Sollerö kyrka
v 27- 32 2020

Varmt välkomna!
Söndag 5 juli			
kl 17.00		
GUDSTJÄNST i Sollerö kyrka
			Lennart Sacredéus och Marianne Söderström
Fredag 24 juli			
kl 19.00		
MUSIK I SOMMARKVÄLL i Sollerö kyrka
			”En flygel och några önskningar” med Jenny Halvarsson
			
och vänner. P.g.a Coronaläget släpper vi in högst 50
			
personer i kyrkan.
			
För att vara säker på att komma in, boka gratisbiljett på
			
0250-55 29 12 från kl 9.00 konsertdagen. Finns platser
			
kvar öppnas bokning vid kyrkan en timme före konsert.
			
Konserten live-sänds på www.facebook.com/Morafor
			
samling
Söndag 2 augusti
Åttonde söndagen efter trefaldighet			
kl 11.00			
GUDSTJÄNST i Sollerö kyrka
			Lennart Sacredéus och Marianne Söderström
Söndag 23 augusti
Elfte söndagen efter trefaldighet			
kl 15.00		
FRILUFTSGUDSTJÄNST vid Malibambo			
			Lena Budh, Samuel Widéen
			
Vandring från Rossberg kl 14.00

Behöver du någon att prata med?

Att dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Vi erbjuder just nu
särskilda stödlinjer som bemannas av präst eller diakon.
Mora församling
måndagar och torsdagar 10 - 12
tel nr 0250-55 29 12
Centrumkyrkan tisdagar och onsdagar 10 - 12
tel nr 070-679 47 90
Jourhavande präst
Varje natt kl 17- 08
tel nr 112
BRIS Mån - fre kl 9 - 12, 14 - 21, lör - sön kl 14 - 21 tel nr 116 111

Annonsblad för Sollerön, Gesunda och Ryssa

Solleröbladet

Nr 13 v. 27 - 32 2020 * hefo@telia.com * 0729-119 399

Nästa nr utkommer 11 aug. 2020, manusstopp 9 aug. 2020 kl 12.00.

Välkommen till vår

Drive-in BUTIK
Sundsvägen 22

Öppet varje dag kl 10.00 - 18.00
JORDGUBBAR och HALLON
Hjortonsylt och lokala drycker.
Lekplats Kaffe Glass
www.sollerojordgubbar.se
”Glöm inte att hålla avstånd och lova
att hålla er hemma vid minsta sjukdomssymtom”

Ha en TREVLIG SOMMAR!

För uppdaterad information se vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/moraforsamling
Årgång nr 24

Ansvarig utgivare: Sollerö Sockenförening

Stoltgårdens Mat & Cafe
Tel: 0250-226 20
MATSEDEL

Stoltgårdens Mat & Cafe
Tel: 0250-226 20
MATSEDEL

Onsdag
1/7		 Korv Stroganoff, ris/potatis.
Torsdag 2/7		 Pytt i panna.
			 Soppa, pannkakor m
			 sylt o grädde.
Fredag
3/7		 Fläskfilé, klyftpotatis,
			pepparsås/bea.
			Dessert

Onsdag 15/7		 Köttfärslimpa/kålpudding, 		
			 sås, potatis
Torsdag 16/7		 Falukorv, makaroner
			 Soppa, pannkakor m
			 sylt o grädde.
Fredag 17/7		 Örtrubbad fläskkarré,
			 mustig sås, potatis.
			Dessert.
Måndag 20/7		 Isterband, stuvad potatis, 		
			rödbetor.
Tisdag 21/7		 Rödspätta, remouladsås, 		
			potatis.
Onsdag 22/7		 Spagetti o köttfärssås.
Torsdag 23/7		 Köttbullar, sås, potatis.
			 Soppa, pannkakor m
			 sylt o grädde.
Fredag 24/7		 Schnitzel, klyftpotatis,
			 bearnaisesås/aromsmör. 		
			Dessert

1 - 14 juli 2020

Måndag 6/7		 Stekt fläsk m löksås,
			potatis.
Tisdag
7/7		 Strömmingsfilé, skirat
			 persiljesmör, potatis.
Onsdag
8/7		 Pannbiff, gräddsås, potatis.
Torsdag 9/7		 Spagetti o köttfärssås.
			 Soppa, pannkakor m
			 sylt o grädde.
Fredag 10/7		 Dillkött, potatis.
			Dessert
Måndag 13/7		 Oxbringa, rotmos.
Tisdag 14/7		 Panerad fisk, kall örtsås,
			potatis.

