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NNååggrraa  oorrdd  ffrråånn  rreeddaakkttiioonneenn  ......  
 

Nu är äntligen våren på gång!  
 
Tussilago, blåsippor och vitsippor har letat sig fram och 
lyser upp den annars så brunaktiga marken. Det kliar i 
fingrarna att få börja arbeta i trädgården men än får man 
nog vänta lite med det. Tulpaner och påskliljor har i alla 
fall trotsat den stränga vintern och tittar nu upp ur 
jorden. Frösådden inomhus spirar – persilja, sallad, 
purjolök, tomater och mycket annat är på gång. 
 
I detta nummer söker redaktionen nya medarbetare. 
Ö‐bladet är ett viktigt informationsblad till vinöborna, 
sommarboende och andra intresserade av Vinön och 
det behövs verkligen. Ö‐bladet bekostas av hembygds‐
föreningen och delas ut till alla helårs‐ och delårs‐
boende vare sig man är med i hembygdsföreningen eller 
inte, dessutom skickas det via mail till ett antal 
intresserade personer. Allt arbete med Ö‐bladet sker 
ideellt. Redaktionen har i stort sett bestått av samma 
personer under hela tiden men utökades för något år 
sedan med två nya medarbetare. Christina avser att 
göra sitt sista nummer under sommaren och en 
ersättare för henne måste komma till. Risken är annars 
att Ö‐bladet läggs ner då arbetsbelastningen kan bli för 
stor på övriga medarbetare. 
 

Ha nu en skön stund med läsningen av ett innehållsrikt 
Ö‐blad. Denna gång riktar också redaktionen ett hjärtligt 
tack till Susanne som bidrog med en mycket trevlig 
artikel. 
 

De flesta bilder är tagna av Eva Widlund utom i en del 
artiklar där författaren kanhända är fotografen eller 
skaffat fram bilderna. 

 
Ha en riktigt grön skön maj månad 
önskar vi från redaktionen  

 

UTHYRNING AV SLÄPVAGN 
Även detta år kan du hyra direkt på ön, 
praktiskt och bra! 
 
Vinöns kultur‐ och hembygdsförening har en 
släpkärra för uthyrning. Vagnen är försedd 
med en täckande plastkåpa och utrustad med 
tipp. Totalvikt är 900 kg och maxlast är 640 kg. 
 
Kostnader är tills vidare: 

Dygnshyra:  
Föreningsmedlem   180:‐  Övriga 360:‐ 
Veckohyra: 
Föreningsmedlem   800:‐  Övriga 1600: 
 
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 
 

 



 

Vinöns NYA café 

Öppnar den 9 maj, kl. 12.00 
Öppettider i maj: 

måndag – torsdag: 10-15 fredag: 10-17 

lördag: 9-17  söndag: 9-15 

Välkomna! / Tomas & Catrine 
0739-40 00 61 Följ oss på facebook 

 
 

FEMÅRSJUBILEUM 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nu i maj är det fem år sedan Handla24 började köra mat till Vinön. 

Vi som brukar handla tackar för servicen, det har fungerat bra under alla år. 

Är det någon som vill ha hjälp att komma igång är det bara att säga till Åsa. 

Observera att den här veckan får vi leverans på torsdag.  

 



    

  
  

  
  

Peter och  
Carina 

 
 

 
Tel 019 - 44 80 33 

 
 

__________________________ 
 
 

 
 

Elisabeth Behr 
 

zon och massageterapeut 

 

kommer till Vinön 

onsdag  

15 maj 

 
 

Boka tid på  
 

Tel: 070 - 399 58 08 
 

Telefontid: 8.00 - 9.00

 
  

 
 
 

påminner om att 
kaffetårtor och 

smörgåstårtor kan 
beställas som tidigare 

 
 
Pris:      Kaffetårta    Smörgåstårta 
 
  8 pers  160:- 250:- 
10 pers 190:- 300:-  
12 pers 220:- 350:- 
15 pers 265:- 420:- 
 
 
 
Sten                        
Tel: 070-2390211, 019-448015                         
_________________________ 

 

Vinöns 
bibliotek 

 
har öppet söndagar 

 
16 – 17 ! 

 

Välkomna hälsar 
Yvonne!  

 
 



 

Vinöns kultur och hembygdsförening bjöd in till vårstädning vid skolan. 

 

ARBETSDAG PÅ ÖN 
Lördagen 27 april var det många ideella krafter på ön som 

gjorde en stor insats. Det var både städdag vid skolan och så var 

det arbetsdag hos SSRS.  

Vid skolan var det ett troget gäng som fixade både invändigt 

och utvändigt. Källaren under museiboden ”Olles 

jolpärakällare” städades ur och Sven‐Åke har gjort fina möbler, 

vilka testades av Mona och Peter. Ett stort TACK Sven‐Åke!  

