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Apropå snöröjning!

På Sollerön plogar Trafikverket Soldvägen och Sundsvägen. Övriga vägar ansvarar kommunen för och har kontrakt med olika entreprenörer. Vissa vägar
prioriteras andra kommer i andra hand. Vissa mindre vägavsnitt t ex Solrisvägen, en vägstump vid grodorna i Bengtsarvet samt delar av Långtoravägen i
Gesunda plogas inte. Likaså vägarna mot Rävnäs, Bäcksta, Levsnäs och ”inägovägar.” Se information på kommunens hemsida under rubriken trafik och
infrastruktur. Mejla tekniska@mora.se när du har synpunkter.
När vi ändå pratar snö och trafik. Se upp för älgar på Sundsvägen och vid
Isundakurvan.
Och se upp för rådjur på byvägarna. Många synpunkter har inkommit på att
det är olämpligt att mata rådjur i tättbebyggt område ur säkerhetssynpunkt.
Vi ber er respektera detta. Tack.
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Ansvarig utgivare: Sollerö Sockenförening
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”Gå

gärna vår digitala
tipspromenad!

Start framför kyrkan,
info finns på anslagsavlan
framför kyrkan.
Öppen från tisdag 26/1.
Pris till ”vinnarna” som meddelas i Solleröbadet v. 10.”

KÖP

2 FÖR

Måndag - Fredag
10.00 - 15.00
Lunch serveras mellan
11.00 - 14.00

p

29:90/st
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JUICE. Innocent. Välj mellan
olika sorter. 750-900 ml.
Jfr-pris 27:78-33:33/liter.
Pant tillkommer.

10:--/st
LÄSK. Pepsi/Zingo/7-up/Pommac.
Välj mellan olika sorter. 140-150 cl.
Jfr-pris 6:67-7:14/liter.
Pant tillkommer.

59:90/st
10:--/st

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!

Öppettider:

FLINGOR Kellogg´s
Välj mellan Classic och Red Berries.
300-375 g. Jfr-pris 79:73-99:67/kg.
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25:--/st

BRÖD. Skogaholm. Välj mellan
olika sorters Skogaholmslimpa
och Varsågod. 715-775 g.
Jfr-pris 25:81-27:97/kg.
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o
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VANILJ-/FRUKTYOGHURT
Yoggi. Välj mellan olika sorter original
och mini. Gäller ej laktosfri. 1000 g.
Jfr-pris 16:--/kg.

29:90/st

20:--/st

32:--
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Onsdag 27/1		 Kålpudding, sås, potatis.
Torsdag 28/1 Kyckling, currysås,
			 ris/potatis.		
			 Soppa, pannkakor m
			 sylt o grädde.
Fredag 29/1 		 Portergryta, potatis 		
			 Dessert.
Måndag 1/2		 Prinskorv, stuvad spenat,
			 potatis.
Tisdag
2/2		 Panerad alaskafilé, kall 		
			 örtsås, potatis.
Onsdag 3/2		 Pannbiff, gräddsås, potatis.
Torsdag 4/2		 Karré, svampsås, potatis.
			
Soppa, pannkakor m
			 sylt o grädde.
Fredag
5/2		 Kalkonschnitzel Cordon
			 Blue, klyftpotatis,
			 bearnaisesås.
			 Dessert.
Måndag 8/2		 Falukorv, vita bönor i
			 tomatsås, potatis.
Tisdag
9/2		 Strömming o potatismos.
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Sollerö kyrka

Måndag - fredag 8-20, Lördag 8 - 18, Söndag 10 - 18

LAXFILÉ
Xtra. Fryst. Portionsbitar. 400 g.
Jfr-pris 149:75/kg. Latin: Salmo salar.

GLASS. Gb Glace. Välj mellan
olika sorter. 4-15 st.
Jfr-pris 1:99-7:48/st.

KÖKSREDSKAP
Gastromax. Svart nylon. Välj mellan pastaslev, sked, stekpincett, stekspade och visp.
Ord. pis 29:90/st.

