Sollerö kyrka
v 43- 44 2020

Varmt välkomna!
Onsdag 21 oktober
GUBBFRUKOST			
kl 09.00		
Samling vid kyrkan. Sång och musik med
			
Jenny Halvarsson. Frukostpåsar delas ut.
Onsdag 28 oktober
Sy-Qlan			
kl 11.00 -13.00		
Sollerö församlingshem, nere
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.
			
I år endast för er med särskild inbjudan.
			Karolina Pernling, Jenny Halvarsson. Ljuspåsar till 		
			barnen.
Tisdag 3 november
Stoltgården			
kl 12.00		
KELINGLUNCH
			Anmälan senast fredagen den 29 oktober till
			Stoltgården 0250-226 20.

KELINGLUNCH på STOLTGÅRDEN
Tisdagen 3/11 kl 12.00
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Information från projektet Service BID Sollerön

Projektets syfte är att stärka samverkan mellan privata, offentliga och
ideella aktörer inom ett avgränsat BID-område, där man tillsammans
skapar en gemensam vision och målbild.
För Solleröns del innebär det i praktiken en bred representerad samverkansorganisation som bygger på tillit och förtroende, som tillsammans kan samfinansiera och genomföra utvecklingsprojekt som stärker attraktiviteten att bo, leva, verka och besöka Sollerön.
Arbetsgrupper arbetar just nu med en bruttolista på åtgärder, som
kommer ligga till grund för den handlingsplan som blir en del av den
finansierade affärsplanen, som projektet ämnar ta fram.
Nu kan du som solleröbo vara med och tycka till om vad du vill bevara
och utveckla genom att fylla i en enkät.
Skicka ett mail till jonbohlmark@gmail.com för att delta. Eller hämta
enkäten på sockenhuset.

Anmälan senast fredag 29 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!

Sockenkontoret öppet alla vardagar!
Från och med den här veckan (v. 43) är Sockenkontoret och därmed Sockenhuset öppet alla vardagar mellan 10.00 – 14.00.
Bemanningen sköts ideellt. Mycket glädjande är att många är intresserade
av att hjälpa till men det behövs flera som har ett stort hjärta för Sollerö
socken.
Välkommen att höra av dig om du vill bidra och ”dra ditt strå till stacken”.
Kontakta Staffan Bond 070 – 534 13 50.

TACK Bälter Lennart och Ållper Ove!
Sockenföreningen riktar ett stort tack till Lennart Bälter och Ove Eriksson för att de ideellt har lagat taket på Sockenhusets huvudentré norrut
mot kyrkan. Snöras har förstört ett stort antal takpannor. Nu är taket
försett med stabil plåt som matchar de glaserade svarta takpannorna.
Årgång nr 24

Ansvarig utgivare: Sollerö Sockenförening

SOCKENKONTORET
ÖPPET
måndag - fredag
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

22 Oktober
Internationella stamningsdagen
24 Oktober
FN-dagen
Montessorilärardagen
Raggsockans dag
Snusets dag
Snöskoterns dag
25 Oktober
Världspastadagen
26 Oktober
Potatisens dag
27 Oktober
Arbetsterapins dag
Internationella nalledagen
Internationella skolbiblioteksdagen
Alla svärmödrars dag
28 Oktober
Bilens dag
Internationella animationens dag
29 Oktober
Internationella psoriasisdagen
Internets dag
31 Oktober
Alla helgons dag

AKTUELLT
v 43 Sollerön

Stoltgårdens Mat & Cafe
Tel: 0250-226 20
MATSEDEL

ÖPPETTIDER mån - fred 8-20

21 okt. - 3 nov. 2020

Onsdag 21/10		 Raggmunk o stekt fläsk
Torsdag 22/10		 Pytt i panna m stekt ägg		
			 Soppa, pannkakor m
			 sylt o grädde.
Fredag 23/10		 Fläskfilé, klyftpotatis
			 o bea/pepparsås
			Dessert.
Måndag 26/10		 Fläskkorv o rotmos
Tisdag 27/10		 Kräftströmming,			
			potatismos
Onsdag 28/10		 Köttfärslimpa, gräddsås,
			potatis
Torsdag 29/10		 Chili con Carne
			 Soppa, pannkakor m
			 sylt o grädde.
Fredag 30/10		 Baconlindad kycklingfilé, 		
			 currysås, ris/potatis
			Dessert
Måndag 2/11		 Köttbullar, stuvade morötter,
			potatis
Tisdag
3/11		 Panerad flundrafilé, varm 		
			 örtsås, potatis.

