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laget, vi vill expandera lokalt och då passar Sollerön bra in,” säger en glad 
Daniel Frost när Solleröbladet träffar honom på kontoret vid Örjastäppan. 
 
 

Sockenföreningen, som äger Sollerö Petroleum AB, är mycket nöjda med 
leverantörsbytet. ”Det känns bra med en ännu mer lokal leverantör,” säger 
Staffan Bond, Sockenföreningens ordförande. ”Också tryggt med mycket 
erfarenhet och kunnande hos Oljeorder. Det blir en nystart för Sollerö- 
macken. Utvecklingen är positiv och macken ska bli ännu bättre.”
 
 

Oljeorder AB driver stationer i Linsell och Lillhärdal i Härjedalen samt 
Idre Fjäll, Våmhus och Älvdalen. Det senaste tillskottet är Lofsdalen. ”Nu 
väntar vi på bygglov i Venjan,” säger Daniel Frost. ”Vi är lyhörda och 
lyssnar på kunderna. Att vara lokal är därför viktigt för oss. Sollerömacken 
kommer att fortsätta att heta Sollerömacken. Utvecklingen visar att kun-
derna uppskattar att tanka lokalt. 
 
 

Det första vi gör är att asfaltera. Så småningom kommer en elektronisk 
prisskylt att sättas upp och under nästa år installeras en ny pump. Vi kom-
mer att ansvara för driften, skötseln och leveranser. 
 
 

Invigning kommer att ske framöver när allt har kommit på plats och det 
meddelas i Solleröbladet,” avslutar Daniel.

Sollerömacken byter leverantör!
 

Den 1 oktober tar Oljeorder AB i Mora över 
leverans- och driftsansvar för Sollerö- mack-
en. 
 

Oljeorder AB är ett familjeföretag som varit i 
oljebranschen under flera generationer. Nu är 
det bröderna Daniel och Magnus Frost som 
har tagit över verksamheten efter far Lars och 
farfar Tore. ”Det finns mycket erfarenhet i bo-



 
 
 

 

Öppettider:
Måndag - Fredag    

10.00 - 15.00 
Lunch serveras mellan  

11.00 -  14.00

 
 
 

AKTUELLT 
 v 37 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 

 15 - 28 september 2021

Onsdag  15/9  Köttgryta/levergryta,  
   potatis.
Torsdag  16/9    Chili con Carne. 
   Soppa, pannkakor m  
   sylt o grädde. 
Fredag     17/9   Köttfärslimpa, gräddsås,   
   potatis. 
   Dessert. 
    

Måndag  20/9  Fylld lunchkorv, potatismos.
Tisdag  21/9  Rödspätta, remouladsås,
   potatis. 
Onsdag  22/9  Kålpudding, sås, potatis. 
Torsdag  23/9  Gräddstuvad pytt i panna.  
   Soppa, pannkakor m  
   sylt o grädde.
Fredag     24/9  Skinkstek, äppelsås, potatis.
   Dessert.
     
Måndag   27/9  Oxbringa, pepparrotssås,   
   potatis.   
Tisdag    28/9  Ungskokt fiskfilé, äggsås,   
   potatis.

    Sockenkontoret              
    öppet måndag-torsdag 

kl 10.00 - 14.00.
 

Vi behöver bli fler som bemannar kon-
toret. KOM IN för ETT BESÖK så 

berättar vi vad man kan hjälpa till med. 
VÄLKOMMEN 

www.solleron.se, info@solleron.se
Telefon 0250 - 225 48

 
 
 

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!

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

FLER
KÖP 

SPARA
MER

2 för 

30:--

PASTA
Zeta 
Välj mellan olika 
sorter. 400 g.
Jfr-pris 37:50 kg  

49:90/kg

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

15:-/st

BLOMKÅL Sverige/Coop. 
Klass 1. Förpackad.  600 g
Jfr-pris 25:--/kg

VECKANS VEGO

59:90/kg

MAX 2 ST/HUSHÅLL
FLÄSKYTTERFILÉ
Sverige/Nybergs Deli.
Färsk i bit. Ca 1 kg.

