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Årgång nr 24      Ansvarig utgivare: Sollerö Sockenförening

Annonsblad för Sollerön, Gesunda och Ryssa 

  Nr 16 v. 37 - 38 2020 * hefo@telia.com * 0729-119 399      
Varmt välkomna!

 
 

Söndag 20 september Femtonde söndagen efter trefaldighet    
kl 11.00   GUDSTJÄNST i Sollerö kyrka 
   Ulf Jonsson, Jenny Halvarsson

 

Måndag 14 september Miniorer åk 1 - 3    
kl 13.30  Sollerö församlingshem, nere 
   Emelie Hallvars  
kl 15.00  Juniorer åk 4 - 6 
   Sollerö församlingshem, nere 
   Emelie Hallvars
Måndag 21 september Miniorer åk 1 - 3    
kl 13.30  Sollerö församlingshem, nere 
   Emelie Hallvars  
kl 15.00  Juniorer åk 4 - 6 
   Sollerö församlingshem, nere 
   Emelie Hallvars 
Onsdag 23 september GUBBFRUKOST    
kl 09.00  Samling vid kyrkan. Promenad till idrottsparken för att   
   prova på frisbeegolf. Picknickpåsar delas ut.

Sollerö kyrka 
v 37- 38 2020

  Nästa nr utkommer 22 sept. 2020 manusstopp 20 sept. 2020 kl 12.00.

Välkommen till vår 
BUTIK  

Sundsvägen 22 

Öppet onsdag-söndag kl 10.00 - 18.00
september ut.

HÖSTJORDGUBBAR och HÖSTHALLON
 

Lingon, blåbär och kantareller,  
hjortonsylt och lokala drycker.

 

Lekplats   Kaffe   Glass
 

www.sollerojordgubbar.se
 

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



 
 
 

 

Stoltgårdens Mat & Cafe 
Tel: 0250-226 20 

MATSEDEL 
 9 - 22 september 2020

 

Onsdag     9/9  Persiljejärpar, sås, potatis.
Torsdag   10/9  Falukorv, makaroner  
   Soppa, pannkakor m  
   sylt o grädde. 
Fredag      11/9  Kassler m ananas,  
   ris/potatis. 
   Dessert. 

 

Måndag   14/9  Fläskkorv, rotmos. 
Tisdag	 		15/9	 	 Pocherad	fiskfilé,	äggsås,	 	
   potatis. 
Onsdag   16/9  Köttfärslimpa, gräddsås,   
   potatis. 
Torsdag   17/9  Kyckling i curry, ris/potatis. 
   Soppa, pannkakor m  
   sylt o grädde. 
Fredag      18/9  Benfri kotlett, champinjon-  
   sås, potatis.  
   Dessert 

Måndag   21/9  Lunchkorv, pepparrotsås,   
   potatis.  
Tisdag    22/9  Laxpudding, skirat smör,   
   potatis.  
 

 

Öppettider:
Måndag - Fredag    

10.00 - 15.00 
Lunch serveras mellan  

11.00 -  14.00

 
 
 

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

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!

8 September
Skolans dag
9 September
Yrkesförarens dag
11 September
Kebabens dag
12 September
Geologins dag
TV-spelsdagen 
Europeiska migrändagen 
13 September
Mor- och farföräldrarnas dag
16 September
Internationella dagen för bevarande av 
ozonskiktet 
17 September
Höga klackars dag 
18 September
E-bokens dag
Surkålens dag 
19 September
4H-dagen
Internationella piratdagen 
Messmörets dag 

AKTUELLT 
 v 37 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 

FLER
MER

KÖP 
SPARA

2 FÖR 

 49:--

M
EDLE

Mco
op 

19:90/st

SAFT
Coop. Välj mellan olika sorter. 100 cl. 
Jfr-pris 2:49/liter drickfärdig. 

MAX 1 KÖP/HUSHÅLL
KAFFE Classic. Välj mellan olika sorter 
och rostningar. Gäller ej Eko, Reko, Solid 
el. Amigos, 500 g. Jfr-pris 49:-/kg.

