


_____________________________________________________________________________________________________ 
 

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…  
 
Då går vi in i augusti, årets sista sommarmånad, som efter en hitintills rekordvarm sommar ser ut 
att bjuda på lite svalare väder vilket många nog tycker är skönt. Lagom är ju som bekant bäst!  
 
Många minns sommaren 2018 som en osedvanligt lyckad sommar. Sommaren då man kunde ”tura” 
med Liden mellan färjeläget i Hampetorp och Stenbryggan vid norra badet allt medan man avnjöt 
en glass eller en kall öl under färden. En speciallösning på ett specialproblem som blev en riktig 
fullträff och i detta nummer kan vi läsa om Liden och var den ligger idag! 
 
Men, innan ni läser vidare vill jag bjuda på två bilder som kom in till redaktionen. Den första bilden 
är uppskattningsvis tagen 2011, den andra är nytagen, och således har det gått 10 år mellan 
bilderna. Fyra kompisar som väl representerar sommaren på Vinön.  
 
Filippa Jennebo, månadens redaktör 
 
 

     
 

Fr v Elis Wilhelmsson, Simon Wilhelmsson, Hugo Wiliam-Olsson och Fabbe Tybelius. 
Fotograf: Smilla Wilhelmsson. 
 
 

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.  
 

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. 

mailto:obladet@vinon.se
http://www.vinon.se/
mailto:o-bladet@vinon.se
mailto:o-bladet@vinon.se


 

 
 

  Hyr cykel på Vinön!  
  Cykeluthyrningen tel. 0730 54 59 02 

 

Förboka gärna, då kan du lämna bilen vid färjeläget i Hampetorp och vara säker på att du har 
en ledig cykel på ön.  Det finns en barncykelkärra samt två cyklar med barnsits, ta med 
barnens cykelhjälmar! Vuxenhjälmar finns att låna. 
 
Du betalar med swish vid överlämnandet av cykeln på nummer 123 396 25 29 till  
Vinöns kultur- och hembygdsförening.  

 

 

Landsbygdsnämnden 

Kostnad: 

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

 

              Vinöns kultur- och hembygdsförening – information i augusti 
 
Cykeluthyrningen 
Nu är sommaren i full gång och därmed turistsäsongen! Cykeluthyrningen är också igång, 
det är många som parkerar bilen i Hampetorp och hyr cykel på ön. Vi har ju pratat om 
detta länge och tack vare medel från Landsbygdsnämnden i fjol så har det äntligen gått  
att förverkliga. Tyvärr så är svårt att hitta avbytare till cykeluthyrningen så om någon 
känner att det kan vara kul att prova på så tar vi tacksamt emot hjälp. 
 
Bidrag från Örebro kommun 
I år har vi sökt och fått krisstöd för ideella föreningars överlevnad  
på 29 031 kr från Örebro kommun. Detta är beroende av minskade  
intäkter på grund av pandemin. 
 
Vattenprover är tagna både i skolan och i Brunnsparken och svaret är 
tjänligt dricksvatten. 
 
Brandrisk 
Eftersom det är mycket torrt i markerna så är det viktigt att man är försiktig och bara grillar 
på grillplatserna. Det medför ett ansvar för den som eldar då det alltid är en  
viss risk. 
 
Aktiviteter i augusti 
I augusti så har vi Melodikrysset och Lyskvällen, se annons! 
 

Dessutom så har Vatten/avloppsgruppen ett informations- och diskussionsmöte 
lördagen den 14 augusti i Missionshuset då det ges möjlighet till frågor och funderingar.  
Se annons! 
 
Styrelsemöte 
Medlemmarna har alltid möjlighet att lyfta frågor/förslag till styrelsen, nästa styrelsemöte är 
söndag 8 augusti. Föreningens E-postadress: hembygdsforeningen@vinon.se 
 

mailto:hembygdsforeningen@vinon.se


Men ser det inte ut som Liden? 

Jo visst är det så, men här i Östgötaskärgården heter 
fartyget inte längre Liden utan det har åter igen fått sitt 
första namn Svanö och trafikerar numera skärgårds-
linjen under sommaren.  