25:--/st

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

BJÖRKVED I SÄCK
FSC. Ca 15 kg/40 liter.

Ord.pris 79:--/st.

2 för 

119:--

15:-/kg

ÄPPLE Royal Gala  
Italien/Spanien/Coop

MEDLEMcoop 
10:--/st

FRUKT-/BÄRDRYCK
Kiviks Musteri.
Välj mellan olika sorter. 
1,5 liter. Jfr-pris 6:67/liter.

2021-09-07

1

Sensitivity: Internal

Solön Golfklubb
firar 1 år!

Nu ska vi fira att vår fina golfklubb 
fyller 1 år!

LLöörrddaagg  1188  SSeepptteemmbbeerr  22002211
0088..0000  –– 1122..0000  

Gratis spel på banan, vänder sig till dig 
som inte är medlem men är nyfiken på 

banan. 
Kaffe & Frukost macka till 

självkostnadspris
1155..0000  

Scramble Tävling med shootgun start.
Fullvärdiga, distans, årsgreenfee, junior 

medlemmar är välkomna.
Ni blir indelade i lag av 

tävlingsledningen.

Pizza Slize och Dryck till 
självkostnadspris säljes efter tävlingen

Anmälan till info@solongolfklubb.se



 
Sollerö  kyrka

 

öppen för att tända ett ljus 
eller be en bön

vardag   8.00-14.00  
helg  10.00-15.00

Onsdag 15 september
kl 09.00 - 11.00  GUBBFRUKOST i Sollerö Prästgård
 

Torsdag 23 september
kl 11.00 - 13.00  Sy-Qlan i Sollerö Prästgård
Onsdag 29 september
kl 09.00 - 11.00  GUBBFRUKOST i Sollerö Prästgård
 
 
 

Boktipsarkväll på biblioteket!
Välkommen till en trevlig kväll med boktips i fokus.  
Personal från Mora Bibliotek är på plats med sina  
favoritböcker, fika och redo för boksamtal.  
Ta gärna med dig egna böcker att tipsa om!
Det är drop in, så kom och gå som du vill.

 
Sollerö bibliotek 

måndag 20 september kl. 17-18. 

Behöver du vägledning i din digitala vardag?
Digital delaktighet är ett projekt inom Mora kommuns hållbara idéer och vill 
hjälpa dig att bli mer digital. Hos oss kan du bland annat få hjälp med:
• Frågor om din smartphone, surfplatta eller dator
• Frågor om sociala medier
• Källkritik och informationssökning
• E-tjänster  

Kom till Sollerö bibliotek och ställ dina frågor 
måndag 20 september kl. 14-17. 

 

ÖPPET HUS
med FISKE i GÅSTJÄRN

 
 
 
 

SOLLERÖ FISKEVÅRDSOMRÅDE bjuder in till Öppet hus
Lördagen den 18/9 och söndagen 19/9

Från kl. 11.00 till 16.00
Vi bjuder på fika!

Du fiskar själv och betalar 50 kr/fisk, kontant eller Swish.
Grillen är tänd för medhavd grillning.

Det är skyltat från Siljansnäsvägen vid Mångbro.
VÄLKOMMEN!

 

Med anledning av rådande Covid-19 situation.
Tänk på att hålla avstånd.

 

Kyrkoval 2021
6-19 september är det val till Kyrkomötet, Siftsfullmäktige 
i Västerås stift och Kyrkofullmäktige i Mora församling. 

Här finns information om hur, var och när du kan lämna din röst.
 

Vallokaler på valdagen den 19 september 2021
Sollerön, Prästgården, kl 9-11, 17-20 
Mora, Andreasgården, kl 9-11, 14-20

Noret, Noretskolan, kl 9-11, 14-20

Projektet med blästerugn fram-
skrider
På hembygdsgården syns fyra grånade ”vi-
kingar” allt oftare. Det spännande projektet 
med ugnsbygge för att producera järn som 
vikingarna gjorde kommer allt närmare sin 
premiär. Kenneth Broqvist berättar: ”Arbe-
tet fortgår. Vi ligger något efter tidsschemat 
men nu är ugnen färdigmurad med eldfast 
tegel i 3 stenars höjd. Bälgen är införskaf-
fad. Nästa steg är att göra en proveldning 
under den närmaste månaden. Vi hör av oss 
när själva premiären blir av. Då kommer det 
att slå gnistor i höstmörkret,” säger Kenneth 
och hans kompisar.