69:--/st

MOPP/HINK Vileda.
Välj mellan Supermocio 3 Action mopp 
med teleskopskaft eller hink med urvridare.
Ord pris 95:-/del.

29:90/fp
SPARA 10:-

DISKTRASA 10-PACK
Wettex. Jfr-pris 2:99/st. Ord.pris 39:95 st

 

Skolstart
 
 

Vi har det Du behöver 
för skolarbetet.

Anteckningsböcker
Pennor

Pennfodral
Kalendrar

Samlingsmappar
m m

För ett roligt skolarbete!

2021

NYTT ÅR NY KALENDER
Vi har kalendrar för alla tillfällen. 

Kom och hitta din!

50% 
rabatt avdrages 

i kassanrabatt avdrages i kassan

LAMPOR Philips
Utgående sortiment.

 

HANDLA ANDRA 
VAROR FÖR 300 KR 

SÅ FÅR DU KÖPA 
STRÖSOCKER 6 P FÖR 

99 KR
 
 
 
 

GÄLLER EJ VID KÖP AV TOBAKS-
VAROR, SPEL EL. ÖVR TJÄNSTER.

STRÖSOCKER 
6P



 Inbjudan till
ORDINARIE JAKTSTÄMMA 

Björka VVO
 

Söndagen den 11 oktober kl 13.00
Slakthuset Björnmyren. 
Ärenden enligt stadgar.

 

Välkomna             Styrelsen

ÖPPET HUS
med FISKE

i GÅSTJÄRN
SOLLERÖ FISKEVÅRDSOMRÅDE bjuder in till Öppet hus

Lördagen den 19/9 och söndagen den 20/9
från kl 11.00 till 16.00

Vi bjuder på fika!

Du fiskar själv och betalar 50 kr/fisk, kontant eller Swish.
Grillen är tänd för medhavd grillning.

Det är skyltat från Siljansnäsvägen vid Mångbro.
Välkommen!

 

Med anledning av rådande Coronasituation kan vi endast ha  
30 personer samtidigt i området, regeln första 30 fri placering,  
därefter påfyllning när det finns lediga platser.

Försäljningsrapport från Sollerömacken

2 331 805 l bensin och 1 539 472 l diesel, totalt 3 871 276 l,  
oktober -12 - augusti -20.

Augusti    2020          2019    2018
Bensin  37 516       32 080 29 487
Diesel  29 021       26 605 24 312  
  66 537       58 685  53 799

SENASTE NYTT FRÅN
 SOCKENFÖRENINGENS ÅRSSTÄMMA!

På söndagens Årsstämma beslutades det att ansöka hos Länsstyrelsen om en 
hastighetsbergränsing till 40 km/tim på Sollerön. Genom Ryssa och Gesunda 
gäller redan detta.
Sockenföreningens nyvalda styrelse	 består	 av:	Staffan	Bond	Häradsarvet	
ordförande, Kenneth Broqvist Gesunda sekreterare, Göran Blomkvist Kulåra, 
Lotta Lindqvist Myckelbyn, Naima Trogen Utanmyra och Johan Danielsson 
Ryssa. 
Suppleanter är Jack Gottling Ryssa, Gunnar Låås Levsnäs, Roine Andersson 
Häradsarvet, Anders Stenberg Gruddbo och Stig Wass Gesunda.

Protokoll	från	Årsstämman	finns	inom	kort	på	info@solleron.se.

ÅRETS SOCKENBO
2019

Med motiveringen
”för mångårigt, mångsidigt och  

outtröttligt engagemang  
för Sollerö socken

tilldelas

FRANZ LARSSON
utmärkelsen

Årets Sockenbo 2019

MÅNGBERGSDAMMEN REPARERAD OCH FYLLD!
 

I somras (juli) upptäcktes ett s k sjunkhål i fördämningen av dammen i 
Mångberg. 
Snabba beslut togs och en omfattande reparation av dammen startades. 
Nu är dammen reparerad och vattenfylld igen. 
I nästa nummer av Solleröbladet kan du läsa mer om vilka arbeten som 
gjordes. 



