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Välkommen till Sollerö  kyrka
    
 

Söndag 30 januari Fjärde söndagen efter trettondedagen
kl 11.00  GUDSTJÄNST i Sollerö kyrka.
   Ulf Jonsson
 

Tisdag 1 februari  
kl 12.00  KELINGLUNCH på Stoltgården.
   OBS! Anmälan senast fred. 28 jan. på tel 0250-22620.
   Välkommen! 
 

Onsdag 2 februari  GUBBFRUKOST INSTÄLLD TILLS VIDARE.
   Se kommande annonsering för vidare information.
 

Söndag 6 februari Kyndelsmässodagen
kl 15.00  GUDSTJÄNST i Sollerö kyrka.
   Ulf Jonsson

Sollerö
Pensionärsförening

                                                                                                                                     1967

Sollerö Pensionärsförening
 
 

Aktuell information 
angående vår verksamhet närmaste tiden 

med anledning av Corona.
Årsmöte 2022 kommer att flyttas 

till mars månad.
Alla aktiviteter utom Boulen pausas tills vidare. 
Ny information kommer att lämnas 7 februari. 

Styrelsen

Årgång nr 26      Ansvarig utgivare: Sollerö Sockenförening
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Försäljning bensin o diesel Sollerömacken 
för oktober - december

bensin diesel summa

Den första rapporten efter byte av leverantör den 1 oktober 2021.
Rapport sker kvartalsvis. 

Totalt från 2012 har tankats 2 773 624 l bensin och 1 984 843 l diesel.



 
 
 

 

Öppettider:
Måndag - Fredag    

10.00 - 15.00 
Lunch serveras mellan  

11.00 -  14.00

 
 
 

AKTUELLT 
 v 4 2022 Sollerön

 

Besök oss även på Facebook 

Stoltgårdens Mat & Café
Tel:0250-226 20
MATSEDEL 

25 jan - 8 febr 2022

Tisdag	 	25/1	 	 Pannbiff/köttfärslimpa,	sås,
   potatis.
Onsdag  26/1  Köttkorv o rotmos
Torsdag  27/1    Pytt i panna m stekt ägg.
	 	 	 Soppa,	pannkakor	m	 
   sylt o grädde. 
Fredag					28/1		 	 Hawaiikassler,	sås,	
   ris/potatis.
   Dessert. 
    

Måndag  31/1  Isterband m stuvad potatis.  
Tisdag	 			1/2	 	 Kokt	fiskfilé,	äggsås	o
   potatis. 
Onsdag    2/2  Dillkött o potatis.
Torsdag	 			3/2	 	 Stekt	falukorv,	stuvade		 	
   makaroner.
	 	 	 Soppa,	pannkakor	m	 
   sylt o grädde. 
Fredag							4/2	 	 Biff	Lindström,	sås,	potatis.	
   Dessert. 
Måndag	 			7/2		 	 Fylld	lunchkorv,	potatismos 
Tisdag		 			8/2	 	 Sprödbakad	Alaskafilé,	
	 	 	 spenatstuvning/kall	örtsås,
   potatis.

 
 
 

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!

Du som har hemtjänst
ska få möta bekanta 
ansikten
- inte 19 olika!

Vänsterpartiet Mora
www.moravanstern.se

MEDLEMcoop 

Vill du läsa mer om vad som 
händer i bygden 

då kan du gå in på 
www.solleron.se.
Där	finns	både	

artiklar och bilder.

BALLERINA/
SINGOALLAKAKOR 
Olika sorter.

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

FLER
KÖP 

SPARA
MER

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

 

                                                          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.

FRUKTYOGHURT
Yoggi. Välj mellan olika sorter 

original och mini. 
Gäller ej ekologisk och laktosfritt. 

1 kg. Jfr-pris 15:--/kg.

2 för 

30:--

TOALETTPAPPER/
HUSHÅLLSPAPPER
Serla. Välj mellan 
hushållspapper 3-pack o 
tolaettpapper 6-pack.
570-996 g.  
Jfr-pris 19:88-34:75/kg.

5 för

 99:- 

MEDLEMcoop 

5:-/st

KEXCHOKLAD Cloetta
Ca 60 g. Jfr-pris 83:33/kg.

JUICE
Bravo. Välj mellan olika sorter.
2 liter. Jfr-pris 11:--/liter.

22:--/st15:--/kg

ÄPPLE ROYAL GALA
Italien. Klass 1.

2 för 

25:--

8:90/st

BROCCOLI  Spanien/Coop. 
Klass 1. 250 g. 
Jfr-pris 36:60/kg. 

STORPACK
39:90/st

FRUKOSTFLINGOR
Kellogs. Välj mellan Corn Flakes, 
Special K och All Bran.500-750 g.
Jfr-pris 53:20-79:80/kg.



Nu är den här!
Sollerö IF-mössan med logga i reflextryck har nu
äntligen kommit. ��

Vill du beställa swishar du beloppet
motsvarande antalet mössor och skriv ”Mössa +
ditt namn” i meddelandefältet för leverans.

Du kan även använda denna QR-kod i din
Swish-app:

Efterlysning!
I år fyller Sollerö IF 100 år och det vill
vi fira bl.a. med en utställning i höst.

Därför efterlyser vi era bästa minnen
från föreningen. Det kan vara foton,
tidningsurklipp, odokumenterade
historier som ni vill berätta för oss.

Hör av er om ni vill bidra! ��

All träning som blir av är bra träning
- oavsett vad, hur länge och hur ofta!

INFORMATION FRÅN SOCKENFÖRENINGEN

Sockenstämman hålls onsdagen den 30 mars, kl 19.00 på nylagt golv i 
Lärkasalen,	Sockenhuset.	Viss	reservation	för	ändrade	rekommendationer	av	
pandemin. På stämman ska diskuteras bland annat utvecklingen av Båkkan 
och	ytterligare	förbättringar	av	trafiksäkerheten	i	socknen	i	spåren	av	hastig-
hetsbegränsningen till 40 km/tim på ön.
 

Mycket är på gång i Sockenföreningens arbetsgrupper. 
De	här	grupperna	finns	idag:	Båkkan,	Sockenhuset,	Trafikmiljön,	Marknads-
föring/turism,	Geosite	Klikten,	Hållbara	Sollerön,	Vindersättning,	Hälsovård/
omsorg. 
Hör av dig till Staffan Bond 070-534 13 50, staffan.bond@telia.com,  om du 
vill ha information. 
Kanske vill du delta i någon av grupperna eller har annat du tycker är viktigt 
att ta tag i.

 
I Sockenhuset pågår fortsatta förbättringar. Vi har inte råd med några stora 
investeringar utan får nöja oss med smärre åtgärder in- och utvändigt. Exem-
pelvis att förbättra den så kallade Servicepunkten och att ta ner den vildvuxna 
häcken framför huset.

 
Arbetsgruppen för Marknadsföring och turism jobbar för högtryck med en 
ny broschyr inför sommaren. Den ska innehålla slingor för vandring och 
cykling och information om intressanta platser inom socknen. 
Informationsskyltar ska sättas upp på många platser.

 
Mössor med det vackra Sollerövapnet finns	fortfarande	att	köpa	på	Socken-
kontoret och i Koopen. 
Mössorna kostar 150 kronor. Betala med Swish till 123 501 37 27.

Välkommen att delta i Sockenföreningens arbete.


