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Sollerö Gemensamhetsskogs
samfällighetsförening

Ordinarie Föreningsstämma 
som brukar äga rum under maj månad, enligt stadgarna, är 

framflyttad på grund av Coronapandemin. 
<
<

Kallelse med nytt senare datum kommer att ske 
när riskerna för smittspridning stabiliserats. 

<

Handlingar för stämman kommer att finnas 
på hemsidan när revisionen är klar. 

 

Någon gång under maj månad kommer stämmohandlingar 
även att finnas på Sockenkontoret.

 
 

Styrelsen

www.solleron.se
info@solleron.se

Telefon: 0250-225 48  
Välkomna !

SOCKENKONTORET
ÖPPET 

måndag - torsdag kl 10.00 - 14.00 

Vill du engagera dig i socknen?
 
 

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

Panta med oss!
Sollerö IF kommer under året att delta i
projektet ”Panta mera” som går ut på att
konsumenter skänker sin pant till Sollerö IF
som lämnar in pant till pantstationer och får
ekonomisk ersättning för detta.

Vill du bidra ska du spara din pant och invänta
info via vår hemsida och våra sociala medier
för mer info om när du kan lämna din pant på
Idrottsparken eller när vi kan hämta hemma
hos dig.

Vår idrottsverksamhet
Det svänger fort i dessa pandemi-tider vilket gör det svårt för våra sektioner att planera sin
verksamhet.

Rodden har igår haft städdag på Lerön där ny räls byggts, bryggor lagts i och man har xat för
att kunna dra igång träning med kyrkbåt med Corona-säkert upplägg. Tyvärr är även årets
”Stora Siljansrodden” inställt. ��

Ni kanske har sett utriggarbåtarna på Siljan? De har redan dragit igång sin träning på öppet
vatten och inväntar restriktioner som meddelar om man ska kunna tävla i år eller inte.

Fotbollen ck förra måndagen info om att seriestarter senareläggs till omkring 23 maj och man
inväntar nya besked som ska komma 17 maj. Samtidigt kom info så sent som i onsdags  att man
nu tillåter match en gång i veckan för barn födda 2002 och senare.

Så det är mycket att ta ställning till som kräver stort ansvar i arbetet med att kunna utöva sin
idrott på ett så säkert sätt som möjligt utan att äventyra någons hälsa.

Håll avstånd, håll i och håll ut - så vi kan tränatillsammans igen inom snar framtid!

Och kom ihåg - rörelse och motion är idag viktigare än någonsin i  hopp om att stå väl
rustad för Covid-19.

All träning som blir av är bra träning - oavsett vad, hur länge och hur intensivt passet
än må vara!



 
 
 

Onsdag     5/5  Pytt i panna m stekt ägg.
Torsdag     6/5    Pasta m ost o skinksås.     
   Soppa, pannkakor m  
   sylt o grädde. 
Fredag        7/5   Benfri kotlett, äppelsås,   
   potatisgratäng. 
    

Måndag  10/5  Köttkorv, rotmos. 
Tisdag  11/5  Salt sill, löksås, potatis. 
Onsdag  12/5  Potatisbullar m stekt fläsk. 
Torsdag  13/5  STÄNGT!
Fredag     14/5  Kycklingfilé, ädelostsås,   
   klyftpotatis.
        
Måndag   17/5  Frukostkorv, pepparrotsås,   
   potatis  
Tisdag    18/5  Panerad fiskfilé, spenat-
   stuvning, potatis.  

 

Öppettider:
Måndag - Fredag    

10.00 - 15.00 
Lunch serveras mellan  

11.00 -  14.00

 
 
 

AKTUELLT 
 v 18 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!

Stoltgårdens Mat & Cafe
Tel:0250-226 20
MATSEDEL 
 5 - 18 maj 2021

Sockenföreningen
informerar
 

Bygget av Telemast vid Reningsver-
ket har startat!
 

Snart blir det bättre teletäckning. 
Byggnadsnämnden i Mora har bevil-
jat bygglov och startbesked till Telia 
och Netel för bygge av telemast vid 
Reningsverket på Sollerön. Schakt-
ning och gjutning av plintar är klart. 
Solleröbladet har sökt Telia och Ne-
tel för ytterligare information om 
när masten kan vara i bruk. Mer info 
kommer i nästa nummer.

 
OK för ASF Sollerön!

Bolagsverket har gett klartecken för 
bildandet av det arbetsintegrerade 
sociala företaget ASF Sollerön, som 
nu har haft sin första stämma. (Sock-
enföreningen är en av delägarna.)  
”Äntligen är vi igång,” säger Benke 
i Kråkkan. Genom arbete och delak-
tighet integrera människor i samhälle 
och arbetsliv är företagets grundidé. 

