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Sollerön söker säljare 
med utökat ansvar

I tjänsten som säljare med utökat ansvar arbetar du i team med för-
säljning, varuplock, exponering och kassaarbete. Dessutom är du an-
svarig för butiken i butikschefens frånvaro.
 

Vi ser gärna att du har viljan att utvecklas och lära dig nya saker, har 
ett kreativt sinne, gillar högt tempo och trivs med att jobba i grupp.  
 

Tidigare arbete i butik och vana av att arbeta med sociala medier/
digital marknadsföring är meriterande.
 

Du som söker bör vara:
- Stresstålig
- Lojal
- Ordningssam
- Serviceinriktad
- Glädjespridare
- Flexibel
 

Omfattning: Tjänsten är tillsvidare på heltid ca 38 tim/vecka. 
Tjänsten inkluderar arbete både dagtid, kvällstid och under helger.
 

Känner du att du vill tillhöra vårat glada gäng!
 

Ansök så snart som möjligt till ulrika@soldkopen.se 
 

Rekrytering sker löpande.
 

För ytterligare information ring Föreningschef Ulrika Thorell. 
Tel: 0250-220 02 eller 070-621 80 02.

Välkommen med din pant!
Vill du att vi hämtar pant hemma hos dig - mejla oss på info@solleroif.se.

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 43 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 

 27 okt - 9 nov 2021

Onsdag  27/10  Kålpudding, sås, potatis
Torsdag  28/10    Falukorv, stekt potatis, ägg.
   Soppa, pannkakor m  
   sylt o grädde. 
Fredag     29/10   Baconlindad kycklingfilé, 
   sås m soltorkade tomater,   
   ris/potatisgratäng. 
   Dessert. 
    

Måndag    1/11  Fylld lunchkorv, potatismos.
Tisdag    2/11  Flundrafilé, remouladsås,   
   potatis. 
Onsdag    3/11  Köttfärslimpa, gräddsås,   
   potatis.
Torsdag    4/11  Nasigoreng/fiskgryta,
   potatis.     
   Soppa, pannkakor m  
   sylt o grädde.
Fredag      5/11  Schnitzel, klyftpotatis, 
   bea/aromsmör.
   Dessert.
     
Måndag    8/11   Köttbullar, stuvad vitkål,   
   potatis.   
Tisdag     9/11  Oxbringa, pepparrotsås,   
   potatis.

    Sockenkontoret              
  Från 1 nov. 

NYA ÖPPETTIDER
måndag - fredag 

kl 10.00 - 12.00
finns personal på plats.

Övriga tider kan du komma i 
kontakt med Sockenkontoret

via mail info@solleron.se eller 
telefon 0250 - 225 48.

Vill Du bemanna kontoret någon 
dag så finns det listor utlagda där 

du skriver in dig. 

VÄLKOMMEN 
www.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!

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

MEDLEMcoop 

MAX 3 KG/MEDLEM 
LÖSVIKTSGODIS Coop.

39:90/kg

39:90/st

STORA RÄKOR M SKAL
Nordvästatlanten/Coop
Frysta.  Storlek 70/90. 
500 g.  Jfr-pris 79:80/kg.
Latin:Pandalus borealis

FLER
KÖP 

SPARA
MER

2 för 

32:--

CHOKLADKAKA Marabou
Välj mellan olika sorter. 185-200 g. 
Jfr-pris 80-86:49/kg.

2 för 

25:--

KAKOR Singoalla/Ballerina.
Välj mellan olika sorter. 190-210 g.
Jfr-pris 59:52-65:79/kg

2 för 

25:--

LÄSK
Coca-Cola/Fanta/Sprite
Välj mellan olika sorter.

150 cl. Jfr-pris 8:33/liter.
Pant tillkommer.

19:90/st

TOALETTPAPPER/HUSHÅLLSPAPPER
Serla. Välj mellan hushållspapper 3-pack 
och toalettpapper 6-pack. 570-996 g. 
Jfr-pris 19:98-34:91/kg.

2 för 

69:--

KAFFE
Gevalia

Olika sorter.POLLY o BRIDGE 150-200 G.
Olika sorter.

15:-/st

Vårt varma
TACK

till Er alla som på olika sätt hedrat 
minnet av vår kära

Elsa Maria Bohlin
 

vid hennes bortgång och begravning.
Ett särskilt Tack till personalen på 

Stoltgården och Hemtjänsten 
för varm och god omvårdnad.

Maria och Rolf
övrig släkt



 

Välkommen till Sollerö  kyrka
Onsdag 27 oktober
kl 09.00 - 11.00  GUBBFRUKOST i Sollerö Prästgård
 
 

Torsdag 28 oktober
kl 18.30 - 20.00  KONSERT FÖR VÄRLDENS BARN
    med Kulturskolan Miranda i Sollerö kyrka.
    Insamling till Världens barn.  
 

Onsdag 3 november
kl 11.00 - 13.00  Sy-Qlan i Sollerö Prästgård
 

Torsdag  4 november
kl 14.00 - 16.00  PRÄSTGÅRDSKAFÉ i Sollerö Prästgård
 

Lördag  6 november
kl 14.00 - 16.00  ÖPPEN KYRKA Sollerö kyrka
    Fika och pyssel för barnen.
kl 16.00   LJUSTÄNDNINGSGUDSTJÄNST
    Sollerö kyrka. Sollerökören medverkar.

Tisdagen 2/11    
kl 12.00

KELINGLUNCH 
på STOLTGÅRDEN 

Anmälan senast 
fredagen 29 oktober till  

Stoltgården 
tel 0250 - 226 20 

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

 
Varmt välkomna!

Sollerö hem-  bygdsförening

Sollerö Hembygdsförening
Alla som på något sätt hjälpt till på hembygdsgården samt med 

hembygdsföreningens aktiviteter och evenemang 
under 2020 och 2021 är

Välkomna på tackfest
i Prästgården tisdagen den 9 november kl 17.00.

Vi bjuder på soppa med tilltugg. 
Lite enkel underhållning kan det också bli.

Ingen anmälan behövs. Vi ses!

 
 
Vänsterpartiet i Mora är  
ensamma om att vilja införa  
en kommunal bypeng.  
Vårt förslag är en bypeng på  
ca 6 miljoner årligen. 
Satsa inte bara på tätorten.  
Hela Mora ska leva! 
 
 
 
 
Vänsterpartiet Mora 
moravanstern.se 
 

 
 

 

Förbättringar av 
Strandstigen
Strandstigen runt Sollerön blir allt po-
pulärare hos både Sockenbor och be-
sökare. Den blir också bättre och bätt-
re genom det jobb som byalagen gör.  
 

Men det behövs dessutom mer sam-
manhållna insatser för vägvisning,
information och andra förbättringar.
 

Sockenföreningen söker därför LO-
NA-pengar (Lokala naturvårds-
satsningen) tillsammans med Mora 
kommun.  
 

Mer information när länsstyrelsen 
fattat beslut - förhoppningsvis posi-
tivt.


