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SOLLERÖ KONSUMENTFÖRENING
Vår verksamhet och Covid-19

Som vi tidigare nämnt har vi valt att köra två Siljan Runt-lopp i år. Ett där man cyklar på valfri
plats mellan 1-13 juni och sen är vår förhoppning att ordinarie lopp med start och mål på
Sollerön ska kunna genomföras 11–12 september.
Småbåtsroddarna hoppas kunna delta i några tävlingar i år då det förra året inte kördes några
tävlingar p.g.a Covid-19. Men tyvärr är Stora Siljansrodden i kyrkbåtsrodd inställd även i år. Gå
in på vår hemsida för mer info om småbåtsrodd och kyrkbåtsrodd. Det är aldrig för sent att
prova denna härliga sport med drag på vår vackra sjö!
Fotbollen inväntar nya besked denna vecka och har förhoppning att serier ska kunna starta 1
juni och då till publik som kan avnjuta fotboll på Idrottsparken igen. Ni vet väl om att vi i år
har 5 lag i ungdomsserien och ett seniordamlag i div 4 för första gången sedan 90-talet! På vår
hemsida hittar ni alla lags sidor med spelschema etc.
Så fortsätt följ restriktioner och rekommendationer så vi inom kort kan trä as igen och njuta
av idrotten.

Vi söker sponsorer

Inom kort kommer du även kunna ta del av de sponsorpaket som Sollerö IF erbjuder. Där kan
du som företagare eller privatperson välja att gå in som sponsor till föreningen.
KOM IHÅG ATT SPARA PANTEN FÖR ATT SKÄNKA DEN TILL SOLLERÖ IF!

håller FÖRENINGSSTÄMMA
i Sockenhuset Sollerön

Onsdagen den 16 juni kl 18.00

Förhandlingar av ärenden enligt stadgar.

P g a Coronapandemin krävs föranmälan
för deltagande vid årsmötet.
Anmälan sker i kassan på Koopen eller till 0250-220 02.
Skicka gärna fullmakt om du själv inte kan närvara.

I avvaktan på nya direktiv avseende antal deltagare
vid sammankomster tas inga anmälningar emot.
Nytt besked kommer 1 juni.
OBS! Ingen servering eller bingo kommer att ske.

Välkomna önskar Styrelsen

RYSSA VÄGSAMFÄLLIGHET
håller ÅRSMÖTE

Lördagen 29 maj 2021

All träning som blir av är bra träning - oavsett vad, hur länge och hur ofta!

kl 15.00 utanför Ryssa Tröskladan, vid majstången.
Ärenden enligt stadgarna och vägavgifter för 2022
OBS: Mötet hålls ute - håll avstånd.

Varmt välkomna!				Styrelsen
Årgång nr 25

Ansvarig utgivare: Sollerö Sockenförening

Stoltgårdens Mat & Cafe
Tel:0250-226 20
MATSEDEL
19 maj - 1 juni 2021

0%
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Vi har
LEDIGA PLATSER
till hösten.
Välkommen att söka till vår
fina förskola på Sollerön!

www.forskolanfiliorum.se
0250-229 49

Onsdag 19/5		 Kycklingnuggets, sås,
			ris/potatis.
Torsdag 20/5 Tacos.
			 Soppa, pannkakor m
			 sylt o grädde.
Fredag 21/5 		 Örtrubbad fläskkarré,
			 gräddsås, ugnsrostade 		
			 rotfrukter. 			
			Dessert.
			
Måndag 24/5		 Chorizo/grillkorv, coleslow,
			 stekt potatis.
Tisdag 25/5		 Alaskafilé, remouladsås, 		
			potatis.
Onsdag 26/5		 Kålpudding/köttfärslimpa, 		
			 sås, potatis.
Torsdag 27/5		 Kycklingklubba, currysås, 		
			ris/potatis.
			 Soppa, pannkakor m
			 sylt o grädde.
Fredag 28/5		 Fläskfilé, klyftpotatis,
			bea/aromsmör.
			
Dessert.			
Måndag 31/5		 Ugnsgratinerad falukorv, 		
			 potatismos. 		
Tisdag
1/6		 Laxpytt/pytt i panna.

