: Rikskommittén Sveriges Nationaldag
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Vi är ett gäng som handlar regelbundet från
Handla24. I maj 2010 har vi gjort det i två år
och vi tycker att det är ett mycket förnämligt
sätt att handla på. Tänk att få hem dina varor
ända in i hallen för endast 89 kr! Vad kostar
inte bensinen och tiden som går åt för att åka
och handla? Du har dessutom inte en kylbil
som Handla24 har.
Kan alla handla så här? Hur går det till?
•
•
•
•

Du beställer när som helst under veckan, men senast 24.00 på tisdagar och får ut varorna på
onsdagen någon gång mellan 17.30-18.30.
Ja alla kan handla så här. Har du inte tillgång till dator kan du få hjälp vid datorerna i
skolhuset. Det är inte alls svårt!
Du behöver inte handla varje vecka utan väljer själv när du vill utnyttja detta erbjudande.
Åsa och Johan har kylrum där varorna kan lämnas tillfälligt om du inte kan passa tiden när
varubilen kommer.

Hur gör man då för att komma igång?
1. Registrera dig på sidan www.handla24.se/orebro . Därefter kan du börja fylla på varukorgen direkt.
2. Skicka ett mail till info@handla24.se om att du vill bli kopplad till vinöleveranserna.
När detta är gjort (borde ta max en dag) kan du slutföra beställningen o betala.
3. De varor du vill beställa varje vecka kan du börja med att lägga i varukorgen, därefter kan du spara
den för att slippa slå in samma varor varje gång. Då hämtar du bara din sparade korg.
4. Vill du ha hjälp? Ring Åsa, Eva eller någon annan som beställer ofta. Vi hjälper gärna till!
5. Skicka beställningen senast 24.00 tisdag kväll. Första gången måste du alltså starta senast måndag
för att hinna bli registrerad så att du kan slutföra beställningen i tid.
6. Vänta tills det blir onsdag, någon gång mellan 17.35 och 18.45 kommer en glad chaufför hem till dig
och bär upp varorna på trappan (Han är jämt glad, även när man förstår att han är stressad till färjan!
Vi är inne på chaufför nr tre och de är alltid trevliga).
OBS: Vi har samlat på oss en del tips under tiden och vi delar gärna med oss av dem till er som nu
vill börja handla på detta sätt. Vi hjälper gärna till när du ska beställa första gångerna. Hör av dig till
redaktionen eller någon som du träffar vid skolan så kan du få kontakt med Handla24-gänget!
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Information om sommartrafiken på Vinöleden.
Det kommer inte att fastställas någon sommarturlista i år, utan vi kommer att köra kompletterande trafik med
Vinösund från 21 juni till 8 augusti. Vinösund kör nedanstående avgångar och trafikerar, resten av den
bemannade tiden, när trafiksituationen kräver det.
Vardagar: Bemannad 09.00‐19.00.
Avgång Hampetorp.
09.45
11.30
13.00
14.30

Lördagar: Bemannad 10.30‐19.30.

Avgång Vinön.

Avgång Hampetorp.

10.15
12.00
13.30
15.00

11.00
12.30
15.00
17.00

Avgång Vinön.
11.30
13.00
15.30
17.30

Söndagar: Bemannad 10.00‐19.30.
Avgång Hampetorp.

Avgång Vinön.

10.30
12.00
14.00
15.00

11.00
12.30
14.30
15.30

Med vänlig hälsning
Karl‐Erik Hermansson
Nationell Färjesamordnare
Trafikverket
www.trafikverket.se

