
 



 

Bidrag till Ö-bladet skickas varje månad till o-bladet@vinon.se eller lämnas i Ö-bladets blåa postlåda vid dörren till skolan. 
Datum som gäller: Annonser den 20:e i varje månad och för övriga bidrag den 25:e i varje månad. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

Uppskattar du att få Ö-bladet? Bli då medlem i Vinöns kultur- och hembygdsförening! 
Ö-bladet är Vinöns lokala tidning, utgiven och bekostad av Vinöns kultur- och hembygdsförening. Som medlem 
kan man få utdelning i postlådan på ön eller få den som e-post. Önskar någon få tidningen skickad till en annan 
adress går det bra om man lämnar adresserade och frankerade kuvert med dubbelt porto och märkta med  
de månader som man vill ha tidningen. Då kan redaktionen lätt stoppa ner ett exemplar av ett Ö-blad i färdiga 
kuvert och lämna till lantbrevbäraren. 
 

Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön E-postadress: o-bladet@vinon.se Hemsida: www.vinon.se 

 

VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING 
Medlemsavgiften för 2021 går bra att betala när som helst före 31 mars, 150 kr för enskild medlem och  
300 kr för familj. Föreningens Swish-nummer: 123 396 25 29, Bankgiro: 190-1206 
Skriv meddelande medlemsavgift och namn.  
 

Det finns möjlighet att ge frivilliga bidrag till föreningen i en sparbössa i skolan eller använda SWISH  
till hembygdsföreningen 123 396 25 29 - Tänk då på att skriva meddelande och avsändare! 
 

Några ord från redaktionen…  
 
Februari bjöd på ett fantastiskt väder! Så mycket sol och vit 

snö på samma gång. Och isbanan som Thomas Neiler 

plogade upp, där såg man alltid andra människor när man 

gick, sparkade eller åkte skridskor. I skrivande stund är det 

12 grader varmt och strålande sol, det är ganska skönt det 

med. En husfluga surrar i fönstret. Gräset var redan grönt 

när det tinade fram, där ser man hur mycket snö isolerar. 

 

Bilden är från inledningen av sportlovet (då hade solen 

tyvärr tagit lite paus), när Carin Fremling (bilden) och Peter 

Kumlin hade återupptagit den tidigare traditionen att bjuda 

in till kolbulle och arbetsdag på ångbåtsbryggan. Christina 

Johnsson hade bakat bullar och toscakaka, och att vi var väl 

förplägade märktes på de stora rismängderna som togs ned 

tillsammans med en del träd på landsidan. Vi var ett 

tjugotal personer som hade riktigt trevligt, och när så många hjälps åt gör man ju skillnad på några 

timmar! 

 

Stort tack till alla deltagare, och särskilt till Carin, Peter och Christina! 

 

Fram i vår, när Filip Eriksson har kört bort riset ses de som vill ytterligare ett par timmar för att 

finputsa lite mer.  

 

I tidningen kan vi läsa ytterligare ett par sidor från Ö-bladets start för 20 år sedan, härliga recept där 

Christina särskilt rekommenderar fetaostreceptet, värdshusets program i mars och att vi tyvärr får vänta 

på bättre mobiltäckning. 

 

Fotona på framsidan och den här sidan är tagna av Åsa Ödman, som också är månadens redaktör. 

 

Redaktionen önska alla en härlig marsmånad, och att vaccinationerna snart börjar ta fart.  
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Vinöns kultur- och hembygdsförening 

information i mars 

 

Medlemsavgift för 2021 

Skall vara betald före 31mars. 

Medlemsavgiften är 150 kr för enskild medlem, 300 kr för familj. 

Föreningens Swish-nummer 123 396 25 29  

                   Bankgiro 190-1206 

Skriv meddelande medlemsavgift och namn och om ny medlem E-postadress eller 

bostadsadress. 
 

Ö-bladet är en medlemsförmån och delas ut i brevlådorna på Vinön. Vill man ha den skickad per 

post går det bra att lämna adresserade och frankerade kuvert med dubbelt porto och märkta 

med  de månader man vill ha tidningen. Vill man ha tidningen som E-post : skicka ett mail till  

o-bladet@vinon.se 

 

Årsmötet 2021 

Det är svårt att sätta något datum, allt beror på coronarestriktionerna och vaccinationerna. 

Förra året var vi ju utomhus på Värdshusets uteservering, vi får se hur det blir i år. 

