Några ord
från redaktionen ...
Tänk, vad vintrarna kan skilja sig åt!
Förra året hade vi snö, kallt och is på sjön
så här års, men i år har den snö som
kommit några gånger inte blivit kvar så
värst länge. Det vi säkerligen kommer att
minnas från denna jul‐ och nyårshelg är
nog stormarna med stormen Dagmar i
spetsen. De senaste dagarna har man hört
hur motorsågarna har varit igång på ön,
det blev en del att ta hand om.

Mona i sin torgvagn välkomnade julmarknadsbesökarna utanför skolhuset.

Julmarknad, julbord och julottor avlöste varandra under december månad och snart är det dags
att dansa ut julen och gå in i ett nytt härligt år. Tänk ett helt nytt år som du kan göra vad du vill
med. Det blir ju precis så bra som du själv bestämmer dig för att det ska bli. Varje dag är en ny
möjlighet att göra något bra av.
Tittar vi i månadens kalendarium ser vi att det är dags igen för lite olika aktiviteter. Tjejgrupper
träffas den 18 januari. Kom gärna den dagen – gamla som unga – och påverka vårens program.
Cirkeln ”Vinön förr” startar 21 januari. Har du inte varit med tidigare är du välkommen ändå.
Vad 2012 kommer att innebära för alla er läsare av vårt Ö‐blad vet vi inte så mycket om. Men det
vore trevligt om ni kan bidra med något till årets tidningar på ett eller annat sätt. Ni kommer
säkert att vara med om olika saker under året som kan intressera flera. Fatta pennan eller
tangentbordet och berätta! Redaktionen efterlyser många nya medarbetare. Det är ju inte varje
månad som nuvarande redaktion har möjlighet att göra Ö‐bladet och då kan det bli så att det inte
kommer någon tidning i din brevlåda. Med dagens teknik kan man ju faktiskt befinna sig var som
helst för att kunna bidra med något skrivet och hemma på ön borde det finnas några till som kan
tänka sig att kopiera upp Ö‐bladet. Det är enkelt och tar inte så lång tid!
Redaktionen för detta nummer har varit Christina Johnsson och Eva Widlund.
Det är också Eva som också har bidragit med fotografierna.
TÄNK på att Ö‐bladet finns i färg på datorn. Du kan få den på mail om du anmäler dig till sändlistan
eller så kan du hämta den från vår hemsida.

önskar vi alla våra läsare
Redaktionen
Ö-bladet är Vinöns lokala tidning, utgiven och bekostad av Vinöns Kultur- och hembygdsförening.
Förutom utdelningen i brevlådorna kan man prenumerera på Ö-bladet som vanlig post eller som
e-post. Lämna adresserade och frankerade kuvert med dubbelt porto och märkta med de månader
som du vill ha tidningen, så kan redaktionen lätt stoppa ner ett Ö-blad i färdiga kuvert.
Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön
E-postadress: o-bladet@vinon.se Hemsida: www.vinon.se
Vill du bli medlem i föreningen? Medlemsavgiften för 2012 är 80 kr för enskild och 150 kr för en familj.
Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på föreningens konto.
VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, pg 46 94 70 - 9

Missionshuset 125 år
Välbesökt Jubileumsgudstjänst
På annandagen hölls speciell gudstjänst i Missionshuset.
Mikael Schmidt predikade och Håkan Isaksson spelade
gitarr och sjöng. Temat var Missionshusets 125 års
jubileum. År 1886 färdigställdes byggnaden och har
sedan dess använts av öborna till olika sammankomster
som gudstjänster, bönemöten, bröllop, dop, symöten och
auktioner för att nämna några. Mikael delade också ut
barnbiblar till Linnea och Sofia Mohlin.
Efter gudstjänsten bjöd kyrkan på kaffe och smörgåstårta.
Serveringen skedde inne i skolan eftersom hela 36
personer hade mött upp till jubileet.
Text: Lena Uppström

Farligt avfall
Hämtning farligt avfall

Mindre mängder

Mindre mängder farligt avfall hämtas enligt schema efter beställning av abonnenten,
och finansieras av den fasta avgiften. Maximal storlek på mindre mängd el- och
elektronikavfall är 50 cm*30 cm*30 cm.

