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Glad Påsk!

Sollerö kyrka

Hoppas ni haft en härlig påskhelg och får ett �nt påsklov nu med ljusare dagar och
förhoppningsvis med massa sol och varmare dagar.

Vår idrottsverksamhet

Fotbollsplanerna har i stort sett tinat fram och det börjar dra ihop sig för att väcka gräsytorna
till liv och förhoppningsvis kan vi inom kort lägga i båtar för att börja träna på vatten.
Covid-19 med gällande restriktioner gör det osäkert kring hur idrotten kommer kunna
bedrivas denna säsong, men vi tränar på för att vara redo när matcher och tävlingar drar igång.

Siljan Runt 2021

Förra veckan har Siljan Runt-kommittén och Huvudstyrelsen
beslutat att �ytta årets upplaga av Siljan Runt till helgen 11-12
september. Detta p.g.a. Covid-19 och gällande restriktioner som
gör det alldeles för osäkert att kunna genomföra ett lopp i juni.
Vår förhoppning är att omständigheterna ska vara annorlunda i
september så vi kan genomföra ett lopp som är 100% tryggt och
säkert för både cyklister, funktionärer och hela Sollerön som
samhälle.

Avverkning Idrottsparken

Det timmer och upplag som ska �isas ska inom kort forslas bort från parken. Tills dess vill vi
uppmana er att vara försiktiga och absolut inte klättra i dessa högar!

Medlemskap

Fakturor har nu gått ut till de som var medlemmar 2020. Om du inte är medlem och önskar bli
så gå in på vår hemsida www.solleroif.se och klicka på medlem, mata in dina uppgifter så får du
en faktura.

Håll avstånd, håll i och håll ut...

...så hjälps vi alla åt till att stoppa Covid-19 så vi kan trä�as och vara aktiva tillsammans igen!

öppen för att tända ett ljus
eller be en bön
vardag 8.00-14.00 helg 10.00-15.00
Söndag 11 april
Andra söndagen i påsktiden
			Vi hänvisar till Radions P1 kl 11.00 och
			SVT2 kl 10.00
			Kollekt till BRIS. Swisha gärna en gåva till
			
123 458 5659, skriv i meddelande: Kollekt 11/4.
Söndag 18 april
Tredje söndagen i påsktiden
			Websänd Gudstjänst kl 11.00 - 12.00
Nya nationella restriktioner gör att vi inte kan fira gudstjänst som vanligt. Du kan vara med hemifrån via vår hemsida svenskakyrkan.se/
mora/hemma eller Facebook facebook.com/moraforsamling
Alternativ till våra gudstjänster på söndagarna hittar du i Radions P1 kl
11.00 eller på SVT2 kl 10.00.
Under våren kommer berättelser om delar av vår verksamhet.

Tack för att du tankar lokalt!
Februari
Bensin		
Diesel		
		

2021
23 205
24 477
47 683

2020
19 592
19 046
38 638

2019
18 813
18 397		
37 210

2 470 325 l bensin och 1 683 829 l diesel, totalt 4 154 154 l,
oktober -12 - februari -21.
Årgång nr 25

Ansvarig utgivare: Sollerö Sockenförening

BID-projektet presenterar!
Den visionära planen över Båkkan presenteras nu på skärmar i Sockenhuset.
Förtroendevalda på Sockenstämman!
Styrelsen består av: Naima Trogen, Lotta
Lindqvist, Stig Wass, Göran Blomkvist,
Kenneth Broqvist, Johan Danielsson och
ordförande Staffan Bond.
Suppleanter är Jack Gottling, Roine Andersson, Anders Stenberg och Siv Sjöberg.
Revisorer: Irene Bäck Goth och Jan
Thorell. Ersättare: Jan Jorbrink.
Extern kassör: Ninna Lundin.
Besök www.solleron.se för mer info.

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:

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

KÖP

FLER

2 FÖR

FLER

SPARA

SPARA

MER

28:--

MER

2 FÖR

28:--

YOGHURT Sverige/Arla Ko
Välj mellan olika sorter.
Gäller ej laktosfri.
1000 g. Jfr-pris 14:-/kg.

p

KVARG Lindahls
Välj mellan olika sorter.
Gäller även laktosfri.
500 g. Jfr-pris 28:--/kg

M

Måndag 12/4		 Korv Stroganoff, ris/potatis.
Tisdag 13/4		 Fiskgratäng, potatis.
Onsdag 14/		 Pasta, skinksås, potatis.
Torsdag 15/4		 Kyckling i curry, ris/potatis.
Fredag 16/4		 Helstekt fläskkarré, grädd-		
			 sås, potatis.
			Dessert
			
Måndag 19/4		 Isterband m stuvad potatis
Tisdag 20/4		 Panerad fisk, dansk
			 remouladsås, potatis.

