SOCKENKONTORET

ÖPPET
måndag, tisdag, torsdag
kl 10.00 - 14.00

www.solleron.se
info@solleron.se
Telefon: 0250-225 48
Välkomna !

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

7 Oktober
Elmotorns dag
8 Oktober
Världsdyslexidagen
9 Oktober
Äggets dag
Finlandssvenska matkulturdagen
10 Oktober
Grötens dag
Musikens dag
11 Oktober
Äpplemustens Dag
12 Oktober
Civilkuragets dag
Internationella reumatikerdagen
13 Oktober
Internationella klarspråksdagen
14 Oktober
Räkmackans dag
Världsdagen för synskadade
15 Oktober
Grynkorvens dag
Internationella dagen för att tvätta händerna
Måltidens dag
Vita käppens dag
16 Oktober
Världslivsmedelsdagen
Alla kan rädda liv-dagen

Stoltgårdens Mat & Cafe
Tel: 0250-226 20
MATSEDEL
7 okt. - 20 okt. 2020

Onsdag 7/10		 Kålpudding, sås o potatis. 		
Torsdag   8/10 Kikärtsbiffar, tomtatsås,
			ris/potatis.			
			 Soppa, pannkakor m
			 sylt o grädde.
Fredag 9/10		 Äppeljuicekokt skinkstek, 		
			 sås, potatis.
			Dessert.
Måndag 12/10		 Fylld lunchkorv, senapssås,
			potatis.
Tisdag 13/10 Sprödbakad torskfilé, kall
			 citrondillsås, potatis.
Onsdag 14/10		 Levergryta, potatis.
Torsdag 15/10		 Köttgryta, ris/potatis.
			 Soppa, pannkakor m
			 sylt o grädde.
Fredag    16/10 Karréstek, potatis,
			gräddsås.
			Dessert
Måndag 19/10		 Stekt falukorv, stuvade 		
			makaroner.
Tisdag 20/10		 Fiskgratäng, 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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NYTT om SOCKENKONTORET
De närmaste veckorna kommer Sockenkontoret att ha begränsat
öppethållande, eftersom Micke slutat sin anställning.,
Kontoret är tills vidare öppet de här tiderna:
Måndagar
10.00 - 14.00
Tisdagar
10.00 - 14.00
Torsdagar
10.00 - 14.00
Bibliotekets öppettider är:
Måndagar
14.00 - 18.00
Tisdagar
09.00 - 12.00
Vi räknar med att kunna öka öppethållandet framöver.
Är du intresserad av att hjälpa till med bemanningen?
Hör av dig till Sockenföreningen.
Som tidigare kan ni nå Sockenföreningen på tel 0250-225 48 och
info@solleron.se

Aktuellt från Sockenföreningen

På nästa styrelsemöte den 7 oktober diskuteras bl a följande frågor:
En nedsättning av högsta tillåtna hastighet till 40 km/tim på Sollerön samt
övrig trafikskyltning. Vi har fått ett snabbt svar från Länsstyrelsen att de tar
tag i ärendet. Skrivelsen till Länsstyrelsen finns på www.solleron.se
Mötet kommer även att diskutera den indragna bussturen om Bengtsarvet
samt digital marknadsföring av Sollerön.

Årgång nr 24

Ansvarig utgivare: Sollerö Sockenförening

Sollerö kyrka
v 41- 42 2020

Varmt välkomna!

Söndag 11 oktober
Tacksägelsedagen			
kl 17.00		
GUDSTJÄNST i Sollerö kyrka för Små och Stora
			Karolina Pernling, Jenny Halvarsson
Onsdag 14 oktober
Sy-Qlan			
kl 11.00 -13.00		
Sollerö prästgård
Söndag 18 oktober
Nittonde söndagen efter trefaldighet
kl 17.00		
GUDSTJÄNST i Sollerö kyrka
			Ulf Jonsson, Marianne Söderström
Onsdag 21 oktober
GUBBFRUKOST Sollerö kyrka			
kl 09.00		
Sång och musik med Jenny Halvarsson.
			
Frukostpåsar delas ut.
Onsdag 28 oktober
Sy-Qlan			
kl 11.00 -13.00		
Sollerö prästgård
Lördag 31 oktober
Alla Helgons dag
kl 15.00-17.00		
KAFFESERVERING i Sollerö prästgård
			Ljuspåsar delas ut till barnen.
kl 17.00		
MINNESGUDSTJÄNST i Sollerö kyrka
			Karolina Pernling, Jenny Halvarsson.
			
