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Din lokala mäklare - Alltid med fast arvode
Samma förmånliga arvode för alla. Bra lokalkännedom - flera års 

erfarenhet. Stort engagemang - utmärkelsen ”mest rekommenderad”*
FÖRSÄLJNING - VÄRDERING - SKRIVUPPDRAG

 
 
 
 
 
 

Vi på PI önskar er en trevlig sommar!  
Välkommen att kontakta oss,  
vi har öppet hela sommaren.

 

0250 - 34 000 | info@pifastighet.se | www.pifastighet.se
*Hittamäklare.se utmärkelse ”mest rekommenderad” 
i Mora, Orsa, Älvdalen, Malung-Sälens kommun.

Kyrkogatan 35, Mora
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     Vi talar:     |

138 st aktiva fotbollsspelare...
...har Sollerö IF i skrivandets stund. Detta fördelat på ett
seniordamlag och sju ungdomslag för ickor och pojkar.

Det är träningar och matcher igång nu på Idrottsparken och efter
sommaruppehållet spelas serier som enkelserier då våromgången
ströks p.g.a. Covid-19.

Enligt nuvarande gällande restriktioner får vi nu ha 100 stycken i
publiken så nu är det bara att komma till Idrottsparken och heja
fram våra fotbollsspelare!

Hemmamatcher kommande två veckor:
19 juni kl. 10:00: Sollerö IF - Dala-Järna IK  - Pojkar div 4

23 juni kl. 18:30: Sollerö IF - Våmhus/Älvdalen - Damer div 4

Kalender
För att ta del av allt som händer i Sollerö IF kan du gå in på vår hemsida www.solleroif.se och
klicka på kalender så kommer du till föreningens kalender - där ser du alla aktiviteter som
föreningen bedriver.

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!



 
 
 

Onsdag  16/6  Kycklinggratäng m paprika  
   och ananas.
Torsdag  17/6    Falukorv o makaroner. 
   Soppa, pannkakor m  
   sylt o grädde. 
Fredag     18/6   Skinkstek, potatis, 
   champinjonsås. 
   Dessert. 
    

Måndag  21/6  Köttkorv och rotmos. 
Tisdag  22/6  Salt sill, löksås, potatis. 
Onsdag  23/6  Köttfärslimpa, gräddsås,   
   potatis. 
Torsdag  24/6  Pastagratäng.
   Soppa, pannkakor m  
   sylt o grädde.
Fredag     25/6  STÄNGT
     
Måndag   28/6  Lunchkorv, senapssås,  
   potatis.    
Tisdag    29/6  Laxbiffar, varm dillsås,   
   potatis.

 

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!

Stoltgårdens Mat & Cafe
Tel:0250-226 20
MATSEDEL 

 16 - 29 juni 2021

AKTUELLT 
 v 24 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 

FLER
KÖP 

SPARA
MER

GLASS FLERPACK 
GB Glace. 

Välj mellan olika 
sorter. 4-15 st.

Jfr-pris 1:99-7:48/st.

Sool-Öen 
utkommer

 

traditionsenligt även 
i år. På grund av rå-
dande pandemi och 
inställt midsommar-
firande på Sollerö 
Hembygdsgård säljer 

vi boken på Koopen, Sollerön och på 
Mora Bokhandel med start måndag 
14 juni. Du kan också beställa på 
www.sollero-hembygd.se.

Ryssa-Gesunda Vvof
håller ÅRSMÖTE

i Gesunda Bystuga
lördagen den 3 juli 2021, kl 17.00

 

Ärenden enligt stadgarna. 
 

Välkomna!                Styrelsen

Hiss och kök klara i
Sockenhuset!
Du känner säkert till att det byggs 
och renoveras i Sockenhuset.
 

Nu fungerar hissen igen och serve-
ringsköket är installerat. 
 

Nästa stora projekt är nytt trägolv i 
Lärkasalen.