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

Besök oss även på Facebook

SLÄPVAGN med KÅPA att HYRA på KOOPEN!
Priser:

0 - 3 tim

6 tim

1 dygn

1 vecka

Icke medlem

289:-

409:-

469:-

2 345:-

Medlem

150:-

220:-

240:-

1 180:-

Medlemspris gäller ENDAST medlem i
Sollerö Konsumentförening.

Många bud på boende i Budum!

”Vi har haft en mycket bra inflyttning till Bodarna de senaste åren, byn känns stekhet,” säger
Mattias Svensson, ordförande i Bodarnas Byalag.
”Förutom att hålla rent och snyggt med slyröjning och städning i Rävnäs är vårt viktigaste syfte att ha en årlig sammankomst där bybor helt enkelt träffas och umgås.
På 80-talet var Budfesten en av årets absoluta höjdpunkter för oss barn i
byn. Då kunde vi ränna runt kring de äldres historier och skratt långt in på
småtimmarna. Målet får väl vara att komma tillbaka till den nivån igen! Vi
ser fram emot vaccinet så att vi kan börja planera in årets Budfest.”
Mattias har sällskap i Byalagets styrelse av Leif Stunis och Anders Ernlund.
En styrelse som räknar med tillskott under våren.

Etapp 1 klar för Värme/ventilationssystemet i Sockenhuset.

”Den första etappen är klar. Det blir lättare att styra temperaturen i Sockenhuset,”
säger en glad Göran Blomkvist.
” Vi har möjlighet att spara energi och pengar nu när det är vinter.”

Vindpengar utdelas.
Sockenföreningens Vindgrupp har beslutat bidra med 3.000 kr vardera till BID-projektet för medfinansiering av BID-arkitekterna för Båkkan-planen samt till Karl Lärkas Vänner för en fotoutställning.

Solleröbladet digitalt.

Solleröbladet i 4-färg. Mejla info@solleron.se om du vill ha Solleröbladet digitalt
och önskar mejla till dina vänner utanför Sollerö socken.

”Jag har levt med hundar i hela
mitt liv!”
Det började hemma i Särna när Anna-Lena
Arvidsson var liten kulla och handlade godis
i Koppartransmacken. Där fanns det en tunn
choklad med hundbilder på omslagspapperet.
Anna-Lena började samla på bilderna och på den vägen är det.
Sedan 20 år driver Anna-Lena och hennes man Per-Erik, tillsammans med
A-Ls kollega Lasse, Hundnära i Gruddbo.
”När vi började var många hundar i kursen från Gruddbo och övriga Sollerön.
Nu kommer de från Mora, Orsa, och Älvdalens kommuner och även från
Rättvik och Västerdalarna. Med många olika raser.
Vi är etablerade och får kunder via ”mun-mot-mun-metoden”. När Solleröbladet inflikar att hundintresset ökar i Sverige nickar Anna-Lena. ”Bara i december 2020 ökade antalet registrerade hundar i Sverige med 14%. Idag finns det
nära en miljon hundar i landet. Här i socknen uppskattar jag att siffran är ca
300 st”.
Utbudet hos Hundnära omfattar både kvälls- och helgkurser. Grunden är vardagslydnad för valpar med 2 timmars pass varav en timme utomhus och en
timmes teori inomhus. ”Man ska leka in vardagslydnad,” säger Anna-Lena.
”Lära hunden genom att belöna det vi vill ha mer av, om hunden gör något
man inte vill ha, t ex hoppar på en, ska man nonchalera den tills den ger upp
och då belönar vi det bättre beteendet.
Varannan söndag under vinterhalvåret är det Drop-in och det finns också en
grundkurs i Agility.
En omtyckt kurs är ”Rallylydnad” där husse/matte och hund går en bana med
olika skyltar som beskriver rörelser som hunden och föraren ska göra tillsammans.
Solleröbladet frågar om man t ex kan träna hunden till att söka kantareller i
skogen.
”Ja, det går,” svarar Anna-Lena. ”I träningen Nose Work använder hunden
ett av sina främsta sinnen, luktsinnet. Hund och förare får söka efter speciella
dofter i olika miljöer. Hunden får då både mental och fysisk stimulans.
Mitt motto är att ”Det ska inte bara vara roligt att ha hund. Det ska också vara
roligt att vara hund,” skrattar Anna-Lena. Solleröbladet tackar för kaffet och
konstaterar att det finns stor entusiasm och kunskap hos Hundnära i Gruddbo.

