


 

 

Ö-bladet är Vinöns lokala tidning, utgiven och bekostad av Vinöns Kultur- och hembygdsförening. 
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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. 
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NNååggrraa  oorrdd  ffrråånn  rreeddaakkttiioonneenn  ......  
  

Sköna maj välkommen till vår bygd igen… 

Så ska våren firas i helgen som kommer ‐ på sedvanligt sätt 

vid norra badet med brasa, sång, lotterier med mera och 

många bekanta ansikten som inte har setts så ofta under 

vintern.  Valborgsmässofirandet är startskottet för sommaren 

och alla dess aktiviteter. Nu ska det röjas i trädgårdar, 

trädgårdsmöbler ska plockas fram, båten ska i sjön för de 

som inte har hunnit än. Bra sysselsättning när månaden 

startar med en långhelg och många är lediga.  För sommar‐

stugeägarna ska husen ”öppnas upp” och göras klara för en 

förhoppningsvis fin och skön sommar.  Man trodde ju redan i 

mars att det skulle bli en tidig vår men vädret i april har ju 

inte varit särskilt ”vårlikt”. Det har varit kallt och grått med några (ganska många om man ska 

vara riktigt ärlig) soldagar emellanåt så trädgårdarna har fått vänta på arbetskraften. Nu kliar 

det i alla fall i fingrarna och många vill sätta igång med utomhusarbetet. Det naturen skött 

självt är grönt som till exempel björkar, hägg, syrener, vårblommor med mera.  

 

I maj börjar våra dagturister komma. I år kommer det inte lika många bussar som senaste åren 

så de ska nog inte bli något större problem på färjan. Pendlarna bör i alla fall inte störas 

eftersom de åker i motsatt riktning. 

 

Ha nu en skön stund med läsningen av ett innehållsrikt Ö‐blad. 

 

Bilderna i detta nummer är tagna av Eva Widlund, RoseMarie Hellén och Carin Fremling. 

Redaktionen har bestått av Catrine, Christina, Birgitta och Eva. 

 

 

Ha en riktigt grön skön vår! 
önskar vi från redaktionen		



            Axplock april 2012 
 

Arbetskraft i sommar 

Ulla‐Lena Andersson kommer att 

jobba för föreningen maj – augusti. 

Hon ska sköta allehanda sysslor och 

handleda sommarjobbande 

ungdomar i sommar.  

 

Vi kommer ändå behöva hjälp vid 

olika arrangemang så hör av er alla 

som vill vara med på ett hörn. 

 

Museum 

Hembygdsföreningen planerar att 

göra ett litet museum i en av 

bodarna och därmed flytta ut en hel 

del från stora salen. 

 

Andelar i vindkraft 

Föreningen har fått ett erbjudande 

att köpa andelar i vindkraft. 

Styrelsen undersöker förmånerna 

och undersöker vidare. 

 

Bryggor 

Bryggan på Stenören behöver lagas. 

Vi hoppas det kan bli gjort med hjälp 

av Fas 3‐jobbarna. 
 

Det behövs mer tegel för att fylla ut 

på Ångbåtsbryggan.  
 

Hur mycket arbete ska läggas på 

bryggorna och till vilket pris? 

 

 

 

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.	

 



Föreningens årsmöte gick av stapeln 
lördagen den 14 april 
         
Styrelsen 2012 ser ut så här:  

Ordförande	är	Mona	Blixt,	vice	ordförande	Peter	Kumlin,	
sekreterare	Yvonne	Karlsson	med	två	vice	sekreterare,	
Bernt	Forsberg	och	Eva	Widlund,	kassör	är	Solveig	
Eriksson.	Övriga	ledamöter	är:	Nils	Svensson,	Anna‐
Greta	Olsson,	Kenneth	Karlsson,	Åke	Olsson.	
Suppleanter	är	Kerstin	Stenberg,	Anders	Ekblad	och	
Emelia	Andersson	Ekblad.  
  
 

 

UTHYRNING AV SLÄPVAGN 

Nu kan du hyra direkt på ön! 

