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Siljan Runt 11-12 september
Vi har fått tillstånd från Länsstyrelsen så 11-12 september
kommer ett småskaligt Siljan Runt - En motionsrunda på
cykel att genomföras med start och mål på Idrottsparken.

Vi kan erbjuda max 900 anmälda cyklister  per dag och i
skrivandets stund (läs igår) är det 711 deltagare på
lördagen och 76 på söndagen.

Trafiken
Från fredag 10 september till söndag 12 september
innebär det då att det är fler bilar i omlopp. Våra
parkeringsvakter med Gunnar Israelsson i spetsen lotsar er
i trafiken genom helgen för att det ska bli tryggt och säkert
på Båkkan.

OBS! Vi hoppas på ert överseende då korsning vid Missionshuset och vägar runt
Koopen vissa tider denna helg kan vara enkelriktade eller tillfälligt omskyltade.

Tack på förhand att ni respekterar och
följer dessa tillfälliga avvikelser!

Vi kan aldrig bli för många! :)
Hör av dig om du vill vara en del av den ideella kraften och delta i funktionärsstaben denna
helg. Siljan Runt-kommittén består av Helene Tjäder, Mäjt Iversen, Ove Granström och
Magnus Birkeholm. Eller mejla info@siljanrunt.se.

”I afton dans med Ingmar 
Nordström!”

Så stod det på löpsedlarna på 70- och 
80-talen. Ett av Sveriges populäraste 
dansband - Ingmar Nordströms – spe-
lade upp till dans flera Trettondagsaft-
nar i rad inför en fullsatt Solleröpark. I 
veckan som gick intervjuades Ingmar 
Nordström själv (nu 90 år) i radiopro-
grammet P4 Dans. 
Ingmar berättade då bl a om orkes-
terns sista turné 1991. Och han mindes 

speciellt spelningen på Sollerön. I pausen hade det kommit några kul-
lor upp till logen med folkdräkter för orkestermedlemmarna. ”Ett snabbt 
klädbyte och efter pausen spelade vi ”Gösta Gigolo” och ”Chanson d, 
Amour” och andra hits i maskläder. Det glömmer jag aldrig,” sade Ing-
mar. 
Kanske några flera som minns?

Pangstart på Bockjakten!
Tilldelningen var 18 råbockar för årets bockjakt på Sollerön. Och i år 
gick det vägen, ända in i kaklet, för jägarna. 
Redan efter några dagars jakt stod det klart att kvoten skulle uppfyllas. 



 
 
 

 

Öppettider:
Måndag - Fredag    

10.00 - 15.00 
Lunch serveras mellan  

11.00 -  14.00

 
 
 

AKTUELLT 
 v 35 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 

 1 - 14 september 2021

Onsdag  1/9  Pölsa/isterband, sås, potatis.
Torsdag  2/9    Köttbullar, makaroner. 
   Soppa, pannkakor m  
   sylt o grädde. 
Fredag     3/9   Schnitzel, klyftpotatis, 
   bea/aromsmör. 
   Dessert. 
    

Måndag  6/9  Falukorv, vita bönor i 
   tomatsås, potatis.
Tisdag  7/9  Kräftströmming, potatis-
   mos. 
Onsdag  8/9  Nasigoreng, Rhode island- 
   sås. 
Torsdag  9/9  Persiljejärpar, plommonsås,  
   potatis.
   Soppa, pannkakor m  
   sylt o grädde.
Fredag     10/9  Benfri kotlett, champinjon-
   sås, potatis.
   Dessert.
     
Måndag   13/9  Köttkorv, rotmos.   
Tisdag    14/9  Fläsk, bruna bönor, potatis.

    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 

FRUKTSODA Coop 1,5 l 
Pant tillkommer 2 kr.

FLER
KÖP 

SPARA
MER FÄRDIGRÄTTER Findus 

Frysta. Välj mellan olika sorter. 
340-400 g.  

4 för 

99:--

PASTA Barilla
Välj mellan olika sorter 
korta former.
500 g. Jfr-pris 16:--/kg.

8:-/st

8:--/st
+ pant

KAKOR Coop. 530 - 600 g
Olika sorter. Ord. pris 28:95/st

2 för 

45:--

FRYSTA Kräftor. Alla sorter.