 

Missionshuset 

Vi håller tidsplanen med Missionshuset, alla hantverkare ska vara klara till den 8 mars. 

Därefter ska arbetet besiktigas. 

 

Nu är innertaket helt klart, isolerat och målat, det blev så fint, det är redan skönare värme inne i 

Missionshuset. Alla väggar är färdigmålade och nu återstår arbetet med elarbeten, några nya 

element, nya eldragningar samt ny belysning. 

Detta hade vi möjlighet att kosta på, då vi har sökt ytterligare medel och fått dessa beviljade. 

Det var dessutom bra för målaren att byggställningen kunde vara kvar under en tid. 

 

I kommande verksamhetsberättelse för år 2020 kommer vi att förtydliga sökta medel, vad vi har 

sökt och hur mycket medel vi har erhållit. 

 

En arbetsgrupp håller på och arbetar fram förslag för möblering och utsmyckning i 

Missionshuset. Förslagen ska presenteras på styrelsemötet söndag den 7 mars. 

 

Vi planerar att bjuda in till någon slags ny invigning av Missionshuset någon dag under 

påskhelgen. 
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    Info från Hembygdsföreningen 
 
   Vet du att……. 
 
➢ Du som åker buss kan kontakta färjepersonalen eller busschauffören så 

att bussen respektive färjan inväntar 

 
➢ föreningen har en 33” TV och video med tillhörande rullbord 
 

➢ det finns kopiator, lamineringsmaskin och fax att använda till 
självkostnadspris 

    Öppet under bibliotekstid, söndagar 16.00 – 17.00. Övrig tid kontakta    
    Yvonne Karlsson, tel 44 80 57 

 

 
VinöVetande 

 

Onsdagen den 7 mars kl 19.30 
 

Vad vet du om Vinön? Vad kan du dela med dig till andra? Vi tycker att det 
skulle vara roligt att träffas och lära oss mera om Vinön förr och nu. Första 

kvällen handlar om skolan.  
 

Kom och dela med dig av dina skolminnen. 
 

Alla vinöbor – ung som gammal – är hjärtligt välmomna! 
 

Fundera över vilka skolminnen du kan bidra med. Har du några fotografier 
från din skoltid – ta gärna med dem. Vi fikar tillsammans under kvällen. 

 

Vinöns Vetgiriga Vänner (Tjejligan)       
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”Vanligt sunt 

förnuft är inte 

särskilt vanligt” 
Voltaire 

”Man hinner med nästan 

hur mycket som helst 

om man bara inte gör sig 

någon brådska.” 

Gösta Ekman 

20 år med Ö-bladet - två sidor ur marsnumret 2001 
 



Tanka bilen på Vinön  
 bekvämt och bra.  

Samma priser som på fastlandet. 
 Vi tar Statoilkort, alla bankkort och naturligtvis kontanter. 

 Macken drivs ideellt. 

 
Öppettider Vinöns mack 
 
Alla dagar 10-19 
 

Om macken inte är bemannad, ring 44 8X XX 
och bestäm tid för tankning. 
 

GRABBDATA 

 
Nu är en datakurs igång för de som nästan aldrig har använt datorer 

tidigare! Vi har setts 3 gånger redan och nästa gång blir måndag den  
5 mars mellan 1600 och 2130 (man kommer och går som man vill).  

 
Tanken är att alla skall använda datorerna utifrån vad de själva vill 

samt vad de vill få fram från datorn. Eftersom flera av de program som 

vi skall använda, kommer från samma leverantör är det möjligt att 
använda flera olika program från början. Vi använder ordbehandlings-, 

kalkylerings-, bild o fotohanterings- samt enklare bildspelsprogram.  
 

 
 

Nästa Ö Blad beräknas utkomma 30 mars. Alla bidrag välkomnas. Glöm 
inte ditt bidrag till gösrecepten. Lämna ditt bidrag senast 24 mars i 

skolans brevlåda eller direkt till Christina Johnsson. 

 
 

 
Du kommer väl ihåg att färjan har nytt mobilnummer? 

 

070 – 649 XX XX 

20 år med Ö-bladet - två sidor ur marsnumret 2001 
 



INFORMATION OM SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND 

  

  
Papperstidningen ”Vi skärgårdsbor” ersätts nu av  

”Nyheter från oss skärgårdsbor” ett digitalt nyhetsbrev 

 

Vinöns kultur- och hembygdsförening VKHF är sedan september 1993 

medlem i Skärgårdarnas Riksförbund SRF tillsammans med andra 

regionala skärgårdsföreningar utmed Sveriges kust och i större insjöar.  