NYHET!Nu SÄLJER vi 
ÄKTA ITALIENSK GLASS.

Finns i
FROZEN Yoghurt

FROZEN Fruit  
(Laktosfri, vegansk)

och
5 olika GLASS smaker

  

Vi har även ONLINE handling måndag - fredag.Vi har även ONLINE handling måndag - fredag.
HANDLA PÅ COOP.SE och HÄMTA DAGEN EFTERHANDLA PÅ COOP.SE och HÄMTA DAGEN EFTER

HOS OSS PÅ KOOPEN!HOS OSS PÅ KOOPEN!

49:90/kg

HUSHÅLLSOST.  Arla
I bit. 17-26%. Ca 1100-2200 g

M
EDLE

M

co
op 

22:90 
/ask

GRÖNA VINDRUVOR. Land
se fp/Coop. Klass 1. 500 g
Jfr-pris 45:80/kg

M
EDLE

M

co
op 

10:--/st

FLYTANDE MARGARIN
Coop. 500 ml

 Jfr-pris 20:-/liter

M
EDLE

M

co
op 

3 för 

30:--

PAN PIZZA
Billys. Fryst. Välj mellan 

olika sorter. 170 g.

HUSHÅLLSPAPPER/TOALETTPAPPER
Lambi. Välj mellan 4-pack hushållspapper 
och 8-pack toalettpapper. 568-832 g.
Jfr-pris 28:67-39:17/kg, 28:67/st 

4 FÖR 

 89:--

FLER
KÖP 
SPARA
MER

FLER
KÖP 
SPARA
MER



 Sollerö  kyrka
 

 

öppen för att tända ett ljus 
eller be en bön

vardag   8.00-14.00  
helg  10.00-15.00

Söndag 9 maj  Bönsöndagen
   Websänd Andakt kl 11.00 - 12.00
   Kollekt till Vistelsefonden, Stiftsgården i Rättvik.
   Swisha gärna en gåva till 1234 585 659 med 
   meddelande: Kollekt 9/5.
Söndag 13 maj Kristi Himmelfärds dag
kl 9.00 och 9.30 GÖKOTTA, Klikten Sollerön. Live-sänds på Mora 
församlings Facebooksida kl 9.00. Med Ludwig Fontanac Rytter, Katarina 
och Melker Brodin. OBS! MAX 8 DELTAGARE. Anmälan på www.svenska-
kyrkan.se/mora eller ring Expeditionen 0250-55 29 00, telefontid vardagar 
9.30 - 12.00 och 12.00 - 14.30.
Anmälan öppnar 10 maj kl 10.00. Först till kvarn och kom endast om du är 
helt frisk. Medtag egen stol. 
Kollekt till Svenska kyrkans Unga 50% och SALT-Barn och unga EFS 50%. 
Swisha gärna en gåva till 1234 585 659. Kollekt 13/5. 
 

Behöver du vägledning i din digitala vardag?
Digital delaktighet är ett projekt inom Mora kommuns hållbara idéer och vill 
hjälpa dig att bli mer digital. Hos oss kan du bland annat få hjälp med:
• Frågor om din smartphone, surfplatta eller dator
• Frågor om sociala medier
• Källkritik och informationssökning
• E-tjänster  

Kom till Sollerö bibliotek och ställ dina frågor 
måndag 10 maj kl. 14-18. 

Kontroll av gravstenar. Bakgrund.
 

Kyrkogårdsförvaltningen är ansvarig för säkerheten för både personal och 
besökare på våra kyrkogårdar och begravningsplatser. Instabila och fallande 
gravvårdar kan innebära en arbetsmiljörisk för anställda och är även en säker-
hetsfråga för besökare på kyrkogården. 
 

Delat ansvar
 

Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat: Kyrkogårdsförvaltningen 
har ett ansvar för arbetsmiljön och säkerheten för alla som arbetar eller vis-
tas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och dess 
gravsten. Det är alltså gravrättsinnehavarens skyldighet att åtgärda stenar som 
inte klarar säkerhetskraven.
För mer information – se vår hemsida www.svenskakyrkan.se/mora/kon-
troll-av-gravstenar
eller ring oss på 0250 – 55 29 50, kl 9.30 – 12.00, måndag – fredag
eller maila till: ditte.nygards@svenskakyrkan.se

Sollerö hembygdsförening
ÅRSMÖTE 

torsdag 13 maj kl 18.00. Lärkasalen, Sockenhuset.
Nominera ordförande och styrelseledamöter.

