


 

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 

BLI MEDLEM I FÖRENINGEN! Medlemsavgiften för 2021 är 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…  

Mellan hägg och syren!  

I år stämde detta uttryck. I skrivandes stund har  
det börjat ”snöa” från alla häggträd och syrenerna 
knoppas. Häggarna har blommat väldigt kraftfullt 
och länge, så fantastiskt  vackert men ack så jobbigt 
för alla allergiker. Äppelträden ser ut att blomma 
rikligt och kanske blir det ett riktigt äppel-år i år. 
 
Maj månad har bjudit på alla sorters väder, ett regnväder som ledde till sjöar på gärdena. 
Sommardagar när shorts och linnen fick letas på. Det brukar komma många grupper till Vinön 
under denna månad. Men i pandemitider har vi mest sett till mindre grupper som vandrar eller 
cyklar. Några skolklasser har kommit och familjegrupper har synts till på lekplatsen lite då och då 
med sina barn.  
 
En vanlig fråga när man möts är om du har fått din första eller andra spruta. Var ligger du i 
vaccinationsfasen? Och hur många veckor ska det gå efter sista sprutan innan man kan träffa 
flera än de närmaste? Den 1 juni kommer nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, 
några lättnader för olika sammankomster. Men det blir ännu en pandemisommar och det gäller 
att fortsätta att hålla distans och tvätta händerna noga och ofta.  
 
Läs i detta Ö-blad om årsmötet med en ny styrelse, om Sjöräddningssällskapets flytande stations-
hus, om satsningar på nyföretagande på ön och mycket annat. Från Ö-bladets redaktion önskar vi 
er alla en fin försommar! 
 
Eva Widlund, månadens redaktör 
De flesta foton kommer från mig och några från Rosie, Christina, Maj, Rikard och Tomas J. 

 
Ö-bladet är en medlemstidning och den delas ut till medlemmar som har postlådor med tydligt namn på.  
Det går även att få den som e-post om man har anmält sin e-postadress till o-bladet@vinon.se. 

mailto:o-bladet@vinon.se
mailto:obladet@vinon.se
http://www.vinon.se/
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Vinöns kultur- och hembygdsförening 

information i juni 
 

Årsmötet  

blev framflyttat till 29 maj på grund av rådande coronarestriktioner och hölls på 

Värdshuset uteservering även i år. Det är ju allt fler som är vaccinerade och årsmötet 

avslutades med en gemensam sång till ”sprutans lov” skriven av Peder Sandahl som 

var mötesordförande.  

Birgitta Åberg Andersson, Filip Eriksson och Rita Tammerman-Eklund avgick ur 

styrelsen. 

 

Nya styrelsen i VKHF ser ut som följer: 

Ordförande: Lars Eklund 

Vice ordförande: Åsa Ödman 

Kassör: Mariann Karlsson 

Övriga ledamöter: Peter Carlbark, Tomas Zetterlöf, Rose-Marie Hellén,  

Fanny Hedin Hedenbäck, 1 vakant. 

Suppleanter: Ann-Mari Rhodin, Kim Mård 

 

Ett stort tack till alla som var med på städdagen eller i anslutning till den,  

Rosie har rapporterat om den längre fram i tidningen. 

 

Evenemang under sommaren: 

Midsommarfirandet är inställt även i år utifrån restriktionerna. 

Loppis i bersån i juli och Medlodikrysset i augusti hoppas vi kunna genomföra. 

 

Styrelsemöte 

Medlemmarna har alltid möjlighet att lyfta frågor/förslag till styrelsen, 

nästa styrelsemöte är söndag 20 juni. 
Föreningens E-postadress: hembygdsforeningen@vinon.se 

 

Vi önskar Er alla en GLAD MIDSOMMAR och  

en skön varm sommar med sol och lagom mycket regn! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hembygdsforeningen@vinon.se


Städdag vid skolan  

Vi var ett gäng som samlades vid skolan den 15 maj för att fixa med det som 

behövdes göras. Vi hade lite otur med vädret och därför kunde vi inte måla något. 

Flera medlemmar hade också jobbat innan städdagen men det fanns kvar att göra till 

alla. Det blev mycket gjort och stora och små hjälpte till efter sin egen förmåga!   

 

Stort tack till alla! 

/RoseMarie  

   

Årsmöte 

Södra Vinöns byalag har årsmöte den 13:e juni kl.14.00 vid skolan. 

Medlemmar hälsas varmt välkomna! 

 

Med vänliga hälsningar styrelsen genom RoseMarie! 



Vinöns café – i skolhuset 

Sedan i mitten av maj har vi haft öppet på helger och fortsätter  hela 

sommaren med bland annat sallader och bakad potatis. Självklart så 

har vi även matiga smörgåsar, glass och godis.  

 

Nationaldagen 6 juni, öppet 9-15 
Kom och sjung med i vår nationalsång när flaggan hissas vid 9.30! 

Vi säljer frukostpåsar som förra året, beställes på tel. 070-425 31 13 
 

SKAFFERIET i caféet ska fyllas på 
Kom gärna med förslag på vad som ska finnas. 
Vad vill ni kunna handla här? 

Sommaröppet 
Fr.o.m. den 19 juni ÖPPET dagligen kl. 10-17, 

utom lördagen den 12 juni då vi har stängt. 