Efter att en längre tid ha letat efter ett lämpligt släpvagns‐

objekt, har nu hembygdsföreningen införskaffat en 

släpkärra som är för uthyrning. Vagnen är försedd med en 

täckande plastkåpa och utrustad med tipp. Vagnens 

totalvikt är 900 kg och maxlast är 640 kg. 

Kostnader för år 2012: 

Dygnshyra: Föreningsmedlem   180:‐  Övriga 360:‐ 

Veckohyra: Föreningsmedlem   800:‐  Övriga 1600:‐   
 

Max hyrtid är en vecka. Om ingen annan har bokat kärran 

kan hyrtiden naturligtvis förlängas. 

Före och efter uthyrning besiktigas kärran. 

Låter detta som ett alternativ till att hyra kärra på 

fastlandet, så är du välkommen att ringa vår ansvarige 

släpvagnsförvaltare Nils Svensson 019‐44 80 28 



FFuunnddeerraarr  dduu  ppåå  aatttt  ggöörraa  ddiinn  eeggeenn  eellssttrröömm  mmeedd  

hhjjäällpp  aavv  ssoollcceelllleerr??  
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 
 

 

 
 

 

Kaninungar till salu 

 
 

De är födda 12-04-19, 
Leveransklara i mitten på juni. Pris 100:-/st 

 
Ewa Olsson 019-448102 

 
 

 
 

Uppvaktning 
 

på min födelsedag undanbedes med blommor och 
presenter. Bortrest. 

 
Gärna en gåva till Ria-Dorkas i Örebro,  

plusgiro 92 62 61-9  
eller till mig för vidare befordran 

 
Lennart Eriksson, Vinön 



Solen ger oss energi 
Att det finns mycket energi i vårsolen känner 
vi när solstrålarna värme i ansiktet en dag med 
klart väder. Att energiinnehållet varierar 
mycket mellan en solig och mulen dag syns 
tydligt i elproduktionen från hembygds-
föreningens solelanläggning. En summering 
av första kvartalet bekräftar att vårsolen gör 
stor nytta.  

 
 

 

Elproduktion - januari till mars 2012
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Långa soliga dagar ger mycket el 

Bästa dagen under mars gav 35 kilowatt timmar 
(kWh). Det är lika mycket ström som behövs för 
att hålla en gammal 60 watts glödlampa lysande i 
24 dygn. Mer än hälften av elströmmen kan inte 
användas i skolan de allra soligast dagarna. Elen 
matas då ut på elnätet. Hembygdsförening får 
betalt för den strömmen. Via ett avtal med Telge 
Energi så får föreningen 1,50 kr per kWh. Det är 
faktiskt mer än vad föreningen betalar för när el 
köps. 
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Solel från scentaket

Överskott till elnätet

Prognos

 

 
Från årsskiftet fram till och med mars så blev det 
784 kWh. Det är lite mindre än prognosen, som 
inte tar hänsyn till att det finns träd som skuggar 
när solen står lågt. Från starten i september så 
har anläggningen gett 1650 kWh.  

Bidraget för solel 

I regeringens vårbudget så lovades inga nya 
bidragspengar och inte heller några ändrade 
regler som kan göra det mer lönsamt med solel. 
Löften har dock lämnats av energiministern om att 
utreda ändrade regler som gör att man skulle 
kunna återanvända den el som man tidigare har 
matat ut i elnätet, så kallad nettodebitering. Lite 
förenklat kan man beskriva det som att elmätaren 
snurrar baklänges när ett överskott av solel matas 
ut på nätet. Förhoppningsvis så kommer det 
ändringar framöver som tillsammans med 
sjunkande priser på solcellsmoduler gör det 
lönsamt med solel även utan bidrag. 

Text: Bernt Forsberg 



 
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 
 

 
 
 

BBIIDDRRAAGG  ttiillll  ssoommmmaarreennss  nnuummmmeerr  jjuunnii,,  jjuullii,,  aauugguussttii    
mmoottttaaggeess  ttaacckkssaammtt..  

