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Imorgon lättar restriktioner

Från 1 juni kommer nya regler gällande Covid-19 och vår idrottsliga verksamhet. Fler och fler
får starta igång igen så håll utkik i våra kanaler för mer info om fotbollsmatcher och roddskolor
för ungdomar och vuxna.
Men fortsätt följ restriktioner och rekommendationer så vi tillsammans i framtiden kan träffas
igen fullt ut igen och njuta av idrotten och olika evenemang.

Har du inte provat ro kyrkbåt?

Kyrkbåtsrodden drar nu igång sin träning igen så passa på att prova denna anrika sport som är
starkt förknippad med Solleröns
båtbyggartradition. Förutom att du får bra och
skonsam träning är det även en underbar
naturupplevelse tillsammans med ett härligt
gäng.

Söndagar kl. 17-18
Torsdagar kl. 18-19
Ingen föranmälan krävs utan är du symtomfri
är det bara att dra ner till Lerön och haka på!

OBS! Om inget oförutsett händer kommer vårt årsmöte att
genomföras torsdagen den 1 juli 2021, kl 15.00. Boka in detta
datum redan nu. Mer information om plats m m kommer i
nästa nummer av Solleröbladet.
När det gäller AKTIVITETER och RESOR så har vi föjande planering,
om Coronan tillåter.
AKTIVITETER: Inga tills vidare. Återkommer via Solleröbladet om
		
andra beslut tas.
RESOR:
Engelbrekt under juli månad.
		Norrland: 4 dagar i augusti. (16-19)
		Åland: senare delen av september
Intresseanmälan som inte är bindande tar vi emot redan nu på 070-631 86
56, e-post lars.g.hellsten@gmail.com eller via hemsidan sopf.se
Mer information kommer att finnas på hemsidan och vår anslagstavla i Coopen samt på årsmötet.						Styrelsen

Stor sortering av sommarblomster

Varmt välkomna - nybörjare, erfarna, gamla, unga och oavsett kön! :)

Vi söker sponsorer

På vår hemsida www.solleroif.se kan du ta del av de sponsorerbjudanden vi arbetat fram. Det
finns olika paket för dig som vill synas tillsammans med vår förening.
KOM IHÅG ATT SPARA PANTEN FÖR ATT SKÄNKA DEN TILL SOLLERÖ IF!
All träning som blir av är bra träning - oavsett vad, hur länge och hur ofta!

Försäljning söndagen den 6 juni kl. 10 - 15
parkeringen vid Sollerö kyrka
Rulles Blomstertjänst
0731 - 400 186

Årgång nr 25

Ansvarig utgivare: Sollerö Sockenförening

Ordinarie Årsmöte
i BJÖRKA VVO

vid slakthuset Björnmyren
Söndag 13/6 kl 11.00
Ärenden enligt stadgar.
Mötet hålls utomhus.
Varmt välkomna!
Styrelsen

Borrbergs VVO

håller ÅRSMÖTE vid
slakthuset i Mångberg
tisdagen 15 juni 2021 kl 18.00
Ärenden enligt stadgarna
Välkomna
Styrelsen

ÅRSMÖTE
Umsi VVO

torsdagen 17 juni 2021 kl 19.00
Utomhusmöte. Coronaanpassat.
Vibergsvägen 69, Sollerön hos
ordförande.
Kläder efter väder och något att
sitta på. Håll avstånd.
Ärenden enligt stadgarna.
Styrelsen träffas kl 18.30
Välkomna

Styrelsen

Vindpengar till Bengtsarvet!
Strandstigen behöver förbättras och
hela tiden underhållas. Det är blött
och slirigt på flera avsnitt.
Bengtsarvets Byalag har erhållit
vindpengar från Sockenföreningen/
Hembygdsföreningen för förbättringar söderut från Ångbåtsbryggan.

AKTUELLT
v 22 2021 Sollerön

Stoltgårdens Mat & Cafe
Tel:0250-226 20
MATSEDEL

ÖPPETTIDER

2 - 15 juni 2021

Onsdag
2/6		 Köttgryta, potatis.
Torsdag 3/6 Pastagratäng.
			 Soppa, pannkakor m
			 sylt o grädde.
Fredag
4/6 		 Schnitzel, klyftpotatis,
			bearnaisesås,
			Dessert.
			