@aterbruketklippen
@coop_solleron
@gaiaarkitektur
@moraforsamling
@morakommun

Vi ses utanför Coop, 
Återbruket Klippen 
och Prästgården!

SOLLERÖN

Sista testet i Odla Torg:

VÄLKOMMEN

• Närproducerat 
• Lokalt hantverk
• Loppislador
• Foodtrucks & fika

25 LÖRDAG
SEPTEMBER 

SKÖRDEFEST

10-14

Har du skördat/hantverkat något och vill ställa upp ett bord ta 
kontakt med Sara Halvarsson 072-526 06 83.

Sedan april 2020 har BID-projektet arbetat med frågan: På vilket sätt kan vi 
göra Sollerön till en ännu attraktivare plats? I projektet har ett betydande 
antal aktörer varit representerade. Båkkan har varit i fokus. Vi har under-
säkt frågor som handlat om tillgänglighet säkerhet, utbud, och fysisk ge-
staltning. Under arbetets gång identifierade vi  behovet av sakkunniga och 
samfinansierade GAIA arkitetur att hjälpa oss att reda i frågorna. GAIA´s 
arbete är sammanfattat och utställt i Sockenhusets entré.
 

Projektet ODLA TORG är en följd av detta. Arkitektur och Designcentrum 
beviljade medel att under sommaren arbeta med att tillfälligt förändra någ-
ra platsers funktion. Tanken är att det ger ett bra underlag för att kunna ta 
ställning till mer permanenta förändringar. Den 25 september utförs det 
sista testet i form av en skördefest. Nya ytor kommer testas. Testerna är 
bl.a. till för att besökare ska kunna uppleva förändring och bidra med sina 
tankar om upplevelsen.
 

Så, bidra gärna med dina tankar! Kanske har du redan varit på plats vid 
något av de tidigare tillfällena? Du kan mejla till odlatorg@gmail.com eller 
muntligt till projektfolket på plats den 25:e september.

ÅTERBRUKSTORGET
Platsen kan utvecklas vidare till ett torg och omsluts av återbrukade 
timmerhus/häckar eller staket. Attraktioner som Återbruket Klippen 
och en cykelverkstad öppnar upp sig mot torget. Bekvämligheter som 
sittplatser, cykelställ, vind/solskydd och belysning gör torget 
välkomnande. Torget förändras över tid genom en tillfällig scen, 
stolar som ställs ut, foodtrucks, plantmarknad och belysning. 

KYRKPLATSEN
Sollerö kyrka kan bli en besöksplats längs den förbipasserande 
pilgrimsleden.  Platsen framför kyrkan kan få tillägg i form av små 
gårdsformationer, kyrkstallar,  där besökaren leds in genom en 
sekvens av rum. De enkla trähusen kan exempelvis användas för 
uppsättningar av barnaktiviteter, skådespel, julmarknad eller enkla 
övernattningsbostäder.  

PRÄSTTRÄDGÅREN
Prästträdgårdens ursprungliga gårdskvaliteter kan återtas genom 
återuppförande av de byggnader som tidigare funnits på platsen. 
Ett bildningscentrum och en handelsträdgård kan etableras t ex 
med inriktning på hållbar lokal produktion. I de återuppförda 
flyglarna ryms studenboende i terminerna och vandrarhem i 
semestertider. Handelsträdgårdens växthus är också ett café och 
studielokal. Platsen utvecklas vidare till en samlande trädgård för 
olika åldrar och  öppnas upp som en aktiv plats mot Bygatan. 

TRÄDGÅRDSCAFEÉT 
Med framtida förändrade resvanor och nya 
parkeringar kan Koopen återetablera sin forna 
trädgård och öppna upp ett lummigt café. 
På denna sida sker paketutlämning.

