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Välkommen till vår 
BUTIK  

Sundsvägen 22 

Öppet varje dag kl 10.00 - 18.00
Jordgubbs- blåbärs- och hallonlådor

samt hjortronsylt.
Lekplats   Kaffe   Glass

 

www.sollerojordgubbar.se
 

”Passa på att frysa in bär över vintern, 
öppet hela augusti ut.”

Ha en TREVLIG AUGUSTI!

Nu är vi igång igen
Sommaren är inte över än, men ledigheter börjar ta slut och våra verksamheter är igång igen.

Småbåtsrodden och kyrkbåtsrodden kör på och fotbollen är igång och inväntar seriespel som
drar igång inom kort.

Planeringen fortsätter för Siljan Runt som är tänkt att genomföras på två dagar: 11-12
september. Vi håller tummar och tår att den goda utvecklingen håller i sig gällande Covid-19
och att det inte blir något bakslag i samhället efter sommaren.

Kyrkbänkar till salu
Vi har haft två städdagar på Idrottsparken och gått
igenom inventarier vi inte längre har behov för. Detta
har resulterat i att vi nu säljer de kyrkbänkar som står i
Logen. Är du intresserad av att köpa en? Mejla isf
info@solleroif.se eller ring ordförande Helene Tjäder på
070-2898987.

Kom och träna!
Onsdagar kl. 19:00-20:00 fram till och med vecka 33
kan man komma till Idrottsparken och delta gratis i cirkelträning  utomhus med Pink Gloves
Boxing-gänget. Vecka 32 är det prova-på-pass och vecka 34 drar terminen igång.

Kommande hemmamatcher för fotbollen:
Pojkar Division 4 Grupp 2 Sollerön/Färnäs Hulåns IF 2021-08-07 10:00

Pojkar Division 4 Grupp 2 Sollerön/Färnäs Mockfjärds BK 2021-08-18 18:30

Flickor Division 2 Grupp 1 Sollerö IF Gul Sundborn/Enviken 2021-08-08 15:00

Flickor Division 2 Grupp 1 Sollerö IF Gul Leksands IF FK 2021-08-15 15:00

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



 
 
 

 

Öppettider:
Måndag - Fredag    

10.00 - 15.00 
Lunch serveras mellan  

11.00 -  14.00

 
 
 

AKTUELLT 
 v 31 2021 Sollerön

    ÖPPETTIDER t o m v 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 

 4 - 17 augusti 2021

Onsdag	 			4/8	 	 Biff	Lindström,	sås,	potatis.
Torsdag	 			5/8	 			Köttbullar,	makaroner. 
	 	 	 Soppa,	pannkakor	m	 
   sylt o grädde. 
Fredag							6/8		 	 Portergryta,	potatis.	
   Dessert. 
    

Måndag	 			9/8	 	 Oxbringa,	rotmos.
Tisdag	 	10/8	 	 Stekt	falukorv,	stuvade	
	 	 	 morötter,	potatis. 
Onsdag	 	11/8	 	 Köttfärslimpa,	gräddsås,		 	
   potatis. 
Torsdag  12/8  Pytt i panna.
	 	 	 Soppa,	pannkakor	m	 
   sylt o grädde.
Fredag					13/8	 	 Hawaiikassler,	sås,	
   ris/potatis.
   Dessert.
     
Måndag	 		16/8	 	 Falukorv,	stuvade	 
   makaroner.   
Tisdag    17/8  Stekt strömming och   
   potatismos.

MATPAJER Dafgårds.
Frysta. Välj mellan olika sorter. 240 g.

ALKOHOLFRI ÖL Mariestads
Välj mellan olika sorter. 33 cl.
Jfr-pris 25:25/liter.

SMÖR Valio 
Välj mellan olika sorter. Gäller ej laktorsfri. 
500 g. Jfr--pris 59:80/kg.

FÄRDIGRÄTTER Dafgårds
Frysta. Välj mellan olika 

sorters Husman. 
380-420 gr.

    Sockenkontoret              
öppnar upp igen.