Vi hoppas att vi får en underbar sommar på 
Vinön tillsammans med er! 

Familjen Wilhelmsson 

 

 

Det kom ett mejl från Gunilla Blomé, som tillsammans 
med sin familj bodde i det stora vita huset utmed vägen 
på norra sidan av ön - tillbaka i tiden. Gunilla har också 
under flera år bidragit med sina kåserier om Vinön i  
Ö-bladet. Nu handlar det om hennes Hjälmarsnipa. 
 
Bilden från norra stranden fotograferades av Olle Blomé 1945. 
 

Överlåtelse 

Vår snipa, byggd av Allan för Hans Århammar 1953, har varit i vår ägo 

sedan 1991. Efter mycket glädje och en hel del omsorg, vill vi nu 

skänka snipan tillbaka till någon på Vinön som är villig att ta hand om 

den och ge den fortsatt liv efter två år på land (täckt). Snipan, av ek, 

med dito tofter och durkar och roder har två årpar. Kan hämtas hos 

oss här i Vallentuna. Mycket roligt har vi haft – deltagit i Strömmings-

rodden, Mjölkrodden m.m. men nu är den för tung för oss. 

Svar till: Gunilla Blomé 0760 960653  gunillablome3@gmail.com 
 

Sjörövarbilden är från Mjölkrodden på Trälhavet. 

mailto:gunillablome3@gmail.com


Om vår vingård 

Tanken på en vinodling började smyga 

sig på, och plötsligt uppstod lite olika 

möjligheter att ta ledigt från jobbet ett 

tag för att fundera på och sätta igång 

vinodlingen lite mer ordentligt. Sagt 

och gjort startade jag ett företag, där 

jag också säljer fisk och kräftor. 
 

Jag har varit ledig från jobbet från september till och med april, och under den tiden har jag 

gått en kurs på SLU Alnarp i frukt-, vin- och bärodling, och planerat de första 0,3 hektaren. 

Sedan tjälen gick ur jorden har vi (främst Johan) grävt djupa diken i åkern för att rötterna 

ska kunna leta sig förbi plogsulan, sedan har vi skyfflat ner ull, hästgödsel biokol och svamp-

hyfer (som ska bilda mykorrhiza med rötterna), burit sten, skyfflat igen dikena, satt stolp, 

hämtat plantor i Skåne, planterat 1000 vinplantor och snart är all tråd i spaljéerna dragen. 

Sista plantorna blev klara dagen innan jag började jobba.  Det gick! Sedan är det bara 

ogräsrensning, stödpinnar och lite annat kvar, men det hinns nog med det också. 
 

Vad är det för druvor vi odlar? Det är Solaris, en sort som är motstånds-

kraftig mot mögel och den vanligaste sorten för kommersiell vinodling 

i Sverige. Om några år räknar vi med att komma igång med vinproduk-

tionen. Vinodlingen i Sverige ökar ganska kraftigt nu, och idag finns det 

nog ett trettiotal aktiva vingårdar på mellan 0,5-15 ha. Sedan finns det 

fler som är i startgroparna som vi.  
 
 

2023 ska vi sätta några rader äpplen, till att börja med blir det Cox orange och Amorosa. Och 

även om jorden är bar i år för att få bort kvickrot och annat, kommer det framöver att bli mer 

blommor och miljöer för insekter. Mer om det en annan gång! 
 

Ett stort tack till alla som har bidragit med glada tillrop, ull, maskinuthyrning, transporter, 

hästskit, plantering, hålgörning, svetsning och annat. Ni har alla en del i att vi har kunnat ro 

hem detta.  /Åsa Ödman 

 

 

Sugen på gös? 

Kom förbi gröna sjömärket mitt på ön eller slå en signal! 

Välkommen! 
 

0703 100 654 Åsa  



Bok-tips!  En mysig sommardeckare: 

Dead Line-serien 
 

Utan att avslöja onödigt mycket av handlingen i Carl V Anderssons 

bokserie kan jag nämna att det både finns drag av Bo Baldersons 

Statsråd i en av huvudkaraktärerna och att Stieg Larssons tidskrift 

Millenium har bytt namn till Dead Line. Den fiktiva men granskande och samhällskritiska 

periodican vars redaktion är centrum för händelserna i bokserien som hittills omfattar 

titlarna ”Bekännelse på dödsbädden” och ”Statsministerns närmaste man”. Men mer är att vänta 

eftersom den samhällsinriktade journalisten C V Andersson kontrakterats av Storytel och jag klagar 

inte för det är bra drag i berättandet och till och med lite humor emellanåt till skillnad från Stieg 

Larssons böcker, ja med undantag av den oavsiktliga blamagen att skriva in Paolo Roberto som 

Sahlanders hjälte-sidekick då. 
 