Att vara medlem i ett riksförbund med ö-folk som i mångt och mycket 

lever under liknande förhållanden som vi på Vinön gör, har varit värde-

fullt. När vi träffas på olika öar och får lära känna ö-samhällena inifrån 

från de boende, så är det något helt annat än om du besöker en ö som 

turist. Man känner sig hemma och det är lätt att få vänner för vi ”talar 

samma språk”, vi kämpar med samma frågor och tillsammans blir vi 

stärkta. Det är även bra att kunna se på sin egen ö med andra ögon efter 

några besök på andra öar. Kanske ser man tydligare allt som är bra där 

hemma och som ger livskvalitet.  

 

VKHF bildades 1991 och redan 1992 sökte föreningen medlemskap i Skärgårdarnas Riksförbund, men 

för att kunna bli medlem var vi tvungna att ändra i våra stadgar. I SRF:s protokoll från årsmötet 1993 

kan man läsa ”Vinöns Kultur- och Hembygdsförening hälsas välkomna till SRF”. Det är många som har 

representerat Vinön sedan dess vid olika möten och i olika arbetsgrupper inom riksförbundet och jag 

kan nog tala för alla, att det är en trivsam och värdefull gemenskap inom SRF-familjen.  
 

Hösten 2007 startade förbundet upp en tidning ”Vi skärgårdsbor” som kom ut fyra gånger om året 

med rapportering av SRF:s arbete och presentationer av livet i olika skärgårdsområden. Jag fick det 

ärofulla uppdraget att bli redaktör för denna tidning som var tänkt FÖR, OM och AV skärgårdsbor. 

Det har varit ett roligt uppdrag att förmedla ”skärgårdskunskap” i ord och bild till våra läsare, 

uppskattat inte minst av flera personer inom politiken och olika myndigheter. 
 

Hösten 2020 avslutades detta med ett sista nummer. Styrelsen hade beslutat att lägga ner pappers-

tidningen och satsa mer på digitaliseringen. Ett arbetssätt som många anammar alltmer, med alla 

digitala kommunikationssätt som finns. Men det finns en stor del av befolkningen ute på öar som inte 

är där ännu och som hamnar i ett digitalt utanförskap och som kommer sakna informationen från 

Skärgårdarnas Riksförbund när det inte kommer en papperstidning längre. 

 

Skärgårdarnas Riksförbund satsar på digitalisering 

Ny hemsida 

De digitala satsningarna inom SRF innebär bland annat en  

ny hemsida, vilket verkligen behövdes. skargardarna.se  

Besök den gärna, den är fin! Vackra bilder och lätt att hitta i. 

På Facebook 

Skärgårdarnas Riksförbund finns även på facebook 

@SRF.SkargardarnasRiksforbund 

 

 

Sista numret av tidningen kom  

i höstas med en vacker bild från 

Hjälmaren på framsidan.  

Det blev totalt 51 nummer av 

tidningen Vi skärgårdsbor.  

De finns att läsa i Vinöns skola. 

 

INTRESSERAD AV TIDNINGAR?  

Det finns ett antal överexemplar av 
tidningarna från alla dessa år, 2007 
–2020.  Är du intresserad av att läsa 
om skärgårdsfrågor under denna 
tid? Vinön finns med lite här och 
där. Hör i så fall av dig till mig! 

eva.widlund@skargardarna.se 



 

Nyhetsbrev 

Riksförbundet gör flera nyhetsbrev, riktade till en inre krets,  

till exempel till de olika arbetsgrupperna. 
 

Det allmänna nyhetsbrevet Nyheter från oss skärgårdsbor,  

är riktat till alla som är intresserade av att följa riksförbundets 

arbete. Det kan man anmäla sitt intresse för att få som e-post. 

Skicka en anmälan till info@skargardarna.se  

Jag lägger ett Nyhetsbrev i skolan och har denna gång även  

satt upp det på anslagstavlan utanför. 

 

Eva Widlund 

redaktör för Vi skärgårdsbor, Skärgårdarnas Riksförbund 

 

 

 

 

Vilka fina vinterveckor det har varit!  

Och vilken is! 