Öppettider:

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

Hållbarhet igår, idag … imorgon!
En av Sockenföreningens arbetsgrupper är ”Hållbara Sollerön” som brinner för
möjligheterna att leva i harmoni med naturen i vår vackra bygd.
Det senaste året har gruppverksamheten pausats p g a pandemin och nu väcks
den till liv igen när/om restriktionerna avtar.
Hållbarhet är mer aktuellt än någonsin. Både globalt, nationellt och lokalt. Det
senaste exemplet här i våra trakter är att 5 Dalakommuner – Mora, Orsa, Älvdalen, Malung-Sälen och Vansbro – gör en gemensam upphandling på livsmedel.
Man prioriterar hållbarheten med närproducerat, korta transporter, arbetstillfällen, levande landsbygd och öppna landskap. Hur förhåller vi oss till hållbarhet
här i socknen?
Solleröbladet träffar Kalle Zander samt Lotta och Benke Lindkvist i deras växthus i Kråkkan för ett samtal om hållbarhet. Så här gick diskussionen:
De äldre generationerna här i socknen tog vara på allt. Ordet återvinning var inte
uppfunnet men man agerade därefter. Man lagade kläderna så att de kunde användas igen och igen. Matresterna gavs till husdjuren i ”fioset”. Man hjälptes åt
med sysslor på åkern eller i skogen. Matvarorna inhandlades i sockenbutikerna
och det fanns få förpackningar som behövde sorteras. Det gamla begreppet att
”det var bättre förr” kanske stämmer in på just hållbarhet?
Idag medför välfärdssamhället både bra och mindre bra saker ur hållbarhetssynpunkt. Överkonsumtion har lett till mer ”slit och släng” i samhället. Naturen
sätts på prov.
Det innebär större ansvar på oss alla att tänka hållbart.
Hur ska man agera? Självklart med en nypa sunt förnuft men sedan är också
informationsbehovet stort. Och här ser arbetsgruppen möjligheter att fylla det
behovet.
Vi har Återvinningsstation och Återbruket Klippen vid Koopen. Vi har ”gräddfil” till en av Sveriges bästa Återvinningscentraler i Vinäs. Det finns alltså ingen
anledning att dumpa skräp och skrot i skogen eller att kasta aluminiumburkar i
diket.
Hur kan den enskilde individen agera mera hållbart idag och bidra till en mer
harmonisk miljö imorgon?
Börja med att tänka lokalt. Handla lokalt, tanka lokalt, samarbeta lokalt och
anlita lokala företag. Räkna med att arbetsgruppen kommer att informera och
tipsa oss om hur vi kan agera hållbart inom många områden. Målet är att bygden
fortsätter att vara ett hållbart paradis.

”Jag trivs bäst i Öppna Landskap!”
Vid sekelskiftet 1900 var hela Sollerön ett öppet landskap med böljande åkrar.
I Gesunda kunde man se Siljan glittra mellan höhässjorna. Idag är stora delar
av ön och stränderna fyllda med skog och buskar. Under vintern har avverkningar och rensning av sly medfört att nu kan man ana utsikten över Siljan
med blånande berg vid horisonten.
Det är flera bönder på ön som håller landskapet öppet. Några i färd med att
bygga upp sin verksamhet. Andra har varit lantbrukare hela sitt liv.
Solleröbladet fick en pratstund med Mathias Håll i Bråmåbo, vars jordbruk
har flera ben att stå på. ”Jag trivs annars skulle jag inte hålla på,” säger Mathias. ”Det är varierande med vall, spannmåls- och rapsodling samt får- och
nötdjur. Ni ser säkert min traktor över hela ön för åkrarna finns i alla byar. Jag
sår hälften på hösten och hälften på våren.
Ibland prövar jag nya metoder och slår bara av
halmstråna och sår direkt utan att plöja eller
harva.
Lamningen kan jag styra till 3 ggr/år. Oktober,
december och mars. Det är alltid högsäsong.
Dagen börjar 06.00 och slutar inte förrän sent
Solleröbladet frågar om Matthias har hört talas om semester? ”Nej, det har
jag inte haft på flera år. Har gjort någon liten kort resa men annars håller jag
mig hemma,” är svaret.
Mathias driver företaget själv. Han får lite hjälp av pappa Milå Gunnar samt
barnen Johannes och Nathalie i mån av tid. ”Det är viktigt att jag har moderna
maskiner som alltid fungerar för jag är ju ensam,” säger Mathias.
Vi konstaterar att utvecklingen går framåt. Det som förr i tiden kunde ta 2
dagar att t ex tröska gör Mathias på en timme idag.
Solleröbladet frågar om vilket väder Mathias helst önskar sig?
”I år har det varit bra. Kanske något för kallt i april och början av maj men nu
verkar värmen komma vilket är bra. När det är slåtter- och skördetider brukar
ändå tiden vara för kort för att hinna med.
I Mora kommun finns idag bara en mjölkbonde i Våmhus.
I Garsås och Venjan drivs gårdar med köttdjur.
Här på Sollerön har Mathias sällskap av Arne Tomth i Bengtsarvet (köttdjur)
samt Uhlasgården i Gruddbo och Benke och Lotta i Kråkkan med fjällkor.
Dessutom finns flera fårbesättningar.

