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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: Bidragen önskas senast den 15:e i varje månad för att vi ska hinna få till ett Ö-blad till månadsskiftet. 
 

******************************************************************************************* 
 

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, e-postadress: hembygdsforeningen@vinon.se   
BLI MEDLEM I FÖRENINGEN! Medlemsavgiften för 2022 är 150 kr för enskild medlem och 300 kr för familj. 
Föreningens Swish-nummer: 123 396 25 29, Bankgiro: 190-1206.  
Skriv på meddelande: Medlemsavgift 2022, namn och adress, postadress/e-postadress. 
 

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…  
 

Sommar och båtturer 

Det är många båtar på sjön under sommar-
månaderna. Har du inte en egen båt kan det 
vara trevligt att åka med en turbåt. Passa på 
denna sommar när kommunen gör en 
satsning med turer två gånger i veckan. 

foto: Bengt Bronner 
 

Nu har den nya turistbåten i Hjälmaren kommit till Vinön två dagar under sina rutter denna sommar.  

Ankomst onsdagar och lördagar norra bryggan kl. 11.30 och folk kan gå av och tillbringa några timmar 

här på ön, avgång kl 15.30 mot Örebro.  
 

Skeppare Hans-Ove Norén sålde den gamla fina båten Liden för några år sedan för att få en båt som 

var mera ändamålsenlig här i Hjälmaren. Båten heter Sirena och i samarbete med kommunen körs 

denna sommar turer på onsdagar och lördagar. Båten utgår från Örebro och kör en dagsrutt till 

Björkön - Vinön - Katrinelund tur och retur. 
 

-Är båtturerna bara till för örebroare eller kan man kliva på från Vinön, frågade jag Hans-Ove. 

Frågan var ny, men självklart kan man det om det finns plats. Igår gick det av fyra personer på Vinön 

och då fanns det fyra platser om någon ville åka till Katrinelund några timmar, svarade Hans-Ove. 

Bokning av dessa resor sker direkt till Hans-Ove Norén, Rederi AB Mälaren / Hjelmaren  

Tel 070–3700158 eller boka@mfsirena.se 

I julinumret av Ö-bladet kan man läsa rapporter om midsommarhelgen och om många aktiviteter 

under juli månad. Månaderna går fort och snart gäller det att tänka på nästa Ö-blad. Vi önskar få 

bidrag till nästa nummer redan den 15:e denna månad! 
 

Ha en riktigt fin sommar! 

önskar vi i redaktionen, månadens redaktör Eva Widlund 
 

TACK till bidragande skribenter och fotografer, bilden på framsidan är tagen av Petter Widlund.  
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Midsommarfirande på Vinön 

Många hade samlats den här dagen,  

med ett strålande väder, när Monica  

Moa Andersson kom till oss för att leda 

dansen kring midsommarstången.  

 

Först var det några starka personer som 

bar fram stången och satte den på plats. 

Under tiden spelade Moa ”Gånglåt från 

Vinön” som hon hade komponerat och 

framförde för första gången. Sedan följde många kända danslekar.  

Det var många som deltog i de två stora ringarna. Varmt men så roligt! 

 

Efteråt hade man möjlighet att köpa lotter, spela 

på chokladhjulet och prova sina färdigheter i pil-

kastning för att vinna fina priser. De yngre köade 

för att få fiska i fiskdammen. Det uppskattades 

också att få träffas och sitta i skuggan och prata  

en stund. På caféet kunde man köpa glass, dricka 

och kaffe. 
 

Tack till alla som hjälpte till så detta firande var  

möjligt att genomföra! 
  

Christina Ekblad, Evenemangsgruppen, VKHF 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fotobidragen kommer från Johan Dalstad, Petter Widlund och Eva Widlund 

I skuggan av ett parasoll spelade och sjöng Monica medan 
danslekarna avlöste varandra i ringarna av dansande barn 
och vuxna midsommarfirare. 

Chokladhjulet var populärt för alla åldrar. 
 

Vi kan spela fio-lio-lio-lej, vi kan spela basfiol och flöjt. 
 



 

 

 

Information från Vinöns kultur-och hembygdsförening  
Juli 2022 

 

Sommarens evenemang som arrangeras av VKHF 

9 - 10 juli  Yogaretreat i Missionshuset 
Yogan leds av Anna Sandrine Larsson från Läppe.  
 

