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Årets samlarjulklapp!

Tavlan på vår unika profilbyggnad Bönhuset är Nr 1 i samlarserien som kommer 
under 2021. Vi har lyckats få fram ytterligare begränsad upplaga för 

500:-/st inkl. ram. 
Säljes vid Bystugan 19/12 kl 17.30 - 18.30.

Marschaller och klockringning. Swish 123 671 6773 eller bg 5503-8236
Välkommen!

Gesunda Bystugeförening.

Mycket har hänt under 2020 på föreningens ena anläggning och i 
denna informationsserie kan du ta del av resultatet av utfört arbete 

och planering av kommande projekt. 
—————— 

Isrinken 
När man tittar på ytan där isrinken 
troget tjänat Sollerö IF under 
många år kan det kännas mycket 
tomt och sorgligt. Men rinken var i 
väldigt dåligt skick och utdömd 
sedan länge för att kunna tjäna som 
trygg idrottsmiljö för medlemmar 
och besökare. Därmed togs den i år 
bort och en arbetsgrupp kommer 
nu att se över lokalisering, 
utformning, finansiering och driftsplan för en aktivitetsyta som ska kunna tjäna 
som isrink på vintern och även andra typer av aktiviteter resterande del av 
året. Vintern 2020 försöker vi hitta alternativ för att vi ska kunna åka skridskor 
om vi har vintern på vår sida, men den nya aktivitetsytan ska förhoppningsvis 
vara på plats till vintern 2021. 
 

Balansbanan  
Vår lilla balansbana som är otroligt uppskattad 
för våra yngsta besökare har fått en renovering 
och säkring av de små klurigheterna längs stigen 
som utmanar balans och motorik. 

Fortsättning följer i nästa Solleröbladet! 

God Jul & Gott Nytt År
1

Sollerö IF 
info@solleroif.se 
www.solleroif.se  
0250-22525 
 
Kansliet på Idrottsparken  
oftast bemannat  
måndag - fredag kl. 09:00-15:00

Vad händer 
på parken?

Julklappstips!
 
 

Sool-Öen 2020
 
 
 

Finns i Koopen!



 
 
 

 

Stoltgårdens Mat & Cafe
Tel:0250-226 20

MATSEDEL 
 16 - 29 dec. 2020

Onsdag  16/12  Kassler m ananas, sås,
   potatis/ris 
Torsdag  17/12    Chili con Carne   
      Soppa, pannkakor m  
   sylt o grädde. 
Fredag     18/12   Schnitzel, klyftpotatis,   
   Bea/aromsmör
   Dessert. 

Måndag	 	21/12		 Lutfisk,	vitsås,	potatis 
Tisdag  22/12  Benfri kotlett, trattkantarell-  
   sås,potatis 
Onsdag	 	23/12		 Helstekt	fläskkarré,	rosé-		 	
   pepparsås, potatis  
Torsdag  24/12  STÄNGT 
Fredag     25/12  STÄNGT 
Måndag  28/12  Julkorv, senapssås, rödkål,   
   potatis  
Tisdag   29/12  Köttbullar, gräddsås,   
   potatis 

 

Öppettider:
Måndag - Fredag    

10.00 - 15.00 
Lunch serveras mellan  

11.00 -  14.00
OBS!

Mellandagarna 28-30/12 
stänger restaurangen 13.00

 
 
 

SOCKENKONTORET
ÖPPET 

måndag - fredag
kl 10.00 - 14.00 

Telefon: 0250-225 48

BOUPPTECKNINGAR
Lång erfarenhet,  

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

AKTUELLT 
 v 51 Sollerön

ÖPPETTIDER Onsdag 23/12: 8-20, Julafton: 8-14,
Juldagen: 10-18, Annandag Jul: 8-20, Nyårsafton: 8-17, 
Nyårsdagen: 10-20, Lördag 2/1: 8-20, Trettondagsafton: 8-20,
Trettondagen: 10-18. Övriga klämdagar ordinarie öppettider.

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

 

Besök oss även på Facebook 

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!

GOD JUL!

18 December
Kakans dag 
Jultröjans dag
21 December
Skumtomtens dag 
Vintersolståndet
23 December
Drottningens födelsedag 
28 December
Värnlösa barns dag 
29 December
Statisternas dag 
Kalender 2021
1 Januari
Internationella pizzadagen 
3 Januari
Internationella JRR Tolkien-dagen 
4 Januari
Punktskriftens dag 
Världshypnosdagen 

önskar 
Ulrika med personal

M
EDLE

Mco
op 

FLER
MER

KÖP 
SPARA

29:90/st

SMÖR Valio. Välj mellan 
olika sorter. Ej laktosfritt. 
500 gl. Jfr-pris 59:80/kg

MAX 3 KG/HUSHÅLL
ÄPPLEN ROYAL GALA
Italien. Klass 1.

