
Solleröbladet

Årgång nr 24      Ansvarig utgivare: Sollerö Sockenförening

Annonsblad för Sollerön, Gesunda och Ryssa 

  Nr 15 v. 35 - 36 2020 * hefo@telia.com * 0729-119 399      
Varmt välkomna!

 
 

Söndag 6 september Trettonde söndagen efter trefaldighet    
kl 10.00  FRILUFTSGUDSTJÄNST ÅNGBÅTSBRYGGAN 
   Hélena Anderson-Frisk, Jenny Halvarsson
kl 18.00  Konsert ”Från BAO till Beatles 2.0”
   Sång, piano, gitarr m m. Läs mer på kyrkans hemsida.
P g a Corona boka gratisbiljett 0250-55 29 21 fr kl 9.00 konsertdagen.

Sollerö kyrka 
v 35- 36 2020

  Nästa nr utkommer 8 sept. 2020, manusstopp 6 sept. 2020 kl 12.00.

Välkommen till vår 
BUTIK  

Sundsvägen 22 

Öppet varje dag kl 10.00 - 18.00
HÖSTJORDGUBBAR och HÖSTHALLON

 

Lingon, blåbär och kantareller,  
hjortonsylt och lokala drycker.

 

Lekplats   Kaffe   Glass
 

www.sollerojordgubbar.se
 

”Glöm inte att hålla avstånd och lova 
att hålla er hemma vid minsta sjukdomssymtom”

Ha en TREVLIG AUGUSTI!

PROMENAD och PRAT för SENIORER
Onsdagar kl 15.00 (45 min)

Start 9/9
Vi utgår från Sollerö kyrka, medtag eget fika.

 

Vi går en lugn promenad - du kan delta med rullator  
eller om du har svårt att gå långt.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Frågor/anmälan till Anette Andersson, tel.: 0243 - 584 408, 

mail anette.andersson@bilda.nu
VARMT VÄLKOMMEN

 
 
 
 

Intresserad av andra cirklar/kurser 
läs mer på www.bilda.nu

Kallelse till ordinarie föreningsstämma  
Mångbergs Samfällighetsförening

Sockenhuset Sollerön, torsdag 3/9 kl 19.00
*Debiteringslängd för uttaxering Lövbergsvägen.
*Debiteringslängd för uttaxering Garbergsvägen.
*Upprustning av Garbergsvägen, kvarstående del.

*Godkännande av förrättning.
Ärenden enligt stadgarna.

Handlingar finns på Sockenkontoret och på hemsidan mangbergsamf.se
VÄLKOMNA!     STYRELSEN!



 
 
 

 

Stoltgårdens Mat & Cafe 
Tel: 0250-226 20 

MATSEDEL 
 26 augusti - 8 september 2020

 

Onsdag   26/8  Stekt fläsk,    
   löksås, potatis.
Torsdag   27/8  Pyttipanna, stekt ägg  
   Soppa, pannkakor m  
   sylt o grädde. 
Fredag      28/8  Fläskfilé, klyftpotatis, 
   3pepparsås. 
   Dessert. 

Måndag   29/8  Kycklingkorv, legymsallad,  
   potatis. 
Tisdag   30/8  Panerad fisk, spenatstuvning, 
   potatis. 
Onsdag   31/8  Pannbiff, löksås, potatis. 
Torsdag     1/9  Nasigoreng. 
   Soppa, pannkakor m  
   sylt o grädde. 
Fredag        2/9  Asiatisk köttgryta m bambu- 
   skott, ris/potatis,  
   Dessert 

Måndag     7/9  Potatisbullar, fläsk.  
Tisdag      8/9  Fiskbiffar, varm dillsås,   
   potatis  
 

 

Öppettider:
Måndag - Fredag    

10.00 - 15.00 
Lunch serveras mellan  

11.00 -  14.00

AKTUELLT 
 v 35 Sollerön

ÖPPETTIDER mån - fred 8-20 
lörd 8-18, sönd 10-18

Priserna gäller så långt lagret räcker. 
Välkomna önskar Ulrika med personal.

 

Besök oss även på Facebook 

LÄSK
Pepsi/Zingo/7Up/Pommac. 
Välj mellan olika sorter. 140-150 cl. 
Jfr-pris 8:67-9:29/liter. Pant tillkommer.