13 juli  Allsång i bersån 
Allsång som leds av Monica Moa Andersson. 
 

23 juli  Loppis i bersån 
 

6 augusti Melodikryss i bersån 
 

Mer information om evenemangen finns i Ö-bladet, på anslagstavlorna och på 
hembygdsföreningens Facebooksida.  

 
 

Båtturer maj - september 2022 

Under maj - september går båtturer på Hjälmaren med möjlighet att besöka Vinön, 
Katrinelund och Björkön. Turtrafiken är en del i satsningen som görs för att 
tillgängliggöra Hjälmaren som besöksmål. Det är båten M/F Sirena som kör turerna 
och på Vinön lägger hon till vid hembygdsföreningens brygga vid norra stranden.  
För mer information och tidtabell: mfsirena.se eller Örebro kommuns hemsida 
orebro.se, sök på Björkön naturreservat.  

 
 

Kommande styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte äger rum 13 augusti klockan 13.00 i skolan. Om du som medlem 
har tankar eller idéer som du vill lämna till styrelsen så går det bra att maila till 
hembygdsforeningen@vinon.se  
 

Vi önskar er alla en fin sommar! 

 



Vinöns kultur- och hembygdsförening 
hälsar alla välkomna till sommarens program i bersån  
på skolgården vid Vinöns skola. 
 

 

Monica Moa Andersson är tillbaka på Vinön! I april hade hon allsång i missionshuset 
och på midsommarafton sjöng och spelade hon till dansen runt midsommarstången. 
 

Onsdag 13 juli  18.00 - Allsång med önskelåtar 

Vi samlas i bersån på skolgården för att tillsammans med  
Monica Moa Andersson sjunga kända sånger och önskelåtar.  
Skicka in en önskan till hembygdsföreningens adress senast  
den 7 juli, hembygdsforeningen@vinon.se  
   

Vinöns Café i skolhuset har öppet under kvällen. 
 

 
 

Lördag 23 juli - LOPPIS i bersån kl. 11-14 

Priset för att hyra ett bord är 50 kr. 
Anmälan senast lördag 16 juli till Yvonne Karlsson,  
019-44 80 57, 073 928 04 05 
 

Försäljarna är välkomna till kl 10.00 för att iordningställa sina bord.  
Var där i god tid! Vid öppning bör allt vara klart. 

 
 

Lördag 6 augusti - Melodikryss i bersån kl 14.00 

pris 50 kr/deltagare 
 

Åter dags för Melodikryss. Rose-Marie leder ett klurigt kryss, som våra eminenta 
melodikryssmakare Gunilla Dahlén och Hans-Erik Ohlsson har skapat. 

 

Det är tillåtet att samarbeta och med hjälp av mobilen  
söka de rätta svaren. Fina priser utlovas i form av  
lokala produkter. 
 

 
 

Redan nu vill vi även puffa för  

Lyskvällen som avslutning på sommaren - lördag 27 augusti  
Vi samlas och tänder marschaller utmed stränderna, en tradition sedan år 2000  
här på Vinön. 

 
           Vinöns kultur- och hembygdsförening 2022 
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KAJAKER SÄLJES 

2 kajaker Point 65 

5000:- för båda 
 

Mary Ann Lunde tel. 0709 436 471 
 

 

Hemma på Vinön 

Småskalig snittblomsodling med blommor  

i säsong. Allt i mina odlingar växer utan 

bekämpningsmedel eller konstgödning  

i slowflower anda. Här skapar jag buketter  

av det som finns i mina odlingar eller från  

naturen runt om på vår gård.  

 

Beställ gärna bukett eller blomsterarrangemang till din fest, ring mig  

eller skicka ett sms till  070 386 96 67.  

Om du vill se mer av mina blommor, kolla på Instagram @hemma_pa_vinon 

Anna Lehman 

               

 

 



Yogaretreat 9–10 juli i Missionshuset på Vinön 
Nu är det hög tid att anmäla sig, endast några platser kvar. 

Vinöns kultur- och hembygdsförening har bjudit in yogaterapeut Anna Sandrine Larsson,  

för att hålla yogaretreat på Vinön. Här kan alla vara med utifrån sina egna förutsättningar. 