Precis som i Östergrens konspirationstrilogi (Gentlemen, Gangsters, Renegater) så finns det ett 

hemligt nätverk eller en organisation som kontrolleras av statsmakten och förutom att ägna sig åt 

påverkanskampanjer med skumma metoder och i likhet med Guillous Clarté infiltrera viktiga 

samhällsfunktioner är agenterna också trovärdigt gestaltade människor. Ett par av dessa kommer 

den oerfarna och ständigt påtända reportern Lina på spåren, eller om det är tvärtom… 
 

Glädjande för oss vinöbor finns det dessutom en tredje parallellhandling (det flamboyanta 

statsrådet är den första) som utspelar sig i Läppe i form av ett ouppklarat mord med påföljande 

justitiemord. Inget remarkabelt i sig (i de två första böckerna) men bra mycket bättre skrivet än 

exempelvis Anna Janssons saknade dotter i Hampetorp. Trovärdigheten i skildringen ger tyngd åt 

böckernas i övrigt fantasifulla historier. 
 

Det är inte stor litteratur som ger insikter man bär med sig livet ut utan pulp-fiction när den är som 

bäst. Lättsmält och njutbar med bra driv och språk. Trevlig sommarläsning om man så vill!  
 

Johan Nilsson  
 

PS: för den som är less på samtidsrealism kan jag istället rekommendera 

Strugatskij: The dead mountineers inn Lapidus: Paradis city 

Stanislaw Lem: Fiasko    Andy Weir: Projekt Hail Mary 

Niemi: Svålhålet    Anders Fager: Kaknäs sista band  

 

 

 

Kallelse till årsmöte Norra Vinöns Byalags ekonomiska förening 
30 juni kl 14 i Johans trädgård 

 

Sedvanligt årsmötestugg och i tid inkomna motioner samt kaffe på det, 

Välkomna!  Johan Nilsson, ordförande 



Vinöns Strandservering & Nygårds Rökeri och Delikatesser 

Kiosken är belägen på Vinöns Norra badplats. 

Det finns en liten serveringsyta intill kiosken där man kan sitta och avnjuta en 
enklare lunch och titta ut över vattnet. Man kan även bära med sig sin mat till 
sin filt där hela familjen kan bada och leka. Vi serverar glass, kaffe och dricka. 

Varmkorv med bröd, toast, räksmörgås och ciabatta med laxröra. 

Här finns även turistinformation och broschyrer. 

I vår kiosk säljer vi även räkor och varmrökt lax från vårt eget rökeri  
här på Vinön. Laxen röks i vår vedeldade rök.  

Laxen är miljömärkt ASC www.wwf.se /Fiskeguiden. 

Kiosken är endast öppen under badsäsong.   

 

       Nygårds Rökeri och Delikatesser 

 

  

 

          För beställning av lax: 

         070 8164963 eller 073 9400061 
 

Facebook: 
Vinöns Strandservering, Nygårds Rökeri och Delikatesser 

www.nygårds.se  

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
  

Fasadmålning och fönsterrenovering 

Jag utför fasadmålning och enklare fönsterrenoveringar. Jag har F-skatt 

och erbjuder ROT-avdrag. 

Mina kontaktuppgifter: 

Julia Ekblad Andersson 

tel: 079-343 69 19 

mejl: julia.ekblad-andersson@hotmail.se 

 

Jag jobbar som sjuksköterska på halvtid, och är därför inte tillgänglig alla dagar. Om 

jag inte svarar på telefon så är det bara att lämna ett meddelande så hör jag av mig 

så fort jag får tillfälle. 

 

http://www.wwf.se/
http://www.nygårds.se/
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Ny färjeturlista  

från 2021-05-16 
 

Vinöleden 

 
 

I början av säsongen gäller sommarturlistan bara vissa dagar så det gäller att se upp. 
Bästa informationen om färjetrafiken till och från Vinön får man på Trafikverkets 
hemsida. Vinöleden - Trafikverket 
 

Sommarturlistan gäller dagligen under perioden 21 juni till 15 augusti. 

Sommarfärjan gick under maj sönd 16 maj, sönd 23 maj och sönd 30 maj. Under 
början av juni går den sönd 6 juni, sönd 13 juni, fred 18 juni, lörd 19 juni, sönd 20 
juni, och sen dagligen. I slutet av sommaren går det sommarturer under senare 
delen av augusti och början av september: fred 20 aug, sönd 22 aug, sönd 29 aug 
samt sönd 5 sept och sönd 12 sept.  

På Trafikverkets hemsida finns turlistan som en pdf. (www.trafikverket.se)  
Den går även att hitta på Vinöns hemsida www.vinon.se 
 

Ett annat bra sätt att se när färjan ska gå, det är att gå in på Trafikverkets hemsida och klicka på Vägfärja. 
Då kommer en karta upp. Klicka på Vinöleden och aktuella tider listas då med tider från och till både 
Hampetorp och Vinön.  

TIPS: Beställ störningsinfo på sms – på Vinöledens webbplats. 

Under perioden 1 juni-15 augusti gäller förtur för den som är bofast eller har fast arbete på Vinön och 
nyttjar färjan under större delen av året. 