Information från färjegruppen
Gruppen har lämnat synpunkter på sommarturlistan, den kom i stort sett klar till oss, och
handlingsutrymmet var mycket begränsat. Vi har framfört att fasta turer bör förläggas till
normal trafikintensitet både på dag och kväll samt så sent som möjligt. Vi har återigen begärt
att kallelsetiden går tillbaka till 30 min före avgång.
Ännu har vi inte hört något från Länsstyrelsen om överklagandet av nya turlistan.
Diarienumret är: VV2009/27230, Länsstyrelsen: 23158-23162 om ni är intresserade av att
veta vad som skrivits i ärendet.
Färjegruppen vill höra från er om sådant som fungerar bra och sådant som fungerar mindre
bra. Notera dag och tid, samt andra uppgifter som har betydelse i det aktuella fallet, t ex hur
många bilar som är kvar i kön.
Färjegruppens e-postadress: komtillvinon@allt1.se
Brev kan lämnas på skolan.
/Vinöns färjegrupp.
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Rätt nummer är bra att ha
Till årsmötet tryckte vi upp några nya
telefonlistor som gick åt som smör i solen.
Innan vi trycker upp en ny omgång vill vi
påminna om att ni meddelar ändringar på
telefonnummer, adresser och e‐post‐
adresser om ni vill att folk ska kunna nå er.

Det går bra att lämna ändringar till Yvonne på bibliotekstid.

NÄR JORDGUBBSSÄSONGEN
BÖRJAR
träffas vi säkrast på tel 076 83 90 323
Maud och Markus Larsson

Tack till alla som släppte in våra
rymmande lamm under våren!
De rymmande lammen kommer att få
”flytta” till en gård på landet till hösten.
Familjen Hellén
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MIDSOMMARFIRANDE PÅ VINÖN 2010
Vad vore midsommarfirandet utan en fin
majstång, klädd med
blommor och blad?
Torsdagen den 24 juni klär vi
stången med början kl 18.00.
Kom med du också! Ta gärna
med björkris och blommor.
Det går åt mycket!
Äta gott i goda vänners sällskap, dansa och leka
kring midsommarstången, gammal som ung.
Det gör vi på midsommaraftonen så klart.
På midsommarafton den 25 juni börjar
festligheterna på skolgården mitt på ön 16.00!
Först ska den fina midsommarstången resas
till musik av våra spelemän. Sen tar dansen
fart under ledning av lekledaren Lina.
Pilkastning, chokladhjul, lotterier och fika blir
det som vanligt.

Börja midsommarfirandet med en Midsommarbuffé på Värdshuset
Två sittningar 11.30 och 14.00 serverar vi en midsommarbuffé.
För bokning av bord ring: 019-44 80 10, 0722-50 50 80
Välkomna till Värdshuset!

Folkdans och konst, kulturinslag på
olika sätt blir det på midsommardagen
På midsommardagen kl 15.00 är det så
dags för folkdansarna från Vingåker och
Kumla. Sedan slår vi upp portarna till
sommarens utställningar och hantverksförsäljning i missionshuset. Först att ställa ut
denna sommar är Rita Winblad, sommarboende på Vinön.

VÄLKOMNA
hälsar arrangörerna!
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I Roslagens famn på den blommande ö
I Roslagens famn på den blommande ö,
där vågorna klucka mot strand,
där vassarna vagga och nyslaget hö
det doftar emot oss ibland,
där sitter jag uti bersån på en bänk
och tittar på tärnor och mås,
som störta mot fjärden i glitter och stänk
på jakt efter födan, gunås.
Tack var min älskade pappas kärlek till Evert Taube så är mina somrar
ackompanjerade av Taubes vackra visor. Jag tittar ut över Ålands hav och i huvudet
kommer dragspelstonerna smygande, jag nynnar och plötsligt sjunger jag nästan
omedvetet på Calle Schewens vals. För här är det ju precis som i texterna; vågorna
kluckar, det doftar och vassarna vaggar, mmmm ljuva sommar! Äntligen kan vi åter
säga VÄLKOMMEN ljuva sommar! Jag och Evert och saliga pappa ska njuta av
varenda dragspelston som bjuds.
I sommar har jag och min familj bott på Åland i fyra år och vi börjar så smått betrakta
oss själva som ålänningar, åtminstone som inflyttade ålänningar, för riktig ålänning är
man ju inte förens man har bott här i minst fyra generationer. Jag har lärt mig att mina
vanliga tunna pannkakor heter plättar och ugnspannkaka heter bara pannkaka. Jag
tycker att det är jätterörigt och stor förvirring har uppstått när pannkaka och plättar
ska diskuteras med ålänningar, vilket faktiskt händer när man har små barn. Snart
kom jag på att om det som vi vanliga människor kallar pannkaka heter plättar på
Åland, vad heter då det vi kallar för plättar? Jag frågade en äkta ålänning och denna
bara helt nonchalant ryckte på axlarna åt den dumma frågan och sa; plättar så klart!
Jag var mållös och insåg att det var bara att gilla läget, kapitulera, pannkaka heter
plättar och plättar är också plättar, fast små.

