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Välkommen till 
Sollerö  kyrka

 

    

Måndag 21 mars  
kl 09.30-11.30  KYRKIS, Sollerö Prästgård.
Tisdag 22 mars 
kl 10.30-12.00  SOLLERÖ KYRKOGRUPP i Sollerö Prästgård.
   Utvecklingk förankrin och planering av kommande 
   verksamhet. Välkommen att delta och bidra!
Onsdag 23 mars  
kl 11.00-13.00  SY-Qlan i Sollerö Prästgård. 
Söndag 27 mars Jungfru Marie bebådelsedag  
kl 15.00  MÄSSA i Sollerö kyrka.
   Karolina Pernling
Måndag 28 mars  
kl 09.30-11.30  KYRKIS, Sollerö Prästgård.
Onsdag 30 mars 
kl 09.00-11.00  GUBBFRUKOST i Sollerö Prästgård.
Torsdag 31 mars 
kl 14.00-16.00  PRÄSTGÅRDSCAFÉ i Sollerö Prästgård.
Söndag 3 april  Femte söndagen i fastan  
kl 11.00  GUDSTJÄNST i Sollerö kyrka.
   Lennart Sacredeus. Sollerökören medverkar.

Inbjudan till Sockenstämma
 
 

Onsdagen den 30 mars kl 18.30
i Sockenhuset, Sollerön.

Ärenden enligt stadgarna.  
 

Du kan även delta på stämman digitalt. Anmäl ditt digitala deltagande 
till info@solleron.se. Senast måndagen den 28 mars. 

Du kommer att få ett mejl innehållande en länk för deltagande i mötet.
 

På stämman tas ställning till försök med bygdevägar 
genom Sollerö centrum, Gesunda och Ryssa.

 

Vill ni veta mer om bygdevägar 
kontakta Staffan Bond 070-534 13 50 
eller Gunnar Israelsson 070-672 58 38

Information och diskussion om Andra trafikåtgärder, 
Ett attraktivt Sollerö centrum och Stoltgården.

Årets Sockenbo koras. 
 
 

Varmt välkomna!     Styrelsen LAMMKÖTT till PÅSK!
från våra Helsingefår lokalt uppfödda på Sollerön.

Vi säljer: Benfri stek, kotletter, grillskivor av stek, lammfärs, 
	 	 ytterfilé,	entrecote,	sadel,	bog	och	lägg.
 
 
 
 
 

Korv:   Ölkorv, chorizo och grönpepparwurst.
 
 
 
 

  Köttdetaljer från tacka!

Skinn klippta och oklippta i olika kulörer.

Bengt Lindborg 0730 - 875 281
Lotta Lindqvist 0708 - 780 500
Utanmyravägen 26, Sollerön

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 4 april kl. 15-17. 



 
 
 

Öppettider:
Måndag - Fredag 10.00 - 14.30 

Lunch serveras mellan 11.00 -  13.30

 
 
 

AKTUELLT 
 v 12 2022 Sollerön

 

Besök oss även på Facebook 

Stoltgårdens Mat & Café
Tel:0250-226 20
MATSEDEL 

22 mars - 5 april 2022
 

OBS! F.r.om v 11 till v 20 stänger restau-
rangen kl. 14.30. Köket stänger kl. 13.30

 

Tisdag  22/3  Fiskgratäng m lök, senap,   
   potatis.
Onsdag  23/3  Pytt i panna m stekt ägg,   
   rödbetor.
Torsdag  24/3    Pannbiff/köttfärslimpa, sås,
   potatis.
   2 soppor, pannkakor   
   m sylt o grädde. 
Fredag     25/3   Benfri kotlett, champinjon-  
   sås, potatis.
   Dessert.
 

Måndag   28/3  Köttkorv, rödkål, potatis.
Tisdag  29/3  Sillpudding.  
Onsdag  30/3  Lappskojs, rödbetor.
Torsdag  31/3  Pasta m ost- o. skinksås.
   2 soppor, pannkakor   
   m sylt o grädde.
Fredag       1/4  Schnitzel, kulpotatis, bea/   
   aromsmör.           
   Dessert. 

 
Måndag    4/4   Isterband,/pölsa, potatis,   
   rödbetor.
Tisdag     5/4  Laxfylld flundrafilé, 
   hummersås, 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!

Vi vill investera i 
solceller.
Rösta på 
Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet Mora
www.moravanstern.se

MEDLEMcoop 

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

FLER

MER

KÖP 

SPARA

 

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.