Ljuspåsar till barnen.
			
I år endast för er med särskild inbjudan.

TACK
Boslas Åke
Ett

STORT TACK

för all uppvaktning på min
90-årsdag.
Lennart Hanses

för det trevliga 60-årskalaset
Du bjöd på vid Slogboden i
Kulåra, vid vår vackra Siljan
med de fina blå bergen i
väster med Gesundaberget
högt och mäktigt.

Vi som var där!

ÄN VÄXER DET SÅ DET KNAKAR!
Här en vintermorot som är odlad med bokashi
på Sinarvsvägen.
Vikt 569 gr och längd att jämföras med
tändsticksasken.

Märktes Hemestern av på Sollerön?
Det var en annorlunda sommar. Ordet Hemester var på allas läppar.
Märktes detta av här på Sollerön?
*********************************************
”Oh ja, det märktes att vi svenskar var hemma mer i Sverige,” säger Ulrika
Thorell butiksansvarig för Koopen.
”Och hemestern pågick under en lång tid. Den började tidigt och slutade
sent. Lite kuriosa är att försäljningen av metmask ökade rejält. Tydligen
var fiske en populär sysselsättning under hemestern. I början av sommaren
sålde vi också bra med badartiklar.
Under juli saknade vi inte bara det vackra vädret utan även kunderna från
Norge och Tyskland, som normalt sett brukar vara här och handla,” avslutar
Ulrika.
*********************************************
”Vi har haft en normal Hemester om vi ser till antalet svenska besökare,”
säger Börje Hollsten på Caravan Club, som driver Sollerö Camping.
Norrmän och tyskar kom först i slutet av augusti. Att Siljan Runt och Cykelvasan ställdes in märktes rejält.
Det som ändå är positivt är att alla våra gäster är väldigt nöjda med att vara
här och gärna kommer tillbaka.

Stora
Turismpriset
till
Tomteland!
Tomteland är Dalarnas vinnare av Stora Turismpriset 2020 som delas ut av Tillväxtverket. Motiveringen lyder: ”Tomteland har anpassat och skapat upplevelser
med stor omsorg för både besökare och personal. Dessutom har man lockat rekordmånga besökare vilket är imponerande.” Solleröbladet säger Grattis till VD
Camilla Collett som gläder sig åt priset.
”Tack! Tomteland är inte längre ”bara” Tomteland”, säger Camilla.
”Vårt budskap är vi ska vara rädda om varandra, om djuren och om naturen. Många
av sagofigurerna som bor här skyddar naturen.
Vi har fortsatt att utveckla upplevelserna och byggt nya miljöer i Sagolandet. Antalet sagofigurer som tassar omkring i de olika Sagolanden har ökat från 8 till 25.
Tomten har fått sällskap av bl a älvor, drakar, alvar, feer, skogstomtar och troll.
Alla upplevelser sker utomhus och det har naturligtvis varit positivt just under det
här året.
Kännedomen ökar om Tomteland. I marknadsföringen fokuserar vi på Mellansverige och det är också därifrån som de flesta besökarna kommer.
Nu väntar ett ruskigt SPÖKLOV med häxor, troll och vättar i slutet av oktober
innan vi som vanligt startar vårt helgöppet den 20 november. Då startar julrushen
för Tomten,” avslutar Camilla.

Mötesturné för rättvis landsbygdspolitik

Sockenföreningen är tillsammans med Mora Folkhögskola en av medarrangörerna till ”Det måste hända NU!”
Mötesturnén - som syftar till att värna om vård, skolor, service och hållbar
utveckling i hela landet - besöker ca 10 orter från Vilhelmina till Borlänge
under 4 - 9 oktober. Torsdag 8 okt kl. 19 är det Mora Folkhögskolas tur.
Först till kvarn. Max 50 personer. Fri entré.

Smaka crêpes och gallettes hos ”À la francaise?”