Ska man ha en semla får man använda det mer
gammaldags ordet fastlagsbulle annars får man en
fralla och overall kallas för halare och på valborg
ropar de ”glad vappen” till varandra. Ni kan tänka er
vad jag tänkte första gången någon sa det till mig; va?
Jag hade ingen aning om vad personen hade tillönskat
mig och hoppades att det inte var något otrevligt. ”Jag
kommer nog” säger ålänningen och menar att det är
riktigt säkert att de kommer, jag upplevde det som
väldigt nonchalant att de nog kommer, som om det
inte var helt säkert men så är det alltså inte utan tvärtom. Sen har vi den riktiga
svårigheten för någon som pratar rikssvenska, nämligen ålänningens dialektala
(o)vana att använda inga i stället för inte. Ordprocessorn i min hjärna havererade
första året jag bodde här så fort någon sa inga, jag hörde inget av meningen som sades
efter inga, men nu går minsann det också bra.
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Nu mellan hägg och syren blommar det här på Åland och det gör det med den äran.
Man blir lika förstummad varje år av maj och juni månads knakande växtkraft och
vackra blomning. Allt visar sig från sin pråligaste sida och körsbärsträden och
syrenerna tävlar om vem som kan ståta med den mest överdådiga utsmyckningen i år.
Här på Åland kommer våren igång lite senare än på fastlandet då havet kyler på våren,
vi ligger två - tre veckor efter Vinön i alla fall och säkert ett par veckor till efter
övriga fasta Mellansverige.
För snart två år sedan slog vi till och köpte oss ett ”egna- hem- hus” som de kallar
privatägda villor här på Åland. Runt trädgården till vårt tomteröda hus växer en vild
och otämjd syrenhäck eller rättare sagt växte en vild och otämjd syrenhäck, nu växer
den också men den är tämjd och tuktad nu. Min man har slitit som en nybyggare i
regnskogen för att slå sig fram för att kunna klippa och såga häcken till något
kontrollerbart igen och nu står den där så prydlig och fin.