  

SSkkiicckkaa  ggäärrnnaa  ii  ggoodd  ttiidd!!  
    

HHäällssnniinnggaarr  RReeddaakkttiioonneenn  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Våren är här 

Nu finns.… 
penséer, penséamplar, perenner, pelargoner, olika kryddväxter,  

jord i säck och vinöpotatis. 
Flera plantor kommer in vartefter. 

 
För dagsaktuell information eller önskemål ring 

 
019-44 80 50, 070-370 59 50 

Varmt välkomna 
 

Mona Blixt 



 

	

	

	 	

	

	

Artistprogram	sommaren	2012 

Dag Datum Evenemang 

fredag	 22	juni	 Midsommarbuffé

lördag	 23	juni	 midsommardagen	öppet	12.00‐17.00

fredag	 29	juni	 Roffe	Wikström	‐ blues www.roffewikstrom.nu

lördag	 30	juni	 Janne	Schaffer	&	Björn	J:son	Lindh www.janneschaffer.se	www.bjson.se	

fredag	 6	juli	 Tommy	Nilsson	www.tommynilsson.com

lördag	 7	juli	

fredag	 13	juli	 Magnus	Carlson	&	Augustifamiljen

lördag	
	

14	juli	
	

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

fredag	 20	juli	 Eric	Gadd	www.ericgadd.com

lördag	 21	juli	 Deportees	(Grammisvinnare	&	P3	guldvinnare	2011)	www.deportees.se	

fredag	 27	juli	 Lisa	Miskovsky		

lördag	 28	juli	 Lisa	Miskovsky	www.lisamiskovsky.com

fredag	 3	aug	

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)

 

Programmet finns på www.vinon.se    Se Värdshuset! 

Bokning av biljett, gå in på www.ticnet.se och sök artist eller ring Vinöns värdshus 0722 50 50 80  



 
 
 
 
påminner om att kaffetårtor och smörgåstårtor 

 kan beställas som tidigare 

 
Tel 070 - 239 02 11 

 

Sten 
 

 
 

HUS ELLER GÅRD 

 
     önskas köpas  
     för året runt  
     boende 
 

      Kontakta Catrine, telefon: 073-940 00 61 

 
     

            

  
FFÄÄRRSSKKAA 

VVIINNÖÖÄÄGGGG  
  

ffiinnnnss  aatttt  kkööppaa  hhooss  
Peter och Carina  
Tel 019 - 44 80 33 

 



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 
 



HHHaaannntttvvveeerrrkkk   
 
Till vårens och sommarens öppethållande i skolhuset önskar vi få in olika 
sorters hantverk, inte bara textila. Känner ni några hantverkare som vill vara 
med i vår försäljning hör av er! Det börjar komma grupper redan i början av 
maj så vi tar gärna emot så snart som möjligt. 
 
Kontakta Catrine Neiler / 0739-400061 
 

 
 

 

Sommarcafé i Vinöns gamla 
skola med trädgårdsservering  
 

 
 

Öppnar för säsongen lördag 2 juni, kl. 11.oo!   

Sen kommer jag ha öppet dagligen hela sommaren med 
möjlighet till att köpa kaffe/te, dricka, fikabröd, 
smörgåsar, godis och massor med glass! 
 

Varmt välkomna in på en fika! 
 

Veronika Persson 070-74 38 245 
 

 
 
 

KKKooonnnssstttnnnääärrreeerrr   
 
Konstutställningarna på Vinön är uppskattade. Två veckor per konstnär 
innebär i dagsläget att det fortfarande finns ledig tid i slutet av sommaren 
för någon mer konstnär att ställa ut på Vinön. Känner ni någon konstnär eller 
fotograf som vill vara med i sommar, hör av er!  
 
Kontakta Catrine Neiler / 0739-400061 
 



 

Så här söta Påsk kärringar besökte oss. 
Men nu längtar vi efter 2012 års 
semester och sommarledighet. Vilka 
nybyggen är nu på gång måntro? 