25% 
   på ordn. 

pris

KRYDDOR i Småglas
Santa Maria. Gäller ej vaniljstång. 3 - 80 g.
Ordn. pris 27:95/st.

15:-/st

3 för 

15:--

CHOKLADBITAR Marabou
Olika sorter 37 - 60 g.
Ordn. pris 10:95/st.

KOM IHÅG!



 Sollerö  kyrka
 

öppen för att tända ett ljus 
eller be en bön

vardag   8.00-14.00  
helg  10.00-15.00

 
 

Tisdag 7 september
kl 12 - 13.30   SOPPLUNCH i Sollerö Prästgård
Möjlighet att få information om det kommande kyrkovalet. Välkomna.
 
 

Söndag 11 september
kl 18    Helgsmål ”After bike” i Lillkyrkan
 
 
 

Torsdag 17 september
kl 14    Upptaktsmöte för Prästgårdscaféet.
    Fikaservering.

Sollerö hembygdsförening

På plats i fäboden
Lördag 11 september kl 18.00 - 19.30 Vid brasan i Lundgården, Gesunda
Mats Wik berättar om Solleröns fäbodväsende. Kumm å fråg Mas umm ållt så 
innt du vet umm fäbudär! Parkera gärna vid ishockeyplan.
Söndag 12 september kl 12.00 
Fäbodvandring med Mats Wik som kunnig färdledare.
Å djetär su fia! (Och getterna ska följa med!) ”Vi prövar lite kulning också.” 
Samling vid ishockeyplan i Gesunda. Info 0739 - 566 410.

Har du för gamla sedlar?
Hembygdsföreningen har fått in en 500-kronorssedel. 
Det kostar 200 kr varje gång man vill växla in gamla 
sedlar. Finns det fler som har oanvändbara sedlar, så 
kan vi dela på avgiften. 
Kontakta Karin 0703 - 302 662

Sommarkyrkan lockade många besökare!
 
 
 

Mats Lafvas är belåten när han summerar Sommarkyrkan. 
”Vi hade öppet mellan 12 – 15 på vardagar 28/6 - 23/7. Antalet besökare 
uppgick till 314. Siffrorna från ifjol var 332 men då var öppettiderna längre. 
I början av sommaren kom besökarna mest från Sverige men allt eftersom 
tiden gick hittade även belgare, tyskar och engelsmän vägen till vår vackra 
kyrka. 
Mycket glädjande var att hela 18 frivilliga ställde upp som guider. 
Ett stort Tack till alla ideella krafter,” avslutar Mats. 

På lingonröda tuvor…

Det är inte bara i Småland som tu-
vorna lyser röda av lingon. Här i 
socknen blir det ett bra år för ling-
on igen. Ivriga plockare är redan 
igång. Andra säger att bären ska 
mogna lite till innan det är dags. Lingonsylt eller ”bermos” på Soldmål, är 
gott till b l a  blodpudding, raggmunk med fläsk, ”mjoksull” eller varför inte 
pröva till en liten fransk paté? Mmm….

”Resecentrum” förr i tiden!
 
 

Ångbåtsbryggan i Bengtsarvet var Solleröns ”Re-
secentrum” förr i tiden. Här anlöpte och avgick 
ångbåtarna med passagerare till Mora och över 
Siljan. Hit kom båttransporter med förnödenhet-
er för bygden. Häst och vagn tog sedan över och 

kämpade uppför den branta backen med varor för gårdarna i byarna. Salt sill 
från Gävle var en efterfrågad vara. Kanske det är därför som glödstekt sill 
fortfarande är så populär i bygden? 
 

Det är aktiviteter vid Ångbåtsbryggan även idag. Många fritidsbåtar ligger 
förtöjda i småbåtshamnen, motionspass/dans arrangeras och Bengtsarvets 
Byalags ideella krafter håller området i trim. Huset längst ut på bryggan 
restaurerades med hjälp av lokala sponsorer för ett antal år sedan. Där bor 
svalorna och där finns också en intressant utställning om sjöfartens betydel-
se på Siljan. Där kan du bl a läsa om båtarna Prins August och Engelbrekt.  
 

Värt ett besök. Ta med termosen och njut av en kopp kaffe till kluckandet av 
Siljans vatten.