Öppettider:

Måndag - Fredag
10.00 - 15.00
Lunch serveras mellan
11.00 - 14.00
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!

AKTUELLT
v 27 Sollerön

ÖPPETTIDER alla dagar 8-20 v 25-32

15 - 28 juli 2020

KÖP

2 FÖR

FLER

MER

BABYPLOMMONTOMATER i ASK
Belgien/Spanien. Klass 1. 250 g. Jfr-pris 80:-/kg
POMMES
Coop. Frysta. Välj mellan olika
sorter. 900 g. Jfr-pris 13:89/kg

20:--/kg
3 FÖR

20:--

Måndag - Fredag
10.00 - 15.00
Lunch serveras mellan
11.00 - 14.00
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!

NEKTARINER
Spanien/Italien. Klass 1.

EKOLOGISK GRÖN KIWI
Nya Zeeland. Klass 1. Ca 90 g. Jfr.pis 74:-/kg.

10-pack
29:90/st

2 FÖR

Måndag 27/7		 Fläskkorv, senapssås, potatis.
Tisdag 28/7		 Varm dillströmming,
			potatismos

Öppettider:

20:--/ask

25:--

SPARA

40:--

SAFT
Coop. Välj mellan olika sorter. 100 cl. Jfr-pris 2:50/
liter drickfärdig saft. Pant tillkommer.

STILLDRINK 10-PACK
Capri-Sun. Välj mellan olika sorter.
10x200 ml. Jfr-pris 14:95/liter.

VÄLJ 3
BETALA
FÖR 2

KÖP

FLER

SPARA

MER

2 FÖR

Få billigaste på köpet.

15:--

59:90/kg
LÄSK
Coop. Välj mellan olika sorter. 150 cl.
Jfr-pris 5:-/liter. Pant tillkommer.

SOMMARPOCKET
Välj mellan olika titlar.
Ord. pris från 29:-/st.

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

Besök oss även på Facebook

Den 4 juli öppnar vi restaurangen för säsongen.

Vår fina uteservering med den bedårande utsikten över Siljan bjuder
in till många sköna stunder
Vi serverar kaffe och våfflor och andra hembakade kakor
Vi har en varierande à la carte meny och givetvis har vi vår storsäljare Åsenburgare med lokalproducerat kött från Sollerön.
För öppettider och aktuell information besök vår hemsida
www.asengarden.se eller följ oss på Facebook.
Det går även att ringa 070-2999381
Varmt välkomna till en underbar upplevelse
på en av de vackraste platserna runt Siljan

Sockenföreningen informerar
Sockenföreningen bildades 1994 och verkar för gemenskap och samarbete i
bygden samt utveckling av bygdens gemensamma intressen. Sedan starten har
Sockenföreningen tillsammans med andra föreningar tagit tag i och drivit ett
50-tal olika projekt, flera finansierade av EU-medel.

Nytt projekt ska skapa bättre samverkan och förutsättningar
för lokal samhällsservice på Sollerön.
Nu ges möjlighet för solleröborna att uttrycka goda idéer som utvecklar servicen och höjer Solleröns attraktivitetsnivå, både som ort att bo, leva och
verka från men också för gäster att besöka. Projektet går under namnet Service BID och finansieras av Tillväxtverket, Region Dalarna och medverkande
kommuner.
Arbetsgrupper ska tillsättas där deltagare hjälper till att identifiera och prioritera förbättringsåtgärder. Målet är att konkretisera idéerna i en finansierad affärsplan som en samverkansorganisation får i uppdrag att genomföra.
Representanter för det lokala näringslivet, civilsamhället och offentliga aktörer välkomnas.
Tycker du det låter intressant? Vill du vara med och bidra?
Läs mer om projektet på solleron.se och följ utvecklingen på projektets facebooksida: Service BID Sollerön.
Vill du komma i kontakt med projektet går det bra att ringa
Daniel Nilsson 0702-155 555 eller Jon Böhlmark 0702-323 050.

Gott och Blandat i Sool-Öen!