Carin Fremling 



 

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  

  
  
 
 

 
 
 
 
 

__________________________ 
 
 
 

Herrcykel säljes 
 
Märke CBS mörkgrön 
 
4 växlar handbroms 
 
Lennart Björck 
 
073-717 79 23 
 
 

 
 

 

 
  
 

 

 

VED 
 

ÖNSKAS KÖPAS 
KONTAKTA 

 
  MAJ  
  HEDIN 

 
 
073-981 02 04 

 
 

 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
Elisabeth Behr, 
 

zon och 

massageterapeut,  

 

kommer till Vinön  

onsdag 23 maj. 

 
Boka tid på  
tel  070 - 399 58 08 
 

tel.tid  8.00 - 9.00 
  

 
 



Vinön	förr		
gamla	vykort	
	
	

	
	
Färjeläget	1961	
	
Vad	är	det	för	båt	i	
färjeläget?	Ni	som	känner	
igen	båten	kan	meddela	
redaktionen.	
	
	
	

Här	har	vi	två	vykort	som	Johan	Winegård	har	sänt	oss.	Den	övre	bilden	med	
färjeläget	är	från	1961	och	den	nedre	på	södra	byn	har	vi	inget	årtal	på.		
	
Vi	fortsätter	att	publicera	gamla	Vinöbilder,	så	har	du	gamla	kort	är	vi	intresse‐
rade.	Det	får	gärna	vara	bilder	med	lite	folk	på.	Har	du	gamla	bilder	sänd	dem		
till	Ö‐bladet!	Kan	du	själv	skanna	av	och	skicka	som	e‐post	är	vi	tacksamma.	
Annars	går	det	även	att	lämna	in	fotografier	och	vi	skannar	av	dem.	Skicka	in	till	
redaktionen	på		o‐bladet@vinon.se.	Om	möjligt	vill	vi	veta	när	fotografiet	är	taget	
och	vem	som	var	fotograf.	
	

																						 	 	 	 	 	 	Eva	Widlund	



 
  

VVII  SSEESS  VVÄÄLL  PPÅÅ  HHOORRNNUUDDDDEENN  OONNSSDDAAGG  22  MMAAJJ  KKLLOOCCKKAANN  1199..0000??  
  

Nu är det dags för tjejgruppens avslutning. Vi inbjuder alla (gubbar, gummor, killar och tjejer) till 
grillfest. Var och en tar med egen mat och dryck. 

 
Välkomna till en gemensam grillafton!  (i händelse av regn är vi på scenen vid skolan) 

                           Tjejgruppen 

Åtta förväntansfulla vinötjejer/damer samlades en morgon för att ta färjan och 
bege sig ut på äventyr. Dagens första mål var Björke vävstuga som ligger 
mellan Finspång och Skärblacka. Alla blev lyriska när de fick se alla vackra 
textilier. Det fattades många beslut och inköp av t ex gardiner, dukar mm 
gjordes. På Björke fick vi veta att det fanns en gårdsbutik som sålde getost av 
olika slag. Givetvis styrde vi kosan dit. Vi fick provsmaka olika ostar vilka vi 
naturligtvis inte kunde motstå att inhandla några bitar av. Med fyllda 
bagageutrymmen fortsatte färden till Rejmyre där vi först intog en god lunch 
på gästgiveriet. Mätta och belåtna gick vi runt bland butikerna, handlade lite 
innan det var dags för ett besök på glasbruket och glasbruksmuseet. 



 

För att få lite inspiration och samtidigt göra slut på lite 
pengar tog jag med mig systern på trädgårdsmässan 
Nordiska trädgårdar i Älvsjö.  

På den här mässan finns det mycket av det mesta som har 
med trädgård att göra, man gör sitt bästa för att vara 
nytänkande. Här till höger ser ni förslag på fågelholkar, det 
är Naturskyddsföreningen som vill få oss att bjuda in naturen i 
våra trädgårdar och anordnar en fågelholkstävling, Jailbird 
rock och Birdie heter två av förslagen, fyndigt eller hur?  