Hämtning el- och elektronikavfall

Större mängder

Hämtning av större el- och elektronikavfall, t ex TV, kyl, frys, diskmaskin, tvättmaskin och
spis sker enligt schema efter beställning av abonnenten.
Transportkostnad för första föremålet 200 kr/st därutöver per sak 100 kr/st max 5 saker

Hämtning

Grovavfall

Hämtning av grovavfall sker enligt schema efter beställning av abonnenten.
Hämtning av grovavfall, max 3 m3
utöver 3 m3

500 kr per gång
100 kr per m3

Uppgifterna är hämtade från kommunens hemsida.

Solen ger oss energi
Kontrasten till förra årets decembermånad är
stor. Omkring 10 plusgrader under årets
kortaste dagar kan jämföras med runt
20 minusgrader förra året. Att vi i år har en
varm julhelg beror knappast på att antalet
soltimmar skiljer sig mot föregående år. Det
varma vädret och snöbristen har däremot
gynnat produktionen av solel i hembygdsföreningens solceller på skolgården.
Årets produktion
Elproduktion från starten den 3 september till och
med december har skett utan driftavbrott och kan
summeras till 867 kWh. Det mesta av den elen
har användas direkt i skolan t.ex. för att driva
värmepumpen i källaren. En tredjedel av elen har
inte kunnat användas i samma stund som den
producerats och har därför matats ut på elnätet.
Från och med årsskiftet så har hembygdsföreningen tecknat ett elavtal som kommer att ge
bra betalt för den överskottsel som levereras ut på
elnätet. Avtalet är på 5 år och kommer att ge mer i
ersättning för den el som levereras till elnätet än
den som föreningen behöver köper.
kWh

Så här års så blir det också ström av det ljus som
kommer från molnen på himlen - som solen i sin
tur lyser på. I skuggan av träden så är det faktiskt
så att en del av de molniga dagarna i december
med ljusa moln ger mer elström än dagarna med
klarblå himmel och solsken.
Snö följt av minusgrader stoppar däremot
elproduktionen. Efter ett snöfall den 17 december
så blev solcellerna övertäckta i 5 dagar innan
plusgrader gjorde att snön rutschade av taket dan
före dopparedan. Som väntat så är december
ingen bra månad för solel och sammanlagt så
uppnås 22 kWh – vilket kan jämföras med årets
bästa månader då det ska bli omkring 1 000 kWh
solel. En riktig bra dag på sommaren kommer att
kunna ge bortåt 40 kWh.

Solel i december
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När solen står som lägst
Så här års så är det inte någon större mängd
elström som produceras. Dagarna är korta och
solen står lågt bakom träd och byggnader.
Skuggan från träden kan ge intryck av att vara en
klar nackdel. Men skillnaden mot en placering
med helt fri sikt mot söder är inte så stor, ca 10 %
mer el skulle kunna produceras under ett år om
inget skymde solen fyra av årets mörka månader.

Bidraget för solel
Det statliga bidraget för solel har förlängts till och
med år 2012. Ytterliggare 60 miljoner kommer att
fördelas. Bidraget är nu mera på 45 % i stället för
60 %, eftersom priserna på solceller har sjunkit.
Många står i kö för att få bidraget men förhoppningsvis kan det nu fördelas på flera.
Text: Bernt Forsberg

Tjejträffarna startar igen
onsdag 18 januari klockan 19.00
Ta med ett handarbete och många idéer till vårens program som
vi planerar under kvällen.

Studiecirkeln ”Vinön förr”
fortsätter sin verksamhet
lördag 21 januari
klockan 14.00
i Vinöns skola.
Alla hälsas hjärtligt välkomna!

VINÖNS NYA TRÄFFPUNKT
Från och med januari – under bibliotekstid - har jag tänkt servera söndagsfika till
självkostnadspris detta för att vi ska få en möjlighet att träffas och sitta ner och
prata en stund.

