Sollerö kyrka
v 39- 40 2020

Varmt välkomna!
Onsdag 23 september GUBBFRUKOST			
kl 09.00		
Samling vid kyrkan. Promenad till idrottsparken för att 		
			
prova på frisbeegolf. Picknickpåsar delas ut.
Söndag 27 september Sextonde söndagen efter trefaldighet			
kl 11.00			
GUDSTJÄNST i Sollerö kyrka
			Ulf Jonsson
Måndag 28 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 30 september Sy-Qlan			
kl 11.00			
Sollerö församlingshem, nere
			Lena Pettersson
Söndag 27 september Tacksägelsedagen			
kl 17.00		
GUDSTJÄNST i Sollerö kyrka för Små och Stora
			Karolina Pernling

PÅMINNELSE om
Sollerö Vävstuga Emgarts
ÅRSMÖTE onsdag 30 sept. kl 18.30
Plats: Vävstugan. VÄLKOMMEN!
Under hösten har vi våra gemensamma
vävkvällar måndagar kl 18.00.
Terminsavgift: 500 kr + medlemsavgift.
Välkommen att väva (i mån av plats)!

Annonsblad för Sollerön, Gesunda och Ryssa

Solleröbladet
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Nästa nr utkommer 6 okt. 2020 manusstopp 4 okt. 2020 kl 12.00.

Välkommen till vår

BUTIK

Sundsvägen 22

Öppet onsdag-söndag kl 10.00 - 18.00
september ut.
HÖSTJORDGUBBAR och HÖSTHALLON

Lingon, kantareller,
hjortonsylt och lokala drycker.
Lekplats Kaffe Glass
www.sollerojordgubbar.se

BÖNHUSET FÄRDIGMÅLAT!
Kasta upp blicken till höger, när du färdas
genom Gesunda mot Mångbro.
Nu kan Du vila ögonen på ett alldeles nymålat rödfärgat Bönhus!
Bra jobbat alla ni som bidrog!
Årgång nr 24

Ansvarig utgivare: Sollerö Sockenförening

Måndag 5/10		 Pasta/potatis skinksås.
Tisdag 6/10		 Rödspätta, remouladsås, 		
			potatis.

Öppettider:

Måndag - Fredag
10.00 - 15.00
Lunch serveras mellan
11.00 - 14.00
Reservation för ändringar i menyn.
www.stoltgarden.se
Vi finns även på facebook
Kom gärna in på en fika. Vi har färska mackor, bullar och annat smått
och gott.
VÄLKOMNA!
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LÄSK
Coca-cola/Fanta/Sprite.
Välj mellan olika sorter.
150 cl. Jfr-pris 10:-/liter.
Pant tillkommer.

HALSTABLETTER
Vicks. Välj mellan
olika sorter. 72 g.
Jfr-pris 194:44/kg.

p

25 September
Äpplets dag
26 September
Astronomins dag och natt
Europeiska språkdagen
27 September
Dövas dag
Tjänstepensionens dag
28 September
Internationella rabiesdagen
Internationella dagen för universell
tillgång till information
29 September
Kaffets dag
Internationella hjärtdagen
Alla soffpotatisars dag
Internationella pussdagen
30 September
Skolmjölkens dag
1 Oktober
Bröstcancerdagen
Internationella dagen för äldre
Vegetariska världsdagen

Måndag 28/9		 Korvgryta, potatis.
Tisdag 29/9		 Köttbullar, gräddsås,		
			potatis.
Onsdag 30/9		 Salt sill, löksås, potatis.
Torsdag 1/10		 Spagetti o köttfärssås.
			 Soppa, pannkakor m
			 sylt o grädde.
Fredag 2/10		 Schnitzel, klyftpotatis,
			bea/aromsmör.
			Dessert
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SNACKS
Estrella
Gäller chips, bågar och nötter.
Välj mellan olika sorter.
100-275 g. Jfr-pris 63:64-154:-/kg.

M

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

lörd 8-18
sönd 10-18

LE

BOUPPTECKNINGAR

Onsdag 23/9		 Pölsa/isterband, potatis o 		
			rödbetor.
Torsdag 24/9		 Pytt i panna, stekt ägg.		
			 Soppa, pannkakor m
			 sylt o grädde.
Fredag 25/9		 Helstekt fläskkarré, apelsin			 sås, potatis.
			Dessert.
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www.solleron.se
info@solleron.se
Telefon: 0250-225 48
Välkomna !

ÖPPETTIDER mån - fred 8-20

23 sept. - 6 okt. 2020

ED

ÖPPET
måndag - fredag
kl 09.00 - 16.00

AKTUELLT
v 39 Sollerön

Stoltgårdens Mat & Cafe
Tel: 0250-226 20
MATSEDEL

M

SOCKENKONTORET

20:--/st

HUSHÅLLSOST
Arla. 17-26%. Ca 1100-2200 g

24:90/st
KAVIAR
Kalles. Välj mellan olika sorter.
250-300 g. Jfr-pris 83-99:60/kg.