Mässan arrangeras i samarbete med trädgårdsföreningar så 
det är ett digert program av små gratis föredrag på två scener 
på mässan. Där presenterar även författare sina nya böcker 
och entusiaster av olika slag talar om just deras specialitet.  
Vi hörde på ett föredrag om dahlior, mycket intressant och 
trevligt. Det finns bra fler kategorier av dahlior än vad jag 
hade hört talas om exempelvis: näckrosblommande, semi-
kaktusdahlia, dekorativdahlia, halskråsdahlia, 
anemonblommande ja många slags dahlior finns det. Jag trillade 
dit och köpte några när jag gick därifrån, jag har väl inte riktigt 
plats för dem men man får väl ta bort något annat.  

Ett annat föredrag vi hörde handlade om biologisk bekämpning i 
trädgården. Den bestod av att man köper små förpackningar 
med nematoder och annat som äter upp de skadedjur man har. 
Jag insåg efter ett tag att jag nog hade hört allt detta förut men 
det var trevligt ändå. Vi fick det lite stressigt efter en stund och 
missade att äta lunch, men min kompis Marianne som jag 
sprang på tipsade om att ta en korv på väg till bussen.  

På den översta bilden ser ni en stol med blommor som 
stolsdyna. Till höger ser man en entusiastisk syster som visar så 
fint det kan bli med purjolök, gul och röd lök samt 
kronärtskocka. Att ta in odlade saker och dekorera med dem var 
väldigt populärt. 

Det lär nog gå ett par år innan jag åker igen  
men trevligt var det.  

Ut och njut av vårsolen om den tittar fram! 

Hälsningar från Rosie!  

 



MATILDAS KYCKLINGSALLAD MED 
AVOKADO, MOZZARELLA OCH 
ÖRTDRESSING  
4 port 
400 g blandad sallad, t ex isbergssallad, 
rucola och rosésallad 
2 avocado 
2 tomater 
1 ask cocktailtomater 
½ grillad kyckling 
2 paket mozzarella 
½ kruka basilika 
Örtdressing 
2 msk balsamvinäger 
4 msk olivolja 
½ tsk örtsalt 
2 tsk färska örtkryddor 
Gör så här 
Riv eller skär salladen i bitar och lägg på ett 
fat. Skala och kärna ur avokadon och dela 
den i klyftor. Lägg klyftorna på salladen. 
Skiva tomaterna och dela cocktailtomaterna 
och lägg dem ovanpå. Bena ur kycklingen, 
finfördela köttet och lägg det på salladen. 
Skiva mozzarellan och lägg på den. Plocka 
blad av basilikan och toppa salladen med 
dem. Blanda alla ingredienser till dressingen 
och droppa över salladen. 
 
LJUMMEN GREKISK KYCKLINGSALLAD 
En härlig allt-i-ett-rätt som man lagar på 
drygt 20 minuter. 
8 port  Ugn 175° 
8 kycklingfiléer 
2 tsk salt 
2 krm svartpeppar 
4 msk färsk oregano, grovhackad 
1 msk olivolja 
600 g pasta, t ex tagliatelle 
3 gula paprikor 
8 tomater 
1 gurka 
400 g grekisk fårost 
2 dl svarta oliver med kärnor 
Dressing 
1 dl olivolja 
1 dl pressad citronsaft 
2 tsk torkad oregano 
½ tsk salt 
½ tsk svartpeppar, nymald 

Gör så här 
Skär kycklingen i stora bitar. Blanda dem 
med salt, peppar, oregano och olja. Hetta 
upp en stekpanna och bryn bitarna hastigt 
runt om. Lägg över dem i en långpanna. Låt 
kycklingen eftersteka i mitten av ugnen ca 
10 minuter. Koka pastan. Kärna ur 
paprikorna. Skär alla grönsaker i stora bitar. 
Skär osten i bitar. Blanda ihop dressingen i 
en liten kastrull och värm. Låt pastan rinna 
av. Blanda den med kycklingen, grönsakerna, 
oliver, osten och dressingen på ett stort fat.  
 