Många pratar fortfarande om när Liden täckte upp för 
en av våra färjor, som var tvungen att åka på varv 
under sommarsäsongen 2018. Det är också många som 
har chartrat Liden för privata  kalas. Vi saknar verkligen 
Liden i Hjälmaren! 

 

M / S  S V A N Ö  
Svanö byggdes 1899 på Hernösands Mekaniska Verkstad & Warfs AB som ångdriven 
bogserbåt. Hon är byggd i järn och levereras till Svanö AB som var ett sågverksbolag på 
Svanö i Ångermanland. 

Hon motoriserades 1952 och byggdes om till passagerarfartyg så sent som 2010. Därefter 
har hon gått i passagerartrafik i Hjälmaren under namnet Liden innan hon hittade hit till 
oss, berättar Magnus Lindkvist på Skärgårdskompaniet i Östergötland. 

Nu heter hon åter Svanö som när hon byggdes och trafikerar under sommaren dagligen 
Skärgårdslinjen från Arkösund via Tyrislöt till Harstena (den röda linjen). Det går också bra 
att boka henne för charterturer och själv bestämma vart man skall åka! 

För den som vill återse Liden/Svanö är det inte så långt att åka till Arkösund för att 
därifrån uppleva skärgården i Östergötland och få besöka Harstena. 

 

Eva Widlund 

 
 

Foto: Skärgårdskompaniet https://www.skargardskompaniet.se/ 

https://www.skargardskompaniet.se/


Välkomna till Vinöns café – i skolhuset 

 Vi fortsätter att ha öppet ett tag in i augusti. 

 
Här finns det Gofika, lättare rätter som bakad 
potatis, hemma-gjorda pajer, sallader och 
smörgåsar samt kul-glass, glasspinnar och så 
godis förstås. 
 

 
 
 

Passa även på att handla från presenthyllorna, med flera nyheter för i år och populära 
Lenas lera har fyllts på. I Lilla Skafferiet finns det ”det nödvändiga” för den som campar 
eller hyr ett boende. 
 

Varmt välkomna önskar familjen Wilhelmsson! 

_______________________________________________________________ 

 

Sugen på gös och/eller kräftor? 

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

Välkommen! 
 

0703 100 654 Åsa 

_______________________________________________________________ 

Information gällande grusgropen på norra Vinön 

Naturområde inte soptipp 

 

En vänlig men bestämd hälsning kommer från Norra Vinöns Byalag som önskar framföra att 

grusgropen på norr skall ses som ett naturområde och inte en soptipp. Tomtägare får lägga 

trädgårdsavfall i grusgropen men det är viktigt att det tippas ner från norra sidan. 



 

Välkomna till ett informationsmöte gällande vatten & avlopp på Vinön 
 

Datum:  Lördag den 14 augusti 

Tid:  Kl. 10.00 

Plats:  Missionshuset på Vinön 

Moderator: Magnus Lagergren 
 

Program: 

• Presentation av arbetsgruppen för VA och övriga inbjudna gäster 

• Kort bakgrund  

• Presentation av förstudien 

• Beslut som är fattade utifrån Miljöbalken 

• Nuläge, presentation av tre olika möjliga lösningar för vatten & avlopp, 

för- och nackdelar utifrån de olika förslagen 

• Diskussion- och frågestund 

• Hur arbetar vi vidare med processen? 

• Övriga frågor och förslag 

Era ev. frågeställningar kan med fördel skickas innan mötet till följande: 

Birgitta.framtiden@live.se 

Väl mött hälsar arbetsgruppen VA   

mailto:Birgitta.framtiden@live.se


Program under augusti 

Vi följer förstås rådande Corona restriktioner. 

  

  Lördag 7 augusti  
 Melodikryss i bersån på skolgården kl 14.00 

       Åter dags för Melodikryss. Pris 50 kr/deltagare 

Rose-Marie Hellén leder oss genom ett klurigt kryss som våra eminenta 
melodikryssmakare Gunilla Dahlén och Hans-Eric Ohlsson har skapat.  
Fina priser utlovas!  

 
Lördag 28 augusti - Lyskväll som avslutning på sommaren 

Vi samlas och tänder marschaller utmed stränderna, 
det är en tradition sedan år 2000 här på ön. 