2 för 

25:--

Pepsi/Zingo/7Up/Pommac. LÄSK 
Välj mellan olika sorter. 140-150 cl

Pant tillkommer. Jfr-pris 8:33-8:93/liter.

3 för 

15:--

CITRONER Spanien. 
Klass 1. Ca 130 g. Jfr-pris 38:46/kg

4 för 

20:--

LÄTTDRYCK. Kiviks Musteri.
Välj mellan olika sorter. 20 cl.
Jfr-pris 5:--/liter drickfärdig

5 för 

99:--

TOALETTPAPPER 
6-PACK.
HUSHÅLLSPAPPER 
3-PACK. Serla.
Välj mellan hus-
hållspapper 3-pack 
o toalettpapper 
6-pack. 570-996 g. 
Jfr-pris 19:88-
34:74/kg.

19:90/kg

HONUNGSMELON. Spanien.
Klass 1. Ca 1 kg.

M
EDLE

M

co
op 

29:90/st

OST FAMILJEFAVORITER
Arla. Välj mellan olika sorter. 
Ca 375-1200 g.

49:90/kg

MAX 3 KG/HUSHÅLL
KVISTTOMATER. Sverige. 

Klass 1. 

15:--/kg



 Sollerö  kyrka
 

 

öppen för att tända ett ljus 
eller be en bön

vardag   8.00-14.00  
helg  10.00-15.00

Söndag 20 juni Tredje söndagen ef trefaldighet
kl 15.00 - 16.00 FÄBODGUDSTJÄNST i Flenarna
   Präst Hélena Andersson Frisk. 
   Musiker Jenny Halvarsson. Sång av Änglakören.
   Medtag egen stol.
Söndag 27 juni Den helige Johannes Döparens dag
kl 10.00  Webbsänd Gudstjänst Sollerö kyrka
kl 15.00 - 16.00 GUDSTJÄNST Sollerö Hembygdsgård
 
MUSIKSOMMAR
I år kommer Musik i Sommarkväll äntligen tillbaka med ett program under 
juli och augusti.
50 biljetter kommer att vara förbokningsbara genom vår hemsida. Om reg-
lerna ändras 1/7 till ökat antal kommer övriga biljetter att finnas på plats en 
timme innan konsertens start.
Måndag 26 juli
kl 19.00 Musik i Sommarkväll Sollerö kyrka med Amus Kerstin.
För tid och plats för övriga konserter gå in på Församlingens hemsida.

Vecka 27 - 30 är det Sommarkyrka på Sollerön.
Kyrkan är öppen med värdar på plats, vardagar mellan 12.00 - 15.00.

Allt sker med väldig reservation för ev. ändringar!

 

SOLLERÖ KONSUMENTFÖRENING
Inför MIDSOMMAR v.25

Vi har fortfarande 
MAX 28 personer i butiken!

Använd korg eller vagn 1/person 
även barn, när du går in!
Handla gärna ensam!

Planera din handling innan!
Vid paketutlämning ha 

transportör, nummer och 
legitimation klar!

 

Välkomna in
Ulrika med personal

Sollerö
Pensionärsförening

1967

ÅRSMÖTE 2021
Sollerö Pensionärsförening 

 

OBS! Om inget oförutsett händer kommer vårt årsmöte att 
genomföras torsdagen den 1 juli 2021, kl 15.00. 

Lokal för årsmötet blir i Sockenhuset.
 