 

En hälsning från en grannö 

Det finns över tusen öar i Hjälmaren, olika stora 

visserligen men ändå så är det faktiskt väldigt 

många öar. På en av dessa öar finns Anders och 

Mari Hjälmarö, som vid ett av våra besök jobbade 

i sitt trädgårdsland. De bor på Tockenön så ofta 

de kan och trivs i detta lite vilda och vackra 

landskap. Några andra som trivs här är Ture med 

kompisar som är på sommarkollo.  De mår bra i 

det höga gräset med utsikten mot Vinön.  /Eva                          

 

https://www.trafikverket.se/vinoleden
http://www.trafikverket.se/
http://www.vinon.se/


Öppet på värdshuset i juni 
 

Öppet torsdag – söndag   
i början av månaden  

torsdag 3 juni 12-18 torsdag 10 juni 12-18 
fredag 4 juni 12-18 fredag 11 juni 12-18 
lördag 5 juni 12-22 lördag 12 juni 12-22  
söndag 6 juni 12-18 söndag 13 juni 12-18 
 

Öppet dagligen från och med den 14 juni 

måndag, tisdag, torsdag 12-20 
onsdag, fredag, lördag 12-22 
söndag 12-18 
 

OBS Köket stänger mellan kl 16-18 alla dagar  
som vi har öppet till 22. 
 

Program, se annonsrutan här intill! 

 
Aktuell information – Vinöns Värdshus 

Facebooksida och hemsida www.vinonsvardshus.se   

Väl mött! Mari Stenbom med personal  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Mari och Lotta förbereder för en lunch utomhus. 

http://www.vinonsvardshus.se/


Hantverksboden intill Vinöns Värdshus 

I Hantverksboden finns textilier, trasmattor, posters, vykort, smycken, betongkonst, 
keramik, doftljus, saft, sylt och olika marmelader. Ibland finns också färska ägg. 

Här kan du även köpa Vinöboken, om husen på ön och dess historia, där pengarna går 
till Cancerfonden samt vykort med bilder från ön. 
 

Aktuella öppettider hittar du på Facebooksidorna ”Vinöns Värdshus” och ”Vinöns anslags-

tavla”. Om det är stängt kan du alltid försöka ringa till Christina 0703 547 654 eller Birgitta 

073 290 50 20, så gör vi det bästa för att hjälpa dig. 
 

Välkomna!  

önskar Birgitta, Christina, Lena och Monica 
 

 

 

 Hyr cykel på Vinön! 
 

 Förboka gärna, då kan du lämna bilen vid färjeläget i Hampetorp  
 och vara säker på att du har en ledig cykel på ön.  

 

Bokningen är giltig först när du betalar via 
Swish till Vinöns kultur- och hembygds-
förening på nummer 123 396 25 29.  

 

Förbokning - kontakta Margareta Fahlander på 070-896 89 33. 

Det kommer att finnas ett antal cyklar vid välkomstskylten till Vinön nära Vinöns färjeläge 

samt vid Norra badet. Om dessa cyklar är upptagna, kontakta Birgitta Åberg Andersson på 

telefon 073-290 50 20, så får du besked om några av våra övriga cyklar är lediga och var de 

kan hämtas. Det finns två cyklar med barnsits, ta med barnens cykelhjälmar. Vuxenhjälmar 

finns att låna. 

Kostnad: 

Heldag/cykel, 100:- 2 dygn/cykel, 200:- 
Halvdag/cykel, 50:- Cykelkärra, 50:- 



   

 

Det flytande stationshuset 

Vissa av er kanske observerade att det röda 

flytande stationshuset låg vid Stenören i ett par 

dagar. Anledningen var att XL-bygg skulle komma 

på besök och i samband med det lämna tillbaka 

stationshuset till sjöräddningsstation Hjälmaren.  

Det var i höstas som vi i egenskap av vinnare av  

XL-hjälpen 2020 lämnade över en husbåt till  

XL-bygg, och nu då har fått tillbaka ett flytande 

stationshus. Resultatet är över alla förväntningar! 

Utöver vår huvudsponsor XL-bygg har vi flera andra 

sponsorer, av vilka tre faktiskt har anknytning till 

Vinön. Under överlämningsceremonin så serverade 

Mari på Värdshuset wok i små träbåtar, och istället 

för att klippa ett band så klipptes en tumstock av 

med hjälp av en bultsax. En milstolpe i 

Sjöräddningssällskapet Hjälmarens historia. 

Nu är det flytande stationshuset bogserat till 

Hampetorp där elektriker och rörmokare  

ska slutföra det sista. 

En officiell invigning hoppas vi kunna hålla framåt 
hösten, när pandemin har släppt sitt järngrepp  

om vardagen. 

Rikard, SSRS Hjälmaren 

 



 

Det flytande stationshuset kan ligga på olika ställen. Vid ett larm kommer sjöräddarna springandes in i 

stationshuset från en brygga, byter snabbt om och ut på nästa sida till en a v båtarna, som snabbt åker 

iväg på sitt uppdrag. En sådan utryckning visades nu upp och filmades av XL-hjälpen. 

 

         
I stationshuset finns även mötesrum med köksavdelning och en sovhytt.  

      
Från en husbåt för ett år sedan till ett flytande stationshus, förvandlingen är imponerande! 

                  
XL-HJÄLPEN var på plats för att överlämna stationshuset till SSRS. 



Snittblomsodling 
 

Trädgårdskreatör är ett namn jag tycker passar bra som beskrivning av mig och 

mitt odlande.  Från både unga och äldre ställs ofta en fråga till mig om hur länge 

jag odlat och hur jag lärt mig att odla. 