KYCKLINGSALLAD HAWAII 
4 port 
1 grillad kyckling 
1 paket bacon i skivor 
1 stor burk majskorn 
ca 400 g blandad sallad, t ex isbergssallad, 
rucola och rosésallad 
½ gurka 
1 burk skivad ananas med lag 
1 ask cocktailtomater 
3 dl gräddfil 
1 tsk curry 
salt, peppar 
Garnering 
persilja 
Gör så här 
Bena ur kycklingen och skär köttet i bitar. 
Skär baconskivorna rakt över i tunna 
strimlor. Knaperstek strimlorna och låt dem 
rinna av på hushållspapper. Skölj 
salladsbladen. Låt majsen och ananasen rinna 
av, spara lite av ananasspadet till 
dressingen. Lägg salladsbladen i botten på en 
vid skål. Strö över tomater, gurka, majs, 
ananas och grillat kycklingkött. Avsluta med 
baconstrimlorna. Garnera med persilja. Rör 
ut curryn i gräddfilen. Smaka av med 1 msk 
av ananasspadet, salt och peppar. Servera 
currysåsen för sig. 
 
KYCKLINGSALLAD À LA GUSTAV 
Recept på snabb kycklingsallad med matig 
avokado som får sin sälta från knaprigt 
bacon och vällagrad ost. 
4 port Ugn 225° 
350 g kycklingfilé 
2 tsk grillkrydda 



1 paket bacon, 140 g 
150 g körsbärstomater, gärna olika färger 
50 g rädisor 
1 rödlök 
2 avocado 
50 g ost, helst vällagrad 
2 dl krutonger 
2 dl crème fraiche gourmet (dill, vinäger, 
svartpeppar) 
Gör så här  
Krydda kycklingfiléerna och lägg dem i en 
smord ugnssäker form. Stek i mitten av 
ugnen ca 15 min. Strimla baconet och stek 
det knaprigt i en stekpanna. Låt kyckling och 
bacon svalna. Skär tomater och rädisor i 
halvor. Skala och strimla löken. Skala, kärna 
ur och skär avokadon i bitar. Skär 
kycklingfilén i skivor. Skölj och riv salladen. 
Varva ingredienserna på ett stort fat eller 4 
tallrikar. Hyvla över ost, strö över krutonger 
och servera med crème fraiche. 
 
ASIATISK KYCKLINGSALLAD 
Den här ljuvliga kycklingsalladen med 
krispiga grönsaker vänds i fräsch lime- och 
chilidressing.  
4 port 
2 morötter 
1 gurka 
1 grillad kyckling 
6 dl finstrimlad salladskål 
2 ½ dl sojabönsgroddar 
2 ½ dl hackade koriander- eller persiljeblad 
2 msk fisksås eller ljus soja 
1 msk färskpressad limesaft 
2 tsk strösocker 
1 stor röd chilifrukt, urkärnad och finhackad 
Gör så här 
Finstrimla morötterna. Dela gurkan på 
längden och skär i tunna skivor. Ta av allt 
kött från kycklingbenen och släng skrov och 
skinn. Strimla kycklingköttet fint och lägg 
köttet i en skål. Tillsätt salladskål, 
morötter, gurka, sojabönsgroddar och 
koriander eller persilja till kycklingen och 
blanda väl. Blanda fisksåsen eller sojan med 
limesaft och strösocker i en skål och tillsätt 
chilin. Blanda väl tills sockret har smält. Häll 
limedressingen över kycklingsalladen och 

blanda väl. Servera gärna med limeklyftor 
att pressa över. 
 