Rabatterna är fulla av tulpaner och hyacinter av olika
slag och några plommonträd finns här också. Står man
på tå i sydvästra hörnet av trädgården och det inte är
löv på träden så har vi havsutsikt. Jag tänker på
hotellägaren i ”Sällskapsresan” som går ut på
balkongen med en spegel för att visa den utlovade
havsutsikten från hotellrummet. Så är det hos oss
också, havsutsikt under vissa omständigheter. Från
viken som ligger bakom träddunge som skymmer
havet hörs ejdrarnas kärlekskranka oande och tärnor
och strandskator skränar i kapp. Ålandsfärjorna
mullrar sakta förbi nära inpå och nattetid kan vi kika ut genom gardinen och se deras
lampor segla förbi i trädtopparna. Gräsmattan är full av små rotskott från syrenerna
och plommonträden och roshäcken på framsidan av huset bidrar också med en hel del
stickiga små utlöpare i gräset. Tar man en promenad ner till fiskehamnen så får man
på vägen en vidunderlig utsikt över inloppet till Mariehamns västra hamn och man ser
fyrvaktarhuset på Kobba klintar som en hägring mot horisonten. I fiskehamnen ligger
trålare och diverse andra båtar av större och mindre storlek och där finns ett fiskrökeri
som allt som oftast har rökta räkor till försäljning. Vi trivs bra här. Med det nya huset
kom det grannar. På Åland, liksom på många andra mindre orter kan jag tänka mig,
kommer man liksom inte folk inpå livet så snabbt. Det går långsamt. Man börjar med
att snegla lite igenkännande sen kanske man sträcker sig till en knick med huvudet.
Lite efter det kan man gott börja hälsa sen nöjer man sig med att hälsa några månader,
sen, sen kan man kanske kallprata lite. Efter så där ett halvår - år sådär har man
passerat karantän, uppvärmning och noggranna kontroller och är färdig för att pratas
med. Plötsligt vevar och vinkar folk bakom häckar och snår och han som gått förbi
med sin hund varje dag i nio månader stannar plötsligt och pratar. Tanten med
rullatorn ler och hälsar och grannarna lånar ut stegar och handfasta tips om ditt och
datt. Vi har snart bott på Åland i fyra år nu, när vi flyttade hit sa någon att om man bor
kvar här efter tre år så är man fast. Jag kan förstå det för Åland kräver uppvärmning
och tålamod för att man ska komma åt det mjuka och goda under den hårda ytan. Det
är som med chokladpraliner, när man väl kommit in till det sociala, varma och
omtänksamma i Ålänningarna så vill man nog gärna stanna kvar. Liksom med
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chokladpraliner vill man ha mer av Åland och dess invånare, när man väl har fått
smak för det (och choklad i lagom mängd ska ju vara bra för hälsan).
Jag och maken stretar med diverse projekt i trädgården och barnen jobbar med att
sandbelägga gräsmattan med innehållet i sin nya sandlåda. ”HÄLL NU INTE UT
MER SAND” förmanar jag barnen med tydliga stora ord. Sanden är köpt på
handelsträdgården och betingade ett ganska högt pris och därför anser jag det
olämpligt att den ska användas som gräsmatteförbättrare/förstörare. ”Nejdå, ingen
mer sand utanför sandlådan” lovar de små guldklimparna med uppriktiga blå ögon.
När jag vänder ryggen till hör jag hur det rasslar och fräser i vattenkannan. Där står de
små med vattenkannan och häller sand i rabatten och när jag frågar vad de gör berättar
de att blommorna behöver vattnas. Annars dör blommorna. Säga vad man vill men de
har koll. ”Gör något annat nu” säger jag med ett behärskat lugn. Barnen pilar iväg.
Snart kommer de med en hink med vatten och däri ligger en mask och slingrar sig
förtvivlat. ”Men vad gör ni? Masken dör om den ligger i vatten.” ropar jag till barnen
”Vattna blommorna istället med vattnet.” De funderar på detta ett ögonblick. ”Men
den är ju smutsig” svarar de sen. ”Ja, men maskar ska vara smutsiga, ta ur den ur
vattnet nu” Det gör de och pilar sedan iväg igen. Efter en stund måste jag leta efter
dem, de är på andra sidan av huset och fifflar med något och när jag kommer fram ser
jag att de gräver med händerna i en kletig jordgrop. ”Vad gör ni nu, titta vad smutsiga
ni blir, och kläderna!” . De tittar på mig, modfällda, och säger ”vad jobbig du är
mamma, vi får aldrig göra någonting”. Ibland får jag
en känsla av att vi med uppfostran förstör barnen som
redan från början är alldeles perfekta, man kanske kan
hälla sand i gräsmattan och bada maskar och kleta ner
sig utan att det egentligen gör något, man kan
misstänka att lite mer smuts på jackan och lera i håret
skulle göra oss alla litet lyckligare.
Med förhoppning om en sommar full med bad och smuts på jackan; er förtrogne på Åland;
Therese Arvidsson