 

Först och främst tror jag nog att vi alla har kvar en gnutta odlingsgener, så om vi vill 

odla så kan vi nog. Mitt liv har alltid innehållit någon form av odling var jag än i världen 

har befunnit mig. Krukor och frön är aldrig omöjligt att få tag! Att odla i ett 

trädgårdsland eller pyssla i rabatter var bland min familj för de flesta en angenäm 

fritidssysselsättning men även bidrag till levebröd för några av mina släktingar.  

När jag växte upp tillbringade jag mycket tid tillsammans med släktingar som odlade 

eller på andra sätt var skapande kreativa själar. Minnet av mina morföräldrars vackra 

välskötta jordgubbsland kommer aldrig att försvinna  hos mig och min jakt pågår efter 

att hitta lika odlingsvärda och smakrika saftiga jordgubbar som hos dem. Även 

blommor var en del av odlandet  för att inte glömma bort krukväxter som vårdades 

ömt till skillnad mot idag när snittblommor och krukväxter blivit något som köps utan 

eftertanke vare sig hur de odlats eller hur de ska skötas. 

Vad jag odlat har under årens gång skiftat utifrån intresse och tid. 

De senaste tio åren har odlingsytorna ökats på och växthus och odlingstunnlar har 

tillkommit. Inspiration har jag fått från platser jag besökt. De första starka aha-

upplevelserna  var runt år 2000 med utställningar på Rosendals trädgård i Stockholm 

och Hedens lustgård i Göteborg. Odlandet har fram tills nu främst varit för enbart nöje. 

Förra säsongen var mina odlings-

bäddar fyllda med doftande 

luktärtor, zinnior i härliga starka 

färger och inte minst dahlior, vilka 

passade oerhört bra till snitt och 

skapandet av makalösa buketter. 

Att odla utan konstgödning och 

med förhoppning om att lämna  

så litet avtryck som möjligt med 

odlandet, det vill säga att vårda 

jorden och skapa förutsättningar 

för ett rikt mikroliv är en 

självklarhet för mig.  



Att vi ofta är angelägna om att grönsaker ska vara ekologiskt odlade är tankar som 

ändrat våra köpmönster de senaste decennierna. 

Däremot är vi inte lika medvetna konsumenter när det gäller handel med 

snittblommor och krukväxter. Hur många vet att de vackra rosorna med långa stjälkar 

oftast är odlade i växthus i Afrika där bekämpningsmedel och konstgödsel är en 

självklarhet.  Kanske är det så att vår moderna livsstil har kopplat bort oss från att leva 

i säsong med naturen och vi förväntar oss att kunna köpa långväga producerade växter 

oavsett det avtryck det lämnar i miljön. 

I mitt nystartade företag kommer jag att erbjuda närodlade, 

härodlade blommor i säsong.  Redan nu går det bra att beställa 

”fredagsbuketten” från mig. Har ni andra önskemål kring 

blomsterarrangemang så försöker jag lösa det. Senare i sommar 

kommer jag förhoppningsvis kunna erbjuda självplock av blommor. 

Ni hittar mer information om mina odlingar på Instagram @hemmapavinon 

Anna Lehman 

 

 

Kallelse till årsmöte 

Östra Vinöns  

Vägsamfällighetsförening  

har årsmöte söndag 20 juni 

i bersån vid skolan. 

Vi ses kl. 16.00! 

 

Jonas Andersson  

ordförande 

 

Kom så många som möjligt av er som ingår i samfälligheten! 

 



Boka övernattning på Vinön 

“Vita husets” Bed & Breakfast  

Alla årstider är vackra på Vinön, så vi håller vårt  

Bed & Breakfast öppet året runt. Här på sydöstra sidan  

av ön bor ni i ett eget litet hus med åtta sängplatser.  

Lakan, badlakan, frukost och städning ingår – självhushåll 

kan erbjudas om ni så önskar. Djur- och rökfritt. 

Boka på telefon 073-290 50 20 eller  

e-post birgitta.framtiden@live.se 

 

Vinöns Vandrarhem  

Vandrarhemmet finns på andra våningen i Vinöns värdshus 

och har tre separata sovrum samt gemensamt kök, toalett 

och dusch. Här är det tillåtet att ta med hund.  

Boka via Birgitta på telefon 073-290 50 20 eller  

e-post birgitta.framtiden@live.se 

 

Övernattningsstuga att hyra 

På skolgården finns en övernattningsstuga att hyra 

(dusch och toalett i skolan). Medlem i Vinöns kultur-  

och hembygdsförening 150:-/bädd och natt, för icke 

medlem 300:-/bädd och natt.  

Kontakta Yvonne Karlsson på telefon 019-44 80 57 eller 

073-928 04 05. 

 

Stuga på Norra Vinön  

Utmed stora vägen i norra byn finns denna 

välplanerade lilla stuga. Den har fyra bäddar, en 

våningssäng och en soffa med överhängande 

bädd. Stugan är smakfullt och personligt inredd 

med en köksavdelning och toalett med dusch. 

Bokning: Yvonne Karlsson 019-44 80 57 eller  

073-928 04 05. 



 
 

 

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 

 
Vi fortsätter i juni med promenader.  
Vi möts vid skolan tisdagar kl 13.30  
och vandrar sen vidare på Vinön. 
  
Ev en utflykt vid ett senare tillfälle? 

 
Varmt välkomna  

alla som vill! 

 

 

Filips Skogsentreprenad 

Utför trädfällning, röjning och 
gräsklippning. 
 
