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Kallelse till 
ÅRSMÖTE för

Kulturföreningen EJNAR
Medlemmar i Kulturföreningen EJNAR kallas till virtuellt årsmöte 
söndag den 18/7 2021 kl 18.00.
Anmälan till mötet sker till anders.ferner@kulturejnar.se senast den 
16/7. Vid anmälan får du en länk som låter dig logga in på mötet. Ingen 
särskild app behövs, utan det räcker att du loggar in till mötet på inter-
net via länken. På grund av rådande Covid-restriktioner måste vi hålla 
mötet på detta vis. Sänd motioner eller andra förslag i samband med 
anmälan.
Dagordning och övriga handlingar till mötet 
skickar vi som Pdf-fil när du anmält dig.

Väl mött! Styrelsen

LAFVASGÅRDEN
Bengtsarvsvägen 5, Sollerön

 

LOPPIS och KURIOSA
Lite varierande öppettider från midsommar.

Håll koll på skylten. Betalning Swish eller kontant.
Gott om plats ute.

Välkommen hälsar Birgitta, Gerd och Lisbeth

MARKNAD i VINÄS
Lördagen den 24 juli kl 10 - 15
Hantverk, Loppis, Café, Mat.

(P.g.a. sena regeringsbeslut anordnas Sollerö 
Sommarmarknad i Vinäs detta år.)

Anmälan till Anna-Lena mobilnr: 070-685 53 51

Glad sommar!

Nu är det lite sommarledigt i verksamheter och på kansliet innan vi drar igång med
höstomgången gällande fotboll, rodd och Siljan Runt-planering.

Följ oss gärna på Facebook och Instagram och håll koll på kalendern på vår hemsida för att se
våra aktiviteter.

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



 
 
 

Onsdag  14/7  Köttfärslimpa, gräddsås,   
   potatis.
Torsdag  15/7    Pytt i panna m stekt ägg. 
   Soppa, pannkakor m  
   sylt o grädde. 
Fredag     16/7   Schnitzel, bea/aromsmör,   
   klyftpotatis. 
   Dessert. 
    

Måndag  19/7  Korv Stroganoff, ris/potatis. 
Tisdag  20/7  Rödspätta, remouladsås,   
   potatis. 
Onsdag  21/7  Kålpudding, sås, potatis. 
Torsdag  22/7  Kalops, potatis.
   Soppa, pannkakor m  
   sylt o grädde.
Fredag     23/7  Benfri kotlett, svampsås,   
   potatis.
   Dessert.
     
Måndag   26/7  Fylld lunchkorv, potatismos.  
Tisdag    27/7  Panerad fisk, kall örtsås,   
   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 

 14 - 27 juli 2021

AKTUELLT 
 v 26 2021 Sollerön

    ÖPPETTIDER v 26 - 32 Alla dagar 8-20    
Trevlig sommar önskar Coop Sollerön

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

 

Besök oss även på Facebook 

FLER
KÖP 

SPARA
MER

Stoltgårdens Mat & Cafe
Tel:0250-226 20
MATSEDEL 

 30 juni - 13 juli 2021

Onsdag  30/6  Spagetti o köttfärssås
Torsdag    1/7    Veg. biff, tomatsås, 
   ris/potatis 
   Soppa, pannkakor m  
   sylt o grädde. 
Fredag       2/7   Bräckt kassler, 
   champinjonsås, potatis. 
   Dessert. 
    

Måndag    5/7  Prinskorv, stuvad spenat,   
   potatis. 
Tisdag    6/7  Stekt strömming, potatismos. 
Onsdag    7/7  Dillkött,  potatis. 
Torsdag    8/7  Köttbullar, sås, potatis.
   Soppa, pannkakor m  
   sylt o grädde.
Fredag       9/7  Helstekt fläskkarré, grädd-  
   sås, potatisgratäng.
   Dessert.
     
Måndag   12/7  Isterband m stuvad potatis.   
Tisdag    13/7  Pocherad fiskfilé, äggsås,   
   potatis.

 

Erbjudande varje fredag!
Räksmörgås 70:-, beställ gärna senast torsdag.

 
 

Vi kör ut matlådor till din dörr måndag, onsdag o fredag.
För beställning och information RING 0250-226 20

 
 

-ligt Välkommen!