KÖP

LE

Onsdag 7/4		 Kassler m ananas, sås,
			ris/potatis.
Torsdag 8/4 Gräddstuvad pytt i panna.
			 Soppa, pannkakor m
			 sylt o grädde.
Fredag
9/4 		 Fläskfilé, bea/aromsmör,
			klyftpotatis.
			Dessert.

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

co
o

Bygget i Sockenhuset igång!
Arbetet med att bygga serveringskök i
anslutning till Lärkasalen i Sockenhuset
har startat.
Nästa steg är att lägga ett nytt golv i Lärkasalen meddelar Roine Andersson.

ÖPPETTIDER

7 - 20 april 2021

18:90/st

ED

Mera vindpengar fördelade!
82.000 kr blev ersättningen 2020 för
vindsnurrorna på Solleröskogen. Lite
mindre än normalt p g a att inte alla 8
vindsnurror har varit i drift samt att elpriserna har varit låga.
Sollerö IF är en av föreningarna som
får medel ur vindfonden för bygge av
uppställningsplats för kyrkbåten Sofia
Magdalena på Båkkan. Tidigare har vi
berättat att medel har fördelats till Utanmyra byalag för reparation av bryggan i
Stunisveik samt till Ryssa Kapell.

AKTUELLT
v 14 2021 Sollerön

Stoltgårdens Mat & Cafe
Tel:0250-226 20
MATSEDEL

M

Nyheter från
Sockenföreningen!

22:90/st

JUICE God Morgon
Välj mellan apelsin,
äpple, tropical och
apelsin/rödgrapefrukl.
1 liter.

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

7:90/st

7:90/st

3-pack

29:90

MORÖTTER I PÅSE Sverige/Coop
Klass 1. 1 kg.

99:--/st

HALVA

PRISET

BROCCOLI Spanien/Coop
250 g. Jfr-pris 31:60 kg.

STEKPANNA 28 cm. Coop
Keramisk beläggning. Soft
touch handtag. Fungerar på
alla spishällar, inkl induktion.
Ord.pris 199:-/st

BACON 3-PACK Coop/Sverige
I skivor. 3x125 g. Jfr-pris 79:73 kg

Priserna gäller så långt lagret räcker.
Välkomna önskar Ulrika med personal.
Besök oss även på Facebook

Hårdrock i Rothagen!
Festivaler och konserter lyser med sin frånvaro. Nu senast var det arrangörerna av Sweden Rock som kastade in handduken.
Hårdrockbandet Eclipse med frontfiguren Erik Mårtensson har tvingats ställa
in turnéer i USA, Europa och Japan två år i rad. Hemma i studion på Rothagevägen är dock Erik fullbokad med jobb. ”Utöver det att jag skriver och
komponerar så producerar jag musik för band över hela världen,” säger Erik.
”Jag har till och med haft band ända från Honduras som skickade hit musikmaterial som behövde mixas i studion.”
Erik berättar att det började med att hans tre år äldre bror lyssnade på hårdrock, som hade ett starkt fäste i Mora. Samtidigt hörde Erik hur grannen Hans
Eriksson spelade Spotnicks och Shadows på gitarr. ”Det var då jag fastnade
för hårdrock som genre och gitarr som instrument,” säger Erik. ”Det man
upplever i unga år sätter ju djupa spår för resten av livet,” fortsätter Erik, som
har levt på sin musik sedan ca 15 år tillbaka.
Erik spelar i flera band men det är Eclipse som är huvudgruppen. Det var med
Eclipse som resan med plattor och liveuppträdanden på de stora scenerna
startade. Gruppen har även tävlat i melodifestivalen och han har skrivit bidrag
till både finska och norska Eurovision. ”Vi hoppas kunna turnera i oktober
men det känns väldigt osäkert som läget är just nu.”
Solleröbladet frågar hur Erik får idéer och inspiration?
”Det är pauserna som är viktiga för kreativiteten. Det händer, att när jag är ute
och springer på Sollerön, kommer jag på en låt. När jag kommer hem springer jag direkt in i studion och sjunger in slingan så att jag inte ska glömma bort
den,” skrattar Erik som tillägger att det är sådan livskvalitet att kunna bo och
jobba här på Sollerön.
Eclipse musik finns att lyssna på Spotify eller om man så önskar beställas från
någon skivaffär på CD eller vinyl.