ENPORTIONSRÄTTER
Findus. Frysta. Välj mellan
olika sorter Dagens. 340-400 g. 

SNACKS
Olw. Välj mellan olika 
sorter. 135-300 g. Jfr-
pris 58:33-129:63/kg

ISBERGSSALLAD
Sverige. Klass 1. Ca 1 kg.

MILD/MELLANLAGRAD OST
Arla ko. I bit. Välj mellan Herrgård, Grevé, 

Svecia 28%, Präst 31%, Dackeost 33-36% 
och Jämtländsk Hushållsost. Ca 667-1500 g. 

 
 
 

www.solleron.se
info@solleron.se

Telefon: 0250-225 48  
Välkomna !

SOCKENKONTORET
ÖPPET 

måndag - fredag
kl 09.00 - 16.00

BOUPPTECKNINGAR
Lång erfarenhet,  

moderata arvoden.  
Ta kontakt i förtroende med 
Jan Flodén 070 - 60 68 188

26 Augusti
Alla hundars dag 
27 Augusti
Polisens dag
30 Augusti
Arkeologidagen
Porslinets dag
1 September
Fluortantens dag 
3 September
Skolledarnas dag 
5 September
Ostronets dag
Internationella bacondagen
Skäggets dag
Hemslöjdens dag
Scooterns dag
6 September
Dansbandens dag
Svampens dag
7 September
Salamins dag 
8 September
Internationella läskunnighetsdagen 
Skolans dag

Reservation för ändringar i menyn.
www.stoltgarden.se

Vi finns även på facebook
Kom gärna in på en fika. Vi har färs-

ka mackor, bullar och annat smått 
och gott.

VÄLKOMNA!

59:90/kg20:--/st

FLYTANDE MARGARIN
Milda. 5 dl.  
Jfr-pris 24:--/liter.

12:--/st

15:--/kg

M
EDLE

Mco
op 

500 G 

 20:--/ask

GRÖNA VINDRUVOR I ASK
Spanien/Italien. Klass 1. Kärnfria.
500 g. Jfr-pris 40:-/kg.STORPACK 

 35:--/st

FLINGOR 
Kellogg´s. Välj mellan Special K Classic, 
Special K Red Berries, Cornflakes, All Bran 
och Frosties.500-750 g.  
Jfr-pris 46:67-70:-/kg.

FLER
MER

KÖP 
SPARA 2 FÖR 

 35:--

FLER
MER

KÖP 
SPARA

3 FÖR 

 39:--



 

Kallelse till  
Sockenstämma

 
 

Pga dubbelbokning av lokal  
flyttas Sockenstämman till  

söndagen den 6 september kl 18.30
i Sockenhuset, Sollerön.

 

Ärenden enligt stadgarna.  
Motioner lämnas senast den 24 augusti i brevlådan vid  

Sockenhuset eller via mail till info@solleron.se. 
På stämman kommer bl.a. hastighetsbegränsning till 40 att diskuteras.  

P g a Coronapandemin begränsas deltagande vid stämman till 50 personer. 
Anmälan senast 31 augusti. Tel 0250/225 48 el info@solleron.se

Försäljningsrapport från Sollerömacken

2 294 289 l bensin och 1 510 451 l diesel, totalt 3 804 740 l,  
oktober -12 - juli -20.

Juli     2020          2019    2018
Bensin  40 050       40 683 37 685
Diesel  32 142       27 547 21 919  
  72 192       68 230  59 604

Sockenstämma söndagen den 6 september kl 18.30
Delta i Sockenstämman via din mobil eller dator!
Anmäl dig snarast via epost till info@solleron.se, helst med titeln 
”Kallelse”. Några dagar före mötet får du ett svar med en länk till 

mötet, tillsammans med instruktioner hur du ansluter dig.  
Plattformen är MS Teams och det kostar naturligtvis inget.

OBS! För rösträtt på stämman måste deltagande ske fysiskt i Sockenhuset.