MAX 1 KÖPHUSHÅLL
KAFFE/EKOLOGISKT KAFFE. Löfbergs.
Välj mellan olika sorter. Gäller ej FAIR Mel-
lanrost och FAIR Mörkrost. 450 g.
Jfr-pris 54:44/kg

2 för 

49:--

PAPRIKA Nederländera. 
Klass 1. Välj mellan gul, grön, röd och orange. Ca 160 g. 
Jfr-pris 46:88/kg

2 för 

15:-- 2 för 

35:--

SNACKS OLW
Välj mellan olika sorter. 85-300 g

 Jfr-pris 58:33-205:88/kg.

5 för 

99:-- TOALETTPAPPER/
HUSHÅLLSPAPPER 
Lambi.Välj mellan hus-
hållspapper 4-pack o 
toalettpapper 8-pack. 
568-832 g. 
Jfr-pris 23:80-34:86/kg.

COOKIES Marabou
Välj mellan olika sorter. 144-184 g.
Jfr-pris 135:87-173:61/kg

25:--/st 49:90/kg

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

M
EDLE

M

co
op 

1 kg
20:--/st

TURKISK YOGHURT/EKOLOGISK 
TURKISK YOGHURT Lindahls.
 3,5-10%. Gäller även Eko 10%. 1000 g. 

59:--/st

BATTERIER
Energizer. 

Välj mellan 
AA 12-pack, 

AAA 12-pack 
eller 9V 2-pack.



 Sollerö  kyrka
 

öppen för att tända ett ljus 
eller be en bön

vardag   8.00-14.00  
helg  10.00-15.00

FÄBOD- och FRILUFTSGUDSTJÄNSTER i Sommar
Söndag 11 juli kl 15  Friluftsgudstjänst vid badet i Ryssa. 
    Medtag egen stol
Söndag 18 juli kl 15  Fäbodgudstjänst i Mångberg
Söndag 8 augusti kl 15 Fäbodgudstjänst i Klikten. Medtag egen stol
Söndag 15 augusti kl 11 Friluftsgudstjänst vid Sollerö Prästgård
Söndag 29 augusti kl 15 Friluftsgudstjänst Malibambo
kl 14.00 vandring från Rossberg till Malibambo
Söndag 5 september kl 15 Friluftsgudstjänst Ångbåtsbryggan Sollerön
I Sollerön finns även ordinarie gudstjänster. 
Se program på hemsidan www.svenskakyrkan.se/mora 
 
 

MUSIKSOMMAR
Måndag 12 juli kl 19.00 Musik i Sommarkväll Sollerö kyrka 
med Vanja Modigh. Kvinnlig vokaltrio som bjuder på ljuvligt vackra toner ur 
folklig sångtradition från Sverige, USA, Georgien m m.
Vi följer Folkhälsomyndihetens restriktioner om antal personer i våra kyrkor. 50 
platser kan bokas samma dag kl 9-12 på 0250-55 29 30. Max 4 platser per bokning.
Finns platser kvar kan biljett hämtas vid kyrkan en timme före konsert. Du är välkom-
men om du är frisk. Vi håller avstånd och det finns möjlighet till handtvätt/handsprit.
Måndag 26 juli kl 19.00 Musik i Sommarkväll Sollerö kyrka
med Amus Kerstin.
Vi följer Folkhälsomyndihetens restriktioner om antal personer i våra kyrkor. 50 
platser kan bokas samma dag kl 9-12 på 0250-55 29 30. Max 4 platser per bokning.
Finns platser kvar kan biljett hämtas vid kyrkan en timme före konsert. Du är välkom-
men om du är frisk. Vi håller avstånd och det finns möjlighet till handtvätt/handsprit.
Måndag 9 augusti kl 19.00 Musik i Sommarkväll Sollerö kyrka
med Carina Nygaard och vänner.
Vi följer Folkhälsomyndihetens restriktioner om antal personer i våra kyrkor. 50 
platser kan bokas samma dag kl 9-12 på 0250-55 29 30. Max 4 platser per bokning.
Finns platser kvar kan biljett hämtas vid kyrkan en timme före konsert. Du är välkom-
men om du är frisk. Vi håller avstånd och det finns möjlighet till handtvätt/handsprit.
Vecka 27 - 30 är det Sommarkyrka på Sollerön.
Kyrkan är öppen med värdar på plats, vardagar mellan 12.00 - 15.00.

