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Tema Musik i Solleröbladet.
 

Musik har alltid spelat en stor roll i Sollerö socken. 
 

Här arrangerade Zorn den första spelmansstämman i Gesunda 1906. 
Härifrån härstammar ”Visa från Utanmyra” och ”Sollerö Långdans.” 
Här har orkestrar, spelmanslag och band som Solleröpojkarna, Sollerö-
flickorna, Boströmarna, Ess i Topp, Swedes, Islanders, Janssons Fres-
telse m fl fått sockenbor och utsocknes att njuta av ljuva toner. Sol-
lerökören, Gesundakören, Soldkelinger, Björn Wass och Krille Finsén 
har bjudit på sång och musik för mångas öron. Och den goda akustiken 
i Sollerö kyrka har inneburit många konserter av hög klass. I normala 
tider hörs också musiken från Pub 38 och Kulturföreningen Ejnar.
 

Den lokala musiktraditionen lever vidare. Solleröbladet vill uppmärk-
samma att toner från Sollerön hörs lokalt, nationellt och internationellt. 
Kanske det kan få oss sockenbor att känna oss stolta. Kanske det kan 
bidra till att öka musikintresset så att fler utövare för musiktraditionen 
vidare från Solens Ö i Siljan. Första artikeln i en serie handlar om Putte 
Snitt i Ryssa.



 
 
 

 
Stoltgårdens Mat & Cafe

Tel:0250-226 20
MATSEDEL 

 13 - 26 jan. 2021

 
 
Onsdag  10/2  Potatisbullar, stekt fläsk.
Torsdag  11/2    Köttbullar, sås, potatis.     
   Soppa, pannkakor m  
   sylt o grädde. 
Fredag     12/2   Kassler m ananas, sås, 
   ris/potatis.    
   Dessert. 

Måndag  15/2  Lunchkorv, pepparrotsås,
   potatis. 
Tisdag  16/2  Fiskfärsbiffar, varm dillsås,
   potatis. 
Onsdag  17/2  Kyckling, sötsur sås,
   ris/potatis. 
Torsdag  18/2  Vegbiffar, tomatsås, potatis. 
   Soppa, pannkakor m  
   sylt o grädde. 
Fredag     19/2  Benfri kotlett, pepparsås,
   potatisgratäng.
   Dessert. 
Måndag  22/2  Korvgryta m rotfrukter, 
   potatis.  
Tisdag   23/2  Salt sill, löksås, potatis. 

 

Öppettider:
Måndag - Fredag    

10.00 - 15.00 
Lunch serveras mellan  

11.00 -  14.00

 
 
 

AKTUELLT 
 v 6 2021 Sollerön

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

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!

Sollerö kyrka

”Gå gärna vår digitala tips-
promenad!

 

Start framför kyrkan, 
info finns på anslagsavlan framför 

kyrkan. 
 

Öppen från tisdag 26/1.
 

Pris till ”vinnarna” som meddelas 
i Solleröbadet v. 10.”

Stoltgårdens Mat & Cafe
Tel:0250-226 20
MATSEDEL 

 10 - 23 febr. 2021

”Vi sänder fortsatt våra 
gudstjänster på webben. 

Söndag 21 februari kl. 11 är det 
dags från Sollerö kyrka igen!”

30:--/st

Marabou Chokladhjärta.

M
EDLE

M

co
op 

JUICE/MUST
Coop. 
Välj mellan olika 
sorter. 1 liter.

10:--/st

10:--/st

HAVREGRYN
Axa. 750 g. 

20:--/fp

ÄGG 12-pack. Sverige Coop. 
Från frigående höns inomhus. 
Storlek M/L. Jfr-pris 1: 67/st.

17:90/st

BRÖD. Pågen. Välj mellan ling-
ongrova, lingongrova special 
och guldkorn. 500 g.
Jfr-pris 35:80/kg.

SMÖRGÅSPÅLÄGG S Sverige/Pärsons
Välj mellan olika sorter. 150-200 g. 
Jfr-pris 114:50-152:67/kg.

22:90/st

59:90/kg

HUSHÅLLSOST 26%. 
Xtra. i bit. ca 1100 g.