Vill Du vara med på plats på årsmötet, nominera ordförande och sty-
relseledamöter eller engagera dig i Hembygdsföreningen? 

Ta kontakt med Karin Bond, 
karin.bond@telia.com, 070-330 26 62

 

För att delta vid årsmötet digitalt, använd länken
https://us02web.zoom.us/j/85779790093

 

VÄLKOMMEN!

Hantverkare & Fixare! Här finns det jobb!
 

Det råder stor efterfrågan på Hantverkare och Fixare! 
Just nu är det många som vill investera i sina hus och hem. Många söker efter 
snickare, målare, elektriker, rörmokare, grävare, målare, fönsterputsare osv…
Några behöver också hjälp med att rasta hundar, vakta katter, klippa gräs eller 
fälla träd. Det finns m a o jobb att hämta för dig som hantverkare och fixare. 
Passa på att tala om att du finns. 

 

Annonsera i Solleröbladet! Det kan räcka med en liten blänkare!
Boka på hefo@telia.com



Här har en pensel med Falu Röd-
färg aldrig varit. Det är solen och 
vinden som är ”målarmästare” och 
ger timmerstockar, pärttak och 
dörrplankor dess färger. Vill du se 
och uppleva ”gamla, gråa härbres-
knutar” har du kommit rätt. 
Flenarna omnämns första gången 
1663 i historieböckerna. Läget på 

 

Förr hette det K-märkt. Idag heter det Riksintresse. Det är Länsstyrelsen 

Flenarna – fäbod med Riksintresse! 
 ”Vi, gårdsägarna, har ett stort ansvar att bevara det gamla. Det finns en 

lista på vad vi får och inte får göra. Plastmöbler är t ex förbjudet,” säger 
Ann-Britt. ”Vi har en gemensam städdag varje år och vi har ett årligt möte 
med Länsstyrelsen där vi tillsammans diskuterar reparationer och under-
håll. För något år sedan behövde en hacklada ett nytt pärttak. I år är det 
delar av den gamla gärdesgården som behöver ses över samt att lagårn 
i Smisgården behöver ett nytt pärttak. När det ska timras är det kunniga 
timmermän som utför jobbet,” säger Ingvar.
 

Det var Ingvars mamma Håll Anna, som ända fram till 1980 hade fjällkor 
här. ”Det var 3 kor och ibland några kalvar,” berättar Ingvar som var med 
på somrarna som ung pojke på 50-talet. ”Mamma gjorde smör, ost och 
messmör av mjölken. Vi barn levde på pannkakor, bröd, gröt och fisk. Kött 
fanns det knappt. Och så drack vi vatten, saft och mjölk.” 
 

Flenarnas sista år som levande fäbod var 1982 då Håll Anna hade getter 
som betade på ängen. 
Fäbodlagets styrelse består av Erik Stenback ordf, Stina Mattsson sekr, 
Magnus Wass kassör samt ledamöterna Jan Westman, Rune Håll och Ing-
var Mattsson.

Flenbergets sydsluttning vid en liten bäck och med ett gynnsamt klimat gav 
bra förutsättningar för vegetation och jordmån. Fäbodstället består idag av 4 
gårdar med totalt 17 byggnader. 
 
 

Vinden susar, bofinken drillar och vattnet porlar i bäcken när Solleröbladet 
gör ett besök på tunet framför Hållgården. Det doftar rök ur skorstenen och 
det svävar ett behagligt lugn över fäboden. Går man upp på slåtterängen är 
det en fantastisk utsikt över Siljan med Rättviks kyrka i fjärran. ”På 60-talet 
rekommenderade turistbyrån i Rättvik resor hit för att turisterna skulle få se 
en levande fäbod. Och likadant var det på Sollerön när det fanns turistbyrå 
där. Idag är det inte så många som hittar hit,” säger Ingvar Mattsson, som 
tillsammans med Ann-Britt Englund ”bor” i Hållgården.  ”Här möter den 
moderna människan det gamla bondesamhället. De som räknar med att det 
ska finnas en glasskiosk här blir besvikna. Men de intresserade blir desto 
gladare över vad de får se.” 
 

 

som anser att S. Flenarna är så vik-
tigt för eftervärlden att de har klas-
sat fäboden som ”Riksintresse.



Snart nytt tak på Lärkastugan!

Larsson på Bygdearkivet i Mora kommun, som handhar kulturarv och kultur-
miljöfrågor.
 