Sollerö hembygdsförening
Kaffeserveringen öppen dagligen kl 11.00 - 15.00
hela juli och lite till. Välkomna! 
Severing sker givetvis enligt rådande smittskyddsrekommendationer. 
Vi blir väldigt glada om du vill hjälpa till med servering eller bakning! Anmäl 
dig då till Karin Wik Land, wiklandkarin@gmail.com, tel 073-616 02 16 
 

Trivselkvällar på hembygdsgården
Söndag 18 juli kl 19.00 spelar den trevliga trion Jenny Halvarsson, Anders 
Olsson och Jörgen Nohrin och Söndag 1 augusti kl 19.00 det likaledes trev-
liga orsagänget Fredagsbitn. Inträde 100:-
Begränsat antal besökare enligt gällande restriktioner. 
Både musik och kaffeservering utomhus. 
Medarrangör: Studiefrämjandet. Info: Sylvia 0739-566 410
 

Hantverksdag torsdag 22 juli kl 11.00 - 15.00
 

 

Lokala hantverkare visar och säljer kvalitetshantverk bland 
annat smycken, dräktdlar, hemvävda band och sickat. Lotteri. 
Servering med hembakt. Vårrullar till försäjning. Mora spel-
manslag medverkar. Medarrangör: Studiefrämjandet. 
Info: Eivor Bälter 0704-770 375 

Kvarndag 8 augusti
Efter Svenska kyrkans gudstjänst vid Mångbro skvalt-
kvarn finns möjlighet att köpa hembygdsföreningens 
gröt, kokad över öppen eld, fika m m .

Sockenflaggor finns att köpa på Koopen
 

Fsadflaggor 300 kr, flagstångsflaggor 700 kr. Och stöd oss gärna! 
Bg 5375-1814 eller Swish 123 671 4570. TACK för ditt bidrag! 
Info: kassör Karin Bond 070-330 26 62

 

Skön sommar till er alla
önskar Sollerö hembygdsförenings styrelse



Traktorparad på 
midsommarafton

Det brummade längs vägen. 
Hela 10 traktorekipage, skru-
dade i löv och flaggor, firade 
midsommar genom att åka 
Sollerön Runt på midsom-
maraftonens förmiddag. Ett 
mycket uppskattat inslag i det 
vackra vädret.

 Fotoutställningen 
Drömmen om Karl Lärka 

 
 

invigs lördag den 3 juli kl 13 - 16 i Sockenhuset på 
Sollerön. Fotografier av Luc Pages och Karl Lärka. 
Vi bjuder på filmvisning, folkmusik och fika. Utställ-
ningen visas när Sockenkontoret är öppet måndag 

Karl Lärkas vänners 
SOMMARPROGRAM

 
 

Tisdagen den 20 juli kl 19.00
Föreläsningskväll med konsthistoriker Nirs 
Peter Nordin om ”Karl-Erik Forsslund, Karl 
Lärka och tidsandan”.
Lärkasalen Sockenhuset, Sollerön.

Tisdagen den 27 juli kl 18.00
Lärkadagen inleds med ett Årsmöte som börjar kl 18.00 för Samfundet Karl 
Lärkas vänner. Kl 19.00 tar kulturprogrammet vid när Christer Karlsson, 
Siljnsfors försökspark SLU, talar om ”Skogsindustrins framväxt och hur 
det påverkade Dalarna och Sollerö socken”. Folkmusiker. Kaffeservering. 
Lärkasalen Sockenhuset, Sollerön.
 
 

Tisdagen den 3 augusti kl 19.00
Föreläsningskväll med kulturvetare Agneta Magnusson, ”Solleröärter och 
Dalabonor - om vårt goda gröna kulturarv”. 
Lärkastugans tun, Klikten, Sollerön. Ta gärna med något att sitta på. Vid 
otjänligt väder är vi i Sockenhuset.

Frivillig kollekt. Vi följer gällande restriktioner.
 

Arrangemangen sker i samarbete med Mora kommun och NBV.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!
 
 
 

torsdag kl 10 - 14 fram till v 28. Visning i Lärkavännernas regi onsdag till 
fredag 13 - 16 veckorna 29 - 32. Vi följer gällande restriktioner. 

 
 

Fri entré. Välkomna!