 
MORA KOMMUN

vill ha dina synpunkter

Mora kommun tar fram ett landsbygdsprogram för utveckling av Moras 
landsbygd. Men först vill vi ställa några frågor och även ge er möjlighet att ge 
era inspel till programmet. Den första delen, som handlar om val av bostads-
ort, kan besvaras av alla och ger oss viktiga inspel i vad som är avgörande för 
var man väljer att bo. Den andra delen förutsätter att man läst texten och vill 
lämna kommentarer på den. Frågor tänds upp utifrån hur du svarar. 
Enkäten är öppen till 28 februari.
Du hittar förslaget och enkäten på https://morakommun.se/landsbygdspro-
gram
Har du frågor om enkäten så skicka dom till naringsliv@mora.se

”Ligger Finland på Sollerön?!”
Längst österut på Sollerön ligger ”byn som är naggan-
de go´”- Bråmåbo. 
Läget är anledningen till att byn förr kallades ”Fin-
land.” Idag består den långsträckta byn av ca 35 går-
dar. Byalagets främsta uppgift är att skapa gemenskap 
och trivsel för byborna och att tillvarata byns intressen.
Majstången restes 1933 och Tröskladan togs i bruk 1918. I den hålls tradi-
tionella sammankomster som Årsmöte på Kristi Himmelfärds Dag och Au-
gustifest. Första lördagen i juli dansas ”Fågeldansen” i Tröskladan när det är 
Majstångsresning.  
Under Byalagets vingar ligger också skötseln av Bäckstabadet med milsvid 
utsikt över Storsiljan. Här investerar frivilliga krafter tid och medel för att 
hålla bryggor och grillplatser i trim. Många Solleröbor, inhemska och utländ-
ska gäster uppskattar naturen i Bäcksta. Många ger ett frivilligt bidrag så att 
Bäcksta kan fortsätta att vara en avkopplande och uppfriskande oas även i 
framtiden.
Byalagets styrelse består av Anneli Ryss (ordförande), Mai Olofsson (sekr), 
Christina Eriksson och Torbjörn Goth. Kassör är Lasse Nordström.

Nya ”vikingar” på Sollerön?
 

De flesta i bekantskapskretsen (män 70 +, inga namn) har satt en gräns på 
minst + 25 grader när de ska doppa sig i Siljan. Nu läser vi i lokal- och 
rikspress och vi ser i TV- reklam och i sociala medier hur ”vikingar” doppar 
sig i 3-gradigt vatten när det är minus 15 i luften. 
Det är ”inne” att vinterbada i Sverige. 
Stärkande för kropp och själ förespråkar 
många. Uppfriskande och euforiskt säger 
andra. Solleröbladet undrar hur det är med 
vinterbadandet i socknen? Finns det några 
”vikingar” som doppar sig i Mångbergs-
dammen eller i Bäcksta? Tas det några simtag i isvakar vid Ångbåtsbryggan 
och i Borstnäs?

 

BID-projektet går framåt. 
 

Ett 50-tal personer har hittills engagerat sig i projektet. Fler är välkomna. 
Under 2020 har arbetsgrupper genomfört en nulägesanalys som visar på för-
utsättningarna här på Sollerön. Nu fortgår arbetet med att utveckla en hand-
lingsplan och finansierad affärsplan för genomförande av de förbättringsåt-
gärder som deltagare identifierat, på Båkkan. Läs mer på solleron.se/projekt”

 
 

* * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * 
BID-projektet bjuder in boende och besökare till Sollerön, till 
föreläsning på temat Samverkan. Camilla Zedendahl arbetar till var-
dags med att underlätta samverkan mellan 55 olika aktörer på Djurgården i 
Stockholm. Hon delar med sig av erfarenheter och lärdomar vad vi som boen-
de på en ö kan lära oss och vinna genom en bättre samverkan. Under mötets 
andra hälft diskuterar vi hur vi kan formera oss för att tillsammans genomföra 
insatser som gör Sollerön ännu mer attraktivt att bo på och besöka.

 
 

Datum och tid: 23 feb. kl 10 - 12
Plats: Digitalt. Videomöteslänk skickas till deltagarens e-post.

Anmälan: Skickas till jonbohlmark@gmail.com

På gång i Sockenföreningen!
 
 
 

* Servicepunkt på Båkkan i samarbete med kommunen
* Aktivt deltagande i BID-projektet
* Fortsatt arbete med hastighetsbegränsning till 40 km/tim på Sollerön
* Fortsatta investeringar i Sockenhuset: Lärkasalen och serveringskök
* Hantering av ansökan om vindpengar
* Planering av digital marknadsföring för socknen
* Diskussion om unika ”Geoplatser” som Klikten och Gesundaberget
* Diskussion om bostadsbyggande och äldreomsorg                                                                                                              



SOCKENKONTORET
ÖPPET 

måndag - torsdag kl 10.00 - 14.00 

www.solleron.se
info@solleron.se

Telefon: 0250-225 48  
Välkomna !

       Det började med ”Please, please me” för Putte!
 

Det är 18 grader kallt utanför studiofönstret när vi sitter och minns i Putte 
Snitts ”pojkrum” hemma på gården i Ryssa. Ett flertal gitarrer hänger som 
konstverk på väggarna och det finns utrustning för studioinspelningar. 
 