 

För SSRS del var det en styrka som jobbade med underhållsarbete av den stora båten som för 

närvarande ligger i Hällabrottet efter motorbyte och några som jobbade vid verkstaden vid 

färjeläget här på Vinön.  En lucka bredvid dörren har öppnats där hjärtstartaren ska monteras 

för att man lätt ska kunna nå den vid behov. Lillbåten Undine är sjösatt och ligger för 

närvarande på södra ön nära färjeläget.  

SSRS efterlyser arbetskraft framöver också. Det finns mycket jobb att göra i verkstaden så 

ALLA hjälpsamma är välkomna att höra av sig. 

Eva Widlund 

 

 



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 

 
 
 

VVåårreenn  äärr  hhäärr!!  
 
 
 
 

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

samt jord i säck. Flera plantor kommer in vartefter. 
 

För dagsaktuell information eller önskemål ring 
 

019-44 80 50, 070-370 59 50 

Varmt välkomna 
 

Mona Blixt 
 

 
 
 

AAvvsslluuttnniinngg  ppåå  HHoorrnnuuddddeenn  
 
 

Tjejgruppen har sin sedvanliga våravslutning på Hornudden  

onsdag 8 maj klockan 18.00. OBS! Tiden 

 
Ta med din ”gubbe” samt något gott att grilla. Andra ”gubbar” är också välkomna. 

 
Tjejgruppen/Christina 



Information från Vinöns färjegrupp 

 

Färjegruppen har i praktiken utgjorts av Ulf, Peter, Åsa 

och Mona. Vid några tillfällen har fler deltagit. Den är 

fristående från hembygdsföreningen, medlemmarna 

valdes på ett möte dit hela ön var inbjuden. 

 

Vad vi i färjegruppen har fört fram som viktiga krav: 

 Toaletten ska öppnas på färjan 

 Dagisturer och skolturen 

 Busspassning 

 Nattberedskap 

 19.40‐turen (för att barnen ska kunna delta på aktiviteter utan att det blir för sent o långa 

väntetider, och för att passa med arbetstider i butik eller på längre avstånd från ön) 

 Helst senare tur 

 Fast turlista på Vinösund, åtminstone vissa turer 

 En tur ska vänta på Vinön, så att transportbilar har en chans att lasta av 

 

 

 

De fyra första punkterna fungerar nu bra. Vi lämnade i höstas in ett förslag (till) på hur en turlista 

skulle kunna se ut och uppfylla ovanstående punkter. Det visade sig att det fanns hinder mot den 

turlistan, men istället tog personalen fram två egna förslag. Eftersom de stämde dåligt med 

bussarna och dagisturer/skolturer har vi meddelat Mattias och rederiet att vi inte idag kan se att 

en förändring av turlistan är möjlig, så länge bussarna går som de går.  

 

På det färjemöte som hölls i samband med VKHFs årsmöte sades att de tre förslagen (rederiets 

två, som tidigare var utdelade, och alternativet att behålla nuvarande turlista) skulle delas ut 

igen, och alla skulle få möjlighet att tycka till. Efter mötet kände vi dock att argumenten mot att 

ändra turlistan för tillfället var så starka, så vi fullföljde inte detta utan har istället svarat rederiet. 

 

Peter, Åsa och Ulf tackar för förtroendet som vi fått att föra resenärernas talan, Mona tackar 

också men hon kvarstår som kontaktperson. Vi andra ställer våra platser till förfogande.  

 

Den som är intresserad av att delta i färjegruppens arbete kan kontakta Mona. 

Färjegruppen/Åsa 

 



 

Konstnärer  
och  

hantverkare 
 
 

Vill du ställa ut eller vara med på 
försäljningen i Vinöns missionshus under 

sommaren? 
 

Konstutställningarna på Vinön är uppskattade. I dagsläget finns det ledig 
tid under sommaren om du vill ställa ut. Känner ni någon konstnär eller 
fotograf som vill vara med i sommar, hör av er! 
 
Hantverkare! Redan i maj kommer det några bussar. Därför vill vi gärna 
att ni lämnar in era alster så det finns mycket att välja på för våra 
långväga gäster. 
 

 

Kontakta Ulla-Lena Andersson, som liksom förra 
sommaren håller i trådarna i Missionshuset. 

 
Telefon dagtid 44 81 07 alt 44 81 01 

 
… eller skicka ett mail till hembygdsforeningen@vinon.se 



Ett spännande projekt med historiska ledtrådar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild från 1940-talet.                   År 2012, cirka 70 år senare. 
 