Förhandlingar enligt stadgarna. efteråt bjuder vi på kaffe med dopp, så 
KOM IHÅG att ta med en egen kopp. 
Även information om kommande resor m m.
Resor: I resorna ingår Resa, mat och boende. Ej dryck till maten. Mer info 
070 - 631 86 56.
Engelbrekt 21 juli. Älvtur med middag. Resan startar kl 16.30 med buss 
(Benny) från kyrkparkeringen. Pris: 600 - 650 kr.
Norrland 16 - 19 augusti. Resan startar den 16 augusti kl 08.00 från kyrk-
parkeringen. Första mål Vilhelmina sedan Vildmarksvägen över Steken-
jokk. Pris: 4 500 - 5 000 kr.
I alla aktiviteter/resor förutsätts att man är fullt vaxinerad eller har anti-
kroppar. 
Intresseanmälan tar vi emot på lars.g.hellsten@gmail.com, 070-631 86 56, 
eller via hemsidan sopf.se.     Styrelsen

 
ÖPPETTIDER FÖR 

RISKGRUPPER
 
 
 

Måndag, onsdag, fredag 
gäller t.o.m. vecka 27.

 
 
 

Mellan 07.00 - 08.00 
därefter återgår vi till 
ordinarie öppettider.



Gesunda Byförening
På årsmötet den 15 maj beslutades att Gesunda bystugeförening skulle byta 
namn till Gesunda byförening.
 

Årsmötet beslutade också att anta nya stadgar.
 

I den gamla stadgan står att: ”Beslut om ändring av stadgarna är giltigt om 
beslut fattas på två av varandra följande föreningssammanträden, varav minst 
en ordinarie och att det sista sammanträdet bestått av minst två tredjedelar av 
de röstande.”
 

Årsmötet beslutade att det sista sammanträdet ska ske via mail, annonsering i 
Solleröbladet samt på hemsidan.
 

Alla medlemmar som vi har mailadressen till kommer att få information via 
mail. Övriga kan hämta stadgar och årsmötesprotokoll vid Bystugan.
Vi ber nu alla medlemmar att senast den 30 juni meddela sitt ställningstagan-
de till Maivor Löfgren 070-320 57 69, e-post:maivor.lofgren@gmail.com.
I det fall vi inte hör något ifrån dig så utgår vi ifrån att du bifaller förslaget 
till stadgeändring.
 
 

Med vänliga hälsningar styrelsen i Gesunda Byförening

Välkommen till vår 
Drive-in BUTIK  

Sundsvägen 22 

Öppet varje dag kl 10.00 - 18.00
Lekplats   Kaffe   Glass
www.sollerojordgubbar.se

Vi vill önska alla en GLAD MIDSOMMAR!

 
 

Årsmöte 
Sollerö Viltvårdsområdesförening

 
 

Styrelsen Sollerö VVOF välkomnar till årsmöte 2021
 

Måndag den 28 Juni kl 19.00
Plats:  

    Rävnäsbadet i Bodarna på Sollerön.
 
 
 

Ärenden enl stadgarna.

Nytt tak på Lärkastugan!
 
 

Fåglarna kvittrar och gräset är nyslaget när Solleröbla-
det knackar på i Lärkastugan. ”Välkommen,” säger Jo-
han Almberg från Rättvik som är anlitad för att renove-
ra taket.
 

Det enkupiga Vittingeteglet ligger på plats, dymlingar, 
takfotsbräda och vindskivor sitter stadigt. 
 

”Vid renovering av gamla stugor får man ta hänsyn både 
till design och funktion,” säger Johan. ”Återstår att göra 
klart lilla taket över ingången och fästa plåt kring skor-
stenen. Allt är klart inom 2 veckor,” säger Johan stolt. 
Johan berättar också att det är många personer som har 
vägarna förbi när de vandrar i det natursköna Klikten.  
 

 
 

”Bättre arbetsplats är det svårt att tänka sig!”

1702 personer i socknen! Plus 25!
 
 

Trenden håller i sig. Sollerö socken växer. 
 

För ett år sedan var ökningen + 24. Nu är ökningen + 25 personer. (totalt 
Mora kommun + 22). 
 

Vi passerar 1700 och så många har inte bott i socknen sedan slutet av 1950-ta-
let. 
 
 
 

”Välkomna alla nyinflyttade,” säger Sockenföreningen. 



www.solleron.se
info@solleron.se

Telefon: 0250-225 48  
Välkomna !