”In Sweden we call it a Kick!”
Lasse Åbergs klassiska replik från filmen
”Sällskapsresan II Snowroller” framkallar
fortfarande ett leende.
Vänner och bekanta i Mälardalen och södra
Sverige blir smått lyriska när de hör att det
är sparkföre på Sollerön. ”Sätter ni ihop sparkarna till ett ”tåg” också,” är den första frågan
man får när barndomsminnena väcks till liv.
Spark finns främst i Norge, Finland, Island och Sverige. I mer sällsynta fall
även i Kanada, norra USA, Ryssland och Danmark. Även i Tyskland fanns
den förr när vintrarna var strängare. Besökande vänner från övriga delar av
världen undrar vad de ser när de ser en spark för första gången.
Känner du till sparkstöttingens historia? Nej, tänkte väl det!
Historieböcker förtäljer att sparken uppfanns i övre Norrland i slutet av
1800-talet men att den redan fanns och användes under det sena 1700-talet i Stockholm. Den första sparken med stålmedar var Orsasparken 1909.
Sparkens gyllene tidsålder var på 1940-talet då en leverantör producerade
135.000 sparkar per år. I Dalarna tillverkades i Vansbro ca 8.000 sparkar säsongen 2010-2011. Tillverkningen i Orsa har upphört efter att 900.000 sparkar har lämnat produktionsbandet genom åren.
Det finns olika modeller; hopfällbara, motoriserade, med gummihjul för
sommaren samt enmedingar. Tillbehören är många; belysning, reflexer, fotstöd (”ormen”), ringklockor, lastkorgar, barnbyglar, sparklådor för småbarn,
plastmedar mm.
Sparken är ett fordon men du räknas som fotgängare när du kör den. Därför
ska du ur trafiksäkerhetssynpunkt åka på vänster sida av vägen. Och alltid
bära reflex eller lampa.

Grattis Johan Eriksson!

Efter att ha varit t f VD för Vasaloppet under drygt ett halvår har Johan Eriksson, Kulåra utsetts till VD för Vasaloppet. Solleröbladet lyfter på den röda
Vasaloppsluvan och önskar lycka till ”i spåret!”

Grattis Sollerö IF till konstgräset!

Visst såg ni den nya fotbollsarenan för inomhusfotboll i förra numret av Solleröbladet? Fantastiskt! Mycket bra jobbat Sollerö IF! Vi lyfter på luvan och
ser fram emot fina träningar och jämna matcher för stora och små!

Håller avstånd på 10.000 meter!

Det är inte bara stjärnor och planeter som syns från Sollerön om vi lyfter
blicken mot himlen.
Vi ser också helikoptrar och brandflyg som sniffar över ön. Högre upp avslöjar vita rökstrimmor flygplanen som passerar på 10.000 meters höjd. I normala fall är flygtrafiken tät men i dessa tider har den avtagit. SAS från Arlanda
till Chicago och New York gick rakt över Gesundaberget innan pandemin
började. Flygbolagen i mellanöstern: Emirates, Qatar Airways och Etihad flyger frekvent till USA över Siljan.
Du kan följa flygtrafiken på appen ”Flightradar24.” Där ser du flygbolag,
flygplanstyp, hastighet och höjd. Du ser också startplats och destination och
hur lång tid flighten tar. Tänk om planen skulle mellanlanda i Vinäs?

Ishockeyrinken i Gesunda nyspolad!

Fram med skridskorna och på med hjälmen för nu är
hockeyrinken igång i Gesunda. Konståkning och ishockey får samsas om utrymmet.
Gesunda Motionsklubb säger välkommen!

Försäljning av bensin och diesel Sollerömacken
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Snyggt och prydligt vid Macken!
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Nu är det röjt och gallrat vid Sollerömacken. Tack för ett bra jobb Dubbel Anders
säger Sollerö Petroleum. Och tack alla ni som tankar lokalt. Viktigt att vi har en
mack på Sollerön!
Volymerna för 2012 - 2020 syns här!