Invid en liten träddunge i Storängen låg tidigare en röd liten stuga som 
troligtvis timrades upp i slutet av 1800-talet. Huset hade stått övergivet i 
många år och med tidens gång förfallit.  
   När jag övertog huset för ett par år sedan var tanken först att renovera 
det, men efter att ha gjort en noggrann bedömning av dess skador ansågs 
detta vara en omöjlighet. Ett läckande tak hade resulterat i omfattande 
skador på såväl den södra som norra väggen samt bjälklaget mellan den 
första och andra våningen. Beslutet togs istället att plocka ned huset för 
att ta tillvara på det som ännu var 
välbehållet. Detta arbete påbörjades 
under sommaren och fortsatte under 
hösten, och innebar många sena 
kvällar tillsammans med kofoten. 
Invändigt monterades först innertak 
samt fönster- och dörrkarmar ned, 
dörrar togs tillvara och farstun revs.  
Därefter togs ytterpanelen bort och 
timmerstockarna märktes upp. 
Tegelpannorna plockades ned och 
taket revs. Takstockarna lyftes sedan     
ned  med  grävmaskin  och  resten  av  huset  togs  ned  med  hjälp  av  
kvinnlig list.  

Arbetet med huset gav även många historiska ledtrådar 
och olika fynd gjordes under arbetets gång. När det 
gäller husets historia hittades bland annat 
tidningspapper instoppat vid dörrkarmarna, vilket var 
från 1890-talet. Det fanns även vissa tecken på att 
huset kan vara flyttat, exempelvis fanns det stockar som 
redan var uppmärkta och på en av dörrkarmarna stod 
det skrivet "Norra Vinön 646". När sedan innertaket över 
trappan skulle tas ned hittades bland annat gamla 
grammofonskivor och brev. Breven som påträffades var 
från slutet av 1930-talet och början av 1940-talet, och 

  

Takstockarna lyfts ned med grävmaskin. 

En mellanvägg som var  
uppmärkt sedan tidigare. 



två av dessa publiceras på följande sidor. Det första brevet skrevs av min 
mormor Inga då hon var 18 år gammal. Hon kom till Vinön som 
beredskapsflicka under andra världskriget och kom ut till ön för första 
gången år 1941. Det andra brevet skrevs av min morfar Konrad den 
sommaren han fyllde 20 år och ger en kort inblick i ungdomslivet på 
Vinön under slutet av 1930-talet. 
 
/Susanne Andersson 

 
Ol-Jons-Karls den 28.11.43  

   
Hejsan Gösta! 

 
   Ragnar sitter nu och ska försöka få ihop ett brev till 
dig, men det går så trögt för honom så jag tänker hjälpa 
honom. Hoppas du inte misstycker. 
   Tänk du, nu kan jag mjölka 5 kor. Jag är så stolt över 
det. Kon som står längst ned vid väggen i västra 
ladugården kallar jag för Karin, den i mitten för Gurli 
och den vid dörren för Gullan. Kvigorna där har jag 
döpt till Kerstin och Rut. I östra lagårn har vi Astrid, 
Florida, Virginia och Britt. Britt är stutig eller vad det 
kallas. Det är roligt att mjölka, fastän det är så 
ruskigt att gå ensam till östra lagårn på kvällen och i den 
västra lagårn myllrar det ju av såna där feta och präktiga små råttor. Men 
på lördag ska jag resa hem så jag har inte så många kvällar kvar här. Jag 
måste hem, för min syster, som sköter hushållet ska ta plats och då måste 
jag vara hemma hos pappa. Det blir tråkig, för tant Hilma och jag har så 
roligt om dagarna. 
   Du ska se, Lord har ställt till det fint för sig. Han kommer nämligen att 
inom en snar framtid bli pappa på flera håll. För övrigt länsar han 
brödtallrikar och smörfat så fort han hinner till. Men han är rar ändå, 
tycker jag.   
   Igår var det paketauktion i bönhuset. Jag ropade in en limpa för kr. 1:50. 
Bertil Widin fick bakelser. Sen var vi här nere och kokade kaffe och satte i 
oss både limpan och bakelserna. Ragnar var också med och hjälpte till. 