Måndag 7/6		 Isterband m stuvad potatis,
			rödbetor.
Tisdag
8/6		 Kokt fiskfilé, äggsås, 		
			potatis.
Onsdag 9/6		 Pannbiff, löksås, potatis.
Torsdag 10/6		 Köttfärssås o spagetti.
			 Soppa, pannkakor m
			 sylt o grädde.
Fredag 11/6		 Helstekt fläskfilé, grön			 pepparsås, potatisgratäng.
			Dessert.
			
Måndag 14/6		 Falukorv, stuvad blomkål,		
			 potatis. 		
Tisdag 15/6		 Panerad fisk, varm dillsås, 		
			potatis.

Öppettider:

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

KÖP

FLER

2 för

35:--

SPARA

15:--

MER

FRUKT-/BÄRDRYCK 3-pack. Coop
Välj mellan olika sorter. 3x20 cl.
Jfr-pris 12:50/liter

2 för

25:--

CHIPS/SNACKS. Estrella
Välj mellan olika sorter. Gäller ej Västkustchips. 100-275 g. Jfr-pris 63:64-175:-/kg.

4 för

89:--

2 för

25:-LÄSK. Schweppes
Välj mellan olika sorter. 50 ml.
Jfr-pris 25:-/liter. Pant tillkommer.

15:--/st

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!

2 för

GRÄDDGLASS/SORBET. Triumf glass.
Välj mellan olika sorter. Gäller även
laktosfritt. 500 ml. Jfr-pris 25:-/liter.

FÄRDIGRÄTTER. Dafgårds. Frysta.
Välj mellan olika sorters Husman.
380-420 g.

16:90/kg

25:--/st

GALIAMELON. Spanien.
Klass 1. Ca 1 kg.

ZERoh. Saft. 800 ml.
Ordn pris 19:95/st.

FANTASTICATOMATER. Nederländerna.
Klass 1. I ask. 400 g. Jfr-pris 62:50/kg.

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

Besök oss även på Facebook

Premiärdoppet avklarat?

I vintras var det populärt med vinterbad. I en vak i Kulåra sågs många modiga
doppa sig.
Det sägs att det badas i Venjansjön fastän isen nästan inte smält bort. Hur är
det här i socknen? Ryktet går att någon setts bada i den strömmande Mångån.
Några tappra badrocksförsedda damer har skymtats i Kulåra. Förmodligen
doppade de sig i det 15-gradiga vattnet (19 maj).
*************************************

Lär dig mer om Allemansrätten.

Nu när det är populärt att visats utomhus och hålla avstånd. Läs vad Allemansrätten säger så att du vet vad du har för rättigheter och skyldigheter.
Besök www.naturvardsverket.se och läs vad du får och inte får göra i naturen.
*************************************

Asfalterat på Återvinningsstationen!

Det är inte bara några vägar som har blivit asfalterade. Även Återvinningsstationen vid Koopen har fått asfalt. Så nu har det blivit ännu lättare att sortera
och återvinna sopor. Bra för miljö och hållbarhet!

SOLLERÖ KONSUMENTFÖRENING
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.
OBS! Ingen servering eller bingo kommer att ske.

Välkomna önskar Styrelsen

Sollerö kyrka
öppen för att tända ett ljus
eller be en bön
vardag 8.00-14.00
helg 10.00-15.00
Första söndagen ef trefaldighet
Webbsänd GUDSTJÄNST från Siknäs kyrka

Söndag 6 juni		
kl 11.00 - 12.00
			Kollekt till Diakonin i Mora - för utdelande till behövande.
			Swisha gärna en gåva till 1234 585 659 med
			meddelande: Kollekt 30/5.
Söndag 13 juni
Andra söndagen ef trefaldighet
kl 10.00		
Webbsänd Andakt
kl 11.00
GUDSTJÄNST i Mora kyrka
			OBS! Begränsat antal platser enligt FHM.
			Lennart Sacrédus och Eva-Maria Rummo Engström

			Kollekt till Ung kyrkomusik 50% och
			

Svenska kyrkans Unga 50%.

			Swisha gärna en gåva till 1234 585 659 med
			meddelande: Kollekt 13/6.
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.