Det var många som tog vara på de plogade skridsko- och 

sparkvägarna under februari månad. Känns som länge sedan 

det var så här bra isförhållanden. Här kommer några bilder.  

- Med spark eller långfärdsskridskor mot Hampetorp 

- Pimpelfiskare långt ute på isen mellan Vinön och Valen 

- Tjejträffarnas promenader utbyttes mot sparkturer på  

   Hjälmarens isvägar under ett par veckor. 

     Eva Widlund 
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Nej till mobiltorn mitt på Vinön 

 
Ett mobiltorn får inte byggas centralt på Vinön, 
men på platser som inte påverkar landskaps-
bilden negativt. Det är innebörden av mark-  
och miljödomstolens beslut den 27 januari. 
Nätbolaget måste nu hitta en mer diskret  
plats på ön för en mast eller ett torn. 
  
 

I domen skriver mark- och miljödomstolen i Nacka att  

den i likhet med byggnadsnämnden i Örebro finner att 

det allmänna intresset att värna om landskapsbilden 

väger tyngre än bolagets enskilda intressen att uppföra 

mobilmasten hundra meter öster om skolgården. 

Mark- och miljödomstolen skriver också att den beaktat byggnadsnämndens tidigare 

bedömning att det finns möjlighet att placera mobilmasten på andra platser på ön utan att 

syftet med mobilmasten går förlorat. 

Mark- och miljödomstolen håller dessutom med byggnadsnämnden om att skälen inte var 

tillräckliga för att jordbruksmark ska användas för en mobilmast. 

Det är byggnadsnämndens beslut förra året som nu återigen ska gälla enligt mark- och 

miljödomstolen. 

Det var i april förra året som byggnadsnämnden sade nej till bygglov för en mobilmast 

hundra meter öster om skolgården. Beslutet, som var enigt, motiverades med att en  

48 meter hög mast placerad på öppen jordbruksmark i närheten av huvudvägen skulle 

påverka landskapsbilden negativt på hela den central delen av ön. 

Anders Hagström (KD), ordförande i byggnadsnämnden i Örebro, säger att han är nöjd med 

beslutet i mark- och miljödomstolen och att han fått bekräftat att nämnden gjort rätt 

bedömning.  

 – Som jag tolkar det får nätbolaget nu hitta en mer diskret plats för en mobilmast. De får 

titta på alternativa placeringar på Vinön, säger han. 

– Det här beslutet är dessutom en vägledning för hur vi ska ställa oss i framtiden till liknande 

fall, fortsätter Hagström. 

Nätbolaget Net4Mobility, som ägs av Tele 2 och Telenor, har ännu inga planer på hur de nu 

ska lösa mobilmastfrågan på Vinön.  



– Vi vet ännu inte hur vi ska gå vidare. Men vi hoppas ju kunna bygga så det blir täckning för 

Vinöns del, säger Petra Rosenqvist, byggprojektledare på Tele 2. 

På frågan om det finns några planer på ett informationsmöte på Vinön och i samband med 

det ta hjälp av Vinöborna för att hitta en ny plats för en mobilmast/ett torn säger hon att det 

inte finns några sådana planer för tillfället.  

Net4Mobility överklagade aldrig domen i mark- och miljödomstolen till mark- och 

miljööverdomstolen. Överklagandetiden gick ut den 17 februari.                                                

                                                                                                                                 Maj-Britt Wahlberg  

 

Fotnot: Ett mobiltorn är en mobilmast som inte behöver ha stödlinor för att stå upprätt. 

 

Detta har hänt 

2019 juni: Nätbolaget söker bygglov för ett mobiltorn på skolgårdens mark. 

2019 augusti: Bygglovsansökan dras tillbaka efter samråd med boende på ön. 

2019 oktober: Nätbolaget söker bygglov för en plats hundra meter öster om skolgården. 

2020 april: Byggnadsnämnden i Örebro avslår nätbolagets bygglovsansökan. 

2020 maj: Nätbolaget överklagar byggnadsnämndens beslut till länsstyrelsen. 

2020 september: Länsstyrelsen ger nätbolaget rätt. 

2020 september: Länsstyrelsens beslut överklagas till mark- och miljödomstolen. 

2021 januari: Mark- och miljödomstolen fastslår att det var rätt av byggnadsnämnden att 

avslå nätbolagets bygglovsansökan. 