Därför ”prenumererar” jag på Solleröbladet!

Du vet väl om att du kan ”prenumerera” digitalt på Solleröbladet var du än
bor i landet.
Här är en röst från norr:
”Trots fysiskt avstånd och årens gång finns ju rottrådarna kvar någonstans
under marken, och kanske i luften och gör sig påminda. Skarpt ibland, suddigt
ibland. Kanske kan Solleröbladet hjälpa mig en smula att vårda rottrådarna?”
Ingmar Lafvas, Skellefteå

Investera i en levande by!
Nu startar insamlingen till
”Utvecklingsfonden för Gesunda Bystugeförening!”
För att få en levande by räcker det inte bara med ideella krafter.
Det behövs också ekonomiska resurser.
Gesundaberget är högt och även vi siktar högt. Målsättningen är minst
300.000 kr från privatpersoner och bygdens företag.
Alla investerade pengar går oavkortat till utvecklingen av en levande by.
Projekt under våren:
-Bygga grillplats och vindskydd
-Lekplats för barnen
-Möjliggöra spelmansstämma i Zorns anda
-Färdigställa reparationsarbeten på bystugan/bönhuset/tröskladan
OBS! Om du investerar 1 000 kr eller mer
få du en nymålad tavla, värde 1 500 kr, av
bystugan 297 x 420 mm. Vit ram ingår.
Konstnären är Per Ståbi. Vår egen ”Carl
Larsson”.
Insamlingen pågår t o m 30 april 2021.
Märk din investering ”Utvecklingsfond”.
Swisha 123 671 6773 eller sätt in på bg 5503-8236.
Ange namn eller företag.
Mer info: ring Stig Wass 070-543 20 59 eller mejla stig@wass.se
Insamlingen redovisas med namn/företag på www.gesunda.se
under maj/juni

Solön Golfklubb peggar upp!
Precis innan manusstopp nås vi av
det glädjande beskedet att Solöns
Golfklubb drar igång verksamheten.
Dags att plocka fram golfklubborna
och börja svinga!
*****
P.S. Gesundaberget håller öppet
veckan efter påsk!

Årets Sockenbo 2020
korad!
Grattis Sturan Karin Persson till utmärkelsen med motiveringen:
”För förtjänstfullt engagemang i
Återbruket Klippen, Kulturföreningen Ejnar och Socialpingisen”.

”Vår underbara plats vid Siljan,”

står det på hemsidan www.bjorkafabodar.se
Björka var fäbod från början och tidigare fanns det faktiskt planer på att etablera en fast befolkning här. Idag har man lyckats för det är hela 7 permanentboende hushåll i Björka, som omfattar Svenbacken, Kansberg, Björka längs
vägen och Björkskippus vid Siljans strand. Antalet fastigheter uppgår till ca
100. En mix av gamla gråa timmerstugor och nya hus.
En skön blandning av Soldfok och stugägare från t ex Borlänge, Ekerö mm.
”Vi har en bra sammanhållning och uppslutningen på våra tre arbetsdagar per
år är suverän,” säger Jan Westberg, som är ordförande i Fäbodlaget. Jan bor i
Sundbyberg, har hus i fäboden sedan generationer och vill helst av allt bli fast
boende när arbetet så tillåter.
”Medlemmarna är engagerade vilket behövs för vi har alltid många projekt
på gång,” fortsätter Jan. ”Nere vid hamnen välkomnar numera slogboden,
bastun, bryggan och piren alla till bad, båtliv och aktiviteter. Målet är att göra
området handikappvänligt och vi är snart där. Även ”playan” vid Stamnäs
sköter vi om. Det är en populär plats att njuta av solnedgången. ”Björkalys”
är en omtyckt tradition där vi tänder lyktor och marschaller vid Siljans strand.
Majstången reser vi på Komidsommar, 2 veckor efter midsommar.”
För att öka trivseln är det viktigt för fäbodlaget att förmedla tradition och kunskap från förr till kommande generationer. ”Vår egen almanacka är en viktig
informationskanal och så har vi förstås hemsidan som alltid är uppdaterad,”
avslutar Jan.
Förutom Jan består styrelsen av Gun-Britt Persson kassör, Monica Stackeryd
sekreterare samt Magnus Gelinder, Carina Jugen-Fröjd, Göran Lager, Anders
Nygren, Johan Rombin och Rune Sjögren. Suppleanter är Maria Brodin-Holm
och Charlie Nilsson.