Välkommen till Sollerö Vävstuga Emgarts
ÅRSMÖTE

måndagen 14 juni kl 18.00!
Plats: Soldvägen 18, utanför vävstugan om vädret
tillåter, annars inne i lokalen.
Vi bjuder på fika.
Stöd gärna vår verksamhet med årsavgiften
150 kr eller valfritt belopp (bg 5595-8045 eller Swish
123 67 508 22, vg ange namn i meddelanderutan)! Tack!
Vävstugan håller öppet måndagar kl 16-18. Välkommen!
För mer information kontakta gärna vår ordförande Eva Jensen Runberg,
tel. 070-33 21 565

Solleröns nya centrum - ett torg framför Koopen.

Sollerö hembygdsförening

Ny styrelse
Vid årsmötet på Kristi Himmelsfärdsdagen hölls en tyst minut för Anders
Berg,som före sin bortgång var hembygdsföreningens ordförande.
Nu ser styrelsen ut så här:
Ordf Håkan Grudd, hakan@gruddgard.se, tel 070-240 08 16
förste vice ordf Börje Svensson, sarlarsgard@hotmail.com, tel 070-355 28 90
andre vice ordf Sylvia Måsan, sylviamasan@gmail.com, tel 073-956 64 10
kassör Karin Bond, karin.bond@telia.com, tel 070-330 26 62
sekr Karin Wik Land, wiklandkarin@gmial.com, tel 073-616 02 16
övrig ledamot Hans Persson, siv.a.andersson@gmail.com
övrig ledamot Anneli Norell, anneli.norell@icloud.com, tel 070-601 87 22
Serveringen på hembygdsgården öppnar preliminärt i sommar! Ambitionen är att ha öppet hela juli varje dag kl. 11-15, och då ser vi förstås till att
serveringen sker enligt rådande smittskyddsrekommendationer. Anmäl dig
till Karin Wik Land om du vill hjälpa till med servering eller bakning!
Majstångsresning blir det troligen inte i år heller. Men vi hoppas fortfarande!
Alla sockenbor är medlemmar i Sollerö hembygdsförening (även i Sockenföreningen)! Vi har ingen medlemsavgift. Vill du engagera dig eller har
idéer, kontakta någon i styrelsen!
Och nu önskar vi oss alla en härlig vår och sommar!

Grattis till ny asfalt!
Mora kommun asfalterar.
På Kulåravägen och delar av Rothagevägen ligger redan den nylagda asfalten.
Snart får trafikanterna på Bråmåbovägen njuta av en slät fin väg utan gropar
och gupp.
Det är efterlängtat och bra men det finns fler vägar som behöver ”god omvårdnad”, som t ex Alderkittvägen och Vibergsvägen.

Sedan en tid har ett arbete med att utveckla området mellan Sollerö Coop,
Klippen, Sollerö skola och prästgården varit igång. Nu har arbetet kommit
till en ny, spännande och konkret fas. I samarbete med arkitekter deltar Sollerö Coop under sommaren i ett aktionsforskningsprojekt med syftet att pröva sig fram - odla - ett torg. För att kunna bygga en ny mötesplats framför
affären mot skolan där människor kan trivas och umgås som nu, men på ett
säkert sätt, kommer området att befrias från trafik. Arkitekterna använder
sig av en metod som går ut på att pröva sig fram vilket betyder att alla förändringar som kommer iscensättas under sommaren är på prov för att se hur
det fungerar. För att ändå kunna parkera med bil på ett smidigt sätt kommer
parkeringarna västerut och de på baksidan att förändras, det är också en del i
försöket. Skolan är stängd under sommaren så den förändring det innebär för
barn och föräldrar just nu är begränsad men i förlängningen har vi goda förhoppningar på att också det ska lösas på ett mer trafiksäkert sätt. Ett arbete
som att ändra på förutsättningarna för att lämna och hämta barn är igångsatt
och vi samarbetar med kommunen i frågan.
Området framför Coop Sollerön, det nya torget, ska också tas i bruk på olika
sätt. Tanken är att åstadkomma en mötesplats som ska sjuda av liv och möten i vardag som i fest. Under sommaren kommer det hända saker där - håll
ögonen öppna. Mot slutet av sommaren vill vi fira vårt försök och samla
allas tankar om hur vi kan gå vidare. Har ni frågor om allt som sker - prata
med oss. Alla i personalen är med och driver arbetet framåt.
Välkomna till Koopen i sommar - nu öppnar vi upp för liv igen!
/Ulrika med personal

Svensk storfilm spelas in i S. Flenarna!
Vi kunde för en tid sedan läsa på kultursidorna i Mora
Tidning att rekognosering pågick I Dalarna för att
hitta rätta miljöer för filmen ”Dödsdansen” med flera kända skådespelare. Liv Ullmans namn nämndes
i artikeln. Enligt uppgifter pågår filminspelning nu i
S Flenarna. Det är miljön med de gamla genuina stugorna som perfekt gestaltar handlingen från 1800-talets mitt.