  

DET VÄXER SÅ DET KNAKAR!
I	förra	numret	visade	vi	en	bild	på	en	biffig	
tomat från Bråmåbo. 
Nu visar vi en gigantisk kålrot från Ryssa. 
Över 2 kg! 
Vad kommer nästa gång! 
Det växer så det knakar i Sollerö Socken!

INGRID KRAMAR MUSTEN UR DINA ÄPPLEN!

 
 

 

”Hit kommer man med sina äpplen i hinkar, jag krossar äpplena i en kvarn, 
krosset läggs i en hydropress som pressar musten ur äpplet. Hela proceduren 
tar ca 15 minuter. Musten tar man sedan med sig hem och tappar upp i egna 
flaskor	eller	dunkar	hemma	i	köket.
De bästa äppelsorterna att musta är höst- och vinteräpplen. Tidigt mogna, 
mjuka äppelsorter är mest lämpliga att mosa. 
Bin, sol och vatten är viktiga för äpplen.” 
Ingrid	önskar	att	det	fanns	flera	biodlare	på	Sollerön	för	det	skulle	underlätta	
pollinering och därmed öka äppelskörden. 
”De	flesta	biodlare	finns	i	Utanmyra	och	de	gör	ett	finfint	jobb,”	anser	Ingrid.	
”I år är det inget bra Äppelår och det beror på att det var ogynnsamma vä-
derförhållanden (temperatur) för bina under några dagar i maj,” säger Ingrid. 
Det blir inga rönnbär heller och då utgör rönnbärsmalen en fara för äpplena 
istället, tillsammans med äppelvecklaren och skorvsvamp. 
Utanför musteriet har Ingrid en liten plantage med olika äppelplantor. Hon 
har även ett ”lekträd” med hela 11 ympningar. Ingrid visar också på en planta 
med ”Gubbäpple.” Det kallas så för att äpplet är så mjukt att även tandlösa 
gamla gubbar kan äta det,” skrattar hon.
”Det är viktigt att förbereda nästa säsong redan nu och ge äppelträden rikligt 
med vatten under hösten,” avslutar Ingrid som också hinner berätta att urmo-
derträdet för vinterfrukten Åkerö växer vid Åkerö Slott i Flen sedan mitten 
av 1700-talet. 

”Kunskapens äpple.”     ”Äpplet i Paradiset.”  
”Äpplet faller inte så långt från trädet.” 
 

Äpplet är vår äldsta frukt och har funnits här i Sverige 
sedan stenåldern. Kanske det fanns äppelträd i Klikten 
på vikingatiden? 
Frukten omges av många myter och står symboliskt för 
kunskap, kärlek och livet. 

 

Sedan 7 år tillbaka har Ingrid Persson i 
Gruddbo mustat äpplen på fritiden. Det är 
lör- och söndagar i september och okto-
ber som Musteriet har högsäsong. Det kan 
vara upp till 150 kunder som bokar in sig. 
Musteriet ligger precis där den långa äp-
pelträdsallén	startar.	Den	som	sträcker	sig	
ända fram till Bengtsarvet. 

GODA NYHETER FÖR KLIKTEN!
 

Klikten har höga natur, kultur och historiska rekreationsvärden. Kanske det 
var	här	som	”Solleröns	vagga”	en	gång	stod	för	flera	tusen	år	sedan?	
Det är mycket glädjande att Länsstyrelsen har beviljat statligt bidrag för 
stängsling av betesmark i området.  Samtliga markägare är positiva och 
arbetet har påbörjats med att röja undan gammal bråte som har vuxit igen. 
Solleröbladet	drack	en	kopp	kaffe	hemma	i	trädgården	hos	Lotta	och	Benke	
Lindqvist i Kråkkan. Båda är engagerade i projektet med sina får och fjällkor.
 

”Naturen växer och tar över alltmer med sly och buskar. Betande djur kom-
mer att hålla landskapet öppet vilket gagnar alla som besöker Klikten,” säger 
Lotta entusiastiskt och fortsätter; ”Den vackra utsikten mot Utanmyra och de 
blånande bergen i fjärran kan annars försvinna på sikt.” ”Hagbetesmark ökar 
den biologiska mångfalden,” säger Benke. 
 