Hit kan du komma precis som du är. Om du är stel och har svårt att komma ner till golvet,  

så anpassar vi övningen. Allt är möjligt. Vid fint väder kan vi vara utomhus.  

Anna-Sandrine Larsson är utbildad yogalärare och yogaterapeut och 

har lång erfarenhet av undervisning och coaching i yogans värld.  

Hon är bosatt i Läppe, där hon driver en egen praktik med yoga och 

yogamassage och hon är en trogen återkommande gäst till Vinön. 

Lördagens program börjar kl 9.00 och avslutas 14.30, vi fortsätter  

sedan på söndagen 9.00 - ca 15.00. 

I juninumret av Ö-bladet finns en utförligare presentation av de två dagarnas program. 

För mer info och anmälan kontakta Catrine Neiler, catrine.neiler50@gmail.com eller  

ring 0739 400061 

Vinöns kultur- och hembygdsförening/ Catrine Neiler 

 

Välkommen till Vinöns Strandservering 

& Nygårds Rökeri och Delikatesser 

Strandserveringen är belägen på Vinöns Norra badplats, det ser egentligen ut som en liten kiosk 

men 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. 

Titta lite extra på menyn, det kanske finns någonting annat, just idag!? 
 

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.   

          

 

 

      

 

 Förbeställning av lax: 

0708 164963 el. 0739 400061 

Facebook: Vinöns Strandservering & Nygårds Rökeri och Delikatesser  www.nygårds.se 

Under sommaren 
kommer vi öppna  
en gårdsbutik 

 

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


 

 

 

 

 

En händelserik midsommar  
 

Då kan även vi på Sjöräddningssällskapet lägga årets midsommarhelg till handlingarna. Med 

solen och värmen förväntade vi oss mycket aktiviteter på och omkring sjön. Vilket också 

stämde. Det var inte bara termometern som visade rekordsiffror, antalet midsommarfirare på 

och runt Hjälmaren var nog också rekordmånga.  

 
Sjuktransport och medlemsuppdrag 

För Räddningsstationen Hjälmarens del inleddes helgen redan strax efter midnatt på midsommar-

aftonen med en sjuktransport från Vinön till en väntande ambulans i Hampetorp. Tolv timmar 

senare, lagom som den nykokta färskpotatisen skulle serveras tillsammans med matjessill och 

gräddfil var utryckning nummer två ett faktum. Ett så kallat medlemsuppdrag. En båtägare, vars 

motor inte ville vara med längre behövde bogsering till närmsta hamn. Den här typen av uppdrag 

kallas också förebyggande utryckning. Vilket betyder att det inte är akut, då det inte handlar om liv 

och död. Men situationen kan snabbt bli allvarlig om till exempel väder och vind skulle förändras.  

 

Ännu en sjuktransport 

Midsommardagen inleddes 02:45 med en sjuk-

transport från Vinön till Hampetorp. Från det att 

larmet kommit från SOS till att vi lämnat över 

patienten till ambulansen i Hampetorp och vi 

åter ligger förtöjda i hamnen på Vinön och redo 

för nästa insats, har det tagit ungefär 50 minuter. 

När det går ett larm, är vi på plats i våra båtar 

och kan påbörja en insats inom 15 minuter. 

Oavsett årstid, väder eller tid på dygnet. En del 

insatser, som en sjuktransport, pågår under en 

ganska kort tid medan andra uppdrag kan 

sträcka sig över många timmar där vår förmåga 

till uthållighet är avgörande.  

 

Kanotbogsering 

Samma kväll, strax före kl 19 råkade en kanotist 

kantra och falla i vattnet i närheten av Läppe. 

Detta observerades från en förbipasserande båt  

i närheten som styrde till undsättning men då 

det inledningsvis var ganska besvärligt i den 
Sjuktransport från Vinön till en väntande 

ambulans i Hampetorp 



 

 

hårda vinden att få upp den kantrade kanotisten ur 

vattnet ringdes sjöräddningen in för att bistå. Under  

tiden vi färdas mot haveriplatsen håller vi kontakt med 

uppringaren för att försäkra oss om att läget är under 

kontroll. När vi kom fram hade den nödställde kommit i 

säkerhet ombord hos uppringaren som löst situationen  

på ett exemplariskt vis. Slutet gott, allting gott.  
 