Musikintresset hemma i Torrvål började med att storebror Björn tog hem ski-
vor till sin resegrammofon i slutet av 50-talet. Elvis Presley och Little Richard 
var populära. Du kommer väl ihåg ”Tutti Frutti”? När sedan Beatles kom blev 
jag helt såld och så har det förblivit. Min syster anmälde mig till Trivselträffen 
”I vår lilla by” på Ångbåtsudden i Orsa och jag spelade ”Please, please me”. 
Efteråt kom en kille fram och frågade om jag ville 
vara med i deras band – The Saints. Jag var tretton 
år och vi lirade låtar av Shadow och Spotnics. 
Där började mitt liv med musiken och det håller 
på än.  
I början av 70-talet fick jag via Erik Lihm i Malung 
ett gig på Mora Hotell där vi spelade dansmusik på 
tisdags- och torsdagskvällar och sedan hamnade
jag i Boströmarna mellan 1971-75. Vi turnerade från Piteå i norr till Linkö-
ping i söder. Spelade i folkparker och på dansrestauranger som Baldakinen. 
Vi hade många spelningar på Samfundshus (=bygdegårdar) i Norge där det 
alltid var packat med dansande från 21- 01. En månad hade vi 28 spelningar, 
vilket var rekord! 
 

Jag kom dock fram till, att jag ville få en musikutbildning, varför jag sökte 
en högskoleutbildning i Göteborg, Sämus. När jag var klar med den 1977 
blev jag anställd som gitarrlärare vid musikskolan i Orsa. Jag blev kvar där 
till 2012!
 

Parallellt med musiklärarjobbet har jag alltid spelat i olika konstellationer. 
Jag ville ha in mera blås i musiksoundet och då bildades Old News med en 
blåssektion av trumpet, sax och trombon. USA-banden Chicago och Blood 
Sweat & Tears var inspiration. Vi var väldigt ambitiösa och repade mycket. 
När vi kunde lira ”Chicagos Suite”, som är 13 minuter lång, kände vi oss 
mogna att ta en spelning. Vi spelade för att det var kul. Inte för ett högt gage 
eftersom vi var ett 10-mannaband.  Det blev och är, mycket samarbete med 
Pelle Lindström i Leksand, först The Wobblers som spelade blues och rock 
och sedan Pelle and his Haydukes, ett fantastiskt bra band.Vi gjorde bl a en 
skolturné i ”Bluesens tecken”, samt Pelle Lindströms Omoderna Trea, en 
fantastisk trio med tuba. 

”Leksandslåt och  Vänner” är ett annat projekt med Pelle, som fortfarande 
spelar. 
 

Jag kände dock, att jag ville förkovra mig, varför Gerd och jag  (Puttes fru och 
medlem av Solleröflickorna i unga år, red anm.) drog till USA/Los Angeles 
för ett års gitarrstudier på anrika Musicians Institute i Hollywood. Jag ville 
veta var jag stod och det blev ett mycket lärorikt år. Jag gick ut med titeln 
”Guitar Stylist of the year” bland femhundra gitarrister från i stort sett hela 
världen. Detta vid den aktningsvärda åldern av 46 år.
 

Väl hemma igen fortsatte jag med jobbet och bandspelandet. Det blev mycket 
”Gott & Blandat” med Pubrock, Creedence-musik med bandet Bite , Gopa 
Snitt & Lars, Beatleskvällar i Orsa, krogshow med Stefan Nykvist och gitarr-
spel med Billy Opel. 
 

Idag är det tyvärr ingenting p g a pandemin men jag hoppas att det ordnar 
upp sig så att vi får fortsätta med gig här i Siljansbygden där det finns många 
duktiga musiker,” avslutar Putte som på en fråga om vad han helst lyssnar på 
svarar så här:
 

”Här uppe (Putte visar med handen över huvudet) är The Beatles. Sedan kom-
mer ingenting och därefter många, många idag suveräna artister av alla de 
slag. 
 

Putte avslutar intervjun med: ”Ett omdöme jag fått, som jag gärna delar med 
mig, kom från Sturull-Gunnar när han hörde mig spela Fusionjazz, ”ja nug 
visst i att Putte va jänn duktinn gitarrist, men att ann kund spylå so djävla 
ljott, ä visst i då inte”.

Värna vår unika vävstuga Emgart i Företagshuset 
genom att bli medlem, 150 kr, eller ge ett valfritt bidrag 

(Swish 123 67 50 822 el. bg 5595-8045)
Var god ange namn och adress som meddelande!

Som medlem kan du väva alla dagar i veckan (i mån av plats) 
för 500 kr/halvår eller 15 kr/dag.

Vid frågor kontakta vår 
ordförande Eva Jensen Ruberg 070-33 21 565

VI BEHÖVER DITT STÖD!