SOCKENKONTORET
ÖPPET 

måndag - torsdag kl 10.00 - 14.00 
Besök www.solleron.se så kan du läsa om Sockenföreningens verksamhet. 

Välkommen att engagera dig i någon av våra 9 arbetsgrupper. 

Grunden lagd för blästerugn!

Full aktivitet råder på Hembygdsgården när Solleröbladet gör ett besök. Det 
doftar gott om  tjärade stockar, som läggs i en ram kring grus och bottenplatta. 
”Ramen av stockar blir ca 70 cm hög,” säger Torbjörn Karlsson, som tillsam-
mans med Kenneth Broqvist och Lars Hansson lägger stockarna till rätta. 
Sargen runt ugnen är nu klar och arbetet med själva ugnen kan börja. Dock 
återstår mycket innan blästerugnen kan tas i bruk. 
 

Solleröbladet tänker följa och rapportera om bygget. 
 

”Slutprodukten blir myrmalm.  Det som vikingarna producerade och som 
även framställdes uppe i Lima under 1800-talet. Järnet lämpar sig väl till 
att smida liar,” säger Lars Hansson. Det blir spännande att se när grabbarna 
framställer järn på samma sätt som på vikingatiden. ”Någon gång i höst,” 
säger grabbarna förhoppningsfullt.

Kann du prat Soldmål?  Ä O A Ä A I O

Det finns 5 minoritetsspråk i Sverige: jiddisch, romani chib, samiska, finska 
och meänkieli. 
 

Debatten pågår om också älvdalskan ska bli godkänt som ett minoritetsspråk 
i Sverige. 
 

Tretusen personer har älvdalskan som modersmål och internationellt är den 
godkänd som ett språk. Skälet är att den avviker kraftigt från andra svenska 
språkvarianter, är en kulturbärare och är extra intressant för språkforskare. 
Men Sveriges riksdag ser älvdalskan fortfarande som en dialekt. Det var 
kanske därför som en riksdagsman från Siljansbygden inledde ett anförande 
med en fras på älvdalska nu under våren?  
 

Älvdalskan och andra mål i ovansiljan är inte begripliga för svenska, norska 
och danska. 
Som invandrare i socknen förstår Solleröbladets reporter soldmål men har 
svårt att prata. Det är förmodligen betoningen det beror på? Är soldmål en 
dialekt eller ett språk? 

Solleröbladet frågar en expert på området, 
Lina Margit Andersson i Kulåra, som har 
skrivit en bok om soldmål. 
”Soldmål är en dialekt som tillhör de egent-
liga dalmålen. 

I Dalarna finns två dialektgrupper till; dalabergslagsmål och Särna-Idremål. 
Soldmål är ett kulturarv och absolut värt att bevara och leva vidare. Den ge-
neration som var barn på 50- och 60-talet är uppvuxna med soldmål hemma 
i familjen. Ett tag var det tyvärr så konstigt att barnen inte fick prata soldmål 
i skolan för det var viktigt att barnen lärde sig svenska. 
 

Hur många som pratar soldmål idag kan vi bara gissa eftersom även de som 
flyttat ut från Sollerön pratar soldmål när de kommer hem på besök. 

 

Vad är det som utmärker språket?    Vokaler?    Konsonanter?  

Hemester i vår vackra bygd!
 

Allt fler stannar kvar hemma i Sverige på semester som numera kallas för 
hemester.
 

Många svenskar upptäckte förra sommaren hur vackert Dalarna är och hur 
skönt det var att vandra i Dalafjällen. Trenden ser ut att hålla i sig. Det råder 
nämligen högtryck på bokningar i stugbyar och campingplatser. Inte bara i 
fjällen utan överallt.
 