Ungefär samtidigt kom dock uppgifter om att en annan 

kanotist eventuellt saknades efter en tur i samma område.  

Då vi hade två räddningsbåtar på plats för den ursprung-

liga insatsen, inledde den ena omedelbart ett sök, 

samtidigt som besättningen på den andra båten kunde 

göra mer efterforskningar i land.  

 

Ganska snabbt stod det klart att personen vi sökte, inte var kvar ute i vattnet, utan hade avslutat sin 

kanottur i lugn och ro, men inte meddelat sin återkomst. I det här läget var det nära att en större 

sökinsats med såväl räddningstjänst som polis hade inletts, men tack vare att personen kunde 

lokaliseras hann det aldrig gå så långt. Vilket påminner oss alla om vikten av att alltid meddela 

omgivningen när man ska ge sig ut på sjön. Berätta vart du tänker färdas och när du planerar att 

vara tillbaka. Och inte minst, tala om att du är hemma igen.  

 
Bogsering av stock 

Midsommardagen avslutades med att en 10 meter lång och 50 cm grov stock bogserades bort från 

färjeleden utanför Hampetorp och förtöjdes vid vid färjeläget i väntan på att någon med traktor 

kunde dra upp den på land. En delvis sjunken stock kan orsaka verkligt allvarliga tillbud om den blir 

påkörd och förebyggande verksamhet är en av Sjöräddningssällskapet viktiga uppgifter, förutom de 

rent akuta livräddande insatserna. Därför bogserar vi ibland stockar och gamla träd. 

 
Service – uppdatering av Rakel 

Söndagen ägnades åt uppdatering av kommunikationssystemet RAKEL på en av våra båtar,  

samt att transportera bensindunkar och få dem 

fyllda i Odensbacken. Under ett år blir det 

ganska många sådana turer och det är nog inte 

bara vi på SSRS Hjälmaren som hoppas att 

kommunens vision för Hampetorp, som både 

innefattar en ändamålsenlig kaj (som kommer 

att underlätta rejält vid sjuktransporter) samt  

en sjömack, blir verklighet en dag. Bara under 

midsommarveckan handlade det om närmare 

600 liter bränsle som skulle hämtas och 

transporteras i olika omgångar. 

  

Bogsering av en kanot 

Micke Broström uppdaterar RAKEL 



 

 

Oljeutsläpp 

Söndag kväll upptäcktes ett oljeutsläpp utanför Vinöledens norra prickar. Närkes brandkår och  

vi ryckte ut tillsammans med länsar och saneringsutrustning. Det visade sig oljan var ganska 

tunnflytande och det nästan 400 meter långa bältet var i och med det väldigt svårfångat. 

Operationen avslutades tämligen odramatiskt med att oljan löste upp sig av sig självt i den ljusa 

sommarnatten.  

 

En händelserik midsommarhelg men också ganska typisk ur vårt perspektiv. Stora och små 

uppdrag avlöser varandra under dygnets alla timmar och ingen vet var eller när nästa insats 

behövs.  

 

 

Sjöräddningens dag 9 juli 

Den 9 juli vet vi dock vad vi ska göra. Då firar vi Sjöräddningens dag i småbåtshamnen i Hampetorp 

mellan kl 10 och 14. Alla är välkomna att besöka vårt nya fina flytande stationshus, kika på våra 

båtar och inte minst träffa de allra viktigaste resurserna vi har; våra frivilliga sjöräddare! Det 

kommer att bli en hel del aktiviteter och spännande möten för såväl stora som små, både på land 

och i vattnet.  
 

På gaveln till vårt garage vid färjeläget på Vinön står det att vi hoppas att vi inte ska ses. Detta gäller 

dock inte till Sjöräddningens dag i Hampetorp. Då vill vi verkligen det. Att vi ska ses, alltså! 

 

Tomas Jennebo, RS Hjälmaren 

Foto: RS Hjälmaren 

 

 
Besök det flytande stationshuset, här i småbåtshamnen i Hampetorp! 