Hembygdsföreningens upplag av Sool-Öen bjuder på något
gott för alla. det är ett variert innehåll som väntar läsarna.
Elever från Sollerö Skola funderar över hus Sollerön ser
u om 100 år. Traditinella avsnitt som ”Glimtar från Året”,
”Väderkrönika” och ”Istorior” blandas med artiklar som
väcker nyfikenhet. Vad handlar ”Kamratliga sprängningar”
och ”Plywoodbilar” om egentligen? Den skidåkande författaren Sören Bondeson bidrar med dikter ur sin diktsamling ”Avdelning 11 D: Universum”
där varje ord är lokalproducerat i Gesunda. Sool-Öen finns att köpa i Koopen och hos Bertil Kröjtz i Bokhandeln i Mora. Du kan också beställa den
på www.sollero-hembygd.se.

”För när storfiskarn talar om!”
När nappar det frågar vi. ”När fisken vill”, svarar Kenneth Eriksson på Sollerö Fiskevårdsområdesförening FVOF. ”Det är nyckfullt både för proffs och
amatörer” fortsätter Kenneth och drar en historia: ”Förra sommaren var det en
mycket ovan fiskare - en dam som aldrig fiskat - som fick en regnbåge på ca
3 kg i Gåstjärn.”
Gåstjärn, som ligger mellan Fjärden och Umsi på Solleröskogen är en solskenshistoria. ”Projektet startade för att skolbarn på Sollerön ska få en positiv
upplevelse av fiske och friluftsliv. Det är viktigt att de lär sig att en fisk inte är
en fyrkantig fryst pinne i Koopen. Årets höjdpunkt är fortfarande när skolbarnen i klass 2-6 har friluftsdag på hösten och fiskar i Gåstjärn. Öppet Hus för
alla Solleröbor under hösten är också populärt.
Gåstjärn har fått ta del av vindpengar för investeringar och har blivit en mycket attraktiv och spännande aktivitet för företag och sällskap.
”Majoriteten är företag i närområdet men vi har också företag från t ex Borlänge och Västerås. Tre-fyra dagar innan uthyrning planterar vi in regnbågslax
från Slotts Lax i tjärnen. Fisken anpassar sig några dagar och är sedan riktigt hungrig när besökarna kastar i sina kast- eller flugspön. Gåstjärn är djup.
Rännfåran mäter ca 20 meter och det finns djuphålor på 30 meter där de största bumlingarna lurar. Anläggningen är handikappanpassad och familjevänlig.
Säsongen startar i mitten av maj och håller på ända in i oktober. Det är en fin
utflykt för sällskap från 5 - 30 personer. Vid Gåstjärn finns också välarrangerade grillplatser samt stuga för övernattning (6 bäddar). Vi är väldigt noga med
att anläggningen är välskött och välstädad”, avslutar Kenneth, som välkomnar
alla att pröva fiskelyckan i Gåstjärn. Du hittar mer information om fiske i Siljan och på Solleröskogen på www.sollero-fvof.se.

Fiskräknare i Mångån
På fiskdata.se kan du se vandrande fisk uppför Mångån passera en webbkamera på sin väg från Siljan upp till sina lekvatten. Ett spännande projekt som
nyligen har startats.

NYHET på Biblioteket
Inom kort testas ett flexibelt öppethållande på biblioteket.
Håll utkik på hemsidan så att du vet vad som händer.

Ryssa-Gesunda Vvof
håller

ÅRSMÖTE

i Gesunda bystuga
Fredagen den 17 juli 2020, kl 19.00.

Ärenden enligt stadgarna.
Ev. utträde ur Sollerö Älgskötselområde.
Enligt Länsstyrelsen Dalarna har varje medlem rösträtt.
En röst per medlem.
Lämna jakträttsbevisen i brevlådan
som finns i Ryssa och Gesunda.

Välkomna

Styrelsen

KOM IHÅG!
Sollerö Fiskevårdsområde
kallar till

ÅRSMÖTE

söndagen den 12 juli kl 16.00
Vi har beslutat att årsmötet skall äga rum vid Gåstjärn,
på grund av den pågående pandemin.
Ärenden enligt stadgarna.
Ta med sittunderlag och så får vi hoppas att det blir någorlunda väder,
förhoppningsvis sol.
Vi bjuder på fika.

Styrelsen

SOCKENKONTORET

SEMESTERSTÄNGT
v 28 - v 32
www.solleron.se
info@solleron.se
Telefon: 0250-225 48
Ha en skön sommar och välkomna tillbaka !