FLER
KÖP 

SPARA
MERMEDLEMcoop 

SNACKS
Estrella

Välj mellan 
olika sorter. 

Gäller ej nöt-
mixer. 90-275 g.

Jfr-pris 58:18-
177:78/kg.

2 för 

32:--

15:--/kgÄPPLEN Italien/Coop
Klass 1. Royal/Gala.

500 g 

44:90/st

STORA RÄKOR MED SKAL
Coop. Frysta. Storlek 70/90. 
500 g. Jfr-pris 89:80/kg.
Latin: Pandalus borealis.

MATPAJ Coop. Fryst.
Välj mellan olika sorter.
220 g. 

15:--/st

MAX 2 KÖP/HUSHÅLL
LÄSK Coca-Cola/Fanta/Sprite.
Välj mellan olika sorter. 150 cl.
Jfr-pris 8:33/liter. Pant tillkommer.

2 för 

25:--

2 för 

32:--

GRÄDDGLASS/SORBET Triumf Glass
Välj mellan olika sorter. Gäller även 
laktosfri. 500 ml. Jfr-pris 32:--/liter.

SNACKTOMATER
Spanien/Marocko.
Klass 1. I hink. 400 g.
Jfr-pris 62:50/kg

400 g 

25:--/fp

79:90/kg

OST Arla. I bit. Välj mellan 
Herrgård 28%, Grevé 28% och 
Präst 31%. Ca 667-1500g.



 
Ny körledare på Sollerön!

Det är en artikel som just nu finns på Sockenfören-
ingens hemsida (www.solleron.se). Ny körledare för 

Sollerökören och Stöttepelarna.
 
 
 

Du kan också läsa om Roine Andersson 
"som hälsar alla välkomna till sin skog!"

 
 
 

 

NYHETER

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Några rader finns också om att Kulturföreningen Ejnar är igång igen.
 
 
 

En annan artikel är "Reflektioner från en Solleröbo" som handlar om 
hur bra det är att bo här.

 
 
 

Mer att läsa finns på www.solleron.se.
 
 

Välkommen in på hemsidan!

På gång i verksamheten:
Skidsektionen inledde säsongen på Gesundaberget med stavgång och avslutades nyligen på
Parken med medalj och blåbärssoppa. Trots ganska snöfattig vinter har de flesta träningarna
genomförts på Sollerön vilket är kul. Ny spårmaskin har införskaffats vilket bidragit till bättre
spår, skidkläder har köpts och så roligt att ännu fler barn vill vara med och åka skidor. Tack alla
ledare, barn, föräldrar och ideella krafter för denna vinter.

Fotbollsektionen har lag som tränat hela vintern, några har precis dragit igång och de yngsta
lagen väntar lite till innan de startar upp sin verksamhet. Gemensam upptakt för hela sektionen
planeras, nya kläder ska snart beställas och motionsfotboll för alla åldrar har startats upp på
fredagar i Logen kl 18. Kom och ha kul.
Damlaget knep tillslut en plats i Damer div 3 Norra, kommande säsong, så nu får ni heja fram
dem då de möter flera nya motståndarlag. En av tjejerna som spelar i damlaget, Embla
Bondeson har under helgen representerat Dalalaget flickor -05 i Sundsvall så stort grattis och
lycka till.

Roddsektionen där har småbåtsroddarna tränat hela vinter och aktiverar just nu skolbarn i
Mora för att väcka deras intresse för rodden. De genomför ett skolmästerskap med final på
Parken 10 maj.
Kyrkbåtsrodden har legat i träda under pandemiåren men nu smyger den snart igång.

Pink Gloves Boxing har denna termin 20 deltagare som träffas två gånger i veckan på Parken.
Träningen består av cirkelträning så alla kan träna tillsammans oavsett nivå. Så mycket skratt,
svett, pannben och ny energi på 60 minuter är helt magiskt.

Pensionärsgymnastik på onsdagar kl 14, herrar som damer är hjärtligt välkomna. Övningarna
kan göras sittandes på en stol för att det ska passa alla. Rörlighet och styrka är grunden och
hela kroppen gås igenom. Alla deltar utifrån sin nivå.

Renovering på Parken har äntligen kommit till de sista detaljerna i de nya omklädningsrummen
vilket kommer att ge ett stort lyft till hela anläggningen och framförallt för våra aktiva.

100-års jubileum planeras för fullt. Har du idéer och förslag på hur vi kan hylla denna anrika
förening så hojta till.

Fyll på din energi med frisk luft och vårsol!