BREGOTT MELLAN/MINDRE
Arla. Gäller ej ekologisk och
laktosfri. 600 g. Jfr-pris 41:50/kg

39:90/st

BRÖD
Skogaholms.
Välj mellan Skogaholmslimpa skivad
och Varsågod skivad. 715-775 g.
Jfr-pris 25:81-27:97/kg.

SNABBKAFFE
Gevalia. Välj mellan olika sorter.
200 g. Jfr-pris 199:50/kg.

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

Besök oss även på Facebook

KELINGLUNCH på STOLTGÅRDEN
Tisdagen 6/10 kl 12.00
Vi serveras KÅLPUDDING

Anmälan senast fredag 2 okt. till
Stoltgården tel 0250 - 226 20
ÄNTLIGEN får vi träffas igen och sitta vid dukat bord och
avnjuta vällagad mat och umgås med trevliga ”kelingär”.

Varmt välkomna!

Sollerö Pensionärsförening
Nu gör vi en försiktig omstart med vår verksamhet. Corona
viruset härjar fortfarande och vi måste förhålla oss till de regler och förhållningssätt som krävs i dessa tider.
Hålla avstånd och tvätta händerna.
Styrelsen har beslutat att försöka starta med följande aktiviteter.
Coronaregler gäller.
Boulen varje torsdag kl 10.00 i Vinäs.
Gymnastiken startar 7 oktober kl 13.30 i Sockenhuset. Sedan varje onsdag
tills annat beslutas.
Bingon startar 6 oktober kl 15.00 i Sockenhuset. Sedan varannan tisdag tills
annat beslutas. Medtag eget fika med tanke på Coronan.
Vi hoppas att alla får vara friska och att vi följer de rekommendationer som
finns.
Om du blir ny medlem nu för 2021 så ingår medlemsskap även för resten av
2020. Betala 150 kr per person till bg nr 731 -1855. KOM IHÅG att skriva
Namn på talongen.
Styrelsen för Sollerö Pensionärsförening

MEDEL TILL HJÄRTSTARTARE I GESUNDA!

”Tack, tack,” utbrister Kenneth Broqvist i Gesunda Motionsklubb, ”för bidraget till
hjärtstartare i Bystugan.” ”Det är Återbruket Klippen som skänker 5.000:- av sin
vinst till fina initiativ i närområdet. Hjärtstartare är ett sådant initiativ.
”Det känns tryggt att hjärtstartaren redan är på plats i Bystugan och kan användas
vid olika evenemang av Gesunda Bystugeförening och Gesunda Motionsklubbb”,
säger Kenneth.

BEGRÄNSAT ÖPPETHÅLLANDE
I SOCKENHUSET
Den sista september slutar Micke sin anställning hos Sockenföreningen. Sockenföreningens ekonomi möjliggör tyvärr inte en fortsättning.
Micke har jobbat åt Sockenföreningen i omgångar ända sdan mitten av
90-talet och har bland annat svarat för att hålla kontoret i Sockenhuset
bemannat. Vi kommer förstås att sakna klippan Micke men hoppas att
få se honom på kontoret då och då även framöver.

Fr o m 1 oktober måste vi begränsa öppethållande i Sockenhuset
och på kontoret. I nästa Sollerböad återkommer vi med information om nya öppettider. Som tidigare kan ni nå Sockenföreningen
på tel 0250 - 225 48 och info@solleron.se.

FLERA TURER I RYSSA INNAN GÅNG- OCH CYKELVÄGEN TILL VIKA BLIR KLAR!

”Det har varit en lång process för att få till en gång- och cykelväg mellan
Ryssa och Vika,” säger Johan Danielsson, Ryssa Byförening, som tillsammans med bl a Jack Gottling har varit aktiv i projektet. ”Upprinnelsen var det
stora VA-projektet i Ryssa som startade 2014. I samband med att kraftledningen monterades ned blev det en ”ledig” kraftledningsgata från Ryssa till
Vika. Vi uppvaktade kommunen och föreslog att den kommunala ledningen
för vatten och avlopp kunde grävas där. Samtidigt förde vi fram idén att anlägga en gång-cykelväg ”ovanpå” ledningen. Idén föll till slut i god jord där
ett s k ”Medborgarförslag” från oss Ryssabor hjälpte till. I februari 2019 var
”vägen” klar och den mäter exakt 2.000 meter. Sockenföreningen bidrog med
30.000 kr i vindpengar.
Tyvärr har många grova stenar nu kommit fram på grusytan vilket påverkar
cykelåkandet. Därför ansöker vi om medel som gör det möjligt att grusa stigen med ett fint slitlager så att den blir säker även att cykla på. Byföreningen
har tillverkat en vält och erhållit en vägskrapa, genom bidrag från MCM Production i Mora. Med hjälp av dessa underlättas att hålla stigen i fint skick i
framtiden.
Det innebär att vi har knutit ihop Gesunda, Ryssa och Vika med en ”väg” som
passar utmärkt för promenader och snart också för cykelturer,” avslutar Johan
Danielsson, som hoppas på ett positivt bifall för ansökningen.

PÅVERKADE VÄRMEN BOCKJAKTEN? FRÅGAR
SOLLERÖBLADET ROLLE DANIELSSON.

