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Välkommen till Sollerö  kyrka
    
 

Onsdag 9 februari  
kl 11.00-13.00  SY-Qlan i Sollerö Prästgård.
   
Söndag 20 februari Sexagesima
kl 15.00  GUDSTJÄNST i Sollerö kyrka.
   Lennart Sacrédeus

Eventuellt återupptas GUBBFRUKOSTEN den 16 februari, se kalendarium 
på församlingens hemsida för vidare information.

Årgång nr 26      Ansvarig utgivare: Sollerö Sockenförening

 
DAX att NOMINERA 

Årets Sockenbo 2021
Vem tycker Du har gjort sig förtjänt av utmärkelsen?

 

Lämna ditt förslag i Sockenföreningens låda 
vid Sockenhuset, lämna på Sockenkontoret 

eller maila till info@solleron.se, senast tisdag 15 mars.
 

Skriv namnet på den Du nominerar, Din motivering och Ditt namn!

Sockenföreningens styrelse utser vinnaren som offentliggörs på 
Sockenstämman den 30 mars.

Sollerö
Pensionärsförening

                                                                                                                                     1967

Sollerö 
Pensionärsförening

 
 

Nu startar vi upp 
med våra aktiviteter

BINGO
Startar 15 februari kl 15.00. Sockenhuset. Fika - ta med egen kopp.
 

GYMNASTIK
Startar 16 februari kl 14.00. Solleröparken.
 

SoPF LUNCH
17 februari kl 12.00. 
Anmälan senast 14 februari till Stoltgården tel. 0250 - 226 20. 
I samband med luncherna kommer vi att få intressanta berättelser från 
Sollerön av inbjudna berättare.
 

FIKASTUND 21 februari kl 14.00 Stoltgården.
 

TRIVSELTRÄFF 24 februari kl 15.00. Lärkasalen. Musik av Lotta med 
BH Bandet. Info om Framtidsfullmakt av Jurist samt kommande aktivite-
ter och Resor SoPF. Fika - ta med egen kopp.
 

BOULEN. Varje måndag kl 10.00. Vinäs
 

ÅRSMÖTE 10 mars kl 15.00. Musik av Heikki Savela m fru. 
Information om resor m m. Fika - ta med egen kopp.

Styrelsen

Alla 
hjärtans 
dag 14/2.



 
 
 

 

Öppettider:
Måndag - Fredag    

10.00 - 15.00 
Lunch serveras mellan  

11.00 -  14.00

 
 
 

AKTUELLT 
 v 6 2022 Sollerön

 

Besök oss även på Facebook 

Stoltgårdens Mat & Café
Tel:0250-226 20
MATSEDEL 
8 - 22 febr 2022

Tisdag	 			8/2	 	 Sprödbakad	Alaskafilé,	
   spenatstuvning/kall sås,
   potatis.
Onsdag    9/2  Oxbringa, pepparrotsås,   
   potatis
Torsdag  10/2    Pastagratäng.
   Alltid 2 soppor, pannkakor   
   m sylt o grädde. 
Fredag     11/2   Schnitzel ,bea/aromsmör,   
   klyftpotatis.
   Dessert. 
    

Måndag  14/2  Falukov, vita bönor i 
   tomatsås, potatis.  
Tisdag  15/2  Strömming o potatismos,   
   skirat smör. 
Onsdag  16/2  Pölsa, potatis o rödbetor.
	 	 	 Alternativt	finns.
Torsdag  17/2  Köttfärssås o spagetti.   
   2 soppor, pannkakor   
   m sylt o grädde.
Fredag     18/2  Skånsk kalops, potatis o   
   rödbetor.           
   Dessert. 
Måndag  21/2   Prinskorv, spenatstuvning,
   potatis
Tisdag   22/2  Salt sill, löksås. 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!

Mer pengar i 
plånboken för 
över en miljon 
pensionärer.
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.

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.

2 för 

32:--
SNACKS OLW. 
90-275g.
Välj mellan 
olika sorter. 
Gäller ej nöt-
mixer.
Jfr-pris 58:18-
177:78/kg.

MAX 3 ST/MEDLEM
LÄSK
Coca-Cola/Fanta/Sprite.
Välj mellan olika sorter. 150 cl.
Jfr-pris 6:67/liter. Pant tillkommer.

10:--/st

MAX 3 KG/MEDLEM
LÖSVIKTSGODIS

49:90/kg

ÄGG 12-PACK
Sverige/Coop
Från frigående höns inomhus.
Storlek M/L. Jfr-pris 2:08/st

25:--/fp

EKOLOGISKA BANANER
Ecuador/Dominikanska 
Republiken. Klass 1.

19:90/kg

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

8:90/st

Fira alla
hjärtans dag

14/2 39:90/st

TÅRTA Frödinge. Fryst. 
Välj mellan olika sorter. 400-500 g.

CHOKLADTOPPAR/
KOKOSTOPPAR

Hoffmanns. Mjölkfria.
5-pack.

10:--/st



Nodava renoverar 
Solleröns VA-nät
Nodava kommer med preliminär start vecka 7 påbörja 
renoveringsarbeten på VA-nätet på Sollerön.
Ledningsnätet är föråldrat och det läcker in grund- 
och regnvatten i avloppssystemet. Syftet med  
renoveringen är i huvudsak att minska inläckaget på 
avloppsnätet och andelen grund- och regnvatten till 
reningsverket. Arbetet är också förebyggande för 
kommande projekt då Utanmyra och övriga byar ska 
anslutas till det kommunala VA-nätet, enligt Mora 
kommuns VA-plan.

Har du stuprör som är kopplade på avloppsnätet?  
I så fall önskar vi att du kopplar bort dem, eftersom 
de belastar nätet onödigt mycket. Även dräneringar 
tillför stora mängder vatten till nätet, det gör i sin tur 
att risken för översvämningar i fastigheter ökar om 
det skulle bli stopp i avloppet.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till 
Nodavas Kundservice 020-55 27 00.

   
Aktuell info 

på nya hemsidan 

www.nodava.se

Årsmöte
28 februari kl. 19:00
Då det var dags att planera årsmöte fanns fortfarande
restriktioner så vi planerar att ha mötet digitalt via
Teams. Men vi följa utvecklingen lite för att se om vi
kan köra ett ordinarie årsmöte på Idrottsparken istället.
Oavsett vilket - eller om vi kör både digitalt och fysiskt -
anmäl dig senast 25 februari via vår hemsida
www.solleroif.se.

Vi fyller 100 år!
Det trillar in minnessaker från medlemmar vilket vi är
otroligt tacksamma för och efterlysa er!

Hör av dig om du sitter på något spännande minne
från Sollerö IF som du vill att er ska få ta del av.

Siljan Runt 4 juni
Anmälan öppnade 1 november och vi har nu 1222 st
anmälde. Max 5000 kan delta och då restriktioner nu släpper
hoppas vi kunna köra ett ordinarie Siljan Runt.

Har du frågor, tips eller idéer kring arrangemanget - tveka
inte att höra av dig!