”Det är en dröm som har blivit sann,” säger Marcus Michels på Svarfgården i
Utanmyra. Tillsammans med hustrun Adeline samt barnen Lèna och Walden driver han Crêperian ”A la francaise” på Sollerön. Marcus älskar att laga mat och är
crêpeutbildad i Bretagne, ursprungslandskapet för crêpes och galletes. ”I städerna
Nantes och S:t Nazaire vimlar det av crêperior. Crêpes är nästan som en religion
där”, säger Adeline.
”À la francaise” är ett gammalt hästsläp som Marcus, med hjälp av kamrater, har
inrett till ett litet rullande kök för att laga crêpes och gallettes. Solleröbladets reporter (1.95 m) konstaterar snabbt att han inte får plats i Crêperian!
”À la francaise” har paret vid sidan av sina ordinarie jobb som undersköterska och
hovslagare. Ungefär 2 gånger i månaden spänns den lilla blå Crêperian fast bakom
bilen och rullar iväg. ”Vi har varit vid Colorama i Noret men bäst är det utanför
Koopen en fredag mellan 16 - 20,” säger Marcus. ”Vi känner att Solleröborna uppskattar oss och gärna väntar en minut extra på sin beställning. Det tar ca drygt 2
minuter för en crêpe och lite längre med en gallette.” ”Det blir som ett litet event.
Kunderna får en upplevelse när de kan se hur deras crêpe och gallette tillagas mitt
framför näsan på dem. Det doftar Frankrike!”, säger Adeline.
Vet du skillnaden mellan en crêpe och gallette? Jo, crêpe är som en svensk pannkaka fast lite sötare medan grundingrediensen i gallette är bovetemjöl, salt och
vatten. Helt glutenfri.
Marcus och Adeline är noga med att ingredienserna är lokalproducerade och ekologiska. Fast cidern som de erbjuder är äkta vara och kommer förstås från Frankrike. Très bien!
Den 16 oktober är Marcus och Adeline på plats vid Koopen. Passa då på att smaka
på en liten bit av Frankrike! Bon apétit!
Instagram @creperie_a_la_francaise

ÄLGJAKTSAKTUELLT
på Koopen v 41

ÖPPETTIDER mån - fred 8-20, lörd 8-18,
55:90/kg

24:95/st

Bryggarkorv Bryggarn´s ca 1,2 kg

Grillkorv 400 g Siljan Chark

29:95/st

79:95/kg

72:90/kg

sönd 10-18
2 FÖR

Inkommer
på torsdag
8/10

BLOCKLJUS Papstar 15 cm
Olika färger. (Op 26:95/st)
Hästkorv hel ring Bryggarn´s

59:90/kg

45:--

39:95/st

LÖSGODIS (Op 99:--/kg)

15:--/st

2 FÖR

59:--

84:95/kg

GRATÄNGPOTATIS påse 2 kg. (Op 24:95)

2 FÖR
Jägargrill 300 g. Siljan Chark.

Varmrökt sidfläsk i bit.
Siljan Chark 300 g.

THEKAKA 8-pack
23.90/st (op 29.90)

Svenska
äpplen,
olika sorter
Bananer
Satsumas
Apelsiner

MAX 2 ST/HUSHÅLL
OST FAMILJEFAVORITER
Arla. I bit. 375-2500 g.

2 FÖR

KORVBRÖD. Korvbrödsbagarn.
(Op 19:50)

17:90/st

Gäller ej vid köp av tidningar,
tobak och andra kringtjänster.
BRÖD
Pågen. Välj mellan lingongrova, lingongrova
special och Guldkorn. 500 g. Jfr-pris 35:80 kg.

25:--

+pant

+pant 1:-

ZerOH
Olika smaker
80 cl.
(Op 19:95+pant)

FRYSPÅSAR/PLASTPÅSAR
Coop. (Op 16:50/st)

10:--/st

36:--

15:--/st

KAFFE GEVALIA
(Op 45:95/39:95)

15:--/st

15:--/kg

Vid köp av varor för 300 kr.
KANELLÄNGD
24.90/st (op 34.95)

FLINGSALT 3-p.(Op 45:95/st)

49:90/kg

Fredagsextra
från
Rättviksbagarn
GÄRDEBYKAKA 2-pack
17.90/st (op 21.90)

Rökt Picnicbog i bit.
Siljan Chark 300 g.

LÄSK
COLA, SPRITE, FANTA 150 Cl.
(Op 19:95/st +pant)

2 FÖR

35:-CHIPS Olw. (Op från 27:50/st)

VARMA KOPPEN alla sorter.
(Op 14:95/13:50)

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

Besök oss även på Facebook