 
Ol-Jons-Karl han skryter vitt och brett 
Säg har ni mina pojkar sett? 
Arbetskarlar är de alla 
Och i ringlek bäst att tralla 
Om och ej så bra dansörer  
Är de alla tre charmörer 
När de uti lekens ring 
Tar var flicka kärt omkring 
Och flickor har de dussintals  
Ty dessa pojkar äro Ol-Jons-Karls 

 
Hjärtliga hälsningar Inga 
 

"Ol-Jons-Karls-pojkarna" och Inga. 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinön den 6.6 1939 
 

Hejs-vejs John. 
   Jag höll nästan på att glömma bort att skriva och svara 
på brevet, som jag fick för en tid sedan. Jag undrar hur du 
mår, hoppas bra. I lördags kväll var vi till Hampetorp, och 
tittade på när Nordkvists affär brann ned. Det var 
intressant att se. Dom var där två brandkårer, från 
Odensbacken och Örebro men det gjorde inte mycket. 
August själv gick fram och tillbaka, och såg ledsen ut, 
och frugan grät en skvätt. I går kväll var Gustav, 
Ragnar och jag till Tockenön och plockade blommor. Vi 
åkte ju inte ensamma, Stina och Ragnhild var med. 
Ragnhild är barnpiga hos Egron så sen gick vi dit allihop 
och åt sen supé. När matlusten var som störst kom Lennart in, och 

vi stoppade ned smörgåsarna i byxfickan, det blev 
ju rätt så flottigt, men vad gjorde dä. Pauls har fått 
en dräng från Norrland, det är en glad gut, som tar 
flickorna med storm. Så nu får vi andra gå och se 
dumma ut. Det är inte många grabbar hemma här 
nu, dom är iväg över 20 med gubbarna med 
förstås. Nu har jag inte mer att skriva om, för vi 
har rätt så tråkigt här nu, så gå inte och få 
hemlängtan. 
   Jag slutar nu med många kära hälsningar från 
hembygden och din kamrat, Konrad. 
 

 
 

Ol-Jons-Karl och Hilma tillsammans med två av sönerna. Inga och Ol-Jons-Karl. 

Jaktstugan på Tockenön. 



OOlldd  BBeeggiinnnneerrss  ssppeellaarr  uupppp!!  
 
Lördagen den 1 juni kl 15.00 spelar dragspelsorkestern "Old Beginners" ute på Vinön i bersån vid 
skolan. Där kommer orkestern att framföra gamla välkända sånger, allsånger såväl som 
instrumentala. 
 
Dragspelsklubben "Old Beginners" besöker Örebro för att delta i den lokala dragspelsklubben  
"T‐dragets" jubileum söndagen den 2 juni. "T‐draget" är de dragspelarna som brukar vara ute på 
Vinön och spela när vi har Melodikryss i bersån vid skolan. 
 
Dragspelsorkestern "Old Beginners" är från Eksjö‐trakten. Orkestern som bildades för fyra år sedan 
består av 18 medlemmar, dragspelare samt bas, gitarr och sång. Orsaken till bildandet var att 
dragspelsmusiken har dålig återväxt. Detta är ett stort problem i de flesta dragspelsklubbar. På 
musikskolorna har man sällan eller aldrig dragspel på programmet. De kurser som klubbarna själva 
anordnar brukar inte ge många medlemmar beroende på att steget är alldeles för långt att gå från 
en nybörjarkurs till spel i en dragspelsklubb/orkester. "Old Beginners" bildades just för att 
överbrygga denna klyfta. Det har visat sej vara ett lyckokast eftersom så många dragspelare kunnat 
engagerats, herrar som damer och med något lägre medelålder än som är vanligt i dessa 
sammanhang. 
 
 
 

Varmt välkomna att besöka "Old Beginners" framträdande vid 
Vinöns skola! 

 



 

 

Det går väl sådär med våren, visserligen skiner solen ibland men det har varit bra segt, 

(jag bor ju trots allt i Närke man måste få klaga lite när det tar sådan tid). För egen del tycker 

jag det går sådär med det jag har sått också, jag har inte köpt så mycket fröer i år, jag hinner 

ju i alla fall inte så allting. Jag tog gamla fröer det brukar 

ju funka, men uppenbarligen inte så bra som förra året, 

när de var nya. Fröerna kanske känner på sig att all 

växtlighet är sen i år, det är ingen idé att gro, det är för 

kallt. De kanske också har hört ryktet att om man gror 

bra och växer fint blir man utslängd i kylan… Jag håller 

nämligen på att provar ett system med drivbänk i 

drivbänk. Original‐idén är växthus i växthus, men jag har 

ju inget växthus (tack o lov). Man ska alltså skapa en 

kuvös i växthuset/drivbänken där man ställer ut växter 

som man tror ska klara det. Jag testar nu 

först på en tvååring Muskatellsalvia som är 

lite hårig och som jag tror är lite tuffare än 

t ex basilika som slutar växa vid 10⁰. Idén 

gick ut på att man byggde in en isolering i 

växthuset av bubbelplast, ett fantastiskt 

roligt materiel. Jag har provat med 

genomskinliga plastbackar som suttit i ett 

frysskåp (som vi har skrotat) och isolerat 

lite med bubbelplast. Jag tror egentligen 

att det är bubbelplastens isolerande 

luftspalt som är hemligheten. Nu får vi 

hoppas att det inte blir alltför kallt. Hittills 

verkar det gå bra så det är bara att hålla 

tummarna. När jag har tittat till växterna har det varit dag och det var varmt och fuktigt i den 

