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Tisdagarna 7/9, 5/10 och 2/11       kl 12.00

KELINGLUNCH på STOLTGÅRDEN hösten 2021

Anmälan senast fredagar veckan innan till  
Stoltgården tel 0250 - 226 20 

Kom och sitt vid dukat bord och avnjut vällagad mat  
och umgås med trevliga ”kelingär”.  

Varmt välkomna!

Nu STARTAR SyQlan
onsdagen 8 september

kl 11.00 - 13.00
i Sollerö Prästgård

Rodd
Småbåtsroddarna kör på för fullt och kan
nu äntligen åka på tävlingar igen.
Kyrkbåtsroddarna tränar torsdagar kl.
18:00 och söndagar kl. 17:00 på Lerön -
kom och prova ro kyrkbåt!

Fotboll
Alla lag är igång för fullt med seriematcher.
Se längre ner för kommande två veckors
hemmamatcher.
I damseniorpremiären förra tisdagen vann
Sollerö IF med 7-0 över Vansbro!

Siljan Runt
Tillstånd från Länsstyrelsen har nu beviljats
och 11-12 september kommer Siljan Runt
att genomföras - dock i något mindre skala
och fördelat på två dagar.

Pink Gloves Boxing
16/8 är kl. 19:00 är sista gratis Prova-På-Pass
med Pink Gloves Boxing där tjejer är
välkomna att träna boxinspirerad träning i
grupp. Därefter startar höstterminen v. 34
där man kör två pass i veckan fram till jul.
Grym träning som passar alla nivåer.

Pant
29 augusti kl. 17-19
26 september kl. 15-17
kan man lämna in sin pant på Idrottsparken
Sollerön. Har ni pant som ni vill att vi
hämtar - mejla info@solleroif.se.

Äpplen
I samarbete med Mora
Musteri tar vi gärna emot era
överblivna äpplen vilket
genererar intäkter till
föreningen.

Besök vår hemsida www.solleroif.se för mer info om våra projekt med pant och äpplen.

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

Flickor Division 6 Grupp 1 Sollerö IF Öna SK Gul 2021-08-22 11:00

Flickor Division 2 Grupp 1 Sollerö IF Färnäs SK 2021-08-22 15:00

Division 4 Dam Norra Dalarna Sollerö IF IFK Våmhus /Älvdalens IF 2021-08-24 18:00

Idag den 16 augusti börjar Bockjakten!
 
 

En timme före solens uppgång i morse startade Bockjakten på Sollerön. 
Åtskilliga jägare satt uppkrupna i sina jakttorn och väntade in klockslaget. 
Solleröbladet har på nära håll kunnat följa förberedelser och utgång. De 
senaste åren har Solleröbladet inte väckts av något skott i gryningen. 
Hur jaktlyckan blev den här gången avslöjas i nästa nummer. 
Tills dess får du vara nyfiken.



 
 
 

 

Öppettider:
Måndag - Fredag    

10.00 - 15.00 
Lunch serveras mellan  

11.00 -  14.00

 
 
 

AKTUELLT 
 v 33 2021 Sollerön

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

 

Besök oss även på Facebook 

Stoltgårdens Mat & Cafe
Tel:0250-226 20
MATSEDEL 

 18 - 31 augusti 2021

Onsdag  18/8  Dillkött, potatis.
Torsdag  19/8    Lunchkorv, pepparrotsås,
   potatis. 
   Soppa, pannkakor m  
   sylt o grädde. 
Fredag     20/8   Asiatisk fläskfilé, klyft-
   potatis. 
   Dessert. 
    

Måndag  23/8  Köttfärssås, spagetti/potatis.
Tisdag  24/8  Salt sill, löksås, potatis. 
Onsdag  25/8  Kålpudding, sås, potatis. 
Torsdag  26/8  Pastagratäng.
   Soppa, pannkakor m  
   sylt o grädde.
Fredag     27/8  Baconlindad kycklingfilé,   
   ädelostsås, klyftpotatis/ris.
   Dessert.
     
Måndag   30/8  Mustig korvgryta m 
   rotfrukter, potatis.   
Tisdag    31/8  Panerad fisk, spenat-
   stuvning, potatis.