Björka hamn

Blåser det manna från himlen?

Vindpengen, den s k bygdepengen, är en
viktig resurs för Sollerö sockens utveckling.
Den möjliggör projekt och investeringar
hos socknens föreningar. Pengarna ska användas till projekt och investeringar. Inte
till löpande drift och underhåll.
Varifrån kommer vindpengarna?
Solleröbladet frågade Mats Wik, som var
med från början.
”Sedan vindkraften gjorde entré har det
alltid funnits intresse från kraftbolag att
bygga vindkraftverk i de kuperade svenska skogarna. ”säger Mats. ”År 2005 blev Gemensamhetsskogen kontaktad av
Vindkompaniet Öland om lämplig plats för vindkraftverk på Solleröskogen.
Först var Rostberg intressant men sedan vändes blickarna mot Skuruberg
och Seliträ. En mätmast på ca 50 meter uppfördes för att under 1 år mäta hur
gynnsamma vindarna var. Eftersom etablering av vindkraft var känsligt togs
också hänsyn till ingrepp i naturen som t ex skymmande av utsikt, djurliv
eller störande rörelser och ljud.
Faktum är att vi förbrukar mer och mer el i Sverige. Norrland har överskott
men i mellan- och södra Sverige råder ofta elbrist.
Efter 4 års process tecknades arrendeavtal mellan dåvarande Vindkompaniet och markägarna som var Bergvik, Gemensamhetsskogen, Kyrkan och
privatpersoner. På initiativ av Vindbolaget skrevs också ett avtal om en extra bygdepeng från vindkraftverken. Bolaget ville att elproduktionen skulle
gagna hela socknen. Sockenföreningen och Hembygdsföreningen utsågs till
Vindbolagets avtalspart och ansvarar för fördelningen av bygdepengen som
beräknas till 0,5% av bruttoproduktionsvärdet. Vindsnurrorna kom igång
2009 och idag ägs de 8 vindsnurrorna av det tyska energibolaget EnBW.
Sedan starten har det gett socknen drygt 1,56 mkr som har fördelats till 35
föreningar för 87 projekt. För förra året erhölls ca 82.000 kr.
Besök www.solleron.se så kan du se vilka belopp som föreningar och projekt
har fått. Där kan du också se hur du gör för att söka bygdepeng. Vindgruppen består idag av: Jack Gottling, Staffan Bond, Karin Wik-Land och Börje
Svensson.

Engagera dig i Sockenföreningens
Utvecklingsgrupper!

Öl från en fäbod långt borta!

Mikrobryggerierna växer som svampar ur jorden i Sverige. Så också i skogarna kring Björka Fäbodar. I Svenbacken öppnade Joakim Turesson och hans
Sockenföreningens uppgift är att arbeta brett för socknens intressen. Verkbarndomsvän Björka Brygghus hösten 2016. Grabbarna tycker om öl och
samheten bedrivs i nära samarbete med socknens andra föreningar.
kom då på idén att börja brygga själva. De gick en bryggarkurs och på den
vägen är det.
Välkommen att vara med och utveckla socknens intressen i någon av SockBjörka Brygghus brygger främst öl av Alekaraktär men experimenterar även
enföreningens hela 9 utvecklingsgrupper. Exempel på det som grupperna har
inom området för lageröl. Idag
består
det spännande sortimentet av hela 8 Version 1 - svart
Version
1 - vit
åstadkommit är ny bro mellan Gesunda och Sollerön, äppelträdsalléns förnysorters öl.
else och ångbåtsbryggans återuppbyggnad. Mer närtida exempel är etablering
”Vi pumpar upp vatten från en 90 m djup brunn,” säger Joakim. ”Och vi spaav Sollerömacken och övertagande och upprustning av Sockenhuset.
rar definitivt inte på detaljerna. Vi har den bästa malten, rikligt med humle
och inspirerande jäststammar. Det gör att våra öl hamnar i premiumsegmenHar du idéer på saker som du tycker att vi bör ta tag i och du vill hjälpa till
tet. Våra kunder är restauranger kring Siljan som är kända för god mat. Och
med, kontakta Staffan Bond 070-534 13 50 eller staffan.bond@solleron.se.
då passar våra öl bra in i konceptet. Vi är inte rädda för att ta ut svängarna och
krydda ölen med spännande smaker. Ett av ölen har t ex en smak av färska
På www.solleron.se hittar du kontaktpersoner till samtliga utvecklingsgrupgranskott. Andra har smaker av mango, citrus, grape- och passionsfrukt. Vi
per.
brygger en sats (batch) på 100 liter åt gången.”
Solleröbladet frågar om marknadsföringen? ”Mun-mot-mun-metoden,” svarar Joakim som också avslöjar en hemlighet. ”Vi växer och är numera fyra
engagerade ägare med planer på att etablera oss i större lokaler då fäboden
blivit för liten. Kan även avslöja att vi har precis fått beskedet att vi fått klartecken som leverantör till Systembolaget. Två av våra öl finns fr o m 1 juni
i det lokala sortimentet,” avslutar en entusiastisk Joakim Turesson. Besök
www. bjorkabrygghus.se om du vill veta mer om det lilla fäbodbryggeriet.