”Ja, det blev ett klent resultat med endast 9 fällda bockar av kvoten på 20.
Den heta värmen i början av augusti gjorde att brunsten hos bockarna var över
när bockjakten började den 16 augusti.
I år tog vi ett nytt viltvårdsinitiativ för att få en starkare stam. Vi har en 3-årsplan och lät pinnbockar och 6-taggare vara villebråd under jakten. 4-taggare
var fredade.”
(Solleröbladet följde jakten på nära håll den sista aftonen. På åkern fanns 5 rådjur varav 2 bockar. Skymningen gjorde att jägaren inte kunde se hur många
taggar som bockarna hade och han kunde därför inte trycka av.)
Rolle nämner också att ingen björn fälldes på Solleröskogen under björnjakten.
”Helgen 24-25 oktober är det dags för älgjakt på själva ön. Vi uppskattar att
det finns 7 - 10 älgar på Sollerön,” säger Rolle. Kvoten är 2 små och en stor.
Hondjur går fria,” avslutar Rolle som är ordförande i Sollerö Viltvårdsområde.

JÄRNFRAMSTÄLLNING på HEMBYGDSGÅRDEN

Ett spännande projekt, att återuppliva den gamla processen att framställa järn,
pågår. Det är några eldsjälar som förbereder murandet av en blästringsugn på
Hembygdsgården.
Går planerna i lås kan det bli möjligt att återigen framställa järn på Sollerön.
Precis som man gjorde under Vendeltid och Vikingatid.
Mer om projektet i kommande nummer av Solleröbladet.

DET FORTSÄTTER ATT VÄXA SÅ DET KNAKAR!
I förra numret visade vi en biffig kålrot från Ryssa.
Nu har vi fått in en maffig palsternacka från Bråmåbo.
Vikt 330 gr och längd 300 mm.

OMFATTANDE ARBETE FÖR ATT TÄTA
OMTYCKT DAMM.
Visst håller ni med om att Mångberg är en liten fäbodidyll med gamla gråa
härbresknutar, gröna gräsmattor och ängar samt en vacker damm. Från
mitten av 1800-talet och ända fram till dess att flottningen upphörde 1950
spelade dammen en viktig roll genom att den fick hjulen att snurra i kvarn,
trösk och såg. Idag är dammen en oas för bad och rekreation. En mötesplats för boende och gäster. Dammen gör också att den vattendrivna sågen
kan demonstrationsköras varje år.
Naturen är inte bara vacker. Den sätter också oss människor och det vi
skapar på prov.
1973 bildades Mångberg-Holens Fäbodlag där en av huvuduppgifterna är
att bevara dammen. 1974 och 1977 renoverades dammen. Förutom enklare underhåll har sedan inga åtgärder erfordrats förrän förra våren då ett
allvarligt läckage upptäcktes, som krävde omfattande åtgärder. En ny tätningslinje av betong och plastspont utfördes uppströms dammens västra
del fr o m intaget till sågrännan och fram till flodutskovet. Åtgärden kostade 245.000 kr exkl. 280 timmars ideellt arbete och finansierades genom
bidrag från fäbodlagets medlemmar och andra intresserade på 215.000 kr
och 25.000 kr i vindpengar från Sockenföreningen.
Men det skulle visa sig att det inte var nog med detta. Den 5 juli i år upptäcktes ett djupt sjunkhål i anslutningsdammen öster om flodutskovet, som
direkt utlöste en febril aktivitet. För att förhindra fortsatt skadeutveckling
och därmed risk för dammras beslutades att ta upp samtliga s k sättar i
flodutskovet, plankorna i skibordet och i intaget till sågrännan och därmed
tömma dammen. Anslutningsdammen byggdes sedan om genom att en
plastspont, av samma typ som användes vid reparationen av den vänstra/
västra sidan året innan, monterades längs hela anslutningsdammen. Kring
plastsponten packades tätjord och nedströmsslänten flackades ut. Upp- och
nedströmsslänterna försågs med stenbeklädnad med underliggande filter
och övergångslager. Arbetet utfördes 4-21 augusti och finns noggrant beskrivet med texter och bilder på Mångberg-Holens Fäbodlags Facebooksida.

Totalkostnaden uppgår till 317.000 kr. Finansiering måste ske genom bidrag från fäbodlagets medlemmar och andra intresserade. Inga externa
bidrag har kunnat erhållas. Hittills har 165.000 kr inkommit från 158 bidragsgivare. Det räcker inte och en vädjan om ytterligare bidrag kommer
att gå ut. Resterande belopp måste tas ur fäbodlagets kassa.
Kostnaderna har kunnat hållas nere genom sponsring av entreprenören
Trapps Gräv & Bygg AB och leverantörerna Boggs Grus AB, Dalafrakt
AB, Lindroths Trä AB, BAT Cofra AB samt Skoglunds Bygg AB. Dessutom har ca 250 timmars ideellt arbete lagts ner.
”Dammen betyder oerhört mycket för såväl Mångbergsborna som alla andra som besöker Mångberg, så bevarande av dammen är av största vikt,”
säger Håkan Bond i fäbodlagets styrelse.