 

 
 



 
 

 

Kaffetårtor och smörgåstårtor  

     kan beställas alla dagar 
 

  Pris:        kaffetårta       smörgåstårta  
 

   8 pers       200:-               300:- 
 10 pers       230:-               360:- 
 12 pers       260:-               420:- 
 15 pers       320:-               500:- 
 
Ring Sten Tel: 070-239 02 11 
 

 

 

 

UTHYRNING AV SLÄPKÄRRA 

Hyr släpkärra direkt på ön, 

praktiskt och bra! 

 

 

Vinöns kultur- och hembygdsförening har en 

släpkärra för uthyrning. Den är försedd med  

en täckande plastkåpa och utrustad med tipp. 

Totalvikt är 900 kg och maxlast är 640 kg. 

 

Låter detta som ett bra alternativ till att hyra 

kärra på fastlandet, så är du välkommen att 

ringa vår ansvarige släpkärreförvaltare: 

 

Nils Svensson 070-18 00 151 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 

SWISH nr 123 396 25 29 

 

KOSTNADER 

   Föreningsmedlem                       Övriga 

   Dygnshyra    250:-                       500:- 

   Veckohyra    1000:-                    2000:- 

 
 

 
 

Vinöns Bibliotek 

 har öppet söndagar 16-17 

 

Välkomna  

hälsar Yvonne!  

 

 

 
Tjejträffarna 

 
i mars är fortfarande promenader.  
Vi möts vid skolan tisdagar kl 13.30 och 
vandrar sen vidare mot kända eller okända 
mål. 
 
Varmt välkomna alla 
som vill! 
 

 

 
Snart är det vår! 
(tror vi och Nasse) 

 



Välkomna att fira den internationella kvinnodagen med oss! 

 

Var: Vinöns värdshus 

När: Måndag den 8 mars 

Tid: Drop in mellan kl 17.30 - 18.00, välkomstdryck med tilltugg  

Färjeturer: Från Hampetorp kl 17.15, från Vinön kl 20.55 

 

Program: Digital föreläsning med författare och beteendevetare Lisbeth Pipping - tema: 

”Våga bli berörd - en föreläsning om en svår barndom” 

 

Därefter serveras det en paj med sallad, bröd, dryck samt kaffe och hemmagjord pralin  

 

Kostnad: 295 kr 

Anmälan: Birgitta 073 290 50 20 

 

Max 20 personer pga Coronarestriktionerna, handikappanpassad ramp och lokal  

 
Varmt välkomna hälsar Mari Stenbom och Birgitta Åberg Andersson! 

 

 



SMÖRDEGSPAJ MED RÄKOR OCH 

FÄRSKOST 

Servera denna ljuvliga smördegspaj till bubblet 

eller på buffébordet eller varför inte en vanlig 

fredags- eller lördagskväll. 

Notera: Med glutenfri smördeg blir pajen 

glutenfri. 

4 port Ugn 225º 

1 kyld smördegsrulle, ev glutenfri 

1 ägg 

1 msk kallt vatten 

½ tsk salt 

Färskoströra 

6 små salladslökar 

300 g färskost 

3 dl crème fraiche 

3 msk finhackad dill 

½ tsk salt 

1 krm svartpeppar 

Topping 

1 kilo oskalade räkor 

100 g sugar snaps (salladsärter) eller 

sockerärter 

1 knippe rädisor 

ärtskott 

Gör så här 

Rulla ut smördegen och lägg den på en plåt med 

bakplåtspapper. Nagga med en gaffel. Blanda 

uppvispat ägg, kallt vatten och salt, pensla flanet 

med blandningen. Tillaga strax under mitten i 

ugnen, 10–15 minuter. Låt svalna. Om degen 

blåsts upp i ugnen, tryck till den med handen. 

Färskoströra: Ansa och strimla salladslöken fint. 

Vispa med elvisp samman färskost och crème 

fraiche i en bunke. Vänd ner salladslök, dill, salt 

och peppar. Bred ut röran på smördegen. 

Topping: Skala räkorna. Koka sugar snapsen i 

lättsaltat vatten, ca 2 minuter. Spola dem i kallt 

vatten. Dela dem i bitar. Ansa och skiva 

rädisorna. Fördela räkor, sugar snaps och rädisor 

på smördegsflanet. Toppa med ärtskott. 

 

KRÄMIG RÄKPAJ MED PEPPARROTSSTING 

Lyxig räkpaj med smak av pepparrot, purjolök och 

dill. Servera den varm eller kall. Lika god som 

ensamrätt som på buffébordet. 