Det tar bara några timmar att vandra flera hundra år
tillbaka i tiden!

Backarna ”Stupränno” ”Tveråbåck” och ”Grindbåck” upp mot Lövberg är
branta och långa. Idag åker vi bil uppför men tänk hur det var förr att gå upp
med alla djur. Lövberg var på fäbodtiden en vidsträckt plats med välskötta åkrar och ängar. Fäboden var så gott som självförsörjande med en egen
skvaltkvarn i ån och bakugn med tillgång till eget tunnbrödsbakbord. Det var
en stor fäbod med anor från gruvdriften i Flenberget och massor av trolldom
och skrymt.
Lövberg ligger högt och nu när avverkningar har skett är utsikten mot Siljan
magnifik. Fäboden består av yttre Lövberg, som man möter först, och Övre Lövberg. Vägen slutar sedan och en stig leder
genom tallskogen mot det mytomspunna
Flenberget förknippat med ett otal sägner och berättelser. I mitten av 1700-talet
bröts det kopparmalm på Flenberget. Vi
är på väg till Storgruvan som väntar ca
1,5 km längre fram.
Den tunga vintersnön har brutit av mycket skog men dagen innan har en jaktlag
varit uppe och röjt så att stigen är framkomlig. Den går brant uppför så både
ben och lungor får jobba. Snart kommer vi upp på en
högplatå beväxt med grå lav och barrskog. Stigen slingrar sig genom stenar och hällar. Här uppe var berget kalt
förr i tiden. Man högg ned träden och eldade dem när
man bröt kopparmalmen. Ordet ”flen” betyder just kalt.
Ungefär som en kal hjässa eller flintskalle.
Sista delen fram till gruvan är mycket brant och svårtillgänglig men utsikten över skogar, berg, Siljan och
skogssjöar är värd det. Själva Storgruvan ligger på den
branta sydsluttningen. Mängder av brunfärgad stenskravel avslöjar att vi närmar oss öppningen. Bakom en martallsgren döljer sig ett horisontellt valv fyllt med vatten.
Gruvöppningen är ca 3 x 3,5 m och gruvan sträcker sig
hela 20-25 meter in i berget. Vattendjupet bedöms vara

1 – 1,5 m. Någon avrinning finns inte.
Hur kunde de komma på tanken att bryta malm här på denna ogästvänliga
plats?
Gruvdriften började i mitten av 1700-talet och låg sedan nere under många år
för att återupptas under 1890-talet men i över 120 år har gruvan legat tyst och
öde. Malmen transporterades med häst till hyttor vid S och N Fjärden samt
vid Mångån. Vilka strapatser!
Det finns också två mindre gruvhål på Flenberget men Storgruvan är det mest
dramatiska.
En promenad dit är en upplevelse och det är lätt att hålla avstånd. Det tar bara
några timmar att vandra flera hundra år tillbaka i tiden. Det finns flera sådana
vandringar att göra i socknen.

Äntligen!

Nu är alla myndigheter överens.
Länsstyrelsen, Polisen, Trafikverket
och Mora kommun.
Hastighetsbegränsning till 40 km/tim
införs i dagarna på Sollerön. (skyltades om 27 maj)
”Det är en välkommen åtgärd för att
öka trafiksäkerheten,” säger Sockenföreningens ordförande Staffan Bond
som har varit drivande i ärendet.
”Trafiken ökar. Vi har många smala vägar genom tättbebyggda områden. Vi
har många cyklister, traktorer, gångtrafikanter, barnvagnar, skolbarn och husdjur i rörelse på vägarna varje dag. Det finns även vilt, framför allt rådjur, som
helt oväntat dyker upp framför bilen. Det är bra att vi får lätta på gasen och
köra säkert. Observera att det är 60 km/tim förbi Sollerömacken.
Mer info finns på wwwsolleron.se

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.

Blommor & Bin – Bra för Sollerön!