 

Välkommen 
Vinöns kultur- och hembygdsförening 

 
 

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 anslagstavla”. 

Om det är stängt kan du alltid försöka ringa till Christina 0703 547 654 eller till  

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

 

Välkomna!  önskar Birgitta, Christina, Lena och Monica  



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 över-

hängande 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya öppettider i augusti 

Från och med den 1 augusti är värdshuset stängt på måndagar. 
Övriga vardagar och söndag har vi öppet mellan 12-18. Fredag 
och lördag 12-22. Dessa tider gäller i augusti, med undantag av 
kvällar då det är evenemang.  

 

                                 Hoppas vi ses!  hälsar Mari med personal 

 
Sommarkonserter i augusti 

Onsdag 4 augusti Thomas di Leva 

Fredag den 6 augusti  Double Inn 

Lördag den 7 augusti  Double Inn 

Lördag den 14 augusti  Patrik Isaksson 

Fredag 20 augusti Per Persson & Nya Packet 

Lördag den 21 augusti  Hellsingland Underground 

Fredag den 27 augusti Jeremias Session Band 
 

 

För info om bokningar och annan information 

Se Värdshusets hemsida Vinöns Värdshus (vinonsvardshus.se) och facebook-

grupperna Vinöns Värdshus, Hjälmarpärlor AB eller ring Värdshuset 019–448010. 

 

https://vinonsvardshus.se/


Vinöns Strandservering & Nygårds Rökeri och Delikatesser 

Kiosken är belägen på Vinöns Norra badplats. 
Den är öppen under badsäsongen, soliga dagar 11.00-16.00 

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. Här kan du även njuta av våra rökta 

produkter såsom ciabatta med laxröra, laxtallrik och rökta räkor.  

Du kan även köpa med dig varmrökt lax och rökta räkor hem, från vårt eget 
rökeri här på Vinön. Laxen röks i vår vedeldade rök. 

 

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

I kiosken finns även turistinformation och broschyrer. 

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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LOPPIS i bersån – en uppskattad tradition 

Den 24 juli var det dags för den årliga loppisen i bersån, en tradition som uppskattas av 

många. För den som är i behov av att komplettera kaffeservisen med ytterligare en mormors-

kopp eller för den som har anledning att rensa ut gamla grejer från vinden är kanske loppisen 

vid skolan sommarens höjdpunkt! 

Oavsett om man går därifrån med mer fynd att lägga till samlingen eller om man lyckats sälja 

vidare sånt som de senaste åren endast bidragit till mindre plats i förråden är loppisen ett 

uppskattat inslag. Att det även är en uppskattad träffpunkt vittnade många om, så roligt att 

träffa bekanta och få en pratstund! 

                                                          Filippa 

   

 

 

 
Foto: Lena Sjöström 
och Eva Widlund 

 



 
 

 
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 augusti med promenader.  
Vi möts vid skolan tisdagar kl 13.30  
och vandrar sen vidare på Vinön. 
  
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 

 



BRUSCHETTA MED TOMAT OCH 

MOZZARELLA 

6 port 

6 lantbröd, ca 1½ cm tjocka 

1 vitlöksklyfta 

ca 3/4 god olivolja  

6 kvisttomater 

1 basilika 

3 mozzarellaostar à 125 g 

salt och nymalen svartpeppar 

balsamvinäger 

Gör så här 

Gnid in bröden med vitlök och olivolja. Stek dem 

sedan gyllene i en stekpanna. Pressa eventuellt 

över resten av vitlöken. Skär tomaterna och 

mozzarellan i mindre bitar och grovhacka 

basilikan. Blanda samman i en skål och smaka av 

med salt och peppar. Fördela på brödskivorna och 

droppa över lite balsamvinäger. 

 

MATIG SALLAD MED ÄGG, POTATIS OCH 

SURDEGSKRUTONGER 

En vegetarisk variant på den klassiska salladen 

nicoise. Kokt potatis, kokt ägg, 

surdegskrutonger, oliver och haricots verts som 

toppas med enkel senaps- och vinägerdressing. 