4 port Ugn 225º 

Pajdeg 

3 dl vetemjöl 

150 g smör 

2 msk kallt vatten 

Fyllning 

500 g oskalade räkor 

1 purjolök 

2 msk smör 

4 ägg 

2 dl gräddfil 

2 dl vispgrädde 

1½ dl lagrad riven ost, 31% 

2 msk finhackad dill 

1 dl gröna ärter 

80 g röd stenbitsrom 

3 msk färsk riven pepparrot 

Garnering räkor, dill, citroner 

Gör så här 

Pajdeg: Blanda mjöl och smör, gärna i en 

matberedare. Tillsätt vatten och arbeta ihop till 

en degboll. Låt vila i kylen i plast ca 10 min. 

Tryck el kavla ut degen i en smord pajform, ca 24 

cm i diam. Nagga pajskalet och förgrädda mitt i 

ugnen ca 10 min. 

Fyllning: Skala räkorna. Strimla purjolöken, fräs 

den blank i smör. Vispa ägg, gräddfil, grädde och 

riven ost. Tillsätt sedan dill, ärter och 

stenbitsrom. Salta och peppra. Fördela purjolök, 

pepparrot och räkor, spara några till garnering, i 

pajskalet. Häll äggstanningen över räkorna och 

löken, peta med en gaffel så att den rinner ner. 

Grädda pajen mitt i ugnen ca 40 min, tills den är 

fast och fint gyllene. Garnera med räkor, dill och 

citron. 

Kockens tips! Med färdigskalade räkor, frysta 

eller i lag, går pajen snabbare att laga. 500 g 

oskalade räkor blir ca 200 g skalade. 

 

UGNSBAKAD FETAOST MED PASTA OCH 

TOMATER 

Snabbt, enkelt och billigt! Dessutom gott! 

4 port Ugn 200º 

200 g fetaost 

300 g cocktailtomater 

2 vitlöksklyftor 

1 msk olivolja 

1 msk oregano , eller timjan och 

rosmarin 

1 nypa flingsalt 

svartpeppar 

4 portioner pasta 

Gör så här 



Lägg fetaosten i en ugnsfast form, med 

tomaterna runt omkring. Skiva vitlöksklyftorna 

och sprid ut dem i formen. Sprinkla över lite 

olivolja och salta och peppra. Var försiktig med 

saltet eftersom fetaosten är salt i sig. Baka feta 

och tomater i mitten av ugnen i cirka 20 minuter. 

Koka pastan enligt anvisningar på förpackningen. 

Ta ut formen och mosa samman feta med 

tomaterna. Är osten fortfarande hård kan du 

låta den bakas lite till i ugnen. Späd gärna ut 

såsen lite med pastavatten om den blir för tjock. 

Blanda pastan med tomat- och fetaostsåen. 

Servera med rucola och riven parmesanost på 

toppen. 

 

ONE POT PASTA MED TACOSMAK 

Fredagsmys i ny skepnad! Du tillagar hela rätten 

med pasta och tacofärs i en gryta. På mindre än 

en halvtimme står maten på bordet. 

4 port 

1 gul lök 

2 paprikor, gärna gul och röd 

1 tsk olja 

500 g köttfärs 

1 påse taco kryddmix 

8 dl vatten 

380 g passerade tomater 

400 g pasta 

2 dl riven cheddarost 

koriander eller persilja 

Servering 

2 dl crème fraiche 

1 burk tacosås 

riven cheddarost 

ev tortillachips 

Gör så här 

Hacka löken. Ansa och skär paprikorna i bitar. 

Fräs lök och paprika i olja i en stor kastrull några 

min. Tillsätt färsen och låt den steka med en 

stund. Rör ner taco-kryddorna, vatten, 

passerade tomater och pasta. Rör om ordentligt. 

Koka upp och sätt på locket, vrid ner värmen till 

strax under medel, låt småkoka den tid som anges 

på pastaförpackningen. Känn efter att pastan är 

färdig. Tillsätt annars någon dl vatten och koka 

ett par min till. Vänd ner osten, strö över 

koriander och ställ fram på bordet. Låt gästerna 

toppa sin portion med crème fraiche, salsa, riven 

ost och tortillachips efter behag. 

 

GLUTENFRI MANDELÄPPELKAKA 

Smarrig äppelkaka med mald mandel istället för 

mjöl. Garnera med mynta och servera med 

vaniljglass, vaniljsås eller vispad grädde. 