Sollerö kyrka
öppen för att tända ett ljus
eller be en bön
vardag 8.00-14.00
helg 10.00-15.00
Söndag 23 maj
Pingstdagen
kl 11.00 - 12.00
Webbsänd GUDSTJÄNST
			
Kollekt till Act Svenska kyrkan.
			Swisha gärna en gåva till 1234 585 659 med
			
meddelande: Kollekt 23/5.
Söndag 30 maj
Heliga trefaldighets dag
kl 11.00 - 12.00
Webbsänd GUDSTJÄNST
			
Kollekt till Act Svenska kyrkan.
			Swisha gärna en gåva till 1234 585 659 med
			
meddelande: Kollekt 30/5.
De nationella restriktionerna 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/moraförsamling
Alternativ till våra gudstjänster på söndagarna hittar du i Radions P1 klockan 11.00 eller på SVT2 klockan 10.00.

Markradar på kultplatsen läggs på is i år igen!

Det spännande projektet med en trolig harg (kultplats) på vikingagravfältet
vid Klikten får vänta på svar från markradarn ett år till p g a pandemin. Men
Sockenföreningens vikingagrupp på drygt 10 personer ser till att projektet
lever. I förra veckan snyggades delar av hargen till. Tyvärr upptäcktes att
det har grillats och både flyttats samt avlägsnats stenar från hargen. Detta är
förbjudet då området är skyddat av
Fornminneslagen. Vi ber alla att
respektera detta.

Sommarpersonal
sökes till
Coop Sollerön

KOOPEN SOLLERÖN V20

HANDLA VAROR FÖR MINST 300:NYHET!
- FÅ 10% RABATT
IL-PRIMO,
ITALIENSK
GLASS NU I
FÖRBUTIKEN!

FLER
ERBJUD
ANDEN
HITTAR
DU
BUTIKE I
N!

(gäller ej spel, tobak, tidningar
och andra kringtjänster)

Vi söker en till personal
för sommaren 2021.
Veckorna 25-32.
Deltid. 18 år.
Har du vad som krävs?
Glad och Trevlig!
Ordningssam!
Stresstålig!
Arbetsvillig!
Hör av dig till Ulrika
0250-200 02
info@soldkopen.se
(Anställning sker löpande!)

Hamburgare Siljans Chark,
8 pack, 90 g.
65:-/st. Ord. pris 88.95:Högrevsburgare Siljans Chark,
4 pack, 150 g.
85:-/st. Ord. pris 109.00:-

Hamburgerbröd
Polfärskt, 8 pack

25:-/st. Ord. pris 34.95:-

Pommes Frites/Strips
Coop, 90
g.g.
900

10:-/st.

Coca-Cola, Fanta, Sprite

2 för 30:ord. pris 19.95:- + pant

Priserna gäller måndag 17/5 - lördag 22/5
och så långt lagret räcker.

ÖPPETTIDER:

Mån - Fre 08-20 • Lör 08-18 • Sön 10-18
Mellan v25 och v32 öppet 08-20 ALLA DAGAR

SOLDVÄGEN 11 • 0250-22 002

Lösviktsgodis

49.90:-/kg. Ord. pris 99:-/kg
Max 3 kg/hushåll

HANDLA
ONLINE PÅ
COOP.SE,
HÄMTA HOS
OSS PÅ
SOLLERÖN!
SOLLERÖN

VI ERBJUDER: SVENSKA SPEL - ATG - APOTEK - POSTEN BREV & PAKET
DHL - SCHENKER - FISKEKORT. ÖPPET ALLA DAGAR ÅRET OM!