”Eftersom Lärkastugan är en kulturhistorisk byggnad måste en byggnads-
vårdscertifierad hantverkare utföra jobbet. Och det är Johan Almberg från 
Rättvik, som beräknas vara klar om 3 – 4 veckor. Vi kommer att annonsera 
när bygget är klart.
 

Det är inte bara stugan som får en ”make-over”. Trädgården genomgår också 
en restaurering. En expert har kallats in för beskärning av äppelträden. ”Det 
är på vårt initiativ som projektet har kommit igång,” säger Anneli och fort-
sätter. ”Göteborgs universitet har ett projekt under namnet ”Kunskap som 
växer,” som drivs från Mariestad. Där ingår hur man tar hand om historiska 
trädgårdar. Tillsammans med Carl Larsson gården och Stora Hyttnäs i Sund-
born samt en gammal gårdsträdgård i Nora är Lärkastugan med i projektet. 
Några av våra äppelträd är över hundra år gamla,” säger Anneli. ”Det här 
kommer att bli mycket bra,” säger en glad Anneli Larsson.
 

Vi planerar också att fälla lite björkskog ned mot åkrarna så att den vackra 
utsikten mot Utanmyra blir mer synlig. Det arbetet sker vintern 2022. 

Från början hade stugan trätak. 
Gamla foton visar att någon gång 
på 40-50-talet bytte Karl Lärka 
själv till enkupigt lertegel, som 
låg där fram till början av 90-talet 
då det blev trätak igen. Nu har det 
trätaket gjort sitt och enkupigt ler-
tegel kommer tillbaka. 
 

”Det är en långsiktig investe-
ring, tegeltaket kommer att hålla i 
många år framöver,” säger Anneli 

Lite eller mycket vatten i Siljan!?
Att Siljan är Sveriges 7:e störs-
ta sjö och att den är 135 m djup 
vet du säkert redan. Sjön påver-
kar oss som lever i socknen. I 
väderleksprognosen delas ofta 
vädret mellan ”norr om Siljan” 
och ”söder om Siljan.” Det sägs 
att åskan inte går över Siljan till 
Sollerön före midsommar och 
vattnet påverkar både vind och 
temperatur. I år sköljde Storsiljan på långfredagen efter att ha bjudit på fan-
tastisk skridskois under vårvintern.
Men vet du hur vattnet i sjön regleras? Under april har det varit ”ebb”. Sten-
grunden mellan Sollerön och Gesunda syns tydligt och vid Sundet letar va-
darfåglarna mat i sandbankarna. Du som har tänkt vårbada får vandra långt 
ut för nu är det extra långgrunt.
Vad är det som gör att vattenståndet varierar så mycket?
Solleröbladet frågade båtintresserade Åke Ryss, som bor vid strandkanten i 
Bråmåbo. 
”Siljan började regleras först på 1920-talet och sedan 1951 sker regleringen 
vid Grådadammen 2 mil nedströms Siljan längs Österdalälven. Fallhöjden 
där är faktiskt bara 0,5 m. I en Vattendom från 1964 bestämdes vattenregle-
ring i Siljan och tappning av dammen i Trängslet. Vattenståndet i Siljan kan 
variera med nästan 2 meter. Som lägst får sjön vara 
159.90 m ö h. Som högst är vattennivån 161.78. Den ideala vattennivån 
bestämdes till 161.5.
Mätningar av Sveriges stora sjöar sker dagligen året runt och kan följas på 
www.smhi.se .
Nu ökar vattenståndet varje dygn genom att snösmältningen har kommit 
igång i fjällen. Normal vattennivå är i regel i slutet av maj. 
Vattenkraft är värdefullt och kraftbolagen bevakar vattenståndet noggrant 
för att maximera avkastningen på sina investeringar. Regleringen sköts idag 
med dator som är stationerad i Sundsvall. 
Åke märker av vattenståndet för hans bogserbåt M/S Orsa ligger idag fast 
förankrad både vid bryggan och på bottnen vid bryggan. Den kommer loss 
när vattnet stiger.

VINSTLOTTER Valborg Gesunda bystuga stora lotteriet!
 

Första pris Årskort i Gesundaberget samt övernattning Royal Park 
Lott nr 78 Serie B 
Andra pris Stor vacker linneduk lott nr 82 Serie A 
Tredje pris Bok lott nr 22 serie D
Fjärde pris Ljuslykta lott nr 64 serie A
Avhämtning av priser, vinnare ring Lena Solin 070-681 47 20
Tipspromenadens svar finns på bystugans nya anslagstavla i Gesunda !