4 port Ugn 200º 

5 äpplen 

2 msk pressad citronsaft 

100 g mandlar 

75 g mjukt smör 

¾ dl strösocker 

2 ägg 

Garnering: färsk mynta 

Gör så här 

Kärna ur och klyfta äpplena tunt. Lägg dem i en 

ugnsfast form, pressa citronsaften över och strö 

på ett tunt lager socker. Sätt in i ca 200°, låt 

dem mjukna men inte mer än att de håller 

formen, 10–20 min beroende på sort. Mal 

mandeln. Rör smör och socker poröst, tillsätt ett 

ägg i taget under omrörning. Blanda ner mandeln, 

rör samman till en smet. Ta ut formen med 

äpplena och häll smeten över. Grädda i 200° i 

ytterligare ca 15 min. Servera vaniljglass, 

vaniljsås eller vispad grädde till. 

 

GINO 

4 port Ugn 225º, grill 

2 bananer 

2 kiwi 

12 jordgubbar 

100 g vit choklad 

Till servering: 

vaniljglass 

Gör så här 

Skala och skiva bananerna. Fördela banan-

skivorna i 4 ugnssäkra portionsformar. Skala och 

skiva kiwin. Snoppa och skiva jordgubbar. Lägg 

kiwi och jordgubbar på bananerna. Riv chokladen 

fint och strö över. Sätt in formarna i övre delen 

av ugnen ca 5 minuter eller tills chokladen fått 

fin färg. Garnera gärna med citronmeliss. 

Servera genast med vaniljglass. 

Tips! Djupfrysta jordgubbar går bra att använda 

om de inte är helt tinade. 

Denna månad blir det lite godisrecept varav två olika med 

räkor eftersom jag tror att många har räkor i frysen. En 

snabbmiddag med tomater och feta som är riktigt läcker. 

För barnfamiljerna kanske en tacogryta passar. 

Dessutom måste man ju unna sig lite godis. Prova gärna 

ginon – urläckert. 

Smaklig måltid önskar Christina J 



 

 

 

                                                        

 

Vad händer nästa månad på Vinön? 

Kom ihåg att meddela redaktionen på o-bladet@vinon.se så det kan  

komma med i kalendariet.  

Se även anslagstavlorna på Vinön! 

vecka 9 1 måndag   

 2 tisdag 
13.30 
18.00 

Tjejpromenad 
Brandövning                                                                                                                                                   

 3 onsdag   

 4 torsdag   

 5 fredag   

  6 lördag  Värdshuset öppet lörd 12-20 och sönd 12-16 

 7 söndag 16-17 Biblioteket öppet                                                                     

vecka 10 8 måndag 
 

17.30 

                                                                                                           Sophämtning 
Firande av internationella kvinnodagen på Värdshuset se annons 

 19 tisdag 13.30 Tjejpromenad 

 10 onsdag   

 11 torsdag   

 12 fredag                                                                                                                  Kronprinsessans namnsdag                    

 13 lördag  Värdshuset öppet lörd 12-20 och sönd 12-16 

 14 söndag 16-17 Biblioteket öppet 

vecka 11 15 måndag   

 16 tisdag 13.30 Tjejpromenad                                                                                                      

 17 onsdag   

 18 torsdag   

      19 fredag                                                                                                        

 20 lördag  Värdshuset öppet lörd 12-20 och sönd 12-16                               Vårdagjämningen                          

 21 söndag 16-17 Biblioteket öppet                                                                            

vecka 12 22 måndag                                                                                                                            Sophämtning                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 23 tisdag 13.30 Tjejpromenad 

 24 onsdag   

 25 torsdag                                                                                                                 Våffeldagen 

 26 fredag   

 27 lördag  Värdshuset öppet lörd 12-20 och sönd 12-16 

 28 söndag 16-17 Biblioteket öppet                                                           Sommartid börjar 

Vecka 13 29 måndag   

 30 tisdag 13.30 Tjejpromenad 

 31 onsdag   

April 1 torsdag                                                                                                                              Skärtorsdag 

 2 fredag  Värdshuset öppet 12-20                                                                             Långfredag 

 3 lördag  Värdshuset öppet 12-20                                                                          Påskafton 

 4 söndag  Värdshuset öppet 12-20                                                                          Påskdagen 

 

mars  2021 
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