4 port 

1 kg potatisar, gärna små  

10 körsbärstomater 

4 ägg 

4 skivor surdegsbröd 

2 msk olja 

300 g frysta haricots verts 

70 g färsk spenat 

70 g mâchesallad 

1 romansallad 

½ dl svarta oliver med kärna 

½ citron 

Dressing 

3 msk olivolja 

1 msk rödvinsvinäger 

1 msk dijonsenap 

salt, peppar 

2 msk crème fraîche 

1 tsk citron, saft 

Gör så här 

Vispa ihop olja, vinäger och senap till dressingen. 

Salta och peppra, rör ned crème fraiche och en 

skvätt citronsaft. Koka potatisen med skalet på 

precis så att de är klara, häll av och dela i mindre 

bitar. Koka äggen i 7 minuter, spola dem kalla. 

Stek eller koka haricots verts tills de är klara, 

ungefär 2 minuter.  Riv brödet i mindre bitar och 

stek i olja tills de är gyllenbruna. Hacka 

romansalladen grovt. Dela tomaterna i fyra delar. 

Lägg salladen i botten på ett fat, lägg på 

potatisen medan den fortfarande är varm. Toppa 

med haricots verts, oliver, tomater och 

brödkrutonger. Dela äggen och lägg på salladen. 

Droppa över dressingen. Servera med en 

citronklyfta. 

Tips! För att spara energi och tid, låt haricots 

vertsen koka med äggen. 

 

ZUCCHINIBURGARE 

Grilla en vegetarisk burgare gjord på zucchini 

och halloumi. Servera med klassiska tillbehör och 

en frisk dressing. 

4 port 

300 g zucchini  

½ tsk salt 

1 halloumi ost 

1 ägg 

1 dl mandelmjöl 

1 dl ströbröd 

½ tsk cayennepeppar 

2 msk olivolja, till stekning 

Dressing 

1 dl majonnäs 

½ dl syltlök, hackad 

2 msk finhackad dill 

½ citron, finrivet skal och pressad saft 

Tillbehör 

hamburgerbröd, salladsblad, ½ rödlök, i skivor, ½ 

gurka, i tunna skivor 

Gör så här 

Riv zucchini grovt och strö över salt. Krama ur 

vätskan efter ca 5 min. Riv halloumin grovt och 

blanda med resten av ingredienserna till 

burgarna. Forma till åtta tunna burgare. Hetta 

upp olja i en stekpanna och stek burgarna till fin 

färg och krispig yta. Lägg gärna gjutjärnspannan 

på grillen och stek burgarna ute. Blanda alla 

ingredienser till dressingen och smaka av med 

salt. Fyll bröden med sallad, lök, gurka, burgare 

och dressing. 

Squash eller zucchini? Samma sak – 

squash är det engelska ordet och zucchini 

det italienska. Något svenskt ord finns 

inte.  



FLÄSKFILÉGRYTA FRÅN TOSCANA 

Här har du en snabb och lättlagad gryta med 

fläskfilé! Pesto, soltorkade tomater, basilika och 

oliver sätter fin italiensk smak. 

4 port 

500 g fläskfilé 

1 msk kinesisk soja  

2 msk smör 

1 tsk salt 

2 krm peppar 

3 dl vatten och sky 

1 gul lök, hackad 

2 pressade vitlöksklyftor 

125 g röd pesto 

2 dl crème fraiche 

1 dl färsk basilika 

4 avrunna soltorkade tomater i olja 

8 svarta oliver 

Servering 

500 g gnocchi 

2 msk smör 

Gör så här 

Skiva fläskfilén och blanda med soja. Bryn 

skivorna i smör till fin färg. Salta och peppra. 

Lägg filéskivorna i en gryta. Skölj ur stekpannan 

med 2 dl vatten och häll skyn över köttet. Stek 

den gula lök i mjuk och glansig. Lägg den i grytan. 

Tillsätt vitlök, pesto och crème fraiche. Blanda. 

Sjud grytan ca 10 min. Tillsätt ev ytterligare 1 dl 

vatten om grytan behöver mer vätska. Plocka 

basilikablad, skär tomaterna i småbitar och låt 

oliverna rinna av. Strö dem över grytan. Koka 

gnocchi enligt beskrivningen på paketet. Låt dem 

rinna av och stek dem ev i smör i en stekpanna. 