Version 2 - vit

Version 3 - vit

Inställt årsmöte
Ryssa-Gesunda Vvof

Version 2 - svart

Årsmötet som var tänkt att äga rum under maj månad
skjuts upp till senare p g a Coronavirusets smittspridning.
Meddelande om nytt datum annonseras senare.
Styrelsen

17 mars 2020
var det minst 50
svanar vid Sundet.

Version 3 - svart

SOCKENKONTORET
ÖPPET

måndag - torsdag kl 10.00 - 14.00

www.solleron.se
info@solleron.se
Telefon: 0250-225 48

Välkomna !

Hållbara Sollerön!
”Vi ville komma på något riktigt bra,” säger Elin Wik, som tillsammans med
Svea Granström på Sollerön och 3 andra ungdomar från Orsa och Idre driver
UF-företaget Make a Change.
”Något som ingen hade gjort förut som dessutom är hållbart för miljön. Först
kikade vi på komposterbara påsar som ett alternativ till plastpåsar men vi ville
ha något eget som vi själva kunde producera. Vi ville att vår produkt skulle
vara hållbar i alla led. På en grossistsida på nätet såg vi att det fanns Asienproducerade sugrör av vass. Vi var tveksamma så vi försökte få reda på mer om
produkten men vi fick inget svar. Det fanns också ett företag i södra Sverige
som producerade den här sortens sugrör.
Vi beslutade oss för att försöka själva och började leta efter vass. Vi har inventerat alla vikar på Sollerön i jakten efter lämpligt råmaterial. Till slut fann
vi det vi sökte i Nörderwejk.
Vassen är ca 2 meter hög och produktionen sker i 7 steg:
1. plockning 2. kapning i bandsåg till 18 cm 3. kokning 4. putsning/borstning
in och utvändigt 5. kokning igen 6. torkning 7. paketering.
Sugrören är återanvändningsbara och rengörs enkelt genom att kokas eller
diskas i diskmaskin. Kartongen källsorteras som pappersförpackning, snöret
som restavfall och sugrören som komposterbart.
När Solleröbladet ser förpackningen syns det att ungdomarna har tänkt på en
hållbar och miljövänlig design. Brun kartong, grön logotyp och snören i brunt
och grönt. Inuti finns hela historien på ett blad.
Den senaste tiden har företaget ägnat mycket tid åt att delta i UF-tävlingar. Man har nått final i samtliga och vunnit Mora-finalen i årets företag och
Dala-finalen i årets ekologiska hållbara företag. Nu är Make a Change UF i
SM-final den 12 april i Stockholm. En SM-final som går digitalt.
Försäljningen har gått över förväntan. Hittills har man passerat 3.000 sugrör i
volym. Produktionen sker på Sollerön och i Orsa. All försäljning sker på nätet, Facebook och Instagram. Men det finns återförsäljare som är intresserade.
När skolterminen är slut läggs Make a Change UF ned enligt reglerna. Men,
kanske att ungdomarna startar om som ett aktiebolag.
Nu håller vi tummarna för ungdomarna i den stundande SM-finalen. Och ni
kära läsare har chansen att handla lokala hållbara sugrör till café latten eller
drinken. Ni hittar ungdomarnas företag på Facebook, Instagram samt på mejl:
kontakt.makeachangeuf@gmail.com

Skörd för produktion
av återanvändningsbara sugrör.