KEX Belvita
Välj mellan olika sorter.
300 g. Jfr-pris 66:67/kg.

    Sockenkontoret              
öppet 

bemannat mån. - tors. 

kl 10.00 - 14.00.
 

Du som vill var med i bemanningen 
maila till info@solleron.se och boka in 

dig på de tider som passar dig, eller ring 
0250-225 48.

VÄLKOMMEN 
till gemenskapen som finns på 
Sockenkontoret på Sollerön.

Vi behöver bli fler som hjälper 
våra besökare.

www.solleron.se
info@solleron.se

 
 
 

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!

kallar till
ÅRSMÖTE

 

söndagen den 5 september 2021 
kl 15.00 i Gesunda bystuga

Ärenden enligt stadgarna
 

Vi bjuder på fika

Välkomna
önskar Styrelsen

Sollerö  
Fiskevårds-

område

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

MEDLEMcoop 

20:-/st

22:90/st

CHOKLADDRYCKSPULVER Oboy.
700 g. Jfr-pris 32:71/kg.

29:90/st

KÖTTBULLAR Sverige/Coop 
Frysta. 450 g.  Jfr--pris 66:64/kg.

36:90/st

TORSKFILÉ Coop
Fryst. 400 g. Jfr-pris 92:25/kg.

Latin: Gadus morhua. TOALETTPAPPER 24-PACK Coop
2747 g. Jfr-pris 18:17/kg.

49:90/st

10:-/st

LÄSK Pepsi/Zingo/7up/Pommac
Välj mellan olika sorter. 
140 - 150 cl.
 Jfr-pris 6:67-7:14/liter.
Pant tillkommer.

109:-/kg49:90/kg

CHEDDAR Kvibille
32 %. Välj mellan olika sorter. 
ca 500-1400 g.

OST - FAMILJEFAVORITER Arla.
I bit. Välj mellan olika sorter. 
ca 375 - 1200 g.



 Sollerö  kyrka
 

öppen för att tända ett ljus 
eller be en bön

vardag   8.00-14.00  
helg  10.00-15.00

 

Lördag 28 augusti   DROP-IN DOP i Sollerö kyrka
kl 10-00 - 14,30  Anmäl dig på hemsidan 
    svenskakyrkan.se/mora
Präst och musiker finns på plats under dagen, efter dopet bjuder vi dopfamil-
jen på liten picknickpåse.
 
 

Söndag 29 augusti
kl 15    FRILUFTSGUDSTJÄNST Malibambo
kl 14.00 vandring från Rossberg till Malibambo
 

Tisdag 7 september
kl 12 - 13.30   SOPPLUNCH i Sollerö Prästgård
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.
 

Sollerö hembygdsförening

 

Lördag 21 augusti kl 15.00

ALLSÅNG
 

på hembygdsgården Bengtsarvsvägen 17, Sollerön
 med

Trevliga trion
 
 

Frivillig kollekt kontant eller Swish.
Både musik och kaffeservering är utomhus.

 Arrangörer: Sollerö hembygdsförening och  

Välkomna!!!
Info:Sylvia 073 - 956 64 10

Intresset ökar för www.solleron.se
 

När bemannade turistbyråer läggs ned blir nätet kanalen där turister söker 
information. Trafiken ökar. 
Allt fler besöker Sockenföreningens hemsida och vi ser att man använder 
mobilen mer än datorn. Under ”Hemestern” är ökningen i juli 30% högre 
än i juni. 
De flesta söker efter ”sevärdheter” och ”saker att göra”. 

”Vandra ”Kulturstigen i Klikten på hemsidan!

 
 
 
 

För att möta nyfikenheten från besökare och få fler att upptäcka socknens se-
värdheter är nu  Kulturstigen ”paketerad” på nätet. Du kan ”vandra”digitalt. 
Börja med en fika på Hembygdsgården och ”gå i mål” vid naturreservatet 
Agnmyren. Sevärdheterna längs stigen finns beskrivna i text och vill du veta 
mer finns hänvisning till länkar. En vandring i Klikten ger dig naturen, kultu-
ren och historien på en och samma gång.