Vinöns bibliotek har öppet söndagar klockan 16 – 17.

Välkomna!
Yvonne

Ett axplock av böcker och ljudböcker
som just nu finns på Vinöns bibliotek

Per Schmidt, som är bibliotekarie i Odensbacken, är mycket duktig på att
sända ut intressanta böcker och ljudband, både äldre och nyutkomna, till
vårt bibliotek. Kom nu på söndagseftermiddagarna och välj och vraka så
du har underhållning under veckorna.
Det finns romaner, deckare, faktaböcker, kokböcker av olika slag mm.
Även för barn finns både böcker och ljudböcker.

Staffan Ekegren &
Lasse Persson

Fångad av gös

Från sjöbotten till matbord Det finns
många sätt att fånga vår tid.
Författaren Staffan Ekegren och
fotografen Lasse Persson gör det
genom Hjälmargösen. Den första
insjöfisk i världen som blivit
miljöcertifierad. Gösens väg från
sjöbotten till matbordet.

Claes Grundsten

Sveriges
nationalparker

En storslagen resa genom Sveriges
alla nationalparker – från kustens
öar via skogar och odlingslandskap
till vidsträckta fjällområden. En
praktbok ... fotot är i världsklass

(Det Bästa)

Världens
märkligaste
platser

Mystiska platser, gamla och av
modernare snitt, naturliga och
tillverkade med historiska eller
övernaturliga undertoner, har under
århundradenas lopp väckt
människors nyfikenhet och ökat
deras insikt. – Intressant läsning och
många fina bilder.

Jean M Aurel

De målade
grottornas land

Äntligen fullbordas en av vår tids
största boksuccé. För 30 år sedan
kom ”Grottbjörnens folk” och Aylas
öde har sedan dess trollbundit
miljoner människor över hela
världen

Eva Franchell

Väninnan
Rapport från
Rosenbad

Intressant bok om Anna Lindh och
sossetoppen. Rena gottebutiken för
den som vill studera verkliga
exempel på maktspel och
gruppdynamik.

Geraldine O’Neill

”Tara Flynn”
”Allt du kunde
önska, Tara”
”Lyssna till ditt
hjärta, Tara”

Tre böcker om en irländsk
familjesaga. Första boken är en
dramatisk och gripande bok om mod
och ambitioner, om kärlek, vänskap,
med en oemotståndlig hjältinna i
centrum. I sista boken är det tidigt
60-tal och världen förändras. För
Tara Flynn, som växte upp under
fattiga förhållanden i den lilla
irländska byn Ballygrace, har tiden
rusat iväg. Hon är nu en vacker, ung
kvinna som driver ett litet pensionat
i England, men vägen dit har varit
kantad av både glädje och smärta.
Hon har mött stor kärlek och
bottenlös hjärtesorg, hon gifte sig
med och förlorade en älskad man,
men hon har också fått många
trogna vänner.

Fabrikör
Liljeroos
luftskepp

När kommundirektör Hemmi Elstelä
med sin magnumrevolver i handen
fyrar av startskottet för ett
sprinterlopp väcks en slumrande
tävlingshunger plötsligt till liv inom
honom. Han sätter själv av i full
karriär, iförd grå kostym och
spikskor. Hemmi vinner loppet, men
förlorar sitt arbete. Ingen skada
skedd, tycker Hemmi som snart
hittar ett nytt jobb vid traktens
tegelfabrik, som den visionäre
fabrikör Liljeroos högra hand.

Nattfåk

Nattfåk är en blandning av
kriminalroman, spökhistoria och
släktdrama med originella
karaktärer, fängslande miljöer och
en lika mörk som spännande
handling.