Båda berättar att vandringsleden från Kapellkurvan ned till Agnmyren inte 
kommer att påverkas. Det är beteshagarna som stängslas. Stängslingen blir 
lodräta trästolpar med tillfälliga plastband mellan. Markerna passar olika för 
olika djur. Kälkbacken är mest lämplig för kobete, dikesområdet mot Utan-
myra passar för fåren medan getterna håller till på ängarna kring Lärkastugan. 
Det går inte att blanda djuren eller att byta betesmarker mellan dem för ofta 
av olika skäl, t ex parasiter. ”Det är en 
kulturgärning att stängslingen blir av,” 
avslutar Benke.
Stängslingen av Klikten möjliggörs ge-
nom LONA-medel där LONA står för 
Lokala Naturvårdsprojekt. Mora kom-
mun är ansvarig projektägare och Sock-
enföreningen ser till så att projektet blir 
genomfört.



LOKALER ATT HYRA I SOCKENHUSET

Under hösten kommer Norpans verksamhet att avvecklas i den lokal 
som nyttjats i Sockenhuset. 
Lokalen har en yta på 123 m2 varav 11 m2 är köksavdelning.
Är Du intresserad av att hyra den? 
Hör av Dig till Sockenkontoret info@solleron.se

Det finns också en mindre lokal om 15 m2. I lokalen finns WiFi.  
Tillgång till kök finns också. Lokalen kan användas som kontor eller 
möteslokal för mindre grupper.
Är Du intresserad hör av Dig till Sockenkontoret info@solleron.se.

 

 

          Befolkningsprognosen ingår följande Nyko områden: Sollerön, Gesunda, Ryssa och Sollerö glesbygd. 

Befolkningsutveckling för Sollerön år 2019–2030 
Under år 2019 ökade befolkningen med 24 personer. Vid årsskiftet 2019/2020 
hade Sollerön 1677 invånare fördelat på 848 män och 829 kvinnor. Den främ-
sta	 förklaringen	 till	befolkningsökningen	är	att	fler	flyttade	 till	Sollerön	än	
de	som	flyttade	därifrån.	Det	är	andra	året	i	rad	som	Sollerön	har	ett	positivt	
flyttöverskott.
Sollerön har haft ett negativt födelsenetto sedan år 2012. Det innebär att an-
talet	döda	har	varit	fler	än	antalet	födda	sedan	år	2012.
För 2019 är siffrorna: befolkning vid årets slut 1 677, under året födda 15, 
under året döda 16. Under året inflyttade 125, under året utflyttade 101. Total 
folkökning under 2019, +24 personer.
Befolkningsprognosen för Sollerön indikerar att folkmängden under perioden 
2019-2030 kommer att öka med 15 personer från 1677 personer år 2019 till 
1692	personer	år	2030.	Enligt	prognosen	antas	det	positiva	flyttöverskottet	
bestå fram till år 2025 samtidigt som födelsenettot förväntas bli negativt hela 
perioden.
Åldersgruppen 80 år eller äldre förväntas öka mest fram till 2030. Ålders-
gruppen 6-12 år samt 65-79 år förväntas minska mest fram till 2030.

I befolkningsprognosen ingår Sollerön, Gesunda, Ryssa och Sollerö glesbygd enligt markering 
ovan. Uppgifter från Mora kommun.

Återbruket Klippen 
 

ÖPPET lördagar UDDA veckor kl. 11 – 14. Titta in och fynda 
begagnade prylar, möbler, elektronik, leksaker, LP-skivor, 
fritidsartiklar och mycket annat. Återbruket Klippen drivs 
ideellt och ÖVERSKOTTET SKÄNKS till fina projekt i 
närområdet. Du hittar oss i en RÖD LADA bakom Koopen.     
Varmt välkommen. 
 

Psst! Följ oss gärna på Facebook + Instagram: 
@aterbruketklippen 