En uppdatering från BID-projektet
 

BID-projektet som syftar till att utveckla kommersiell service och förbättra 
lokal samverkan, har nu redovisat steg 6 av 7 till projektägare Region Da-
larna, med gott betyg. Under sommaren så kan ortsbor vara med och tycka 
till om affärsplanens utformande. Ett utkast är publicerat på projektets face-
book-sida Service BID Sollerön - För levande orter med smarta servicelös-
ningar. Samt att det finns en utskriven version att bläddra i på Sockenhuset. 
Förslag till förbättringar av affärsplanen ska vara inne senast den 15 aug. och 
lämnas till BID-managers.
 

I stora drag arbetar de tre fokusgrupperna med besöksnäringsfrågor, trafik-
frågor samt utveckla området runt Coop Sollerön. Det sistnämnda arbetet har 
bland annat resulterat i ett samarbete mellan Mora kommun, Coop Sollerön, 
Återbruket Klippen, Mora församling och Gaia Arkitektur. I det projektet 
som går under namnet Odla torg avser man tillsammans med lokalbefolk-
ningen testa och utvärdera att skapa en bilfri mötesplats framför Coops entré.
 

Läs mer om projektet på Sockenföreningens hemsida under fliken projekt.

Samodling av grönsaker på Sollerön!
Det var Sollerö skola och förskola med personal, som på 1990-talet startade 
odlingar för skolköket i skolan. Marianne Louko var en av dem som ville 
erbjuda barnen giftfria skolluncher. Skolbarnen deltog aktivt i både sådd, 
skötsel och skörd. Tyvärr orkade personalen inte driva de egna odlingarna 
på grund av besparingar varför det upphörde för år 2015. Efter att odlingar-
na längs Bråmåbovägen låg i träda några år är de nu i gång igen. Nu är det 
22 familjer i Samodlingsgruppen som tagit över stafettpinnen och brinner 
för lokalodlade grönsaker. Lennart Bälter upplåter marken och Mathias Håll 
kultiverar och gödslar. Det har b l a satts potatis, morötter, palsternackor och 
Sollerö kålrot. Den som väntar på något gott….



Soldmål pratas över riksgränserna!
 
 
 

I förra numret kunde du läsa om soldmål och att det finns en ordbok för sold-
mål. 
 
 

Hur kommer det sig att boken ”Färdär frå Soldn” finns? Solleröbladet fråga-
de Lina Margit Andersson i Kulåra, som tillsammans med Suzanne Daniels-
son skrev boken.
 
 

”Arbetet till ordboken startade redan 1915 då hembygdsforskarna Håll Nils 
Mattsson och Karl Lärka började ana vart vårt urgamla språk var på väg. I ett 
kortregister samlade de små lappar med nedtecknade ord och meningar som 
de snappat upp från äldre solleröbor. Håll Nils fortsatte ordsamlandet livet ut. 
När han avled 1959 hade han hunnit komma till bokstaven L i sitt noggranna 
arbete att skapa en grund. Resten M – Ö fanns i en liten svart anteckningsbok. 
Hembygdsintresserade i Sollerölaget tog vid 10 år senare och fortsatte arbe-
tet, som ju kan jämföras med Svenska Akademins Ordlista. År 1994 var man 
klar med bokstaven Ö. Grunden för en ordbok var lagd. 
 
 

Då började Suzanne Danielsson och jag att försöka skapa en ordbok och den 
trycktes 6 år senare 1999, 84 år efter det att Håll Nils och Karl Lärka tog in-
itiativet.”
 
 

Lina Margit berättar en historia om hur soldmålet fungerar över riksgrän-
serna. ”Juha heter en man som kom till Sollerön som krigsbarn under andra 
världskriget. Han kunde ingen svenska men lärde sig snabbt prata soldmål 
och fick många kamrater här på ön. Jag var en av dem. Efter kriget flyttade 
Juha hem till Finland men vi fortsatte att hålla kontakt med brev på soldmål. 
För några år sedan bjöd Juha över mig och min man Bosse till Finland. ”Hur 
ska vi känna dig frågade jag på soldmål i telefonen”. ”När du ser en liten grå 
gubbe till höger precis när du går iland så är det jag,” svarade Juha. ”Och 
det var det! Han pratade finska, jag pratade svenska men båda två pratade vi 
soldmål.” 
 
 

Det finns flera liknande historier där soldfok som emigrerat till USA återvänt 
i modern tid och konverserat med sin släkt på soldmål.
 
 

Du som pratar eller vill lära dig Soldmål får gärna meddela detta till info@
solleron.se 
 
 

Ordboken ”Färdär frå Soldn” finns att låna på biblioteket eller köpas av Lina 
Margit.