KONFERENSER
i nygammal skolmiljö
Vi har uppehåll under sommaren och startar igen i mitten av augusti.
Bokning och förfrågningar:
Yvonne Karlsson

tel 019 - 44 80 57
073 - 928 04 05
Veronika Persson tel 070 - 743 82 45
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Hemsida: www.vinokonferenser.se
e-post: info@vinokonferenser.se

Nu är det gott om sommarplantor!
Det finns perenner, sommarplantor, amplar, tomatplantor
samt jord.
Gammal Vinöpotatis finns, den färska potatisen och grönsaker kommer snart.
Fredagar är jag på torget i Kumla men är hemma igen sen eftermiddag.
Lördag eftermiddag är det stängt.
Välkomna hit och titta om något passar!

Mona Blixt

För dagsaktuell information
eller önskemål ring

019-44 80 50, 070-370 59 50

Tallåsens Bangolf
Vinön
Kommer inte att vara öppet i sommar!
Banorna är i behov av renovering.
Vill du ha vidare information ring
Kerstin och Ola Stenberg
019-44 80 23

Elisabeth Behr
zon och massageterapeut, kommer till Vinön

onsdag 30 juni
Boka tid på tel 070 − 399 58 08, telefontid 8.00 − 9.00
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Café V
Sommarcafé i Vinöns gamla skola
med trädgårdsservering i bersån
Tack till alla som kom på invigningen, det värmde lika mycket som det
strålande vädret!
Nu kommer jag att ha öppet dagligen hela sommaren med möjlighet till att köpa
kaffe/te, dricka, fikabröd, smörgåsar, godis och massor med glass!
Varmt välkomna!
Veronika Persson 070-743 82 45

Hjälp med gräsklippning
Jag är ute efter ungdom som mot ersättning kan klippa mina gräsmattor under
sommaren! Vi har 2 st tomter på norra Vinön
Om ni har en gräsklippare och det låter intressant så kan ni väll höra av er till:
Andreas Wickbom
0735‐439652

Barnens dag på Vinön 11 juli?
Är det några föräldrar eller andra som är villiga att anordna Barnens dag
den 11 juli vid Vinöns skola?
Hör i så fall av er till Yvonne Karlsson, 073 928 04 05
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Karl-Erik och morfars traktorsida
åker på veterantraktorpulling i Segersjö
Det var en förmiddag i maj då man hade annonserat att det var traktorpulling i
Segersjö och ett sådant evenemang kan man bara inte missa.

Evenemanget invigs med att man hissar
Bolinder-Munktell-flaggan

En av de riktigt fina traktorerna vi såg var en LanzBulldog

En annan pärla var en Fordson Major

Själva pullingen hade levande tyngder som hoppade på en släde i
farten.

Det fanns vissa som kunde ta sig en tupplur torts oväsendet och alla
klenoder .
Väl mött till nästa traktorsida!
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FÄRSKA VINÖÄGG
Se skylten
Peter och Carina
Tel 019 - 44 80 33

Raysans Depå nu på Vinön
HUNDMAT
CENATURIO
BRIT

KATTMAT

Helt kemikaliefritt

MICA

Vi har även kattsand, hundgodis, olika tuggben, leksaker
laxolja schampo och balsam.
Ring gärna om ni har några frågor
019-445434 Susanne 070-4560316 Ray 070-6594864
Jag badar, fönar, klipper klor på katter och hundar.
Ring för prisuppgift Susanne.

påminner om att kaffetårtor och smörgåstårtor
kan beställas som tidigare
Sten tel 070 - 239 02 11
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Det händer på Värdshuset ...
I år blir det lite förändringar på Värdshuset.
Baren och utetoaletterna får en uppfräschning.
I Menyn satsar vi som vanligt på fantastiska råvaror från Hjälmaren,
Vinön och andra närproducenter. Vinerna kommer i år från ett
vinföretag som heter Vinovativa med spännande viner från hela
världen. Det finns bl.a. ekovin och ekoöl.
I personalen känner ni igen de flesta ansiktena. Vi har en
ny kille i servisen som heter Patrik Sjöberg och som
också kommer att ”trubadura” emellanåt.
På artistsidan är det några favoriter i repris men också
nya spännande band.