Öppettider:

lörd 8-18

KÖP

KÖP

FLER

FLER

SPARA

MER

SPARA

3 FÖR

79:--

2 FÖR

28:--

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

KÖP

2 FÖR

59:--

FLER

SPARA

MER

SNACKS
Grandiosa
Fryst. Välj mellan
olika sorter X-tra allt. 350 g.

FLERPACK GLASS. GB glass. Välj mellan olika
sorter. 4-15 pack. 290-825 g. 330-550 ml.
Jfr-pris 1:99-7:48/st.

29:90/st
59:--/st

15:--/kg

CHOKLADASK
Anthon Berg. Välj mellan guldask
och chokladlikör. 200-250 g
Jfr-pris 236-295:--/kg

KÖP

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!

MER

sönd 10-18

GRAVLJUS Coop. Välj mellan
oljeljus med guldfärgat lock,
brinntid 50 timmar, oljeljus
utan lock, brinntid 110 timmar
och oljeljus 2-pack, brinntid 50
timmar. Op från 14:95/st.

FLER

SPARA

MER

2 ST
2-PACK FÖR

BANANER ekologiska
Eucador. Klass 1. Op 24:95/kg.

28:--

15:--/st
PAPRIKAMIX
Nederländerna/Spanien. Klass 1.
400 g. Jfr-pris 37:50/kg.

MASCHALL 2-PACK
Coop. Brinntid 4-6 timmar.
Op 16:95/st.

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

Besök oss även på Facebook

Det finns nu en hjärtstartare i Gesunda bystuga!
Välkomna på utbildning i hjärt- och lungräddning.
Söndagen 25/10 kl. 9-11 för dig som är 70+,
kl. 12-14 för dig som är 19-69 år och
kl. 14.30-16.30 för dig upp till 19 år.
Plats: Gesunda bystuga
Max 8 st. per grupp.
Vid stort intresse ordnas fler tillfällen.
Instruktör: Dan Stenback
Huvudinstruktör i HLR och anestesisjuksköterska

Tillsammans kan vi rädda liv!

Anmälan till: 070–6534794 eller gesundamotionsklubb@gmail.com

Vad
händer
här?
Svaret finner
du på sida 3.

Skördetid för
apelsiner och
oliver…
och kottar!
Det råder en intensiv verksamhet på den
stora tallfröplantagen nära Bäcksta när
Solleröbladet gör ett oväntat besök. Hela
6 traktorer med höj- och sänkbara plockkorgar är på plats. Förr hette kottplockarna Stina, Anna-Britta, Elsa och Ingegerd
m fl. Idag heter de Dimitrev, Sergej och Vlado och kommer från Bulgarien. Kottarna skördas nu i oktober. Precis som oliver och apelsiner görs på sydligare nejder. Kottarna plockas för hand och läggs sedan i säckar som rymmer 40 liter.
Lasse Ryss, som har ansvarat för plantagen under många år, berättar:
”Det var i mitten av 1950-talet som tallfröplantagen på 23 ha mellan Bodarna och
Bråmåbo anlades av Korsnäs Marma. Området bedömdes vara lämpligt med tanke på klimat och jordmån. Idag ägs plantagen av Bergvik Skog Plantor AB som i
sin tur ägs av bl a Stora Enso och Korsnäs Billerud. Varje år levereras ca 60 milj.
plantor från företagets plantskolor. Många av dem härstammar från Sollerön.
Verksamheten börjar med att s k plusträd med god härdighet, bra kvalitet och
hög tillväxt noggrant väljs ut i Dala-, Härjedals- och Hälsingeskogarna. Kvistar
ympas på fröplantor som sedan planteras på fröplantagen. Eter 10 - 15 år börjar
ymparna blomma och korsar sig med varandra. De förädlade fröerna, som ärvt
goda egenskaper från sina plusträdsföräldrar, skördas därefter och sänds till någon av företagets tre plantskolor där de växer till nya plantor som planteras ut.
Nuvarande tallfröplantage på 19 ha planterades 1986 lite längre söderut nära
Bäcksta.
År 2004 planterades en granfröplantage på den ursprungliga tallfröplantagen.
Den sammanlagda arealen gör plantagen till en av de största i Mellansverige.
Gran planteras i ”häckar” 7 x 2.5 m vilket är en vacker syn med diagonaler.
I tallfröodlingen finns breda ”gator” mellan träden.
Det finns 7 500 granar och 10 500 tallar. Från 2001 och till idag har tallarna gett
300 000 liter kott medan granarna från 2004 gav 1 000 liter kott när de skördades
första gången i fjol,” avslutar Lasse Ryss.