Ljudböcker
Arto Paasilinna

ca 9 timmar

Johan Theorin

ca 13 timmar

påminner om att kaffetårtor och smörgåstårtor
kan beställas som tidigare
Tel 070 - 239 02 11
Sten

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

FÄRSKA
VINÖÄGG
finns att köpa hos

Peter och Carina
Tel 019 - 44 80 33

ÄGGTOAST
4 port
4 rostade vita brödskivor
1 kruka rucola- eller romansallad
4 tunna skivor kallrökt lax
4 helpocherade ägg
4 tsk lax-, stenbits- eller löjrom
Sås
2 dl lätt crème fraiche
1 msk riven pepparrot
1 krm nymald svartpeppar
2 krm salt
Gör så här
Rör ihop ingredienserna till såsen. Pochera
äggen och låt dem svalna. (Slå upp i en
kokbok om du inte vet hur man gör.) Täck
bröden med sallad och laxskivor. Lägg på
äggen och toppa med sås och rom. Servera
som nattmacka med svalt öl.

tryffelolja eller muskot
salt, svartpeppar
4 ägg
Gör så här
Skölj och ansa champinjonerna. Klappa dem
torra i en handduk och skiva dem. Skala och
hacka löken. Stek champinjonerna tills
vätskan har ångat bort. Tillsätt smöret och
löken och fräs alltsammans tills svampen har
fått färg och löken är mjuk. Blanda ner
spenaten och stek ytterligare ett par
minuter. Smaka av med lite tryffelolja eller
muskot samt salt och peppar. Fördela
blandningen i fyra kokottformar. Knäck ett
ägg i varje form. Grädda i ugnen 12–14
minuter tills vitan har stelnat och gulan har
börjat stanna men fortfarande är rinnande.
Ta ut kokotterna och mal över lite
svartpeppar före servering.

ÄGG MED LAXRÖRA
6 port
6 ägg, gärna Vinöägg
150 g varmrökt lax
1 dl crème fraiche
1 msk hackad dill
1 msk citronjuice
½ tsk salt
nymald svartpeppar
dill till garnering
Gör så här
Koka äggen i ca 7-8 minuter. Spola dem kalla
och skala dem. Ta bort skinnet från laxen
och smula ner fisken i en bunke. Mosa lite
med en gaffel så den blir finfördelad.
Tillsätt crème fraiche, dill, citronjuice, salt
och peppar. Blanda allt till en jämn smet och
låt den stå kylen lite före servering. Dela
äggen och lägg upp på ett serveringsfat.
Klicka på lite av röran och toppa med lite dill.

MOUSSELINEOMELETT
Ett gammalt recept på en god omelett värt
att plocka fram igen!
4 port
4 ägg
2 msk grädde
1 krm salt, ev lite vitpeppar
½ msk smör
Till: svamp-, spenat- eller skaldjursstuvning
Gör så här
Skilj gulor och vitor. Blanda samman gulorna,
grädde och kryddor. Vispa vitorna till hårt
skum och vänd försiktigt ner dem i
äggblandningen. Bryn fettet ljusbrunt i en
stekpanna. Häll i äggblandningen och grädda
omeletten på svag värme tills den nätt och
jämnt stelnat. Lägg upp den varma fyllningen
på ett fat och stjälp över omeletten.
Variation. Blanda ner 2-4 msk riven smakrik
ost i äggblandningen.

ÄGGKOKOTT MED SPENAT
Om man är färre eller fler än fyra är det
bara att halvera eller fördubbla. Det behövs
en ugnsfast form på ca 1 1/2 dl per person.
4 port
Ugn 200°
200 g champinjoner
1 liten gul lök
1 msk smör
1 påse småbladig spenat à 150 g

KÖTTFÄRSOMELETT I UGN
Lättlagat i ugn.
4 port
Ugn 200°, 225°
Fyllning
400 g köttfärs
salt och peppar
2 vitlöksklyftor
1 gul lök
3 msk vatten

