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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020 
 

Sockenstämman 2020 blev framflyttad. Stämman ska enligt stadgarna hållas senast 31 
mars, men pandemin Covid19 medförde att den senarelades till 3 september. 

Styrelsen har sedan stämman i september 2020 haft följande sammansättning: 

Ordinarie ledamöter: Staffan Bond, ordförande, Kenneth Broqvist, sekreterare, Göran 
Blomkvist, Johan Danielsson, Charlotta Lindqvist, Naima Trogen.  
Suppleanter: Roine Andersson, Jack Gottling, Gunnar Låås, Anders Stenberg, Stig Wass 

Ninna Lundin har varit kassör. 

Styrelsen/sockenrådet har under året haft 10 styrelsemöten, sedan stämman i 
september 4 möten. 

Sockenkontoret har varit bemannat vardagar kl 09.00-16.00 till och med september 
med Mikael Eriksson som heltidsanställd. Som en konsekvens av främst färre 
arrangemang i Sockenhuset har öppettiden därefter begränsats och kontoret 
bemannats med ideella krafter. Micke har avtackats för ett gott arbete i många år på 
Sockenkontoret. 

Sockenhuset har fortsatt att utvecklas till en attraktiv och välutnyttjad samlingsplats för 
alla. De beslutade åtgärderna för att förbättra golvet i Lärkasalen och iordningsställa ett 
enkelt serveringskök har skjutits fram till i år i avvaktan på förskott på beslutade medel 
från länsstyrelsen. Den så kallade Servicepunkten fungerar som planerat. 

Med något undantag har alla lokaler varit uthyrda. Norpan har efter många år avslutat 
sin verksamhet och lämnat källarlokalen. Den har istället hyrts av Återbruket Klippen. 
Coronapandemin har inneburit att Lärkasalen hyrts ut mycket sporadiskt, vilket 
inneburit ett ekonomiskt avbräck. På sikt bör den och andra möteslokaler med god 
marknadsföring kunna utnyttjas ännu bättre än före pandemin. 

Biblioteket har ökat tillgängligheten genom införande av ett kortsystem som ger 
låntagare tillgång till biblioteket vardagar 09.00 - 18.00. Ett bra initiativ av Mora 
kommun. 

Avtalet med Mora kommun om Servicepunkten har gett oss 50 000 kronor under året. 
Mora kommun har beslutat om samma belopp för 2021. Vi räknar med att avtalet 
förlängs för en ännu längre period. 

Den turistiska marknadsföringen är en viktig del av verksamheten. Vi har spritt vår 
turistbroschyr och aktualiserat informationen på hemsidan www.solleron.se. 
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Sommarprogrammet blev magert då flertalet aktiviteter och arrangemang ställdes in på 
grund av pandemin.  

Marknadsföringen av de två geoplatserna inom Geopark Siljan - Klikten och 
Gesundaberget - har diskuterats med bland andra Visit Dalarna. Gesunda 
bystugeförening har sökt medel för projektet Gesunda Vildmark. Marknadsföringen 
hanteras också inom projektet Service BID Sollerön. 

Sockenstämman i september 2020 beslutade att begära införande av en kommunal zon 
med lokala trafikföreskrifter, i första hand hastighetsbegränsning till 40 km/tim på hela 
Sollerön från infarterna i Gruddbo, Rothagen och Utanmyra. Det ska verkställas före 
sommaren i stort enligt vårt förslag.  

Anhållan skickades till länsstyrelsen som remissbehandlat ärendet. Mora kommun har 
ställt sig positiv till hastighetsbegränsningen men däremot inte till att införa en 
kommunal zon. Länsstyrelsen har därför fattat beslut om lokala trafikföreskrifter som 
omfattar delar av Sundsvägen och Soldvägen samt alla enskilda vägar på Sollerön. 
Kommunen egna vägar ingår inte, men vi utgår från att kommunen kommer att införa 
kommunala föreskrifter för dessa vägar enligt vårt förslag. Länsstyrelens beslut finns på 
vår hemsida. 

Vi har följt arbetet med Landsbygdsprogram för Mora kommun 2019-23 och lämnat 
våra synpunkter. Yttranden finns på hemsidan. 