Fr o m v. 32 är det be-
mannat mån. - tors. 

kl 10.00 - 14.00.
 

Du som vill var med i bemanning-
en maila till info@solleron.se och 
boka in dig på de tider som passar 

dig, eller ring 0729-119 399.
VÄLKOMMEN 

till gemenskapen som finns på 
Sockenkontoret på Sollerön.

 
 
 

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 

49:--

3 för 

25:--
3 för 

69:--

KRÄFTOR
från 99:-

69:90/kg

MILD/MELLANLAGRAD OST
Skånemejerier. 

Välj mellan Grevé, Herrgård 
17-28% och Präst 17-35%. 

Ca 700 g.

M
EDLE

M

co
op 

29:90/st

Det tankas för fullt på 
Sollerömacken!

 
 

Juni 2021 tankades det:
 

40 287 liter (34 611) bensin och
30 295 liter (25 761) diesel.

Totalt tankat:
 

70 582 liter (60 372).
F g års siffror inom parentes.

Sedan starten har det nu runnit
2 590 567 liter bensin och
1 787 822 liter diesel =
4 378 389 liter genom pumparna.

TACK för att ni tankar lokalt.



 Sollerö  kyrka
 

öppen för att tända ett ljus 
eller be en bön

vardag   8.00-14.00  
helg  10.00-15.00

Söndag 8 augusti kl 10 Tionde söndagen efter trefaldighet
    WEBBSÄND ANDAKT
Måndag 9 augusti kl 19.00  Musik i Sommarkväll Sollerö kyrka
    med Carina Nygaard och vänner.
Begränsat antal platser kan endast 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. 
Söndag 15 augusti kl 10 Elfte söndagen efter trefaldighet
    WEBBSÄND ANDAKT
Söndag 15 augusti kl 15 Friluftsgudstjänst vid Sollerö Prästgård
Kollekt till Svenska kyrkan i utlandet. Swisha din gåva till 123 458 56 59 med 
meddelande: Kollekt 15/8.
Söndag 29 augusti kl 15 Friluftsgudstjänst Malibambo
kl 14.00 vandring från Rossberg till Malibambo
Gå vår Välsignelsevandring med	 andliga	 rastplatser	 vid	 Venjans	 kyrka,	
Siknäs	kyrka,	Sollerö kyrka, Mora	kyrka,	Andreasgårdens	kapell,	Oxbergs	
kapell,	Våmhus	kyrkan	och	Ulvsjö	klockstapel.
Vid varje ställe finns en Qr-kod, scanna den med din telefon, sätt på ljudet och 
ta emot välsignelsen.
 

Tiden	rusar	 iväg	men	det	 får	 inte	 trafiken	göra.	Det	är	
två månaders sedan hastighetsbegränsningen till 40 km/
tim infördes på Sollerön och hittills är det enbart positiva 
reaktioner.	Handen	på	hjärtat,	håller	du	hastigheten	för	
att	förbättra	trafiksäkerheten?	Tänk	på	att	alla	cyklister,	
gångtrafikanter,	skolbarn,	hundar,	katter	mm	mår	bra	av	
att vi alla lättar på gasen.
Ett par synpunkter på förbättringar har inkommit 

-	att	tydliggöra	skyltningen	vid	Vatubutt´n	och	vid	infarten	till	Utanmyra.	
Sockenföreningen	kontaktar	Länsstyrelsen	och	Trafikverket	för	åtgärder.

VINDPENGAR

Vindpengar till Kulåra!
 

Kulåra Byalag har fått vindpengar för att förbättra 
stigen melan Kulåra och Sollerö Camping.

Tillskott till Sollerö Jaktskytteförening!
 

Vindgruppen har beslutat tilldela vindpengar till 
förbättringar av skjutbanan i Gesunda.

Bli digital prenumerant på Solleröbladet!
Solleröbladet direkt i din dator eller mobil. Alltid i 4-färg! Det kostar inget. 
Anmäl dig på www.solleron.se. När du surfar till startsidan eller till sidan för 
Solleröbladet dyker det upp en ruta ner till höger där Du uppmanas att bli 
prenumerant.	På	startsidan	finns	även	en	knapp	för	ändamålet.	Se	bild.