1½ msk tomatpuré
timjan
Botten
4 ägg
1 dl valfri grädde
2 msk smör
1 tsk oregano
Täcke
2 dl riven ost
1 dl valfri grädde
½ dl crème fraiche
10 cocktailtomater
Gör så här
Hacka lök och vitlök och bryn i stekpanna.
Tillsätt köttfärsen och bryn tills den är
genomstekt. Salta och peppra. Häll i vattnet,
tomatpurén och hackad färsk timjan och låt
puttra tills vätskan kokat bort. Vispa äggen
med grädde och oregano och häll i en smörad
gratängform. Grädda i ugnen i cirka 8-10
min. Ta ut och lägg på fyllningen. Höj värmen
till 225. Fördela köttfärsen i formen. Blanda
grädde, crème fraiche och ost i en separat
bunke och häll smeten över köttfärsen.
Fördela skivade cocktailtomater över
omeletten. Grädda ca 10 minuter eller tills
osten smält och den fått lite färg.
PROVENCALSK GRÖNSAKSGRATÄNG
4 port
Ugn 175°
500 g zucchini
500 g plommontomater eller annan sort, ca 8
2 silverlökar (annan lök går också bra)
4 vitlöksklyftor
olivolja
1 kruka basilika
½ kruka timjan
5 ägg
1 dl riven stark ost
salt, peppar
Gör så här
Skala lök och vitlök, stek dem mjuka i
olivolja. Hacka örterna. Skiva zucchini och
tomat i 1/2 cm tjocka skivor. Smörj en
ugnsfast form och lägg ett lager zucchini
och tomat i botten, varva sedan sorterna.
Lägg på den brynta löken och häll över
hälften av örterna, salt och peppar. Fortsätt
att varva resten. Knäck äggen, salta och
peppra och lägg i resten av örterna. Vispa

äggen lät, blanda i den rivna osten och häll
över grönsakerna, grädda i ugnen ca 60
minuter. Äts ljummen eller varm.
FATTIGA RIDDARE
Även våra yngre läsare kanske vill bjuda på
något gott! Recept och bild är hämtade ur
boken ”Kokbok för små kockar”.
4 port
Det här behöver du:
socker
malen kanel
8-12 skivor vitt bröd
smör
3 ägg
6 dl mjölk
salt
3 dl vetemjöl
Gör så här
Ta fram en stekpanna.
Gör pannkakssmeten så här:
Börja med att blanda mjöl och salt med
hälften av mjölken. Rör och vispa tills
smeten blir slät och klimpfri. Knäck äggen,
vispa ner dem och häll i resten av mjölken.
Sätt stekpannan på spisen. Lägg i en klick
smör. Ta en skiva vitt bröd. Doppa ner den
helt i pannkakssmeten och lägg den i
stekpannan när smöret börjar fräsa. Stek
brödet i några minuter på varje sida. Lägg
upp den stekta riddaren på en tallrik och häll
på ordentligt med kanel och socker.

Det nya året inleder jag med äggrecept av olika slag.
Ägg är ju ett livsmedel som är användbart till det
mesta – förrätter, huvudrätter, desserter, bakning
mm. Omelett och pannkakor av olika slag förekommer
hemma hos många men vad gör man mer av de fina
Vinöäggen? Några förslag kommer här men det finns ju
så otroligt mycket annat, t ex spaghetti carbonara
(snabblagat och enkelt), tortilla (spansk omelett med
bl a potatis – urläckert!), frittata (italiensk omelett mycket inne just nu) för att inte tala om gubbröra,
solöga, skånsk äggakaka, en mjuk och len äggröra
med gott tillbehör eller något så enkelt som en
sillsmörgås med hårdkokt ägg.
Lycka till i köket!
Christina J

Fotvård
Inga-Lill Sevefjord, medicinsk fotterapeut,
kommer till Vinön
tisdag 24 januari
Tidsbeställning: tel 019-13 66 04 eller
070-557 48 03

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

Elisabeth Behr, zon och massageterapeut,
kommer till Vinön nästa gång

onsdag 1 februari
Boka tid på
tel 070 - 399 58 08, tel.tid 8.00 - 9.00
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14.00 Cirkeln ”Vinön förr”
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Fotvård - Ingalill Sevefjord
19.00 Tjejträff

TIDSBESTÄLLNING 070-557 48 03

Beställ mat!

Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!
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Februari

H M Konungens namnsdag

10.00 Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt Kaffe
16 -17 Biblioteket öppet
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Zonterapi och massage - Elisabeth Behr - TIDSBESTÄLLNING
19.00 Tjejträff

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