Sollerö hembygdsförening

VI MÅSTE HJÄLPAS ÅT MOT LUPINERNA!

Länsstyrelsen i Dalarna meddelar: Blomsterlupinen är ett hot mot mångfalden eftersom den konkurrerar ut alla andra växter. Bin och humlor väljer
också blomsterlupinen framför andra växter och det gör att bara blomsterlupinen pollineras. Och Naturskyddsföreningen tillägger att matsäsongen för pollinatörer blir mycket kortare när det bara finns en enda blommande art kvar.
Då försvinner förstås en mängd pollinatörer, och hela den ekologiska kedjan
rubbas!
Vi ber därför att alla hjälps åt att ta bort lupinerna för att bevara den biologiska
mångfalden! Sollerön är än så länge förhållandevis fritt från lupiner, jämfört
med andra delar av Dalarna och Sverige, så vi har fortfarande chans att bekämpa dem! De har redan börjat fröa av sig, så det är bråttom. Ett gäng eller
byalaget kan åstadkomma stordåd på en halvtimme!
VAD KAN VAR OCH EN GÖRA?
Inte bidra till spridningen av lupiner. Inte så eller plantera lupiner.
Slå av lupinerna. Slå helst av även de gröna bladen. Lägg åtminstone
blom-/fröställningar i brännbart avfall.
Gräv upp lupinerna t.ex. med ett spett. Samla ihop rötterna och låt dem
antingen torka i solen eller skicka dem till brännbart.
Be grannar eller vänner om hjälp om lupinexpansionen blivit övermäktig.
Saknar du lämpliga redskap? Kontakta Sylvia på 0739-566 410.

Hallå!
Gör som Boslas Sven och Leif
Henriksson.
Annonsera i Solleröbladet när
du vill köpa, sälja, gratulera eller
tacka!

ÅRSMÖTE
Sollerö VVOF
onsdag 5/8 kl 18.00
Utomhus i Rävnäs

Sollerö
Camping
50 år!

”En pärla vid Siljans strand” säger Caravan Club om Sollerö Camping.
Idag finns det ca 200 tomtplatser varav 100 är säsongsplatser, 15 varmbonade
stugor samt ett tältplatsområde vid Siljan. Campar man en vecka så är den 7:e
natten gratis. Vi frågade Börje Hollsten om varifrån gästerna kommer?
”Kikar vi på förra året fördelades antalet gästnätter ungefär så här: Sverige
7.400, Tyskland 1.000, Holland 500, Norge 400, Danmark 100 och Schweiz
100. Men vi hade också besökare från andra länder. Anledningen till att de
kommer hit är förstås att det är så fint och trevligt på Sollerö Camping”, säger
en glad Börje Hollsten.
Kön var lång dagen före midsommarafton. Men hur började det för 50 år
sedan.
Ingmari Kollenhag, som bor i Hässelby nära Stockholm, var med och startade
Sollerö Camping. ”Det togs ett beslut 1969 av Sollerö kommun att iordningsställa en campingplats vid Levsnäs. Året därpå verkställdes beslutet, stranden
gjordes iordning samt träd och buskar röjdes så att verksamheten kunde komma igång. På en timringskurs vid Idrottsparken timrades en stuga som transporterades till campingen. Den stugan fungerar fortfarande som reception. Vi
öppnade en kiosk i ett av stugans fönster där vi sålde läsk från Mora bryggeri
och glass i stora lass från GB. Vi åkte packmoped till Koopen och handlade
varor som t ex Bullens Pilsnerkorv som vi sålde med en liten förtjänst till
campare.
Vi tjänade också pengar på att frysa kylklampar och att sälja kvällstidningar. Tältande gäster kom från hela Sverige - många cyklister och raggare på
midsommaren - men vi hade väldigt många gäster från Tyskland, Holland
och Danmark. Även från England. Det kostade 7:-/natt att tälta. Husvagnar
började komma men några husbilar fanns inte på den tiden. I samband med
kommunsammanslagningen 1971 tog Mora kommun över campingen och år
2002 tog Caravan Club över. 2014 utsågs Sollerö Camping till Europas bästa campingplats med bästa service!”, avslutar Ingmari.