15 års erfarenhet av motorsåg och röjsåg. 
Innehar F-skatt, motorsågskörkort och 
ansvarsförsäkring. Rut-avdrag möjligt. 

 

Ved finns till salu. 
 

Kontakta  
Filip Eriksson 
 

tel: 076–7881938 

 



Trädgårdssidan juni  - Det är så härligt att odla! 

Jag har under några år fått lägga frölådan åt sidan för att koncentrera mig på studier 

och annat, men i år har jag kunnat så och gräva under våren och det är så härligt, jag 

känner en verklig odlarglädje! Nu är ju allt relativt, jag odlar ju inte lika mycket som 

många andra men jag jämför med mina egna odlingar de senaste åren och de har 

varit väldigt begränsade.  

Under våren såg jag ett avsnitt av Vetenskapens värld där forskare menar att 

växternas ”intelligens/hjärna” sitter i rötterna och framför allt längst ut i rotändarna 

där näringsutbytet sker. Så nu är jag väldigt försiktig när jag skolar om växterna 

eftersom jag inte vill skada plantan, vem vet, jag kanske kommer att få växter som 

fungerar sämre eftersom jag har skadat rötterna? Men å andra sidan brukar ju 

växterna klara av att man planterar om dem.  

Växter behöver bra jord, vatten, ljus och näring. Att få till allt det där i rätt 

proportioner det är det som är utmaningen. Jag tror att det viktigaste och kanske det 

svåraste är att få till en bra jord. Där jag odlar är det mest sand på sina ställen är det 

rött grus. Marken släpper igenom vatten och näring väldigt lätt, vilket är bra på ett 

sätt men det kan också vara frustrerande att varje eller vartannat år behöva gräva 

ner ensilagerester, kompost och numera bokaschi-kompost, för att två år senare inse 

att det mesta har försvunnit och gruset är kvar. Men där man har lyckats med att få 

upp en relativt bra mullhalt där behövs det bara tillskott av ensilage och kompost var 

tredje eller vart fjärde år.  

Med en bra jord kommer också väldigt mycket ogräs. När jag tycker att jag har fått till 

en bra jordstruktur så kommer också ogräs. Jag tycker det är så roligt att odla men 

kan bli oerhört frustrerad över rotogräs som kirskål och kvickrot. Jag läser fyndiga 

kommentarer om att man minsann kan äta kirskål och jag har provat men var inte så 

förtjust i smaken och jag tror att jag skulle behöva mata 

en elefant i en vecka för att göra mig av med all kirskål 

som växter. Kirskålen har vissa förmildrande drag, när de 

blommar på sommaren är de väldigt uppskattade av 

bland annat guldbaggar och de är ju faktiskt fina.  

Jag känner mig också väldigt inspirerad av alla på ön som 

är så duktiga på att odla, det är så roligt att se hur allt 

växter! Men att ha tre pelargoner på trappen räcker för 

att känna odlarglädje och göra förbipasserande glada! 

 

Hälsningar RoseMarie! 



POTATISSALLAD MED VARMRÖKT LAX 

OCH SPARRIS 

4 port 

1 kg färskpotatis, små 

2 – 3 dillkvistar 

3 ägg 

250 g grön sparris 

150 g salladsärter 

8 rädisor 

60 g småbladig spenat 

400 g varmrökt lax, gärna från Nygårds 

Rökeri och Delikatesser 

Picklad gurka 

2 dl vatten 

1 dl srösocker 

½ dl ättikssprit, 12% 

2 tsk gula senapsfrön 

1 gurka 

2 – 3 dillkvistar 

Dilldressing 

100 g smör 

2 äggulor 

1 msk vitvinsvinäger 

2 tsk dijonsenap 

½ dl rapsolja 4 msk hackad dill 

1 tsk salt 

1 krm svartpeppar 

Garnering: dill, citronklyftor 

Gör så här 

Picklad gurka: Blanda alla ingredienser utom 

gurkan i en skål. Rör om så att sockret löser 

sig. Skiva gurkan fint, gärna med mandolin, 

och lägg ner i skålen tillsammans med ett par 

dillkvistar. Låt stå ca 30 min. 

Dilldressing: Smält smöret under omrörning. 

Lår smöret bli lite lätt brynt men inte bränt. 

Vispa med elvisp äggulor, vinäger och senap. 

Tillsätt oljan i en fin stråle under fortsatt 

vispning. Tillsätt smöret under vispning. Tänk 

på att inte ta med bottensatsen på smöret. 

Tillsätt dill, salt och peppar. 

Skölj och skrubba potatisen, dela den om det 

behövs. Koka i lättsaltat vatten tillsammans 

med ett par dillkvistar. Ca 15 min, potatisen 

ska vara mjuk men med ett visst 

tuggmotstånd. Häll av vattnet och låt 

potatisen ånga av. Koka äggen ca 6-8 min, 

skölj i kallt vatten, skala och halvera. Bryt av 

den nedre delen på sparrisen och släng. Koka 

sparrisen i lättsaltat vatten ca 3 minuter. 

Häll av vattnet och spola sparrisen i kallt 

vatten och låt rinna av. Ansa salladsärterna 

ock koka i lättsaltat vatten ca 1 min. Häll av 

vattnet och spola ärterna i kallt vatten och 

låt rinna av. Ansa, skölj och skiva rädisorna. 