Loppis, Loppis, Loppis, överallt Loppis!
 
 
 

Det är inte bara kantarellerna som växer så ”det knakar.” Antalet Loppis 
växer också som svampar ur jorden. Second Hand, återbruk och hållbarhet 
ligger i tiden. I alla byar på Sollerön, i Gesunda och Ryssa syns Loppisskyl-
tar lite varstans och på Solleröns Anslagstavla vimlar det av Loppis-tips. 
Passa på och gör en runda. Kanske du kan göra några fynd! 



Välkommen till vår 
BUTIK  

Sundsvägen 22 

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

samt hjortronsylt.
Lekplats   Kaffe   Glass

 

www.sollerojordgubbar.se
 

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

Följ oss på Facebook och Instagram.

Cykelträning för barn!
 
 
 
 

Sollerön har en stark cykeltradition. 
För några år sedan samarbetade Cykelklub-
ben CK Soldi med kollegan CK Parr i Mora 
och arrangerade cykelträning för barn. Sedan 
kom pandemin och träningen gjorde uppehåll. 
Nu i sommar är CK Soldi igång igen. En gång i veckan kl. 18.00 samlas cy-
kelintresserade barn mellan 7 och 12 år framför kyrkan för ett träningspass. 
Solleröbladet frågade en av initiativtagarna Peter Resar om träningen. ”Vi 
är tre ledare och som mest har det varit 17 barn på träningarna. De får träna 
i mindre grupper och bland annat lära sig teknik, balans och att åka i backe. 
Vi kör stafetter och det är mycket lek i träningen. Vi varierar rutterna,” säger 
Peter. ”Alla kan vara med oavsett cykelmodell. Det som är obligatoriskt är 
hjälm, cykel och vattenflaska. 
Träningen kommer att fortsätta under hösten,” avslutar Peter.

                 Finns det kräftor norr om Dalälven?
 

Det gamla talesättet att ”kräftor, grevar och ekar inte går norr om Dalälven” 
är en villfarelse. Det fanns grevar i Medelpad på 1600-talet, det finns ekar i 
Norrland, men deras midjemått är smalare än söderöver. Och det finns kräf-
tor norr om Dalälven! 
Nu i augusti sörplas det friskt i slott och koja. Kyl-och frysdiskarna i Koopen 
dignar av de läckra skaldjuren från Vättern i Småland, Turkiet, Kina och 
Louisiana. Men man behöver inte handla i Koopen för att komma över kräf-
tor. Man kan fiska själv i Siljan (om man har fiskerätt/kort). Solleröbladet 
har hört att det fiskades stora mängder i Leksand i fjol och att det är riklig 
kräftförekomst i Orsälven nedanför Mora Lasarett. De finns säkert på flera 
håll.
Lite kuriosa: Den första kräftskivan i Sverige anordnades av Erik XIV år 
1562.

93 mördarsniglar bort-
plockade från Båkkan - 

hur gör du Ove Eriksson?

Sockenföreningen informerar!
 

Vi hälsar alla varmt välkomna tillbaka efter semestern eller önskar fortsatt 
skön Hemester. 
Sockenföreningen fungerar som ett nav för socknens utveckling i Gesunda, 
Ryssa och Sollerön. En satsning som berör alla sockenbor är att hålla Sock-
enhuset i gott skick för bibliotek, möteslokaler och hyresgäster. 
Tillsammans med Hembygdsföreningen delar vi ut vindpengar till förening-
ar för investeringar och projekt. Hittills i år har stöd getts till Ryssa kapell, 
brygga i Stunisvejk, kyrkbåt upå Båkkam, Sockenhuset, nystart golfbanan, 
strandstigen runt Sollerön och skjutbanan i Gesunda. 
Mycket glädjande är att allt fler besöker hemsidan. Det ökade intresset för 
sevärdheter gör att vi nu satsar på att göra natur-/kulturplatser mer tillgäng-
liga för ortsbor och besökare. Mer om detta i kommande nummer. 
Välkommen att engagera dig i Sockenföreningen du också. www.solleron.se. 