Boka lokal i Sockenhuset!
 

Nu när Sverige börjar öppna upp och 
allt	 fler	 blir	 vaccinerade	 är	 vi	 inte	
längre hänvisade till digitala möten 
och sammankomster. Som vi tidigare 
har skrivit sker löpande förbättringar 
i Sockenhuset. Snart är det nya serveringsköket redo att användas för kalas 
och möten.
 

Välkommen att boka lokal för små och stora möten, stämmor, kalas och 
konserter!
 

Besök www.solleron.se eller ring Sockenkontoret 0250-225 48 och boka.



Coronasäker majstångsresning i Bråmåbo!
 

Efter att ha legat nere i två år restes majstången i Bråmåbo två veckor efter 
midsommar.	Utan	musik	och	dans.	Den	sedvanliga	majstångsfesten	skedde	i	
form av pick-nick utanför Tröskladan. Dryg 30 personer deltog.

Bäver i Fjärden!
 

Socknen	har	en	mycket	rik	flora	och	fauna.	På	
försommaren kunde vi berätta att en bäver var 
synlig i Ryssa. Nu har bävern fått en kompis 
som håller till i Fjärden. (för det kan väl inte 

vara	samma	bäver	väl?)	
På Siljan och skogssjöarna syns fågelfamiljerna simma omkring. Storskraks-
ungarna far fram som små torpeder med sina ”propellrar” till simfötter. Det 
händer också att någon av ungarna får ”lift” på honas rygg när orken börjar 
tryta.
En annan mäktig syn är att se bivråken sväva fram lågt över kornåkrarna på 
jakt	efter	insekter,	helst	jordgetingar.	
Det	finns	mycket	att	upptäcka	i	vår	herres	hage.

”Julafton” för hjortron- och 
kantarellälskare!

 
 
 

Det lyser extra mycket brandgult och 
och	gult	i	skogen	och	på	myren.	Hjortronplockare	firar	”julafton”	och	kombi-
nationen regn och värme är också mycket gynnsam för kantarellerna. 
Solleröbladet	avslöjar	självklart	inte	var	”guldet”	finns.	

Sollerö
Pensionärsförening

1967

Sollerö Pensionärsförening
 

OBS!
 

Ett fåtal platser kvar på vår resa till Norrland 
”Vildmarksvägen” den 16 augusti.

Resan sker med Buss och varar i 4 dagar med 3 hotellövernattningar.
Du som är medlem/ej medlem erbjuds att följa med.
Mer information kan du få på vår hemsida sopf.se eller tel. 070-631 86 56.
Hör av dig snarast dock senast den 5 augusti.

 

Styrelsen

Sollerö Fiskevårdsområde
kallar till

ÅRSMÖTE
 

söndagen 5 sept. 2021 kl 15.00
i Gesunda bystuga.

 

Ärenden enligt stadgarna
 

Vi	bjuder	på	fika
 
 

Välkomna önskar Styrelsen

 
Bron klar i Mångberg!

 
 
 

Bron uppströms Mångbergsdammen 
är klar. Byalaget tackar alla som har 

bidragit till att bron är på plats.

Grattis till SM-guldet!
 
 

Efter	1,5	års	väntan	var	det	äntligen	dags	för	roddtävlingar	igen.
Nere i Örkelljunga arrangerades sprint-SM där de lovande ungdomarna
Jonna och Isak rodde hem SM-guldet i mixed dubbel!
Stort grattis till er och till alla ledare!

Apropå nytt världsrekord i tresteg.
 

I helgen satte en kvinnlig idrottare från Venezuela nytt världsrekord i To-
kyo-OS med ett hopp på hela 15.67 m. Det ryktas att Sollerö IF hade en duk-
tig	trestegshoppare	på	30-talet,	som	vann	DM-tävlingar	i	Falun.	Glädjen	var	
stor tills arrangörerna upptäckte (utan VAR-granskning!) att hopparen tog 4 
steg och inte 3!