Ansa och skölj spenaten. Ta bort skinn och ev 

ben från laxen och dela i bitar. Blanda 

samtliga ingredienser på ett generöst fat och 

toppa med ägghalvorna Garnera med dill och 

citron. Servera med picklad gurka och 

dilldressing som tillbehör. 

Tips! Ta färdig hollandaisesås och blanda i 

dijonsenap och hackad dill. Blev gott till och 

lite enklare. 

 

UGNSBAKADE KYCKLINGLÅR MED 

POTATIS. 

4 port  Ugn 180º 

1 kg kycklinglår 

2 tsk paprikapulver, mild 

1 tsk paprikapulver, stark 

2 tsk salt  

3 msk olja 

1 citron, pressad saft 

1 vitlöksklyfta 

1 kg potatis 

1 stor kvist rosmarin 

250 g körsbärstomater  

1 rödlök i skivor 

Gör så här 

Lägg kycklinglåren i en skål. Tillsätt 

paprikapulver, salt, olja, citronsaft och 

pressad vitlök. Blanda runt med händerna. Låt 

marinera i 30 min. Skala potatisen och dela i 

bitar. Lägg potatis i botten på en ugnsfast 

plåt. Lägg på kyckling, rosmarin, 

körsbärstomater och lök. Häll över lite olja, 

gärna en god olivolja. Täck med aluminiumfolie 

och tillaga i ugnen 25 min. Ta bort folien och 

tillaga ytterligare 20 min. 

 

RÖD PESTOKYCKLING OCH FÄNKÅL PÅ 

PLÅT 

Att laga allt på en plåt underlättar i veckorna. 

Röd pestokyckling med fänkål på plåt är en 

smidig vardagsmiddags som kräver minimal 

passning. 

4 port Ugn 225º 

500 g kycklinglårfilé 

1 vitlöksklyfta 



100 g färskost, light (11 %) 

1 burk tomatpesto, (140 g) 

600 g potatis - fast 

2 fänkålsstånd 

1 kruka oregano 

olivolja 

salt och svartpeppar 

- nymald 

Tillbehör 

Ev salladsmix 

Gör så här 

Skala och pressa vitlöken och blanda med 

färskost, 2 krm salt och 1 krm peppar. Vik ut 

kycklingen. Krydda med ½ tsk salt och 1 krm 

peppar. Bred över hälften av tomatpeston. 

Klicka på färskosten. Rulla ihop kycklingen 

och lägg med skarven ner på en plåt med 

bakplåtspapper. Bred över resten av 

tomatpeston. Skölj potatisen i ljummet 

vatten. Skär den i tunna skivor, gärna på 

mandolin. Ansa fänkålen och spara dillen om 

det finns. Skär fänkålen i mindre klyftor. 

Blanda med 2 msk olja och lägg den på plåten. 

Krydda potatis och fänkål med 1/2 tsk salt 

och 2 krm peppar. Tillaga mitt i ugnen ca 25 

min, tills kycklingen är genomstekt och allt 

fått fin färg. Ta ut och toppa med oregano 

och fänkålsdill. Servera eventuellt med 

sallad. 

 

FÄRSPANNA MED CHAMPINJONER 

4 port 

En snabblagad rätt med köttfärs och svamp, 

kryddad med timjan. Servera pannan med en 

enkel morotssallad. Ny vardagsfavorit 

kanske? 

250 g champinjoner 

1 gul lök 

1 vitlöksklyfta 

1 msk smör 

400 g köttfärs 

1 tsk torkad timjan 

2 msk kalvfond 

1 msk japansk soja 

salt och peppar 

Sallad 

400 g morötter 

1 msk rapsolja 

2 tsk vitvinsvinäger 

Tillbehör: kokt ris 

Garnering färsk timjan 

Gör så här 

Ansa och skiva champinjonerna. Skala och 

hacka löken grovt. Skala och hacka vitlöken 

fint. Stek champinjonerna i en stekpanna tills 

vätskan kokat in. Tillsätt smör, lök, och färs, 

och fräs tills färsen är brynt och smulig. Lägg 

i vitlök, timjan, fond och soja, och låt det 

småfräsa ett par minuter. Smaka av med salt 

och peppar. Skala morötterna och hyvla dem 

tunt med potatisskalare. Blanda strimlorna 

med olja, vinäger, salt och peppar. 

Servera färspannan med kokt ris och 

morotssallad. Garnera med lite timjan 

 

KOLASNITT MED VANILJ OCH 

FLINGSALT 

Vanilj och flingsalt piggar upp dessa annars 

klassiska kolakakor. Fyll kakburken med 

läckerbitarna och ta med ut på picknicken. 

30 st Ugn 175°  

100 g rumsvarmt smör 

1 dl strösocker 

2 msk ljus sirap 

2½ dl vetemjöl 

1 tsk bakpulver 

½ tsk vaniljpulver 

2 tsk flingsalt 

Gör så här 

Vispa smör, socker och sirap smidigt med 

elvisp. Blanda mjöl, bakpulver och 

vaniljpulver, och tillsätt. Fortsätt vispa på 

låg- eller medelhastighet till en smulig massa. 

