
Solleröbladet

Årgång nr 25      Ansvarig utgivare: Sollerö Sockenförening

Annonsblad för Sollerön, Gesunda och Ryssa 

  Nr 19 v.41 - 42 2021    *    0729-119 399      

  Nästa nr av Solleröbladet utkommer 26 okt. 2021 
manusstopp lördag 23 okt. 2021 kl 12.00. maila till hefo@telia.com

 
Sollerö Petroleum AB 

informerar:
 
 
 

En väl fungerande mack
blir nu ännu bättre.

Från och med den 1 oktober är det Ess Oljeorder Bränsle AB som hand-
har skötsel och drift av Sollerömacken. Oljeorder är ett lokalt baserat 
företag med lång erfarenhet i branschen och vi hoppas genom bytet att 
service och tillsyn skall förbättras.
 
 

Upprustning av macken kommer att ske successivt under hösten. Bland 
annat kommer ny prisskylt sättas upp närmare Sundsvägen. Uppsättning-
en har dock försenats på grund av den halvledarbrist som råder i världen.
 
 

Ingen har väl dock kunnat undgå att märka hur mycket lättare det är att 
åka in till macken på den nyasfalterade ytan.
 
 

Vad gäller det drivmedel som säljs är det ingen skillnad mot tidigare. Det 
är E10, 95 oktanig bensin, och diesel som levereras i pumparna.
 
 

Den nya kortläsaren innebär en del förändringar. En del gamla kort fung-
erar inte längre, bl.a Dalvikskort och Agrolkort. Alla kort anslutna till 
Visa och Mastercard fungerar som vanligt. Det är också möjligt att vända 
sig till Oljeorders kontor på Dössjonsvägen 21 i Mora och ansöka om ett 
privat- eller ett företagskort.
Oljeorder har telefon 020 - 420 420

Sollerö Petroleum AB

Hälsningar från valberedningen:
Medlemmar se hit! �� ��

Sollerö IFs valberedning vill gärna ha era förslag på styrelsemedlemmar redan nu. Eller har ni
frågor om vårt arbete eller nyken på hur det skulle vara att sitta i antingen huvudstyrelsen eller
valberedningen maila oss gärna på valberedning@solleroif.se.

Hälsningar från Valberedningen

Vi fyller 100 år!
2022 fyller Sollerö IF 100 år och vi kommer under resten av detta år att planera hur vi ska ra
detta under hela nästa år.

Vill du delta i arbetsgruppen “SIF 100 år” - hör av dig till kansliet via e-post.

Lerön
Efter noga övervägande och med hjälp av
stora bidrag från Allmänna Arvsfonden och
RF SISU-Dalarna, kan vi glädjande nu
informera att vi kommer starta ett projekt på
vår anläggning på Lerön som innebär
tryggare idrottsmiljö för våra aktiva! :)

Detta i form av omklädningsrum och WC
separat för tjejer och killar istället för dagens
gemensamma omklädningsrum och utedass.

Skidorna drar
igång!
Idag 11 oktober startar
Skidorna sin verksamhet
för säsongen.
Du hittar info och kalender på vår hemsida.

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 41 2021 Sollerön

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

 

Besök oss även på Facebook 

Stoltgårdens Mat & Café
Tel:0250-226 20
MATSEDEL 

 13 - 26 okt. 2021

Onsdag  13/10  Kycklinggryta m curry,  
   ris/potatis
Torsdag  14/10    Köttbullar, stuvade  
   makaroner
   Soppa, pannkakor m  
   sylt o grädde. 
Fredag     15/10   Benfri kotlett, paprikasås,   
   potatisgratäng. 
   Dessert. 
    

Måndag  18/10  Korvgryta, ris/potatis.
Tisdag  19/10  Kräftströmming/stekt
    strömming, potatismos. 
Onsdag	 	20/10		 Viltfärsbiffar,	rosmarinsås,	
   potatis. 
Torsdag  21/10  Pytt i panna m stekt ägg.  
   Soppa, pannkakor m  
   sylt o grädde.
Fredag     22/10  Ugnsgratinerad kassler m
   ananas, sås, ris/potatis.
   Dessert.
     
Måndag  25/10  Köttkorv, rotmos.   
Tisdag		 	26/10		 Panerad	fisk,	spenat- 
   stuvning, potatis.

    Sockenkontoret              
    öppet måndag-torsdag 

kl 10.00 - 14.00.
 

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

MEDLEMcoop 

Var finns DU/NI?
 

Vi på Stoltgårdens mat och café be-
höver medhjälpare som kan hoppa in 
med kort varsel vid sjukdom och ev. 
planerad ledighet.
 

Ambitiös, ärlig över 20 år och själv-
gående.
 

Erfarenhet av kök och städ är ett plus.
 

Vid intresse ring till oss  
tel. 0250-226 20

 
 

Hälsningar Ingela och Bodil
 

Stoltgårdens Mat & Café

20:--/st

KYCKLINGDETALJER
Sverige/Coop. Fryst.
Välj mellan kyckling- 
ben o kycklingklub-
bor. 1000 g.