Välkomna
önskar
Familjerna Wilhelmsson och Per Halén

Det händer på Vinön ...
Nyheter är på gång!
Denna bil sågs för första gången på
Vinön i början av juni.
Titta efter fiskskylten vid vägen!
Följ den så får du veta vad som händer
vid fiskvagnen. Telefon till fiskvagnen
är 070 247 84 00.
hälsar Fiskare Brynolf
OBS! Beställ lax och sill till midsommar i god tid.
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Program sommaren 2010

Under maj och juni är det
öppet för gruppbokningar
Midsommarafton - midsommarbuffé
Sittning 11.30 och 14.00

ÖPPET dagligen för allmänheten från midsommar till mitten av augusti
fredag

25 juni Midsommarbuffé

onsdag

30 juni Roffe Wikström- blues www.roffewikstrom.nu

lördag

3 juli privat fest med live band och eftersläpp

onsdag

7 juli Dan Hylander www.danhylander.com

lördag

10 juli Terry and the Conrods
www.myspace.com/terryandtheconrods

onsdag

14 juli Eldkvarn www.eldkvarn.se

lördag

17 juli Alvedon (coverband)

onsdag

21 juli Kebnekajse www.kebnekajse.se

lördag

24 juli Playhouse

onsdag

28 juli Eva Eastwood www.evaeastwood.com

lördag

31 juli Mathias Lilja and the Dead Flower (Country Americana)

onsdag

4 aug Nikola Sarcevic www.nikolasarcevic.com

lördag

7 aug Double Inn - irländsk musik www.doubleinn.com

onsdag

11 aug Dag Vag www.dagvag.se

lördag

14 aug Toolbox (covers) Säsongsavslutning

Många spännande artister och massor med god mat blir det med lokala och närproducerade produkter.
För bokningar ring 0722 50 50 80 eller 019 44 80 10 Se även info på Vinöns hemsida www.vinon.se

Varmt Välkomna till Vinöns Värdshus!
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har dragit igång för att ta emot bussinvasionen
(Sen första maj har vi tagit emot ca 40 grupper!!)

Cyklarna har kommit och vi kommer att ha öppet
dagligen mellan 10-17 från mitten av juni
Under försäsongen kommer jag att finnas i närheten av
Örtboden, så man kan ringa på mig så kommer jag.
tel 0736 18 77 11
Sortimentet kommer att vara ungefär som förra året:

-

Dam- barn- och tandemcyklar för uthyrning
Torkade örter, örtsalt och andra vinöprodukter
Skorpor med örter och annat gott i
Godis, te, glass och dricka
Kort, magneter
Trädgårdsprylar man inte kan leva utan
Örtplantor
Lena Magnussons delikatessprodukter
Keramik från Lena E Hagsten
Råd och dåd till din trädgård
Rapsoljan från Julita är slut just nu men jag
kommer ta hem mer

Varmt välkomna!

önskar RoseMarie med familj och sommarjobbande ungdomar
Det kommer tack från resebolagen!

Ett stort och innerligt TACK för ett mycket vänligt bemötande på Vinön!
Det kommer från nöjda besökare under våren. De förundras över hur väl de
blir bemötta på denna för många helt okända ö. God mat, trevliga människor,
fina och trevliga produkter att handla tillsammans med intressant guidning.
Vinön är verkligen en pärla!
17

SNABBGRAVAD HELGRILLAD LAXFILÉ
8 port
1 hel benfri laxfilésida, ca 1,5 kg
4 msk salt
4 msk strösocker
2 tsk grovmalen svartpeppar
Gör så här
Blanda salt, socker och peppar och klappa in
det i laxen. Lägg det i en plastpåse ca 1
timme. Torka av laxen med hushållspapper.
Lägg den på grillen med skinnsidan ner ca 15
min beroende på hur tjock den är. Vänd och
grilla andra sidan ca 15 min. OBS! Den får
inte vara för nära glöden så den bränns innan
den är genomstekt. Fisken är klar när
innertemperaturen är ca 60°.
Servera
gärna
med
gräddfilsoch
majonnässås (lika delar av varje) smaksatt
med färska örter samt grillad sparris,
grillad citron och färskpotatis.
OBS! Det går bra att göra på samma sätt
med portionsbitar. Grilla då ca 5 min på
varje sida.