Arbeta sedan ihop till en smidig deg för hand. 

Dela degen i två delar och forma till avlånga 

rullar, ca 35 cm långa. Lägg dem på en plåt 

med bakplåtspapper, platta till rullarna något. 

Strö över flingsalt. Grädda i mitten av ugnen 

i 12–15 minuter, håll uppsikt. Längderna ska 

flyta ut, bli bredare och fint ljusbruna. Låt 

svalna lite och skär sedan längderna i sneda 

bitar innan de kallnar. 

 

 Så var det dags igen med nya och nygamla 

recept. I 20 år har vi ju hållit på med recept i 

Ö-bladet. Jag hoppas att några av dem under 

åren har blivit era favoriter. Vi började ju 

med gösrecept (se annan sida i detta nummer) 

och sedan har det bara fortsatt. 

Smaklig måltid önskar Christina J 

 

 



 
 

Christina Johnsson har under många år bidragit med recept till Ö-bladet. För 20 år sedan 

efterlyste vi olika gösrecept som presenterades i vår tidning. Här kommer ett par av dem. 

 

 
 

20 år med Ö-bladet – gösrecept från mars och april 2001 
 

 

FISKFILÉ I LJUVLIG SÅS 4 PORT 
600 g fiskfilé av gös, torsk eller kolja 

1 tsk salt 

500 g oskalade, eller 150 g skalade räkor 

2 dl crème fraiche 

1½ msk koncentrerad hummerbuljong 

1 dl riven ost 

 

Gör så här 

Sätt ugnen på 225 grader. Skär fisken i 4 portionsbitar. Salta och lägg ut dem i en smord 

ugnssäker form. Skala räkorna. Blanda dem med crème fraiche och hummerbuljong. Klicka ut 

räksåsen/-röran på fisken och toppa med riven ost. Stek fisken i mitten av ugnen i 15-20 min, 

beroende på hur tjocka filéerna är. Servera med vinkokta grönsaker, ris eller potatis. 

Vinkokta grönsaker: Frisk och fräsch smak får grönsakerna när de kokas i 3 delar 

grönsaksbuljong och 1 del vitt vin. Häll av vattnet (spara det goda kokspadet till buljong eller 

sås till en annan gång) och salta lätt på grönsakerna. 

 

FISKGRYTA FRÅN VINÖN 4 PORT 
600 g gösfilé 

1 stor gul lök 

100 g champinjoner + ev svampspad 

20 gröna finhackade oliver 

2 msk tomatpuré 

3 dl grädde 

½ tsk salt 

1 kryddmått svart- eller vitpeppar 

smör eller margarin 

 

Skala löken och hacka den. Hacka svamp och oliver. Fräs lök och svamp i en låg vid kastrull. 

Tillsätt oliver, tomatpuré och grädde. Låt koka ihop ca 2 minuter. Smaksätt md salt och peppar. 

Skär fisken i önskade bitar. Lägg i dem. Sjud på svag värme under lock ca 10 minuter. Servera 

med ris eller pressad potatis. 

Smaklig måltid önskar Naemi Olsson 

    
Dessa gösrecept är hämtade från Ö-bladet mars och april 2001 

 



 
 

    

Vecka 22 1 tisdag 
13.30 
18.00 

Tjejpromenad 
Brandövning 

 2 onsdag   

 3 torsdag  Värdshuset öppet torsdag-söndag 

 4 fredag   

 5 lördag   

 
6 söndag 

9-15 
16-17 

Frukost i skolan och flagghissning på skolgården 9.30                    Sveriges nationaldag 
Biblioteket öppet  

vecka 23 7 måndag                                                                                                                                         Sophämtning 

 8 tisdag 13.30 Tjejpromenad 

 9 onsdag   

 10 torsdag  Värdshuset öppet torsdag-söndag 

 11 fredag   

  12 lördag  Caféet har stängt denna dag 

 13 söndag 
14.00 
16-17 

Årsmöte Södra Vinöns Byalag vid skolan  
Biblioteket öppet  

vecka 24 14 måndag  Värdshuset öppet dagligen från idag 

 15 tisdag 13.30 Tjejpromenad 

 16 onsdag   

 17 torsdag   

 18 fredag   

 19 lördag  Caféet öppet dagligen från idag                                                                                                  

 20 söndag 
16.00 
16-17 

Årsmöte Östra Vinöns Vägsamfällighetsförening vid skolan 
Biblioteket öppet  

vecka 25 21 måndag  
                                                                                                                                        Sophämtning  
                                                                                                                               Sommarsolståndet  

 22 tisdag 13.30 Tjejpromenad 

 23 onsdag   

 24 torsdag   

 25 fredag  Midsommarfirandet på skolgården är inställt                                        Midsommarafton 

 

 
26 lördag  Midsommardagen 

 27 söndag 
10,00 
16-17 

Gudstjänst i bersån på skolgården 
Biblioteket öppet 

vecka 26 28 måndag   

 29 tisdag 13.30 Tjejpromenad 

 30 onsdag 14.00 Årsmöte i Norra Byalaget hålls i Johans trädgård 

juli 1 torsdag   

 2 fredag                                                                                                                                    

 

juni  2021 
 
 
 

Öppettider för Värdshuset och Caféet  
se deras annonser i tidningen 
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