PARKERINGSKILEN
En ny parkering kan förstärka trafiksäkerheten, 
ge utrymme till ett torg  och ge parkeringsplatser 
i  skuggan.

UTESPORT
Idrottshallen öppnas upp mot Soldvägen och 
entréplatsen gestaltas så att lek och sport kan 
flytta ut. Utepingis och motionscyklar.

PARKERING 
Extraparkering när många besöker bykärnan. 

SKOLTRÄDGÅRDEN
Skolgården kan utvecklas till en trädgård för lek och 
odling. Platsen ramas in av ätbara buskar och träd och 
får tydliga entréer mot Sollerötorget, kyrkan och 
idrottshallen. En tryggare lösning för hämtning/lämning 
utvecklas mot Daniel Jonssons väg. 

CERMONIPLATS
ELDPLATS
VÄNTAN

ENTRÉ
IDROTTSHALL

BYPARKEN 
En gemensamt förvaltad park kan ta form i 
bykärnaans mitt och koppla samman öst och väst. 
Entéer och korsande promenadstigar knyter platsen 
till angränsande attraktioner. Här kan över tid 
aktiviteter som boule, fotboll eller skateboard ta plats 
efter Solleröbornas intresse. 

SOLLERÖ KYRKOGÅRD
Kyrkogården förstärks som en plats för andlig ro. 
Sittplatser tillkommer och rumsskapande växtlighet. 
Planteringen utvecklas för att bidra till ökad biologisk 
mångfald. Vägarna och entréerna in till kyrkogården 
förstärks som strövområden för eftertanke.

GÅRDSTUN 
Tillkommande bostäder kan befolka bykärnan och bilda 
gårdar som i sin tur formar gaturum och platser. Så har 
byarna växt fram i trakten. Husen byggs med lokat 
plockhugget virke eller flyttade befintliga timmerhus.  
De tillkommande bostäderna möjliggör för unga och 
äldre att bo kvar på ön. 

SOCKENTORGET 
Torget tar form genom markbeläggning och  
tillkommande bodhus. Entrén till den nyöppnade 
ungdomsgården vänder sig hit och aktiviteter från 
Sockenhusest flyttar ut på torget. Här spelas 
lokalproducerad musik till pingisturneringen.

SOLLERÖTORGET
Platsen kan göras om från parkeringsplats till torg med grönska, 
vistelseplatser och event.
Koopenbyggnadens historiska charm kan lyftas fram och vyer och 
vägar till Prästgården och Kyrkan förstärkas.
Koopen, skolan och Prästgården öppnar alla upp sig mot torget och 
samuttnyttjar rummet. Exemplevis kan en glasslucka, soltrappa och 
lekskulpturer tillkomma. 
Torget utvecklas över tid och säsonger genom marknadsbord, 
festpaviljong, uteservering och belysning. 

LOGISTIKPLATSEN 
Platsen kan omslutas av häckar eller staket och effektiviseras för 
inlast, parkering och återvinning. Entréer till Återbrukstorget 
markeras. 

SOLLERÖ BYGATA
Soldvägen kan omvandlas till bygata och hastigheten anpassas för 
gående. Gaturummet förstärks genom häckar och staket. Äppelallén 
förlängs och blir identitetsskapande. Vägar mellan viktiga byggnader 
och platser förstärks genom utsmyckning av markbeläggning. 

Visionsbilden finns uppsatt vid entréen till Koopen.



Ny vägbeläggning!
 
 
 
 
 
 

Under året har en ”make over” skett 
av vissa vägar på Sollerön. 
Nu kom turen till infartsvägen från 
Sundsvägen till Utanmyra, på Kulår-
avägen vid Rullbodarna samt Bråmå-
bovägen från Solris till Bråmåbo. 
På vägavsnitten har det lagts oljegrus. 