2 msk flytande honung
1 tsk kanel
1 tsk chilipulver
2 pressade vitlöksklyftor
Gör så här
Blanda ingredienserna till marinaden. Skär
köttet i ca 3 cm-kuber. Lägg ner köttet i
marinaden 1-2 tim. Skala och dela lökarna i
klyftor. Trä upp köttet växelvis med
lökklyftorna på spett. Grilla spetten 8-9 min.
Snurra den under tiden och salta.
RUCOLASALLAD
MED
ROSTADE
VALNÖTTER OCH PÄRON
Söt och syrlig sallad som passar utmärkt till
grillat.
8 port
Päronvinägrett
½ dl balsamvinäger
1 vitlöksklyfta
1 msk socker
1½ dl olivolja
½ päron
1 msk persilja
salt, nymalen svartpeppar
Sallad
½ dl valnötter
olivolja
salt
4 st rucola (320 g)
1 päron
200 g getost
Gör så här
Vinägrett: Blanda vinäger, finhackad vitlök
och socker. Häll långsamt i olja under
omrörning. Skala och finhacka päron och
blanda ner. Tillsätt finhackad persilja.
Smaka av med salt och peppar och ställ den
åt sidan.
Sallad: Sätt ugnen på 150 grader. Blanda
valnötter med lite olja och salt i en skål och
häll ut på en långpanna. Rosta i ugnen 5-10
minuter och låt sedan svalna. Tvätta och
torka rucolan. Blanda den med vinägrett. Häll
på valnötter, skivat päron och smula över
getost. Servera på kylda tallrikar.

GRILLAD LIMEKYCKLING
4 port
500 g kycklingfilé
1 lime
Marinad
½ dl olja
1 msk soja
1 tsk flytande honung
1 lime, saft och skal
1 krm chilipulver
Gör så här
Blanda ingredienserna till marinaden. Skär
filéerna i bitar och lägg i marinaden 1-2 tim.
Trä upp köttet på spett växelvis med limeklyftor. Grilla spetten 4-5 min. Snurra dem
under tiden.
KARRÉSPETT MED SMAK AV COCA-COLA
4 port
500 g benfri fläskkarré
2 rödlökar
1 tsk salt
Marinad
1 dl coca-cola
½ dl olja
½ msk soja

Grillning hör sommaren till. Några recept med nya
smaker samt lite tillbehör är denna månads bidrag till
receptsamlingen.
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Lycka till med grillningen under fina sommarkvällar!
Smaklig måltid önskar Christina J

MARINERAD PASTASALLAD

en näve sockerärtor
salt och peppar efter smak
Gör så här
Rengör potatisen noga och koka den, blanda
alla övriga ingredienser i en bunke och
blanda till sist i potatisen. Njut till grillat i

Gör salladen några timmar innan den ska
serveras. Då blir den godast.

4 port
2 dl risonipasta (risformad pasta)
2 dl gröna ärter
1 burk pesto, ca 150 g
1 dl grovriven parmesanost
50 g färst babyspenat
salt, peppar
Gör så här
Koka pastan enligt anvisning på paketet. Lägg
i ärterna mot slutet och låt koka upp. Låt
rinna
av.
Blanda
ner
peston
och
parmesanosten i den ljumma pastan. Smaka
av med salt och peppar. Skölj spenaten väl
och vänd ner den.

sommar!