Servera grytan med stekt eller kokt gnocchi. 

 

ALLT I ETT-PASTA MED FÄRS, SVAMP OCH 

GRÄDDE 

Ibland är det skönt att sätta fram en allt-i-ett-

panna på bordet som innehåller hela middagen. 

Servera bara härliga tomater till. 

4 port 

250 g champinjoner 

1 gul lök 

2 vitlöksklyftor  

500 g köttfärs 

1 msk solrosolja 

salt, peppar 

500 g krossade tomater 

1 dl vispgrädde 

1 msk kalvfond 

3 dl vatten 

300 g pasta med 10 minuters koktid 

2 msk färsk oregano 

Tillbehör: tomater 

Gör så här 

Ansa och skär svampen i kvartar. Skala och hacka 

lök och vitlök. Fräs färsen smulig i en stor 

stekpanna med olja. Tillsätt lök, vitlök och svamp, 

och låt det fräsa i 5 minuter. Krydda med salt och 

peppar. Tillsätt krossade tomater, grädde, fond 

och vatten, och låt det koka upp. Lägg i pastan 

och låt det koka i 18 minuter under lock. Rör om 

då och då så inte pastan fastnar i botten. 

Vid servering: Blanda i oregano och servera med 

tomater. 

 

GLUTENFRITT BRYTBRÖD MED KESELLA 

Baka ett festfint brytbröd till buffén eller 

middagsbjudningen. De här bröden är lättbakade, 

jäser fint och är fantastiskt goda. 

1 styck Ugn 250º, 225º 

25 g jäst 

3 dl vatten 

1 msk fiberhusk  

2 msk olja 

1 tsk salt 

½ dl kvarg 10 % 

6 dl glutenfri mjölmix 

Pensling: 1 ägg, ½ dl fint hackade pistaschmandel 

(kan uteslutas), flingsalt 

Gör så här 

Smula ner jästen i en matberedare. Tillsätt 

vattnet och rör ut jästen i det. Tillsätt fiberhusk 

och låt svälla 15 minuter. Tillsätt övriga 

ingredienser och blanda degen under ett par 

minuter; degen är då lös. Häll degen i en kraftig 

spritspåse. Spritsa på en bakplåtspappersklädd 

plåt ut små bullar som placeras i form av en 

blomma – en större bulle i mitten och mindre runt 

om. Låt jäsa utan bakduk i rumstemperatur ca 2 

timmar. Pensla med ägg, strö över fint hackade 

pistaschnötter på mittbullen och flingsalt på 

resten. Ställ in mitt i ugnen, sänk genast 

temperaturen till 225°. Grädda ca 30 minuter. 

Kockens tips! Byt ut mandlar mot frön eller 

kryddörter, färska eller torkade. 

Dags igen för lite nya och förhoppningsvis inspirerande 

recept. Eftersom jag vet att många gärna äter vegetarisk 

mat försöker jag hitta några enkla sådana recept. 

Smaklig måltid önskar Christina J 



 

 
 

ELFEST! 
 
Det är 50 år sedan elen kom till Vinön. Detta firades lördagen den 9 november 2002 
med tårtkalas, tipspromenad och underhållning i Vinöns skola. 
 
Den 7 november 1952  kl 12.00 slog landshövding K J Olsson  på 
strömmen nere vid Ångbåtsbryggan på Vinön. 
 
Det var många som hade samlats för att bevittna denna stora händelse. Efteråt 
samlades man i baptistkapellet för att dricka kaffe och äta tårta. Folk hade gått man 
ur huse och det hade samlats 250 personer för att få vara vid denna viktiga händelse. 
De  fick bl a lyssna på tal av handlare Karl-Gerhard Olsson, där han menade att detta 
var en av de mest betydelsefulla händelserna i Vinöns historia. Pastor Paul Larsson 
läste en dikt och ordet lämnades vidare till kanslirådet von Horn som redogjorde för 
arbetet med att planera och genomföra elektrifieringen av Vinön. Folkskollärare 
Gunnar Andersson tackades särskilt eftersom han hade varit drivande i detta arbete. 
Planeringen för elen hade pågått länge, men blivit försenad, bl a av kriget. Ett ökat 
stadsanslag och en gåva på 10 000 från huvudkraftleverantören Gullspång-Munkfors 
gjorde att man kunde fortsätta arbetet i början av 50-talet, och nu var den stora 
dagen inne. 
 