15:--/kg
15:--/kg

CLEMENTINER
Marocko/Spanien

2 FÖR 

 25:--

SAFFRAN Coop

19:90/st

ÄRTER/GRÖNKÅL
Findus. Frysta. Välj mellan svenska ärter och 
grönkål. 500-600 g.420 g. Jfr-pris 33:17-39:80/kg 

30:--/ask

RÖDA VINDUVOR Sydafrika/Namibia.
Klass  1. 500 g. Jfr-pris 60:--/kg

2 FÖR 

 22:--

JULMUST Nygårda 150 cl/Apotekarns 
140 cl Jfr-pris 7-33 liter. Pant tillkommer.

VETEMJÖL
 Coop. 2 kg.

Jfr-pris 5:--/kg

10:--/st

STÄNGT
för helgledigt

23/12 -20--10/1 -21 



  
KLUKKERGARD
LAMM och NÖT

SOLLERÖN
Vi säljer lammkött från våra Helsingefår, ett långsamt växande 

allmogefår som har ett mört och relativt fettfritt kött.
*Ytterfilé  350 kr/kg       * Entrecote  350 kr/kg 

*Sadel (ytterfilé m ben) 250 kr/kg    *Rygg (entrecote m ben) 250 kr/kg
*Stek benfri (ca 1 kg) 290 kr/kg   *Grytkött av bog  150 kr/kg

*Lammfärs 500 gr 75 kr      *Rökt stek  350 kr/kg (bitar ca 250 g)
*Rökt grönpepparkryddad medvurst 1,1 kg  200 kr,

halv bit ca 550 gr 100 kr, mindre bit  220 kr/kg
*Rökt chorizo 4-pack ca 400 gr 88 kr
*Ölkorv 12-pack  80 kr, 6-pack  40 kr 

Lammskinn,  Klippta plädskinn 35 cm och mattskinn (pälsens hela 
längd) i olika kulörer och storlekar, från ca 1 000 kr och uppåt.

Alla priser inkl moms.
Lotta  0708-780 500   Benke  0730-875 281

Sollerö
Pensionärsförening

1967

Vi vill önska alla våra medlemmar en riktigt
 GOD JUL och ett mycket GOTT NYTT ÅR

I början av januari kommer ett utskick med Solleröbladet där får ni mer 
information samt lite tankar om vad vi ska försöka hålla på med under 
första halvan av 2021. Allt beror på utvecklingen och vad som händer 
med covid -19. Vi har även numera en egen hemsida med adress sopf.se
Var försiktiga och följ  
Folkhälsomyndighetens råd 
                          
Än en gång en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år 
Styrelsen  för Sollerö Pensionärsförening

Julhälsning

Vad får småfåglarna på sitt julbord?  
 
 

Solrosfrö, hampfrö, jordnötter (inte saltade eller ros-
tade), talgbollar, havre, mixer av olika slag… Utbu-
det är stort för att utfodra våra småfåglar under vin-
terhalvåret. På leverantörers och butikers hemsidor

får du svar på vad de olika småfåglarna gillar mest. Vad har t.ex ”jul-
kortsfågeln” Domherre för älsklingsmat? Vad föredrar stjärtmesen? Är 
det bara talgoxen som äter talgbollar? 
 

Vid	fågelbordet	utanför	gårdsfönstret	ser	vi	flera	arter	som	stamkunder:	
blåmes, talgoxe, nötväcka, entita, domherre, större hackspett och grön-
fink.	En	flock	stjärtmesar	och	någon	enstaka	sidensvans	har	också	stillat	
sin hunger och fått energi. Hur ser det ut vid fågelborden här i socknen? 
Mejla till info@solleron.se och berätta. 

Solleröbladet önskar alla småfåglar en God Jul!

Redaktionen önskar God Jul & Gott Nytt År!Redaktionen önskar God Jul & Gott Nytt År!
Redaktionen för Solleröbladet ber att få tacka alla ideella krafter som bidrar 
till att Solleröbladet når alla hushåll i Sollerö socken. 
Tack alla ni som kopierar, bladar i och distribuerar! Ni gör ett fantastiskt 
jobb! Helt ideellt!  
Vi säger också tack till alla annonsörer som bidrar till att göra det möjligt att 
producera Solleröbladet. 
Ett stort tack också till alla ni som läser Solleröbladet. Utan er alla, inget 
Solleröbladet.