Grottmålningar visar att människan har sysslat med biodling i ca 8.000 år. Det
finns faktiskt urgammal honung bevarad, för honung blir aldrig förstört. Det
var sockret som var viktigt för människan. Man använde också ett ämne från
bin – propolis = en naturlig antibiotika – för att balsamera mumier i Egypten.
Vi förflyttar oss snabbt framåt i tiden och hamnar på Sollerön år 2021. Närmare bestämt hos biodlare David Summermatter i Utanmyra.

”Jag började med min hobby för 10 år sedan.
Det känns bra att kunna bidra med en viktig pusselbit för naturen. Visste du
att 1/3 av allt som vi människor äter är pollinerat av bin? (2/3 totalt av pollinerade insekter). Fruktodlarföreningens ca 300 äppelträd skulle inte blomma
och bära frukt utan bin.
Sollerön är en bra plats för biodling men jag önskar att den biologiska mångfalden vore ännu större. Det som begränsar biodling här på ön är tillgången
på mat. Bin äter nektar för att få kolhydrater och pollen för protein. Ju fler
blommor desto flera bin.
Sälg och maskros är favoritväxter under våren. Just maskros ger god honung
och fin färg. Längre fram under sommaren står klöver, hallon, mjölkört och
ljung främst på menyn.
En bikupa = samhälle kan uppgå till 40 – 60. 000 individer. Reproduktionen
är viktig. Bidrottningen lägger 1. 500 – 2. 000 ägg/dygn på försommaren.
När kupan blir överbefolkad bildas en svärm som flyttar ut. Svärmen kan bestå av 20. 000 bin och liknar en fotboll. Mitt uppdrag under försommaren är
att se till att de inte svärmar för då minskar ju honungsproduktionen.
Ett bi lever ca 6 veckor under sommaren och 9 månader under vintern. De
flyger ca 1,5 – 2 km för att samla nektar och pollinera och de är aktiva dygnet

runt. Att Mathias Håll odlar raps här i Utanmyra i sommar är jättebra för min
bigård. När rapsen blommar kommer mina bin att kunna äta sig mätta.”
Honungsbiet är ett vilddjur som aldrig har tämts. De känner inte igen mig.
De kan bli irriterade i slutet av sommaren när jag tar deras honung. Jag får ett
antal stick under säsongen för jag brukar arbeta utan handskar. Bina vaktar
entrén (flustret) till kupan noga. Det gäller att närma sig bakifrån och pumpa
in lite rök så att de blir lite bedövade. Därefter kan jag se om allt står rätt till
i samhället. Jag brukar inte använda slöja och dräkt för då ser och känner jag
bättre.”
Honungsbiet är ett vilddjur som aldrig har
tämts. De känner inte igen mig. De kan bli irriterade i slutet av sommaren när jag tar deras
honung. Jag får ett antal stick under säsongen
för jag brukar arbeta utan handskar. Bina vaktar
entrén (flustret) till kupan noga. Det gäller att
närma sig bakifrån och pumpa in lite rök så att
de blir lite bedövade. Därefter kan jag se om allt
står rätt till i samhället. Jag brukar inte använda
slöja och dräkt för då ser och känner jag bättre.”
När Solleröbladet gör sitt besök har David just
haft en grundkurs i biodling för kommande biodlare. ”Det är viktigt med nyrekrytering. Vi är
ca 100 biodlare i Ovansiljan.
I Sverige finns det ca 15 .000 biodlare. De flesta
har det som sin hobby. Sverige importerar ca
50% av honungskonsumtionen så vi välkomnar
flera att börja. Jag slungar honung 2 ggr. I början av juli och i mitten av augusti.”
Solleröbladet frågar David om framtiden för
bin på Sollerön. ”Om varje gård har några kvadratmeter över på sin välklippta gräsmatta önskar jag att man planterar fleråriga växter där för bin. Insektshotell är också bra. De sköter sig själv och
betyder mycket.
Att honung är nyttigt har vi fått lära oss. Många dricker te med honung. ”Häll
inte i honung i kokande vatten. Då försvinner många nyttiga ämnen. Låt vattnet svalna en stund och sedan tillsätter ni honungen,” avslutar David.
Honung från Utanmyra är verkligen lokalproducerat. Och det är äkta honung
med alla nyttiga ingredienser. Det är inte säkert att så är fallet med all importerad honung.