  1,3 milj kr till 34 föreningar och 81 projekt!
Som vi tidigare meddelat har Sockenföreningen och Hembygdsföreningen 
ett avtal om vind/bygdemedel med nuvarande vindkraftsföretag som driver 
vindsnurrorna på Seliträdsberget. Avtalet har inneburit att mer än 1 miljon 
kronor har fördelats till föreningar och projekt i Sollerö Socken. Och mera 
kan det bli.

Intresserad av
luftburet bredband

Radio-Fiber?
 
R

INSTALLATION 
ÅRET RUNTÄVNING

Framtidens
Bredband

WWW.MICRONAT.SE
0660-20 60 00

TV och Play
från Boxer.
Välj mellan 
70 kanaler.  

Lägg enkelt
till 
i ditt utbud!

OBEGRÄNSAD 
SURF

 
R

INSTALLATION 
ÅRET RUNTÄVNING

Bredband

WWW.MICRONAT.SE
0660-20 60 00

TV och Play
från Boxer.
Välj mellan 
70 kanaler.  

Lägg enkelt
till telefoni
i ditt utbud!

OBEGRÄNSAD 
SURF

PÅVERKAS EJ
AV VÄDE

INGEN 
GR

Vad är Radio-Fiber? 

 

Besök www.micronat.se för mer information.

Vi projekterar nu för en mast i Gesunda som täcker stora delar av
bland annat Sollerön, Ryssa, Mångberg, Björka och Gesunda.

Nu har du som är intresserad av våra produkter och tjänster
möjlighet att träffa oss på plats i Sockenhuset, Sollerön.

Har du inte möjlighet att träffa oss kan du göra din beställning
på micronat.se eller på telefon 0660-20 60 00.

SOLLERÖN
Sockenhuset

Sollerön
8/9

kl 12-17
Drop-In-Träff

Träffa oss!

Installerat och klart, 
inkl. RUT-avdrag

5.950:
Installation

-

Stanna hemma om
du känner dig sjuk
För allas säkerhet ber
vi dig stanna hemma

om du har minsta
förkylningssymptom. 

FOLKHÄLSAN I FOKUS!
Det skrivs mycket om hur viktigt det är att röra på sig, att skaffa bättre ork och 
därmed bättre motståndskraft i dessa tider.
Vad finns det för möjligheter att få upp flåset och bli starkare på Sollerön?
 

Det är lätt att komma igång. Du behöver inte ta bussen, bilen eller tunnel-
banan för att motionera. Naturen finns runt hörnet. Det är bara att gå ut från 
huset och börja. Och inte finns det så många branta backar heller. Nåja, Båt-
husbacken är seg, och det bär uppför från Utanmyra mot Båkkan, men annars 
är det ganska slätt. 
 

Sollerön, Gesunda, Ryssa samt Solleröns glesbygd inbjuder till promenader, 
joggingturer och turer på cykel, häst och rullskidor under sommarhalvåret. 
Med stavar, rullator eller barnvagn är det bara att ta med kompisen och vandra 
på. Du som är hundägare kommer ut i alla väder. Det finns inget trafikbuller 
eller stora doser avgaser heller som stör. Massor av frisk luft! 
 

Här kommer ett axplock på aktiviteter. Pingis, boxning med rosa handskar 
och andra aktiviteter i nyrenoverade Idrottsparken. Frigörande dans i Socken-
huset. Gympa i skolans gymnastiksal. Det finns en framtagen promenad-app 
med förslag på slingor. Mentalt avkopplande yoga brukar finnas i Gesunda. 
Gillar du att lyfta skrot och bruka träningsmaskiner är det gymmet i Företags-
huset som gäller. Eller varför inte prova på Boule i Vinäs. Och, kom ihåg att 
hålla avstånd när du rör på dig! 

QUIZ! 
SKÖRDEFEST PÅGÅR.

Nu tröskas säden på Solleröns åkrar och i 
växthus och trädgårdstäppor prunkar det som 
mest. Vitlök, grönkål, fänkål, rödbetor, gur-
kor, bönor och ärtor får sällskap av potatis, 
kålrot  och annat gott.  Solleröbladet utlyser 
en liten skördetävling. Vem skördar den störs-

ta tomaten? Skicka in bild och vikt till info@solleron.se senast den 15 sep-
tember. De 3 största tomaterna vinner var sin Trisslott!

VIKT 533 gr



SKOLAN ÄR IGÅNG. 