innersta plastbacken, så växterna trivdes nog bra, de hade växt lite i alla fall. Det visar sig om 

systemet klarar lite kallare nätter, hittills har det varit ganska milt. Jag vill ju att det ska blir 

varmt, så allt kan flytta ut, det är fullt i fönstren och det finns en hel det att plantera isär som 

behöver ännu mer plats. Jag får väl leta på lite fler genomskinliga plastbackar som jag kan 

ställa i drivbänken.  

Den övre bilden visar växterna som nu är i plastbacken. Den nedre bilden visar drivbänken 

från sidan med plastbackarna inuti. Om man vill se hur det ser ut i verkligheten kan man titta 

bakom Örtboden 

Hälsningar från Rosie!  



Räven och haren 

Räven och haren möttes. Ock räven hade en fisk. Ock då frågade haren, var han 
hade fått den ifrån. Räven sade att han varit stad och metat. Och så gick de ner 
bägge, och haren satte ner rumpan i vattnet, och hon frös fast för honom. Då fick 
han lov att rycka av sig rumpan. Ock därför vart han rumplös, har jag hört. 

Hur det där var, sen så möttes de åter igen ett tag, och då hade haren fått sig ett 
köttstycke. Och räven fråga, vart han hade fått det ifrån. Det har han taget av en 
gammal häst, har haren sagt. ”Där kan du få ett stycke med....... Då gick de dit, där 
hästarna var...... Och då sa haren åt räven, han skulle veva in sig i rumpan och 
sparka till. Då skulle han sparka till sig ett stycke. Ock det gjorde räven ock. Då 
gned hästen upp och spände till, så att räven for upp i vädret. Då vart haren så glad, 
så han skrattade så att läppen sprack. Så då vart han harmynt. 

Nils Larsson  

 

 

 

Jägaren och ugglemors ungar 

Det var en jägare som, skulle ut och jaga, Ock då träffade han ugglemor. Så säger 
hon åt honom: ” Vad du än gör, så skjut ingen utav mina ungar!”- ” Jaa hurdana ser 
de ut?” -” Det är de allra vackraste och allra bästa du ser”, sa hon. 

När jägaren kommer till ugglans bo, så tyckte han, de där ungarna var de allra 
fulaste som han hade sett, och så sköt han dem. 

Sen kom ugglan och klagade sig för honom, att han sköt bort ungarna för henne. 

” Jaa, du svarade mig, att dina ungar var de vackraste jag skulle få se, och när jag 
kommer till det där boet, så var det de fulaste jag har sett ” 

Men se hon ugglan, hon tyckte om sina ungar hon. Var och en tycker om sitt 

Olof Olsson (Norra Byn) 

 

Från boken ” Närkiska Folkminnen ” 

Eva Svensson 



   [Ange ett citat från dokumentet eller sammanfattningen av en intressant punkt. Du kan placera 

textrutan var som helst i dokumentet. Använd fliken Ritverktyg om du vill ändra formateringen av 

textrutan för citatet.] 

 

ISÖVNING på Hjälmaren 7 april  

Vinöns Brandvärn och Svenska Sjöräddningssällskapet SSRS

 

FÄRJA PÅ VARV 

Vi har hört att Vinösund 

ska vara borta på varv 

under maj månad och 

en bit in i juni.  

Sedna går som vanligt. 

 

Kan ju vara bra att veta. 

Redaktionen 



Rapport från 

Östra Vinöns vägsamfällighets årsmöte 2013‐04‐24. 

 
Vi var 3 från styrelsen och ytterligare en mötesdeltagare som kom till mötet. Dessa 4 

personer representerade 3 anslutna fastigheter av de 62 av Lantmäteriet anslutna 

fastigheter!  

 

Vi kom fram till att ett en extra stämma måste anordnas och då med personlig kallelse. Enligt 

stämmobeslut 1991 skulle det vara tillräckligt med kallelse via anslag vid Vinö handels 

anslagstavla och senare i Ö‐bladet, för att spara på administrativa kostnader. Vid genomgång 

av tidigare årsmötesprotokoll har utöver styrelsen endast någon enstaka fastighet varit 

närvarande.  

 

Det här dåliga medlemsintresset har inneburit att föreningen har svårt att uppfylla de 

samfällighetsstadgar som finns (Sfs 1973:1150)!  