Har du sett en igelkott i sommar?
Glädjande nog har några observationer gjorts av 
vårt lilla urtidsdjur. Igelkottar har varit synliga i bl 
a Gruddbo och Bråmåbo. I Utanmyra mot Norby 
finns t o m ett trafikmärke med ”Varning för igel-
kott.” Trafiken skördar tyvärr många igelkottar så 
det är en anledning för oss alla att lätta på gasen 
(40) och köra försiktigt. Andra fiender för igel-
kotten är grävling, skator och robotgräsklippare. 
Har du sett någon igelkott i sommar. Mejla gärna 
info@solleron.se och berätta eller ring Socken-
kontoret 0250 225 48.

Malibambo. Malins kyrka i storskogen.
För 14 dagar sedan hade kyrkan Friluftsgudstjänst i Malibambo, ca 3 km väs-
ter om Rossbergs fäbod. För dig som aldrig har varit vid Malibambo – gör ett 
besök och känn historiens vingslag. 
Enligt sägnen flydde alla Solleröbor undan Digerdöden – 1300-talets pande-
mi – västerut. 
Så gjorde också Malin. I närheten av Rossbergs fäbod fann hon ett kors på 
marken. Hon stannade då kvar på lägerplatsen för att vårda de sjuka och dö-
ende men blev själv smittad och dog. Malin sägs ligga begravd invid en stor 
sten. Den stenen utgör idag gudstjänstplatsen  Malibambo, som ligger i en 
vacker tallskog. Där finns ett altare samt en klocka som det rings i vid guds-
tjänst. En grusad, slingrande stig på 300 m leder från Selenvägen in till Ma-
libambo.
I närheten finns slogbod, eldplats och lite längre bort vid Siljansleden en över-
nattningsstuga med källa.
I Lillkyrkan, den ursprungliga sakristian i Sollerö Kyrka, finns en vacker 
träskulptur av Malin gjord av konstnären och skulptören Stefan Hedström, 
sommarboende i Ryssa.
Mer om Malibambo och Malinlegenden finns att läsa i Sool-Öen från 1974, 
1993, 1994, 1999, 2004, 2005, 2010 och 2021.

Sollerö
Pensionärsförening

1967

Nu försöker vi att starta upp aktiviteterna för våra medlemmar och hoppas 
att läget blir mer normalt. 

Boulen pågår varje måndag kl 10.00 i Kulåra september månad ut sedan flyttar vi till Vinäs.
Gymnastiken startar de 15 september kl. 13.30 på Solleröparken. (Ny Lokal)
Bingon startar den 21 september kl.15.00 i Sockenhuset OBS! Medtag egen kopp. 
Fikastunden startar på Stoltgården den 27 september kl 13.00

Våra luncher i Stoltgården startar den 28 september kl. 12.00 Anmälan sker senast 
23 september till Birgitta Sahr Tel 070-2833620 eller mail till sara.sahr@hotmail.com

Trivselträff den 23 september med Roger Zakrisson. OBS! Medtag egen kopp. Vi kommer 
även att informera om framtida resor och aktiviteter

Mer information finns på Hemsidan, och i Coopen. 
Adressen till Hemsidan är sopf.se

Vi hälsar alla gamla och alla nya medlemmar hjärtligt välkomna. 

Syrelsen

SOLLERÖ PENSIONÄRSFÖRENING

Boka kalaslokal för november och december!
 
 

Snart ljuder de sista hammarslagen i serveringsköket i Sockenhuset. 
Behöver du kalaslokal för att fira något i november och december?

Boka Lärkasalen på info@solleron.se eller ring 0250 – 225 48.  Välkom-

Sevärdheter lockar till klick på www.solleron.se 
 
 
 
 

Du kunde tidigare läsa om att antalet besökare till Sockenföreningens hem-
sida ökade markant under juli. Och att det var ”sevärdheter” som man sökte 
efter. Statistiken visar att klicken avtog men fortfarande var kvar på en hög 
nivå under augusti. ”Sevärdheter” är det som turister vill veta mer om. Och vi 
har ju många sevärdheter att erbjuda. 

Vägguppen har ”trollats bort”. 

Teliamasten i gång eller inte?
 
 

Svaret är, vi vet inte. Solleröbladet har sökt Telia utan framgång. 
Vi håller tummarna att det märks när den är i gång.

Styrelsen