 

Andersson Svensson under en morgonrast på skolgården.
”Antal skolbarn den här terminen är hela 134 st. Elevantalet har ökat de senas-
te åren för Sollerön är en populär plats att bo på för barnfamiljer. Skolan har 
klasser för årskurs 1,2,3,4,5 och 6 samt förskoleklass (6 år). Dessutom finns 
Fritidshemmet där 80 av skoleleverna går. Personalen består av en klasslärare 
för varje årskurs samt rektor. På Fritidshemmet finns 4 lärare. 
 

Skoldagen börjar 08.15 och samordnas med busstidtabellen. Barnen kommer 
från Sollerön och Gesunda. Ryssa får välja om de vill gå i skolan i Vika eller 
på Sollerön. Det finns faktiskt familjer i Mora som skjutsar sina barn till Sol-
lerö Skola. 
 

Barn mår bra av frisk luft och därför är vi mycket utomhus i skog och mark. 
Området kring Idrottsparken ligger perfekt till för oss. Andra viktiga saker är 
att skolmaten lagas i eget kök och att alla lärare är behöriga”. Lena berättar 
också att den kommunala förskolan och föräldrakooperativet Filiorum har 
många barn i sin verksamhet. 
 

Nu ringer klockan, rasten är slut och Lena beger sig in för nästa lektion. 
Solleröbladet tackar för den intressanta pratstunden.
 

Det rör sig alltså många barn i trakterna kring Koopen och Idrottsparken. Vi 
trafikanter får därför vara extra försiktiga när vi färdas på vägarna. Sockenför-
eningen värnar om trafiksäkerheten och tog bl a initiativ till den trottoar som 
idag finns längs vägen mellan skolans gymnastiksal och Koopen. 

När vi är och handlar i Koopen på dagtid hör 
vi hur barnen leker på skolgården.
Ett härligt ljud som visar på liv och rörelse 
hos Solleröns framtid. 
Många mindre skolor i Dalarna läggs ned 
eller hotas av nedläggning men så är inte 
fallet med Sollerö Skola. Solleröbladet 
fick en pratstund med fritidspedagog Lena 

VÄLKOMMEN NYINFLYTTADE OCH HEMVÄNDARE!
 

Vi blir flera. Befolkningen i Sollerö Socken ökade under 2019.
 

Vid årsskiftet bodde 1. 677 personer i socknen. Plus 24 jämfört med året inn-
an. Lite speciellt är att det är Sollerö ”glesbygd” som ökar mest med 9 perso-
ner. Gesunda ökade med 8. Ryssa med 5 och själva Sollerön med 2 personer. 
Så här ser befolkningsantalet ut:
 
 

Sollerön                  1.194
Gesunda                     292 
Ryssa                         152
Sollerö Glesbygd        39 
Totalt                      1.677
 

Vi lyfter på hatten och hälsar alla nya Solleröbor varmt välkomna. 
 

Med ”glesbygd” menas t ex Björka, Mångnäs, Mångberg och Åsen.
Mer detaljerad information om befolkningsprognos samt åldersintervall t o m 
2030 finns på hemsidan info@solleron.se 

Efter att ha tjänstgjort i många år på Tomteland njuter ardennerhästen Isa-
bel välförtjänt av sin pension i Bråmåbo. 
 

Tomtens häst har fyllt 28 år i år och går lugnt och betar i sin hage vid Ryss-
gården. Varje kväll innan ”läggdags” i Stallet tar Lasse Ryss med Isabel på 
en vandring till platser där det mest frodiga gräset växer. 
 

Lasse berättar att Isabel också gillar hästgodis med äpplesmak. 
 

Mums.

TOMTENS DALAHÄST BETAR I BRÅMÅBO! 

VAR LIGGER SOLLERÖNS HÖGSTA PUNKT? 
 

Kyrktornet tronar majestätiskt över Sollerön och syns från när och fjärran. 
Det är sannolikt också den högsta punkten på ön. Men var är den högsta 
markpunkten? Många säger Kråkbåkk. Andra nämner Margitaberg. Det finns 
också några som förespråkar några punkter på Båkkan. Vem vet? Kan vi be-
stämma var den högsta punkten är? 
Meddela till info@solleron.se 