Idrottsparken får en ”extreme makeover”!
”Vi renoverar och bygger nytt men vi bevarar den
gamla känslan,” säger v. ordf. Gunnar Israelsson när
vi promenerar runt i Idrottsparken. ”En viktig uppgift
är att förvalta och utveckla det som våra förfäder en
gång har byggt,” fortsätter Gunnar. ”Sedan ett par år
tillbaka skapar vi inte bara bättre förutsättningar för
Idrottsföreningens egna aktiviteter för små och stora. Vi gör även ytorna
tillgängliga till annat än idrott. Det viktiga är att lokaler och ytor används
och kommer ännu flera Solleröbor till gagn.”

Man blir en smula nostalgisk när man ser att den anrika läktaren, som
invigdes 1937, har försetts med nya träbänkar. Tänk så många mål det
har jublats åt från den läktaren. Det gamla omklädningsrummet mot norr
(som nog borde K-märkas) har fräschats upp och den karaktäristiska lilla
dansbanebyggnaden har räddats. ”Där kan det nog bli en boulebana i anslutning till banan,” säger Gunnar. Byggnader för domarrum/pilkastning
samt kaffe/korvförsäljning kommer också att restaureras. Några stora tallar kommer att avverkas i vinter och kan bli stomme till uppställningsplats
för kyrkbåten Sofia Magdalena.
I logen finns nu Moras första konstgräsplan inomhus. Innan första kick-off
under hösten ska stålbalkar madrasseras och belysning monteras.
”Vår kontakt på Dalarnas Idrottsförbund blev lycklig när hon såg arbetet
med själva föreningslokalen,” säger Gunnar. ”Det som ju brukar hända
med gamla idrottslokaler är annars att de förfaller. Här på Sollerön bevarar
vi den historiska byggnaden och gör den ännu mer tillgänglig.”

Yttertaket är original och har målats om för 250 tkr. På taket - för att hålla
ner driftskostnaden - finns 158 solceller à 315 kW för 600 tkr som delvis
finansierats med bidrag. En ny bättre isolerad yttervägg med dito fönster
pryder fasaden. Utomhusscenen har monterats ned.
Vi går in genom en ny entré där den – för er som kommer ihåg – karaktäristiska lukten har försvunnit. På dansgolvet, där Ingmar Nordströms orkester spelade på Trettondagsbal, ligger idag ett sportgolv där roddarna och
fotbollsspelarna tränar. I f.d. baren i bortre ändan av lokalen hänger några
sandsäckar som damerna i Pink Gloves Boxing brukar slagträna på. Innertaket är försett med ljuddämpande plattor som dessutom ger bättre isolering. Ljusinsläppen är generösa. Nya omklädningsrum och duschar kommer
att byggas där etageserveringen en gång var belägen. ”Först måste vi dock
lägga om och göra yttertaket tätt mot öster”, säger kanslichef Mäjt Iversen,
som trivs i sitt nya kansli.
”Vår största intäktskälla är Siljans Runt”, säger Gunnar. ”Och i år uteblev
det av kända skäl. När vi bygger så har vi Siljan Runt i tankarna. Det är
här som de tusentals motionscyklisterna checkar in, byter om, duschar och
äter. Det är nödvändigt att investera i mer moderna faciliteter. Vi har hittills
i Etapp 1 investerat ca 2,5 mkr varav vi har erhållit 550 tkr i bidrag/sponsring.”
Fastighetskommittén består av ordf. Magnus Birkeholm, Ove Granström,
konstruktör och Gunnar Israelsson vice ordf. och leder ombyggnationen
med budget, ritningar, upphandling och tidsplan. Arbetet utförs av lokala
entreprenörer och en ansenlig mängd ideella krafter. År 2022 firar Sollerö
IF 100 år. Vi hoppas att det mesta är klart till jubileet,” säger Gunnar och
skrattar. ”Gör gärna ett besök i Idrottsparken och se hur fint det blir”, avslutar Gunnar.