 

En del centrala frågor uppstår: 

 

 Hur beviljas styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret! 

Kan styrelsen bevilja sig själv ansvarsfrihet? 

 Hur skall en fungerande valkommitté kunna väljas? 

Det är årsmötet som skall välja valkommitté 

 Hur skall en styrelse kunna utses (3 ordinarie och 2 suppleanter), revisorer (2 

ordinarie + 2 suppleanter) då ingen valkommitté finns? 

 

 

Föreningen har några viktiga beslut att ta: 

 

 Val av ordförande och övrig styrelse. 

 Hur skall föreningen öka medlemmarnas intresse för vägen?  

Fastigheterna är anslutna via Lantmäteriförrättning 1990. 

 Skall södra vägen återställas till grusväg då underlaget är för dåligt för belagd yta! 

 Hur skall dikesrensningen utföras maskinellt/manuellt då dikeskanternas gräs och 

rotsystem är avgörande för vägens bärighet? 

 Utökad grusning av skogsvägen? 

 

Nils Olsson     Eva Olsson   Ulf Johnsson  

Ordförande        Kassör      Sekreterare



Till alla delägare/medlemmar i 

Östra Vinöns vägsamfällighet. 
För uppdatering och kontroll av samfällighetens medlemsregister vill vi 

ha in följande: 

1. Fastighetsbeteckning  :_________________________ 

2. Ägare/Kontaktperson  :__________________________ 

3. Adress    :__________________________ 

4. E‐postadress  :__________________________ 

Skicka dessa uppgifter till: 

Ulf Johnsson Norra Vinön 222 71593 Vinön 

E‐post: ulf.johnsson@allt1.se 

Tel: 019‐448011 

 

 

 

Östra Vinöns 

vägsamfällighetsförening 
 

Kallar samtliga delägare till  

 

EXTRA ÅRSMÖTE 
Söndag 26 maj klockan 17.00 
i Missionshuset 

 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 

Val enligt stadgarna med bland annat val av ny 

ordförande 

samt övriga frågor 

 

Välkomna 
Styrelsen/U Johnsson 



HHjjäällmmaarrssnniippaa  
 

med ny motor säljes. 
 

Pris: Ge ett bud. 
 

Lennart Eriksson 
Tel 019–448005 eller 070–2731267 

 

 
 

                        KKllääddeerr  ttiillll  LLeettttllaanndd  
  

kkaann  eejj  ttaass  eemmoott  fföörr  ttiillllffäälllleett..  
  

NNii  hhäännvviissaass  ttiillll  SSeeccoonndd  HHaannddbbuuttiikkeenn  
ii  OOddeennssbbaacckkeenn..  

  
ÖÖppppeett  llöörrddaaggaarr  kkll  1100..0000  ––  1133..0000  

  
RRuutthh  oocchh  LLeennnnaarrtt  EErriikkssssoonn  

  

 
  

MMeeddaarrbbeettaarree  ssöökkeess  ttiillll  ÖÖ--bbllaaddeett  
  

DDeellss  ssöökkeerr  vvii  nnååggrraa  ””ssoommmmaarrvviikkaarriieerr””  eefftteerrssoomm  nnuuvvaarraannddee  
rreeddaakkttiioonn  öönnsskkaarr  lliittee  ””sseemmeesstteerr””,,  ddeellss  ssöökkss  nnååggoonn//nnååggrraa  

ssoomm  kkaann  fföörryynnggrraa  rreeddaakkttiioonneenn  ffrråånn  oocchh  mmeedd  
sseepptteemmbbeerrnnuummrreett..  SSoommmmaarrggäässtt  eelllleerr  åårreettrruunnttbbooeennddee  

ssppeellaarr  iinnggeenn  rroollll  bbaarraa  dduu  hhaarr  ttiillllggåånngg  ttiillll  
iinntteerrnneettuuppppkkoopppplliinngg  ssåå  kkaann  dduu  ggöörraa  eetttt  bbrraa  jjoobbbb  ii  

rreeddaakkttiioonneenn..  
IInnttrreesssseerraadd??  MMaaiillaa  ttiillll  ÖÖ--bbllaaddeett::  oo‐‐bbllaaddeett@@vviinnoonn..ssee   



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 – 44 80 15 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 
 



TORTILLASNIBBAR 
2 portioner eller 8 bufféportioner  
Ugn 225º 
200 g philadelphiaost 
120 g strimlad rökt skinka 
2 msk dijonsenap 
2 strimlade salladslökar 
2 pizza tortillas 
16 skivade cocktailtomater 
2 dl riven ost 
Gör så här 
Blanda ihop philadelphiaost, skinka, senap 
och lök. Bred ut blandningen över pizza 
tortillas, toppa med tomater och riven ost. 
Grädda mitt i ugnen cirka 10 minuter. Skär 
upp i trekanter och servera direkt. 
parmesan, olivolja, och färsk basilika. 
 