 
Sjöräddningssällskapet RS Hjälmaren är en ideell organisation. Räddningsstationen (RS) Hjälmaren 
grundades år 2003. Vi finns i Nannberga, Vinön och Hampetorp. Sök efter @rshjalmaren på 
Facebook eller Instagram för att hitta Sjöräddningssällskapet Hjälmarens sida.  

https://www.facebook.com/rshjalmaren/?__cft__%5b0%5d=AZWk5vUaQi5BfQ_vs7FvgA3SWkfhOkJVYfTKFKjuBb83NEyjVpe8byolAUCx029DnLKAEIakSR96zY562PBTMoiutxBUZYm-rRGbjOXBAogS-bG3b88q-vQPSFxPn6i5AkPK0yxMEy5bkdyvWNN0Pzu-gHPAtMNvWdAAScOb6yXsJuj0a0s93j8ffhVuagbd2AI&__tn__=%2Cd-UC%2CP-R


  

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 

 

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

Filips Skogsentreprenad 

Jag 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: 076–788 19 38 
 

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

 

Bud-Bilen utför idag transporter till Vinön med matkassar  
från handla24.se på torsdagar. 

Vi ser nu över intresset att erbjuda flera tjänster för boende på Vinön.  
Dessa tjänster skulle kunna vara hämtning från Örebro till Vinön eller från Vinön till Örebro. 

Har ni t.ex. något som ni behöver hämta ut i Örebro som vi kan ta med till Vinön? 
(hämtas onsdag i Örebro till Vinön torsdag) 

Eller har ni något ni vill lämna in i Örebro som vi kan ta med från Vinön på torsdagen? 
(lämnas torsdag alt fredag i Örebro) 

Detta för en mindre ersättning och bättre flexibilitet för boende på Vinön. 
Låter detta intressant? Kontakta oss då på 019–257600 

 
 

mailto:julia.ekblad-andersson@hotmail.se


 

Vinöns café – i skolhuset 
lättare lunch, gofika och presentbutik 

 

I år har caféet pokébowl på menyn! Bowlen innehåller ris, sallad, tomat, 

edamamebönor, mango, picklad rödkål, picklad rödlök, picklad ingefära 

och sesaminlagd gurka, lime samt citron- eller srirachamajonäs.                          NYHET -  bowl 

Vi har alternativ med räkor, kyckling eller vegetariskt.  

Bakad potatis, paj, räkmackor och andra smörgåsar finns också som 

vanligt. Liksom kaffe och hembakat, SIA-glassen med både kulglass och 

annan glass. 
 

Vi har öppet alla dagar 10.00-17.00. Välkomna till oss! 

 

Hyllorna i presentbutiken och skafferiet 

har fyllts på, välkommen in och titta om du 

hittar något du vill ha! 

 

Vi ses!  

Familjen Wilhelmsson med Ebba och Alva 
 

Följ oss gärna på Instagram: 
cafevinon 

 

 

 

Vinöns Bibliotek  har öppet alla söndagar i juli 16–17 
 

Varje söndag eftermiddag finns Yvonne på biblioteket i Vinöns 

skola. Förutom ett fast bokbestånd, kommer det boklådor med 

böcker som Yvonne har beställt och andra utvalda böcker som 

finns här under en period.  
 

Prata med Yvonne om du vill låna någon speciell bok. 
 

Välkommen till biblioteket!   

hälsar Yvonne, 0739 28 04 05  
 



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, maxlast 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 

 Pris/dygn: Pris/vecka 

Föreningsmedlem  260:-      1000:-  

Övriga  520:-      2000:- 

 

************************************************* 
Sugen på gös? 
Kom förbi gröna sjömärket på  
norra ön eller slå en signal!  
 

Välkommen! 
0703 100 654 Åsa 

************************************************* 

Boka övernattning på Vinön 

Övernattningsstuga att hyra 

På skolgården finns en övernattningsstuga att 

hyra. Tillgång till dusch och toalett i skolhuset. 

Kontakta Yvonne Karlsson för bokning och info,  

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. 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 

SWISH nr 123 396 25 29 



Receptstafetten 
går från RoseMaries sparris-recept till Martins recept från Åland  

Receptstafetten rör sig österut till vårt grannland Finland, eller för att vara mer specifik 

till dess självstyrande skärgårdsrike Åland (där för övrigt Rose Marie jobbar med 

utveckling av dess öar och befolkning).  