STARK & HET GRILLMARINAD
Marinaden passar bäst till: Kött & kyckling.
200 g passerade tomater
1 stark chili
1 msk olivolja
3 vitlöksklyftor
salt
Gör så här
Finhacka chilin (behåll kärnorna om du vill ha
extra stark kryddning) och vitlöken, fräs
det hastigt i en stekpanna (ska inte ta färg).
Blanda hacket i en skål med övriga
ingredienser. Smaka av med salt.

FRANSK POTATISSALLAD
4 port
600 g kokt färskpotatis
2 msk vitvinsvinäger
4 msk olivolja
1 vitlöksklyfta
1 msk ljus fransk senap
vitpeppar, salt
3 msk finhackad persilja
3 msk finklippt gräslök
2 msk kapris
Gör så här
Koka potatisen och låt den svalna. Dela den i
större bitar. Blanda samman dressingen. Slå
dressingen över potatisen och rör om
mycket försiktigt så potatisen inte trasas
sönder. Tillsätt örter och kapris. Ställ
potatissalladen kallt någon halvtimme före
servering.

Viktigt! Torka alltid av marinaden från
köttet innan du grillar. Då minskar risken att
köttet blir bränt. För att få mer smak:
Pensla köttet med marinaden mot slutet av
grillningen.
GRILLADE FRUKTSPETT MED
PASSIONERAD SÅS
4 port
1 banan
1 mango
1 kiwi
8 jordgubbar
Sås
3 äggulor
3 msk florsocker
2 dl vispgrädde
2 msk rom
2 passionsfrukter
Gör så här
Skär frukten i lagom bitar så att de kan träs
på spett. Trä frukten på de fyra spetten.
Grilla ca 5 minuter på grill Vispa äggulorna
och socker vitt. Vispa grädden separat och
ha det i äggblandnigen. Rör i romen och de ur
gröpta passionsfrukterna. Servera såsen till
frukten

LJUVLIG POTATISSALLAD!
4 port
20 SMÅ färskpotatisar
1/2 dl gröna ärtor
1-2 msk dijonsenap
1 burk créme fraiche
1 hackad röd lök
1 liten burk majskorn
8 rädisor, skurna i halvor
ca 100g ruccola sallad
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juni 2010
vecka 22

vecka 23

1

tisdag

2

onsdag

3

torsdag

4

fredag

5

lördag
söndag

6

Sveriges
nationaldag

7

måndag

8

tisdag

9

onsdag

Café V håller öppet alla dagar
18.00 Brandövning

Beställ mat!

16 -17 Biblioteket öppet
Sophämtning
Beställ mat!

10 torsdag
11 fredag
12 lördag
13 söndag
vecka 24

16 -17 Biblioteket öppet

14 måndag
Beställ mat!

15 tisdag
16 onsdag
17 torsdag
18 fredag
19 lördag
20 söndag
vecka 25

Bröllop på ön och kungligt bröllop
16 -17 Biblioteket öppet

21 måndag

Sophämtning
Beställ mat!

22 tisdag
23 onsdag
24 torsdag
25

fredag
midsommarafton

26 lördag
midsommardagen

27 söndag
vecka 26

28 måndag
29 tisdag
30 onsdag

Juli

1

torsdag

2

fredag

3

lördag

4

söndag

18.00 Vi klär midsommarstången på skolgården.
Ta med blommor!
12 -16 Midsommarbuffé på Värdshuset
16.00 Traditionellt midsommarfirande på skolgården.
15.00

Folkdansare från Vingåker och Kumla - dansuppvisning på skolgården
Sommarens utställningar öppnar i Missionshuset – Rita Winblad, sommarvinöbo är först ut denna sommar

15.00 Gudstjänst i bersån. Kyrkkaffe
16 -17 Biblioteket öppet
Värdshuset håller öppet alla dagar
Beställ mat!

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan - TIDSBESTÄLLNING
Värdshuset: Roffe Wikström - blues

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