HALLOUMIBAGUETTER 
8 port Ugn 225 - 250º 
1 baguette 
150 g riven halloumi 
1 urkärnad finhackad röd 
chili 
2 finhackade vitlöksklyftor 
3 msk olivolja 
2 msk rumsvarmt smör 
1 tsk flingsalt 
Gör så här 
Dela baguetten. Blanda halloumi, chili, vitlök, 
olja, smör och salt. Fördela blandningen på 
brödet och grilla i ugnen tills osten och 
brödet fått färg, 5–10 minuter. 
 
CURRYRÄKOR MED RIS 
4 port 
4 dl ris 
340 g skalade räkor 
1 msk neutral olja 
4 tsk röd currypasta 
400 ml kokosmjölk, 1 burk 
1 dl mjölk eller grädde 
1 knippe skivad salladslök 
1 strimlad röd paprika 
1 tsk salt 
Gör så här 
Koka riset enligt anvisningen på 
förpackningen. Värm en stekpanna med olja 
och currypasta. Stek i 1 minut och tillsätt 
kokosmjölk och mjölk. Rör runt tills 

currypastan är utblandad. Tillsätt lök och 
paprika och smaka av med salt. Låt puttra 3 
minuter på svag värme och lägg i räkorna 
precis innan servering. 
Tips! Gör en mildare variant till barnen med 
vanlig curry och lite mango chutney, kanske 
med banan i. Önskas tjockare konsistens red 
av med majsena innan grönsakerna läggs i. 
 
CITRUSINKOKT LAX MED FÄNKÅL OCH 
PAPRIKA 
4 port Ugn 200º 
1 kg potatis 
500 g laxfilé 
1 tsk salt 
½ tunt skuren gul lök 
2 skivade vitlöksklyftor 
1 tärnad fänkål 
½ tärnad morot 
1 msk olivolja 
1 tärnad paprika 
½ hackad röd chilifrukt 
1 stjärnanis 
3 dl vitt matlagningsvin 
1 apelsin, pressad saft 
Gör så här 
Koka potatisen i lättsaltat vatten. Salta 
laxen och låt vila i en ugnsäker form. Stek 
lök, vitlök, fänkål och morot i olja i en 
stekpanna. Tillsätt paprika, chili, stjärnanis, 
vin och apelsinsaft och låt koka upp. Slå det 
över laxen och ställ in i ugnen 10 minuter. 
Servera med kokt potatis. 
Tips! Ändra smak. Byt ut apelsin och 
stjärnanis mot grädde och lagerblad. 
 
ROSÉPEPPARLAX MED MED 
ÄPPELTZAZIKI 
4 port Ugn 200º 
1 kg potatis 
1 msk olivolja 
1 tsk salt 
½ tsk kajennpeppar 
500 g laxfiléer 
2 msk smulad rosépeppar 
1 tsk salt 
1 äpple i tunna stavar 
2 dl matyoghurt 
1 pressad vitlöksklyfta 
½ strimlad romansallad 



Gör så här 
Lägg potatisen på en plåt och ringla över 
olivolja, salt och kajennpeppar. Låt stå i 
ugnen 25 minuter. Gnid in laxen med 
rosépeppar och salt. Lägg i en ugnsfast form 
och stek den i ugnen cirka 15 minuter. 
Använd gärna stektermometer, laxen är 
perfekt vid 50º. Blanda ihop äpple, yoghurt 
och vitlök, smaka av med salt. Servera laxen 
med rostad potatis, äppeltzatziki och sallad. 
 
FÄRSJÄRPAR MED TZATZIKI OCH 
KLYFTPOTATIS 
4 port Ugn 200º 
1 kg klyftad potatis 
2 msk olivolja 
1 tsk salt 
½ gurka 
2 dl matyoghurt 
1 pressad vitlöksklyfta 
500 g nötfärs 
½ dl ströbröd 
2 ägg 
1 hackad gul lök 
2 pressade vitlöksklyftor 
½ citron, rivet skal 
½ tsk spiskummin 
1½ tsk salt 
½ tsk svartpeppar 
2 msk olivolja 
Gör så här 
Lägg potatisen på en plåt och ringla över 
olivolja och salt. Låt stå i ugnen cirka 25 
minuter. 
Dela gurkan på längden, skrapa ur kärnorna 
och riv gurkan grovt. Blanda med yoghurt 
och vitlök. Smaka av med salt och peppar. 
Blanda färsen med alla ingredienser utom 
oljan och forma sedan 6/12/18 avlånga bullar 
och stek dem i en het panna med olja i tills 
de fått fin färg och är genomstekta, cirka 6 
minuter. 
 