FLER
KÖP 

SPARA
MER

MEDLEM

coop 

2 för 

15:--

MORÖTTER Sverige/Coop
Klass 1. 1 kg. Jfr-pris 7:50/kg

GODISPÅSAR
Fazer. Välj mellan olika sorters 
Dumle, Kinasnacks och 
Marianne. 135-220 g. Jfr-pris 
90:91-148:15/kg.

2 för 

40:--

VECKANS 
GRÖNA KLIPP

8:90/st BROCCOLI
Spanien/Coop
Klass 1. 250 g. 
Jfr-pris 35:60/kg.

15:-/st

ÄGG 10-PACK Sverige/Coop
Stl L. Från frigående höns inomhus.
Jfr-pris 1:50/st

39:90/st

KEXCHOKLAD Cloetta
480 g. Ordn. pris 55:95.

2 för 

25:--

LÄSK 
Pepsi/Zingo/7up/
Pommac.
Välj mellan olika sorter. 
140-150 cl
Jfr-pris 8:33-8:93 liter. 
Pant tillkommer.

VICKS 
TripleAction 
Välj mellan olika sorter.
72 g. Ord.pris 19:50.

2 för 

28:--

 

Litet ÖPPET HUS
 
 

Måndagen den 18 oktober 
mellan 10.00 - 14.00
 bjuder vi in till ett 

litet Öppet Hus 
på Sockenkontoret.

 
 

Vi fikar och pratar om vad vi 
kan hjälpa till med på 

Sockenkontoret.

VÄLKOMMEN!



 
Välkommen till 
Sollerö  kyrka

 

Onsdag 13 oktober
kl 09.00 - 11.00  GUBBFRUKOST i Sollerö Prästgård
 

Onsdag 20 oktober
kl 11.00 - 13.00  Sy-Qlan i Sollerö Prästgård
 

Torsdag 21 oktober
kl 14.00 - 16.00  PRÄSTGÅRDSKAFÉ i Sollerö Prästgård
Söndag 24 oktober
kl 18.00 - 19.00  GUDSTJÄNST i Sollerö kyrka
 

Torsdag 28 oktober
kl 18.30 - 20.00  KONSERT FÖR VÄRLDENS BARN
    med Kulturskolan Miranda i Sollerö kyrka 

INFORMATION FRÅN NODAVA 
och MORA KOMMUN

Vid		provtagning	har	påträffats	bakterier	på	både	Sollerön	och	Gesunda,	vi	
vet i dagsläget inte om dessa kommer från samma felkälla. Bakterierna som 
har	påträffats	är	i	låga	halter	och	i	sig	är	de	inte	farliga,	dock	så	kan	de	visa	
på att ledningsnätet innehåller ämnen som kan orsaka sjukdom. Vi har därför 
i samråd med Miljökontoret i Mora gått ut med en kokningsrekommenda-
tion	för	att	inte	äventyra	hälsan	för	boende	i	Sollerön	och	Gesunda.
 

Vi söker felkälla samtidigt som vi åtgärdar eventuella felkällor där vi ser 
risk att problemen kan ha uppstått. Att rengöra reservoarerna är en del i det. 
Vi	tar	prover	på	flera	platser	i	ledningsnätet	och	det	är	inte	bara	vid	reser-
voarerna	som	bakterierna	finns,	varför	vi	inte	kan	utesluta	att	felkällan	finns	
någonstans i ledningsnätet. Ledningsnätet har en komplex uppbyggnad och 
vattnet	kan	ta	flera	vägar	så	det	försvårar	felsökningen.	
 

Vi tar dagligen nya vattenprover och utökar antalet provplatser för att av-
gränsa området för var problemen uppstått. Dock så tar det två dagar innan 
vi får svar på inskickade prover (eftersom bakteriekulturerna måste växa 
till sig för att kunna fastställa dem) och det tar därför tid innan vi kan göra 
åtgärder utifrån provresultaten.
 

Ytterligare information kan hämtas från Nodavas hemsida.

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 25 oktober kl. 14-17.  

VÄLKOMNA TILL 
SOLLERÖ PENSIONÄRSFÖRENING

TRIVSELTRÄFF den 19 oktober kl 16.00 i Sockenhuset.
Demenssjuksköterska, Mora-Orsa Demensförening och Anhörigstöd 
deltar. Musik av Inger med vänner. Fika. OBS! Medtag egen kopp.

NÄSTA LUNCH i Stoltgården är den 28 oktober kl. 12.00. Anmälan 
sker senast 25 oktober till Birgitta Sahr tel. 070- 283 3620 eller maila till 
sara.sahr@hotmail.com.
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Försäljning bensin o diesel Sollerömacken

bensin diesel summa

Försäljning september-12-- september-21
bensin 2 705 616 liter, diesel 1 890 117 liter, totalt 4 595 733 liter


