
Årgång nr 25      Ansvarig utgivare: Sollerö Sockenförening

  Nästa nr av Solleröbladet utkommer 21 dec. 2021 
manusstopp lördag 18 dec. 2021 kl 12.00. maila till hefo@telia.com

 Nr 23 v.49 - 50 2021    *    0729-119 399      
Solleröbladet

Annonsblad för Sollerön, Gesunda och Ryssa 

Välkommen till Sollerö  kyrka
Onsdag 8 december
kl 09.00 - 11.00 GUBBFRUKOST i Sollerö Prästgård. 
 
 

Söndag 12 december
kl 16.00  LUCIAGUDSTJÄNST i Sollerö kyrka
 
 
 

Torsdag 16 december
kl 14.00 - 16.00 PRÄSTGÅRDSKAFÉ i Sollerö Prästgård
 

Lördag 18 december
kl 18.00  MUSIK VID JULENS HELGSMÅL i Sollerö kyrka

 

        
 
 
 
 
 
 

en fantastisk julkväll onsdagen 15 dec kl 18.00
 

 

            Kl 18.30 framträdande av

 

DET HÄNDER I GESUNDA!
www.gesunda.se 

 
 
 

Välkommen till         

Ta på varma kläder uppträdandet är utomhus, framför bönhuset.
Varm glögg, eldkorgar, marschaller, lotterier med fina priser utlovas!

 

Årets julklapp ”Gesundamössan” samt ”Gesundabuff” för 100 kr/st 
samt unika tavlor på Bönhuset och Bystugan, finns att köpa.

 

Kaffe med bröd och julstämning inne i bystugan.
 
 

Varmt välkomna!

Välkommen till fantastisk bubbelprovning 26/12! 

Boka redan nu Bubbelprovning med tilltugg i Bystugan 26/12 kl 19.00 
för medlemmar. Sommelieren Minny Mats Källman förklarar olika  

smaker. OBS! begränsat antal platser.
 
 
 

Bokningen är bindande.

Boka plats nu: mobil 070-397 17 43 mail kisti.mats@gmail.
com, betalas med Swish 123 671 67 73 eller bg 5503-8236, 

märk med bubbelkväll.

KLUKKERGARD HAR LAMMKÖTT 
TILL FÖRSÄLJNING!

 

Vi har en långsamt växande lantras som betat på Sollerön.
Styckdetaljer av lamm
Färs
Korv olika sorter
Samt skinn i olika kulörer
Benke 073 087 52 81     Lotta 070 878 05 00

LÄRKASALEN HAR FÅTT ETT NYTT GOLV
 

Äntligen har Lärkasalen fått ett nytt golv. Det gamla parkett-
golvet har ersatts med ett klickgolv som lagts av Ållpär Ove.
 

Den gamla vikväggen har ersatts med en ny vägg med en 
öppning ut mot Lärkasalen. Den nya väggen kommer att kläs 
med den gamla vikväggens panel, som alltså återanvänds och bevaras.
 

Innan kylan kom så genomfördes utvändig målning av det stora fönsterpar-
tiet på Sockenhusets baksida. Nu återstår att måla även insidan. Målare är 
kontaktad för detta.
 

I och med dessa åtgärder så kan vi konstatera att snart har vi har fått ett 
Sockenhus som har både ett funktionellt kök för sammankomster och fester 
och ett golv som tål både dans och möbler. Samtliga möbler kommer att 
förses med möbeltassar för att bevara det nya golvet repfritt.



 
 
 

 

Öppettider:
Måndag - Fredag    

10.00 - 15.00 
Lunch serveras mellan  

11.00 -  14.00

 
 
 

Stoltgårdens Mat & Café
Tel:0250-226 20
MATSEDEL 
 8 - 21 dec 2021

Onsdag   8/12  Pannbiff, champinjonsås,   
   potatis
Torsdag   9/12    Falukorv, stuvade maka-
   roner
   Soppa, pannkakor m  
   sylt o grädde. 
Fredag     10/12   Schnitzel, klyftpotatis,  
   Bea/aromsmör. 
   Dessert. 
    

Måndag  13/12  Köttbullar, potatis,
   stuvade morötter.
Tisdag  14/12  Strömming o potatismos. 
Onsdag  15/12  Chili con Carne, ris.
Torsdag  16/12  Pytt i panna m stekt ägg.  
   Soppa, pannkakor m  
   sylt o grädde.
Fredag     17/12  Kassler med ananas, sås,   
   ris/potatis.
   Dessert.
     
Måndag  20/12  Julkorv, rotmos, rödkål.   
Tisdag   21/12  Fiskgryta, potatis.

 

                                                          Sockenkontoret              
   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.

 
 
 

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!

Vänsterpartiet Mora
www.moravanstern.se

Ett samhälle för 
alla, inte bara 
några få.

100 år av idrott
Har du material - foton,
tidningsurklipp, minnesmaterial - från
Sollerö IFs 100 år av idrott?

Vill du dela med dig av materialet?

Håll utkik i våra kanaler då vi under
vintern kommer försöka sammanställa
detta för att medlemmar och besökare
ska kunna ta del av detta.

Har du frågor eller vill du bidra till
100-årsrandet får du gärna mejla oss
på info@solleroif.se.

Vi passar på att redan nu
önska er

GOD JUL!



  
ARTIKLAR PÅ HEMSIDAN
 

Solleröbladet är i första hand ett annonsblad, men under en period har det 
varit lite magert med annonser, delvis p g a pandemin som begränsat många 
evenemang. Därför har det fyllts på med ariklar om det som händer inom 
socknen. Artiklarna har varit uppskattade. 
 

I fortsättningen begränsar vi oss igen till främst annonser varvat med infor-
mation från Sockenföreningen. 
 

Intressanta och trevliga artiklar hittar ni på hemsidan www.solleron.se.

julen är räddad!

Den perfekta julklappen till alla som bor eller har anknytning 
till Sollerön. Förbeställ redan nu. Först till kvarn.
 

Visa att du är från Sollerön!

Swisha 150 kr till 123 501 37 27 Sollerö Sockenförening.
Ange mössa som meddelande.
 
Överskottet går oavkortat till förbättringar i Sockenhuset på 
Sollerön.

Mössan hämtas på Sockenkontoret mellan 10 – 12 på vardagar 
efter den 25 november.

Från oss alla till er alla: En riktig God Jul!
önskar Sollerö Sockenförening

 

Swisha 150 kr till 123 501 37 27 Sollerö Sockenförening.
Ange mössa som meddelande.
Du kan också betala kontant. Gäller så långt lagret räcker.
 

Överskottet går oavkortat till förbättringar i Sockenhuset på 
Sollerön.
 

LEVERANSEN AV MÖSSORNA ÄR FÖRSENAD. 
MEN HÅLL UT. FR O M 10 DECEMBER SKA DE 
FINNAS PÅ SOCKENKONTORET.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Från oss alla till er alla: En riktigt God Jul!
önskar Sollerö Sockenförening

Visa att du är från Sollerön!

FÖRBÄTTRING AV 
HASTIGHETSSKYLTNINGEN

 
 

Nu är det åtgärdat vid Vatubuttn och Utanmyravägen. 