PASTA MED KYCKLING OCH SPENAT 
4 port 
400 g pasta 
500 g kycklingfilé 
2 msk olivolja 
1 strimlad gul lök 
2 pressade vitlöksklyftor 

50 g sockerärtor 
2 dl grädde 
1 dl vatten 
1 msk kycklingfond 
1 tsk salt 
0,5 tsk svartpeppar 
70 g babyspenat 
Gör så här 
Koka pastan enligt anvisningen på 
förpackningen. Skär kycklingen i tärningar. 
Hetta upp olja i en stekpanna eller gryta och 
bryn kyckling, lök och vitlök cirka 5 minuter. 
Tillsätt sockerärtor, grädde, vatten och 
köttbuljong. Salta och peppra. Koka 5-10 
minuter. Slå kycklingen över pastan och 
blanda ordentligt. Vänd ner spenaten vid 
servering 
Tips! Ge sockerärtorna som snacks innan 
maten om humöret tryter på barnen. 
Strunta i grädden och riv ner massor av god  
 
VANILJKOKT RABARBER MED 
KARDEMUMMA OCH 
MASCARPONE 
4 port 
200 g rabarber 
1 vaniljstång 
1 dl vitt vin 
1 dl vatten 
1 dl strösocker 
Mascarponecrème: 
1 dl mascarpone (italiensk mjukost) 
1 tsk stött kardemumma 
1 msk honung 
Gör så här 
Ansa rabarbern och skär den i cirka 10 
centimeter långa stavar. Dela vaniljstången 
på längden och skrapa ur fröna. Lägg stång 
och frön med vin, vatten och socker i en 
kastrull. Låt koka upp och lägg i 
rabarberstavarna. Sjud 7-8 minuter. Blanda 
mascarpone, kardemumma och honung till en 
jämn kräm. Servera rabarbern ljummen eller 
kall i portionsskålar med en klick vaniljglass 
eller vispad grädde. 
 
 
 
Våren är här! Nu vill man ha något gott som inte 
fordrar en alltför stor arbetsinsats. Lax och kyckling 
brukar alltid bli bra och nya varianter är alltid 
välkomna. I trädgårdslandet börjar rabarbern titta 
fram – dags för en ny variant på tillagning. Hoppas ni 
finner något recept som passar er. 

Smaklig måltid önskar Christina J 





 
 

vecka 18 
1 onsdag 19.00 Norra Vinöns byalags årsmöte                                                         Första maj      

 2 torsdag   

 3 fredag   

 4 lördag  Kurshelg i utomhuspedagogik lördag - måndag 

 5 söndag 16 -17 Biblioteket öppet                                                                                                                                        

vecka 19 6 måndag                                                                                                                                                        Sophämtning 

 7 tisdag 18.00 Brandövning                                                                                                        Beställ mat!
 

 8 onsdag 18.00 Tjejträffsavslutning på Hornudden OBS! Tiden 

 9 torsdag 
10.00 
12.00 

Gudstjänst med Mikael Schmidt samt kyrkkaffe 
Vinöns Nya Café öppnar i skolhuset                                 Kristi himmelsfärds dag 

 10 fredag  

 11 lördag 14.30 Studiecirkeln ”Vinön förr” har avslutning i Missionshuset 

 12 söndag 16 -17 Biblioteket öppet                                                                                                                                        

vecka 20 13 måndag   

 14 tisdag                                                                                                 Beställ mat!
 

 15 onsdag  Zonterapi och massage av Elisabeth Behr - tidsbeställning 

 16 torsdag   

 17 fredag                                                                                                                           Norges nationaldag  

 18 lördag                                                                                                                                     Pingstafton 

 
 

19 söndag 16 -17 Biblioteket öppet                                                                                          Pingstdagen   

vecka 21 20 måndag                                                                                                                                    Sophämtning 

 21 tisdag  Beställ mat!
 

 22 onsdag  

 23 torsdag  

 24 fredag   

 25 lördag  Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

 26 söndag 
16 -17 
17.00 

Biblioteket öppet                                                                                              Mors dag 

Östra Vinöns vägsamfällighetsförening – Extra årsmöte                                               

vecka 22 27 måndag   

 28 tisdag                                                                                                                                                    Beställ mat!
 

 29 onsdag  

 30 torsdag   

 31 fredag   

juni  
 1 lördag 15.00 Dragspelsorkestern Old Beginners spelar upp i bersån  

 2 söndag 16 -17 Biblioteket öppet                                                                                                                                        

 3 måndag   

 4 tisdag   

 

maj  2013 

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