God Jul & Gott Nytt År från Redaktionen 
Staffan Bond Ordf. Sockenföreningen Ansvarig Utgivare   

Ninna Lundin  Hefo Original  
Lasse i Vibergsgården texter



 

 

Gesunda
 Bystugeförening

 
 

Kulturföreningen 
Ejnar

 

SolleröÅsens
fäbodlag

 

Bengtsarvets  
Byalag

 

Mångberg Holens 
fäbodlag

 
 
 
 
 
 

Björka fäbodlag

 

Bodarnas
Byalag

 

Hol Hans
Persson

 

Christina Steger
och Anders Berg

 

Vibäsgard
Mariann o Lasse

 

Bråmåbo
Byalag

 

Återbruket
Klippen

 
 
 
 
 
 

Sollerömacken

 

Kulåra 
Byalag

 

Coop Sollerön
Ulrika m personal

 

Samfundet Karl 
Lärkas vänner

God Jul och Gott Nytt År
tillönskas alla i Sollerö Socken!

 

Ryssa
Byförening

 

Sollerö  
Gemensamhetsskog

 

Gesunda 
Motionsklubb

 

Sollerö Hushåll-
ningssällskap



  

Sollerö hembygdsförening
önskar ALLA en

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
Hembygdsföreningens recept på god, snabb julsill.

(Direkt från västkusten)
1 - 2 fp Coops inläggningssill. (5 minuters)

1 fp djupfryst dill
1 liten purjolök eller 1 knippa salladslök

Skär sillen i bitar. Lägg i bunke eller kruka. Spara lagen. 
Blanda lag, dill och lök. Häll detta över sillen. 

Låt stå kallt i en timme. Håller sig i kylskåp 7-10 dagar.

2 fp Coops Matjessill. OBS! Hela filéer! Bättre kvalité!
1 fp djupfryst gräslök, 2-3 msk olja, 2-3 msk vatten

2-3 msk tomatpuré, Chilisås är också OK. Ketchup blir lite för tunt.
1 rödlök, 1-2 cl vodka eller annan vit sprit (kan uteslutas)

Skär sillen i bitar. Häll bort matjeslagen. Blanda alla övriga ingredienser 
utom rödlöken och häll över de skurna filéerna i bunke eller kruka. 

Garnera med tunn rödlöksskiva. Håller sig i ca 12 -14 dagar.
 

Håll till godo!

Ljus i vintermörkret!
 
 

På Sollerön lyser det mer än någonsin av juleljus i de olika byarna. I Bengts-
arvet motas mörkret bort med både lysande snögubbar och tomtar. Och 
ljusdekorationerna är många även i Gesunda och Ryssa. Det är inte bara gra-
narna som lyser och blinkar. Vi frågade en pionjär inom ljusdekorationer på 
Sollerön, Ullas Arne Andersson hur han ser på att sprida ljus i vintermörkret. 
 

”Jag började år 2002 för jag tyckte att det var roligt. Det var skoj att göra 
lite	 ”bus”	 som	 fick	 bilarna	 att	 bromsa	 in,	 stanna	 framför	 huset	 och	 titta.	
Det fanns inte så många juldekorationer i Morabutikerna på den tiden. Jag 
handlade	det	mesta	i	en	elaffär	i	Borlänge.	Och	sedan	gjorde	jag	även	någon	
lysande	tomte	själv,”	myser	Arne.	”De	största	figurerna	var	nog	ca	2	meter	
höga om jag minns rätt. Renen med släden var populär bland barnen. Idag 
ser	jag	mest	ljusslingor	längs	takfoten.	Inte	så	många	figurer.	Men	det	är	kul	
att så många dekorerar och lyser upp i vintermörkret,” avslutar Arne.

Tack för att du tankar lokalt!

2 402 490 l bensin och 1 612 123 l diesel, totalt 4 014 614 l,  
oktober -12 - november -20.

November    2020          2019    2018
Bensin  19 810       20 796 18 015 
Diesel  20 566       16 749 15 711  
  46 554       37 745  33 727

Foto:Ullas Arne

Pimpel- och Skridskopremiärerna avklarade!

 
 

Vad Solleröbladet har hört har både pimpel- och skridskopremiärerna 
genomförts på sjöar uppe på Solleröskogen, kring första advent. Flera 
matabborrar	och	”kattfiskar”	uppges	ha	fångats	av	”storfiskare”	i	Krok-
tjärn enligt Tomten, som ser allt från Gesundaberget. 



Full fart på hastighetsbegränsningen!
 

Sockenföreningens förslag om hastighetsbegränsning på ön mottages posi-
tivt.	Länsstyrelsen	anser	det	vara	en	lämplig	lösning.	Trafikverket	förordar	
förslaget och Polisen har inget att invända. Nu väntar vi bara på att Mora 
kommun ska ge sitt OK. 
 