Broschyren är utdelad! 
 
 

För första gången på fem år finns det en broschyr som 
marknadsför Sollerön, Gesunda och Ryssa. Under 
rubriken Hemester presenteras det unika med sock-
nen och vad som erbjuds till ortsbor och turister.  
 
 

Du får gärna sprida broschyren till vänner och bekan-
ta utanför socknen. Hämta i Koopen och på Socken-
kontoret.
 

Ett stort Tack till våra annonsörer som gjorde bro-
schyren möjlig: Sollerö Jordgubbar, Gesundaberget, 

I Solleröbladet nummer 12 berättade vi 
att invånarantalet i socknen växer och är nu 1702. 

 
 

Hur ser då fördelningen ut mellan ön och fastlandet?
 
 

   Sollerön               1202    +  8
   Gesunda                293    +  1
   Ryssa          166   + 14
   Sollerö glesbygd         41    +  2
   Totalt                  1702   + 25 

Tomteland, Colorama, Fastighetsbyrån, Sollerö Fiskevårdsområde, Dalar-
nas Försäkringsbolag, AB Karl Hedin, Caravan Club, Orsa Fiskecenter och 
Coop Sollerön.
Sockenföreningen önskar alla en skön Hemester i hjärtat av Dalarna!

Vildsvin på Sollerön? 
 

Nej, tack och lov. Inte än men de kommer närmare.
 
 
 

Härom kvällen sågs 4 vildsvin framför bilen på hygget vid kommungränsen 
på Siljansnäsvägen. Tidigare har man hört att de varit synliga i Mångberg. 
De ökar i antal och breder ut sig. Dock är de inte så många som i södra Sve-
rige. Vildsvinen i Dalarna håller till i jordbruksområden från Avesta längs 
Dalälven och upp mot Siljan och de vållar skador på marker och är en trafik-
fara. Genom att de har fått fäste i faunan så uppstår nya möjligheter till jakt. 
Vildsvinen har ett förstklassigt kött.                          

TACK Mora kommun!
Stort beröm till Mora kommun som har ställt i ordning Burmavägen i ett 
mycket gott skick



Välkomna att även denna sommar tillbringa tid med oss.
 

Vår fina uteservering med den bedårande utsikten över Siljan 
bjuder in till många sköna stunder

 

Vi serverar kaffe och våfflor och glass
 

Vi har en varierande à la carte meny och givetvis har vi vår omtyckta 
Åsenburgare med lokalproducerat kött från Sollerön.

 

Grillkvällar kommer att vara lördagar med start 17:e juli
 

För öppettider och aktuell information 
besök vår hemsida www.asengarden.se eller följ oss på Facebook. 

 

Det går även att ringa 070-299 93 81
 

Varmt välkomna till en underbar upplevelse 
på en av de vackraste platserna runt Siljan

Tack alla plockare, bladare och utdelare!
 

Det är många personer att tacka för att du ska få Solleröbladet hem i din 
brevlåda.
 

Varannan måndag förmiddag samlas ett gäng som kopierar, plockar och bla-
dar. När de är klara tar utdelarna vid. De hämtar sin bunt och besöker varje 
brevlåda i socknen. Allt detta sker med glada tillrop och med en gemytlig 
stämning. 
 

Här är de som vi ska tacka:
Mats Sjögren, Britta Andersson, Hans Lundin, Anna Böhlmark, Georg 
Matsson, Helmer Saar, Maria Hägg, Margit Andersson, Bosse Andersson, 
Elisabeth Sohlin, Christina Axelsson Thorssin, Birgitta Lafvas, Mats Laf-
vas, Barbro Nydahl, Karin Bond, Janne Adolfsson, Jerry Bäckström, Mai 
Olofsson, Sölve Olofsson, Gunnar Låås, Franz Larsson, Micke Eriksson. 
(hoppas att vi inte glömde någon, säg till i så fall)
 

Välkommen att engagera dig i Sockenföreningen du också. 
 

Det finns hela 9 olika arbetsgrupper som behöver nya friska krafter. 
 

Mejla info@solleron.se eller ring Staffan Bond 0705-341 350.

Trevlig sommar önskar 
Sockenföreningen

Sockenkontoret har semesterstängt 
under juli månad.

Har du frågor maila till info@solleron.se, 
vi kollar mailen.

Hyra lokal? 
Boka på www.solleron.se/Genvägar/Boka lokal