Då Åland firar 100 år av självstyre och det är en Ö med i alla fall en Vinöbo i förskingring 

boendes där, kommer detta recept på den goda Ålandspannkakan som nog kan klassas 

som Ålands nationalrätt (efterrätt kanske är mer rättvisande). Valet stod mellan detta 

recept och kokt sjöfågel med klimp men efter mycket tankemöda valde jag pannkakan 

men om intresse finnes kan jag även delge det andra receptet i ett senare nr av ö-bladet. 

 

Ålandspannkaka 

1 liter mjölk 

1,5 dl mannagryn 

1 dl vetemjöl 

3 ägg 

½-1 dl socker ½ tsk salt 

2 tsk nystött kardemumma 

50 g smör 

 

Koka ihop mjölken och mannagrynen till en smidig gröt och låt den därefter svalna något. 

Vispa samman ägg och socker och blanda med gröten, tillsätt därefter mjöl, salt och 

kardemumman.  

Häll ner hela härligheten i en smord ugnsfast form och klicka därefter på smöret, grädda i 

ugnen ca 40-60 minuter på 200 grader. 

För att uppnå fullständig mättnadskänsla skall denna rätt serveras med snömos (vispad 

grädde på Åländska) samt sviskonkräm. 

 

Sviskonkräm 

Koka samman en påse katrinplommon med en skvätt vatten och socker efter smak, det 

brukar ta en 10-15 minuter. 

 

Pannkaksreceptet  är taget från marthorna på Åland.  

 

Hälsningar Martin Hellén 

 



 



  

JULI 2022 

 

vecka 26 1 fredag  På Värdshuset: Dan Hylander Post  

 2 lördag     

 3 söndag 16-17 Biblioteket öppet   

vecka 27 4 måndag    Sophämtning 

 5 tisdag  Brandövning Post  

 6 onsdag  På Värdshuset: Räkfrossa  Beställ mat 

 7 torsdag  På Värdshuset: Thomas di Leva Post  

 8 fredag     

 9 lördag  
Yogaretreat i Missionshuset, lördag - söndag  
Anmälan, se annons! 

  

 10 söndag 16-17 Biblioteket öppet   

vecka 28 11 måndag   Post  

 12 tisdag     

 13 onsdag 18.00 
 

Allsång med önskelåtar, i bersån vid skolan 

På Värdshuset: Räkfrossa 
Post Beställ mat 

 14 
torsdag 
Kronprinsessans 
födelsedag 

    

 15 fredag  På Värdshuset: Gnällbälte Blues fest Post  

 16 lördag  På Värdshuset: Gnällbälte Blues fest   

 17 söndag 16-17 Biblioteket öppet   

vecka 29 18 måndag    Sophämtning 

 19 tisdag   Post  

 20 onsdag  På Värdshuset: Räkfrossa  Beställ mat 

 21 torsdag   Post  

 22 fredag  På Värdshuset: Timo Räisänen   

 
23 lördag 

11-14 
 

Sommarens Loppis i bersån Se annons! 

På Värdshuset: Staffan Hellstrand 

  

 24 söndag 16-17 Biblioteket öppet   

vecka 30 25 måndag   Post  

 26 tisdag     

 27 onsdag  På Värdshuset: Räkfrossa Post Beställ mat 

 28 torsdag     

 29 fredag  På Värdshuset: Jewells of Queen Post  

 30 lördag  På Värdshuset: Izak Danielsson & Ninni Neiler   

 31 söndag 16-17 Biblioteket öppet   

AUGUSTI 
vecka 31 

1 måndag    Sophämtning 

 2 tisdag   Post  

 3 onsdag    Beställ mat 
 

 

När kommer posten? Efter önskemål från läsare försöker Ö-bladet skriva in de dagar den blåa postbilen lämnar post. 

POSTNORD kommer alla vardagar med paket och tömmer de gula lådorna. 

POSTNORD delar ut post varannan dag, måndag-onsdag-fredag ena veckan och tisdag-torsdag andra veckan 

CITYMAIL ska komma var fjärde dag, ibland blir det en dag längre mellan utdelningen. 
 

 