Förslaget innebär följande:
Högst 40 km/tim från de nuvarande 50-skyltarna vid infarterna i Grudd-
bo, Rothagen och Utanmyra. 30 km/tim vid Sollerö skola, 30 km/tim på en 
sammanhängande vägsträcka vid de två förskolorna på Margitabergsvägen 
och Gullgravsvägen, 60 km/tim på Sundsvägen vid Macken från nuvarande 
70- skyltar till de nya 40-skyltarna  (där korsar många rådjur vägen) samt 
behålla 70 km/tim vid Sundet. 
 

Vårt huvudförslag innebär att en zon/ett tättbebyggt område inrättas av 
Mora kommun på Sollerön. Det omfattar då alla vägar inom avgränsningen 
oberoende av väghållare.  
Vi	ser	fram	emot	ett	positivt	beslut	av	kommunen.	säger	Staffan	Bond		

”Kör långsamt…”
Hur var det med tunnbrödsbak i fullmåne? 
 

”Jo det gick bra, men baket skedde 5 dagar efter det att månen var full,” 
svarar Rullpers Ann-Marie, när Solleröbladet gör ett besök i bagarstugan. 
”Ämnet höll, det sprack inte utan var segt som det ska vara. Nästa gång ska 
vi baka på fullmånedagen och då får vi se om det skrockfulla stämmer,” 
skattar Ann-Marie.

Kan du historien kring 
julmusten? 
 

Julmusten lanserades 1910 av företaget 
Roberts AB i Örebro, som ett alkohol-
fritt alternativ till porter och öl. Samtidigt 
startade också tappningen av varumärket 
Champis som ett alternativ till mousse-
rande vin. 
Fortfarande är det Roberts som levererar 
julmustextrakt till bryggerier i Sverige. 
Receptet är hemligt och är inlåst i ett kas-
saskåp. Det är bara 3 personer som kän-
ner till ingredienserna. Julmusten har de 
senaste åren befäst sin ställning som den 

särskilda juldrycken till julmaten. Ett känt varumärke från USA brukar alltid 
öka sin försäljning till jul i alla länder. Utom i Sverige! Det gick så långt att 
varumärket såldes med en jul-slogan: ”Coke is a Must at Christmas.” Men 
icke sa Nicke, här är det fortfarande julmusten som efterfrågas mest till jul-
bordet!	Du	hittar	flera	olika	Julmustvarumärken	i	Koopen.	

Uppskattad camping i Kulåra!

Solleröbladet fortsätter att presentera byalagen/fäbodlagen i socknen. 
Turen har nu kommit till Kulåra Byalag. 
”Vårt fokus är skötseln av strandområdet med bryggor, badplats, båtplatser, 
boulebana och campingplats,” säger ordförande Göran Blomkvist. ”Cam-
pingen är mycket enkel med torrdass och handpump för vatten men den är 
mycket uppskattad av våra gäster. Vi får en stadig inkomst som möjliggör 
investeringar i strandområdet. Sedan 1979 arrangeras mettävlingen ”Kulåra-
nappet” men i år blev den inställd för första gången. 
Mycket	 glädjande	 är	 att	 det	 sker	 en	 inflyttning	 av	 barnfamiljer	 till	 byn,”	
avslutar Göran. 
Styrelsen består av: Bitte Kans, Åke Berglund, Bengt Jans, Wanja Håll Ed-
gren, Älsa Graf, Maria Sandell, Lina Markus och Göran Blomkvist.



  Vi vill önska alla en Välsignad 
Jul och ett Gott Nytt år!

Kyrkan är öppen ALLA dagar
Jul - Trettonhelg

Vardagar 8-14   Helg 9-14

Barnens julkrubba är framställd!
Välkommen in för att titta på den, tända ljus, be 

eller bara sitta en stund.
  

 ”Himlen vill möta marken där jag går
 Sagolika gudanatt år efter år
 Åter brister vårt himlavalv
 ett nådebarn är här
 Stjärnspel klingar runt vår jord
 min Frälsare det är”
 text: J Olander

*TRO-inte inställt     *HOPP-inte inställt     *KÄRLEK-inte inställt

Nu när vi inte får fira gudstjänst tillsammans i våra kyrkor sänder vi digitalt. 
För mer information gå in på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/mora 

 

Besök oss även på Facebook 

Härlig är jorden, härlig är Guds himmel,
skön är själarnas pilgrimsgång.
Genom de fagra riken på jorden

gå vi till paradis med sång.

Tidevarv komma, tidevarv försvinna,
släkten följa släktens gång.

Aldrig förstummas tonen från himlen
i själens glada pilgrimssång.

Änglar den sjöngo först för markens herdar.
Skönt från själ till själ det ljöd:

Människa, gläd dig, Frälsarn är kommen,
frid över jorden Herren bjöd.