Vårt arbete med tillgängligheten, trafiksäkerheten och den fysiska gestaltningen av 
Båkkan har integrerats i projektet Service-BID Sollerön - frånsett begäran om 
trafikzonen som hanterats med förtur. Förslaget om en kyrkbåt som monument och 
blickfång har resulterat i att Idrottsföreningen beviljats bygglov på gräsytan mellan 
busshållplatsen och Soldvägen. 

Service BID Sollerön är inne i en fas där det är dags att precisera en åtgärdsplan och en 
struktur för genomförandet. En visionär plan har tagits fram för Båkkan och den ska nu 
ställas ut i Sockenhuset.  

Strandstigen runt Sollerön är populär och utnyttjas allt mer av vandrare och även 
cyklister. Bengtsarvets och Utanmyra byalag har fortsatt sitt förtjänstfulla arbete med 
att förbättra stigen. För att få hela stigen i gott skick återstår en del jobb. 

Sockenföreningen har tillsammans med Hembygdsföreningen varit engagerad i det 
geologiska turismprojektet GNIST, en efterföljare till GEARS-projektet. Vår del handlar 
om att lyfta fram de båda geoplatserna Klikten och Gesundaberget som en del av 
Geopark Siljan. Visit Dalarna har fått pengar från GNIST för att marknadsföra Geopark 
Siljan. Geoplatserna öppnar goda möjligheter att marknadsföra Sollerö socken som ett 
attraktivt besöksmål. 

Under hösten har projektet Stängsling och betning i Klikten startat med bland annat 
borttagning av gamla stängsel och planering för avverkning av träd. 

Den med Hembygdsföreningen gemensamma vindgruppen har under året beviljat 
bidrag med sammanlagt 36 000 kronor. Mottagare har varit Ryssa byförening för 
förbättringar av gång- och cykelvägen mellan Ryssa och Vika, Karl Lärkas vänner för en 
utställning av gamla och nya fotografier i Karl Lärkas anda och Sollerö Sockenförening 
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för medfinansiering av planen för Båkkan som en del av BID-projektet. Ersättningen från 
kraftverksägaren EnBW Sverige Vind AB för 2020 var 82 035 kronor. Det är mycket 
mindre än vi beräknat, sannolikt beroende på att alla aggregaten inte varit i drift hela 
året och på förhållandevis låga elpriser. Sedan starten 2008 har ersättningen uppgått till 
1 609 096   kronor. 

Sockenföreningen har gått in som delägare i ett nystartat arbetsintegrerande socialt 
företag, ASF Sollerön. De andra delägarna är så här långt Sollerö Idrottsförening, 
Koopen och Återbruket Klippen. Avsikten är att verksamheten ska ha sin hemvist i 
Sockenhuset. 

Vi har fortsatt producera och dela ut Solleröbladet i socknens flesta postlådor och vi har 
kompletterat Solleröbladet och hemsidan www.solleron.se med mer information. 
Solleröbladet är uppskattat och har gett ett fortsatt viktigt överskott, men färre 
annonser som en effekt av pandemin har dragit ner resultatet. På hemsidan finns bland 
annat nyheter och alla våra dokument och yttranden.  

Arbetsgrupper finns för de här verksamheterna: bygdemedlen/vindpengarna, 
marknadsföringen/turismen, Sockenhuset, hemsidan, hälso-/sjukvården, trafiken, 
Båkkan, Geoplats Klikten och Hållbara Sollerön. 

Utmärkelsen Årets sockenbo har tilldelats Sturan Karin Persson för sitt förtjänstfulla 
engagemang i Återbruket Klippen, Kulturföreningen Ejnar och Socialpingisen.  

 

Årets resultat visar på ett underskott på 27 877. Anledningen är främst kostnader för 
reparationer och förbättringar av Sockenhuset, mindre hyresintäkter för 
samlingslokalerna i huset och färre annonser i Sockenbladet.  

Styrelsen föreslår att årets underskott överförs i ny räkning. 

 

 

Sollerön den 25 mars 2021 
 

 

_________________ _________________ ________________ 
Staffan Bond  Kenneth Broqvist Naima Trogen 
ordförande  sekreterare                       ordinarie ledamot  
       
 
_________________ _________________ ________________  
Johan Danielsson Charlotta Lindqvist Göran Blomkvist           
ordinarie ledamot ordinarie ledamot  ordinarie ledamot  
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