Med anledning av detta producerar Sollerö Sockenförening en broschyr som 
marknadsför Sollerön, Gesunda och Ryssa. ”Vi vill gärna att fler upptäcker 
hur fint och bra vi har det och att det finns mycket att göra i bygden,” säger 
Stig Wass, som är initiativtagare. 
 

Broschyren blir klar lagom till den stora Hemestermånaden juli. Mer infor-
mation kommer i nästa nummer av Solleröbladet. 



Mystisk bil avslöjad!
 

Storspoven drillar och solen värmer gott mot den rödfärgade väggen hos Bos-
se och Lina Margit Andersson i Kulåra.
 

”Titta, nu är den här igen”, säger plötsligt Bosse och pekar mot badet där en 
vit bil kommer körande. På taket av bilen sitter något som vid första anblick-
en ser ut som ett ubåtsperiskop. När bilen passerar ser vi att det måste vara en 
rund kamera. Märkligt, vad är det som händer? Spioner på Sollerön?
 

Några minuter senare styr Solleröbladet mot de centrala delarna av ön. I back-
en upp från Kulåra har den mystiska vita bilen stannat. Motorn är igång. Den 
kör åt sidan för att ge plats för en passage. Bilen är spanskregistrerad. Jäm-
sides vevar Solleröbladet ned höger bilruta. Den okända bilen svarar med att 
veva ned bilrutan så att vi kan prata. ”Hallo, may I ask what are you doing?” 
”Yes sir, we work for Apple Maps, sir,” är det artiga svaret från en man och 
kvinna i 30-årsåldern. ”We are updating Sweden to Apple Maps sir,” förklarar 
de vidare. Konversationen fortgår och det leende paret berättar att hela jobbet 
med att uppdatera Sverige beräknas vara klart om 6 månader. Nu var de på 
Sollerön och vid Soldvägen svänger de av mot Gesunda. 
 

Google kommer alltså att få konkurens!

På Sollerön tankar vi lokalt!

2 550 280 l bensin och 1 757 527 l diesel, totalt 4 307 807 l,  
oktober -12 - maj -21.

Maj     2021          2020    2019
Bensin  31 498       24 062 24 881 
Diesel  24 558       24 742 19 196  
  56 006       48 805  44 077

Tyvärr inget midsommarfirande
 

Styrelsen har insett det omöjliga i att ordna ett midsommarfirande med de 
coronarestriktioner som gäller, dvs högst 500 deltagare med anvisade sitt-
platser. Midsommarfirandet är normalt det som ger hembygdsföreningen 
störst inkomster. Stöd oss gärna! 
Bg 5375-1814 eller Swish 123 671 4570. TACK för ditt bidrag!

Kaffeserveringen öppen dagligen
 

Välkomna till hembygdsgården kl. 11 -15 hela juli och preliminärt ett par 
veckor i augusti. Serveringen sker givetvis enligt rådande smittskyddsre-
kommendationer. 
Vi blir väldigt glada om du vill hjälpa till med servering eller bakning! 
Anmäl dig då till Karin Wik Land, wiklandkarin@gmial.com, tel 073-616 
02 16 

Sockenflaggor finns att köpa på Koopen!
 

Flaggorna med Solleröns sockenvapen finns som fasadflaggor (300 kr) och 
flaggstångsflaggor (700 kr). 
  
Fler aktiviteter planeras
 

Vi hoppas kunna ordna trivselkvällar med musik, hantverksdag och fäbod-
vandring. Information kommer i nästa Solleröbladet. 
Kyrkan ordnar gudstjänst på hembygdsgården 27 juni.

Bekämpa de invasiva lupinerna!
 

Den biologiska mångfalden hotas genom att lupinerna konkurrerar ut alla 
andra växter. Slå av dem eller gräv upp dem och lägg i brännbart avfall! Ett 
gäng eller byalaget kan åstadkomma stordåd på en halvtimme! 
Saknar ni lämpliga redskap? Kontakta Sylvia, 073-956 64 10

Sollerö hembygdsförening