ITALIENSK KYCKLINGSALLAD 
Panzanella heter på italienska en blandad 
sallad i vilken även bröd ingår. Den här 
festvarianten på kycklingsallad innehåller 
också bacon, avokado och cambozola. 
4 port Ugn 200° 
3 kycklingfiléer 
2 msk sweet chilisås 
¾ tsk salt 
1 krm svartpeppar 
1 msk olja till stekning 
Sallad 
½ baguette + 3 msk olivolja 
½ tsk flingsalt 
1 paket bacon 
1 salladshuvud 
2 avocado 
15 körsbärstomater 
1 dl valnötter 
200 g cambozolaost 
½ tsk flingsalt 
2 krm svartpeppar 
1 msk balsamvinäger 
1 msk olivolja 
Gör så här 
Pensla kycklingfiléerna med chilisåsen. Riv 
brödet i bitar. Blanda det med olivolja och 
salt och rosta det gyllene på plåt i ugnen 
eller i stekpanna. Salta, peppra och bryn 
kycklingfiléerna snabbt. Lägg över dem i en 
form och färdigstek i ugnen ca 15 minuter 
till 68° innertemperatur. Tärna och 
knaperstek baconet i stekpanna eller i 
strimlor på dubbelt hushållspapper i 
mikrougn 2–3 min. Riv salladen i bitar och 
bottna ett uppläggningsfat med den. Tärna 
och strö över avokado, tomater i bitar och 
krossade valnötter. Toppa salladsfatet med 
skivad kycklingfilé, det rostade brödet, 
skivad cambozola och det knaperstekta 
baconet. Salta och peppra och ringla över 
lite balsamvinäger och olivolja. 
 
 En kycklingsallad passar vid alla tillfällen. Enkelt när 
det kommer gäster, härligt till en lunch eller varför 
inte packa en picknickkorg och sätta sig vid bryggan 
eller sjöstranden och njuta av en fin solnedgång. 
 

Smaklig måltid önskar Christina J 





 
 

vecka 18 
1 tisdag 

 
18.00 
19.00 

Första maj 

Brandövning                                                                           Beställ mat! 

Möte i Vinöns skola för ägare till gårdar med mantal i Norra Byn 

 2 onsdag 
14.30 
19.00 

Öppet hus i Missionshuset 
Tjejträff - avslutning 

 3 torsdag   

 4 fredag   

 5 lördag  Kursdagar i utomhuspedagogik lördag-måndag 

 6 söndag 16 -17 Biblioteket öppet - Eftermiddagsfika finns till självkostnadspris                                                              

vecka 19 7 måndag  Sophämtning

 8 tisdag  Beställ mat!
 

 9 onsdag  

 10 torsdag  

 11 fredag   

 12 lördag 14.00 Cirkeln Vinön förr har avslutning 

 13 söndag 16 -17 Biblioteket öppet - Eftermiddagsfika finns till självkostnadspris                                                              

vecka 20 14 måndag   

 15 tisdag  Beställ mat!
 

 16 onsdag   

 17 torsdag 
10.00 

 
Gudstjänst med Mikael Schmidt                                                  Kristi himmelsfärds dag
                                                                                                                 Norges  nationaldag         

 18 fredag  

 19 lördag  Besök från Smålandskustens skärgårdsförening 

 20 söndag 
 

16 -17 
Besök från Smålandskustens skärgårdsförening 
Biblioteket öppet - Eftermiddagsfika finns till självkostnadspris                                                              

vecka 21 21 måndag  Sophämtning

 22 tisdag  Beställ mat!
 

 23 onsdag  Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan TIDSBESTÄLLNING 

 24 torsdag   

 25 fredag  Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

 26 lördag  Pingstafton

 
 

27 söndag 16 -17 Biblioteket öppet - Eftermiddagsfika finns till självkostnadspris                  Pingstdagen   Mors dag   

vecka 22 28 måndag   

 29 tisdag  Beställ mat!
 

 30 onsdag   

 31 torsdag   

Juni  
 1 fredag   

 2 lördag  Café V på skolan öppnar för säsongen, se tider vid affischering 

 3 söndag 16 -17 Biblioteket öppet                                                                                                                                        

vecka 23 4 måndag  Sophämtning
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   Vad händer nästa månad på Vinön? Meddela redaktionen, så kommer det med i kalendariet.
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