50 år och två dagar efter att Vinön elektrifierades samlades dagens vinöbor för att 
minnas denna händelse. Utanför den gamla skolan på Vinön lyste marschallerna. 
Inne i värmen klurade folk på frågorna på en tipspromenad, som naturligtvis 
handlade om Vinöns elektrifiering. Luriga frågor om kabelläggning och gatubelysning, 
elingenjörer och landshövdingar. Tre personer hade alla rätt på tipspromenadens 
frågor och en vinnare drogs. Den lyckliga vinnaren fick en lågenergilampa.  
På väggarna i lilla salen kunde man läsa gamla artiklar och se på bilder från den 
stora händelsen för 50 år sedan. 
 
Gamla och unga bjöds sedan på ett riktigt tårtkalas med tårtor från Vinöbagarn. När 
skramlet från kaffekopparna hade lagt sig fick man lyssna till sång och musik med 
Thomas Lööv och Björn Holmqvist varvat med Göthe Thybergs tolkningar av dikter, 
roliga historier och minnen. Den för kvällen speciellt inövade ”Elektricitetsvisan” fick 
avsluta firandet och alla stämde in i refrängen ”…för allt går ju med elektricitet”. 
 
Så småningom tystnade sången, ljuset släcktes och vinöborna traskade hem för att 
tända sina egna lampor.  
 
Snart är det advent och jul, då kommer det  att lysa av elljusstakar och stjärnor i alla 
fönster på Vinön. Vi njuter av lysande julgranar både ute och inomhus.  
 
Tack vare elektriciteten kan vi få ljus 
omkring oss mitt i mörka vintern! 

20 år med Ö-bladet – Apropå den senaste tidens strömavbrott 
I decemberbladet 2002 hade Solveig skrivit en artikel om en EL-fest på ön. 

God Jul och  
Gott Nytt år 

önskar 
Ö-bladsredaktionen  



 
 

     

 1 söndag 16–17 Biblioteket öppet 
vecka 31 

 
2 måndag  Sophämtning 

 3 tisdag 13.30 
18 .00 

Tjejpromenad 
Brandövning 

 4 onsdag  Värdshuset - Thomas di Leva 
 5 torsdag   

 6 fredag  Värdshuset - Double Inn  

 7 lördag 14.00 
 

Melodikryss i bersån på skolgården 
Värdshuset Double Inn 

 
8 söndag 

14 - 16 
16–17 

Styrelsemöte VKHF 
Biblioteket öppet                                                                             H M Drottningens namnsdag                                                                

vecka 32 9 måndag   

 10 tisdag 13.30 Tjejpromenad 
 11 onsdag   
 12 torsdag   

 13 fredag   

 14 lördag 10.00 
 

Vatten/avloppsmöte i Missionshuset 
Värdshuset – Patrik Isaksson med band 

 15 söndag 16–17  Biblioteket öppet 

vecka 33 16 måndag                                                                                                                               Sophämtning 

 17 tisdag 13.30 Tjejpromenad  

 18 onsdag    
 19 torsdag    
 20 fredag  Värdshuset – Per Persson & Nya Packet  
 21 lördag  Värdshuset - Hellsingland Underground 

 22 söndag 16–17 Biblioteket öppet 

vecka 34 23 måndag   
 24 tisdag 13.30 Tjejpromenad  
 25 onsdag   
 26 torsdag   

 27 fredag  Värdshuset – Jeremias Session Band 

 28 lördag  Lyskväll, vi tänder marschaller utmed stränderna 

 29 söndag 
10.00 
16–17 

Gudstjänst i bersån på skolgården Mikael Schmidt - kaffe 
Biblioteket öppet 

vecka 35 30 måndag  Sophämtning 

 31 tisdag 13.30 
18.00 

Tjejpromenad 
Brandövning 

september 1 onsdag   
vecka 35 2 torsdag   

 

 
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! 
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