Bäver i Ryssån!
Tillförlitliga källor meddelar
att bäver har siktats i Ryssån.
Den har t o m fångats på film!
Simhud mellan fingrarna och
svansen som en fena gör bävern perfekt anpassad till ett liv
i vatten. Den går inte i ide men
är p g a snö i våra trakter tvingad
att vistas i sin hydda under vintern. Bävern äter inte ved utan
den fäller träd för sina dammbyggen. Den är en ”byggmästare” på området. Maten består
av blad, bark, rötter, kvistar,
örter och vattenväxter. Bävern
kan få upp till 4 ungar. Bävern
utrotades i Sverige på senare
hälften av 1800-talet men genom inplanering från Norge på
1920-talet finns det nu en stark,
livskraftig stam.

Ska Bråmåbovägen få
ny asfalt?
Många undrar vad målade gröna bokstäver och streck betyder. En ny hällristning?
Vem vet?

Svaret är säkert
ny asfalt för
både RothageTurkduvor i kyrkgranen!
vägen och KulUtbredningsområdet har ökat sedan den första turkduvan observerades i Sverige 1949.
I Sverige häckar turkduvan i städer och samhällen i södra och mellersta Sverige samt lokalt längs Norrlands kustland. Den föredrar åravägen asfallummiga trädgårdar, parker och alléer med högvuxna äldre träd. Gärna ädelgran. Kanske just därför som ett par häckar i den stora teras.
granen vid kyrkan. Du känner igen turkduvan på den ljusa färgen och ett svart halsstreck med vita kanter.
VARMT VÄLKOMNA ÖNSKAR ULRIKA, THERESE, SUSANNE,
JULIA, JOHANNA, EMELIE, ERIKA, MARIA OCH ANTON

Selen – den äldsta långfäboden
Elden sprakar och värmer gott när vi sitter i Wik Mats ”Töstugu” på Skuruberg och pratar om Selens Fäbodar över en kopp kokkaffe. Själva ordet
Selen betyder förresten ”området där vattnet rinner långsamt.”

När man åker upp till Selen, för fäboden ligger högt, rinner Selenbäcken i en
djup skreva nedanför vägen. ”Där hade man kvarnar förr,” säger Mats. ”Man
odlade faktiskt säd i fäboden vilket var ovanligt. Det fanns kvarnar också
längre ned vid Lindons fäbodar. Bäcken fortsätter sedan och rinner ut i sjön
Jugen för att fortsätta som Ryssån.”
Mats berättar, ”Det är den äldsta långfäboden. En fäbod- och kvarninventering från 1663 - 64 säger att här verkade 6 familjer från 5 Solleröbyar.
Fäboden har sannolikt anor från 1500-talet, kanske tidigare” säger Mats.
”Gamla dokument visar att gårdar eller täkter var 16 till antalet i mitten
av 1800-talet. Täkterna hade 4 hushåll som delägare så det gällde att hålla
sams. Det fanns gott om gärdesgårdar som utestängde djuren från själva
täkten (gården). Djuren skulle beta i skogen. Och det fanns gott om djur. År
1845 var det 6. 000 djur på Sollerön (exkl. grisar) som skulle skeppas över
till fastlandet i storbåtar.”

Ett par timmerhus är kvar sedan 1700-talet. Stugan i Bustäkt restaurerades
av Hembygdsföreningen för ca 40 år sedan. Den är speciell med sina små
fönstergluggar utan bågar och glas med en lodrät järnten som skydd mot vilda djur. ”Den sista björnen som sköts på Solleröskogen i historisk tid sköts
1860 ” säger Mats.

”Den sista sådden i Selen skedde 1912 och Selen slutade som levande fäbod 1914. Därefter hade man lössläppta hästar och får här på somrarna. De
hästar som inte behövdes för jordbruket hemma på ön fick ströva fritt och
äta sig mätta i skogen kring fäboden. När hösten kom buffrades de tillbaka
till ön.
”Människor var inte rädda för strapatser förr. Det finns historier om att de
kunde spänna för hästen och åka släde i 3 dagar för att hämta ett hölass när
det var knapert med foder på ön,” avslutar Mats.
Idag blandas gamla och nygamla fritidshus på fäboden, som ligger vackert inbäddad vid Selisjön, omgiven av ”Middagsberg,” ”Kvällsberg” och
”Ljotberg.” Söderut tronar Seliträdberget som är Solleröskogens högsta topp
(597m).

SOCKENKONTORET
ÖPPET

måndag - torsdag kl 10.00 - 14.00

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

Välkomna !

Besök www.solleron.se så kan du läsa om Sockenföreningens verksamhet.
Välkommen att engagera dig i någon av våra 9 arbetsgrupper.