Karl Lärkas vänners
SOMMARPROGRAM
på Lärkastugans tun,
Klikten
Sollerön
<

Tisdagen den 7 juli kl 19.00
Antikvarie Maria Björkroth, Dalarnas museum: Kurbitsmåleriet i Dalarna
Tisdagen den 14 juli kl 19.00
Byggnadsvårdare Stefan Östberg. Timmerhusens tusenåriga historia: Hur
kan man se ålder och ursprung på timmerbyggnader?
Tisdagen den 21 juli kl 18.00
Lärkadagen inleds med ett årsmöte för Samfundet Karl Lärkas vänner.
Alla är välkomna att lyssna.
Kl 19.00 Eskil Olsson från Gagnef visar på broar till det förflutna och hur
man kan utforska sin släkt- och hembygdshistoria. Folkmusiker.
Ingen kaffeservering, ta gärna med egen kaffekorg.
Ta gärna med något att sitta på. Frivillig kollekt. Max 50 personer.
Alla hälsas hjärtligt välkomna!
Samfundet Karl Lärkas vänner

Dikt om Sollerön sommaren 2020

I sommar får det ju bli ”hemester”, Ej så tokigt på den ö som bäst är,
Las Lampas och El Grande Terass, Kommer säkert väl till pass,
Men kom ihåg att på härliga Sollerön,
Finns ett eget Mallorca med utsikt så skön
Med husbil eller i hyrd liten stuga, Får man ögonblick som heter duga,
En campingtur för en del ibland, Ett dopp i Siljan vid Levsnäs strand,
Det lockar och ger åt själen angenäm ro,
Men vad är det för särskilt i år månntro?
Jo, åren har gått och år 2020 vi fira kan,
Att Sollerö camping med kiosk fyller 50 år minsann!
Dikten skriven av Ingmari Kollenhag som var med och startade campingen för 50 år sedan. Ingmari har tillbringat många somrar på Sollerön under sin uppväxt. Bodde i Rullgården i Rothagen.

Finns det en ny
Karl Lärka på Sollerön?

Ni som har haft vägarna förbi Sockenhuset har nog sett att det hänger
foton i fönstren till entrén. Det är
bara en liten apéritif till vad som
komma skall. Annika Sylvén - (Båkk) Annika - har fått fotografering i blodet
av sin far och brinner för fotografering. ”Foto är kultur”, säger Annika. Tillsammans med Stefan Uhr, Jan-Erik Tomth och Staffan Bond planerar Annika
en fotoutställning i Sockenhuset.
”Det finns många duktiga amatörfotografer på Sollerön”, säger Annika. ”Kikar
man på Solleröns Foto/Anslagstavla på nätet läggs det ut många vackra motiv
nästan dagligen. Min förhoppning är att Solleröns duktiga men lite blyga fotografer vill våga ”visa upp” sina bilder även på den kommande utställningen.
Målet är att dokumentera livet och miljön på Sollerön under 2020-talet. Inte
bara med vackra naturbilder utan framför allt med motiv som speglar hur vår
omgivning ser ut under detta årtionde. Visionen är att på sikt inspirera till liknande projekt för hela Siljansbygden.
Pandemin gör att vi avvaktar med utställningen inomhus men det går alldeles
utmärkt att få en försmak av några bilder utomhus i entrén” avslutar Annika
och önskar alla fotointresserade en skön fotosommar!

Sällsynt trafikmärke!

På Långbanken mellan Sollerön och Gesunda
syns det här varningsmärket. Är det någon som
har sett uttrar i närheten? Svaret är ja! Uttern
är inte lika sällsynt längre utan har synts i flera farvatten kring Sollerön. Lerön, Sundet och
Angmyren för att nämna några och den har också varit synlig på östra sidan mot Soldkalven. Tecken tyder på att den är på
väg att etablera sig upp i åarna på Solleröskogen. Uttern var tidigare hotad av
miljögifter men är sedan 1968 fredad och finns nu i praktiskt taget hela landet.
Uttern är mest aktiv på natten och är en riktig storfiskare. Förutom fisk står
kräftdjur, groddjur, småfågel och små däggdjur på menyn. Honan föder 2-4
ungar i sitt gryt på försommaren och ungarna stannar ca 1 år med mamman.
Det sägs att uttern aldrig simmar under en bro. Det är därför det finns tunnlar
på Långbanken.

Vi återkommer efter sommaren med uppgifter för socknens olika delar;
Sollerön, Gesunda , Ryssa och ”Sollerö glesbygd”.

