Vad händer
på parken?

Annonsblad för Sollerön, Gesunda och Ryssa

Solleröbladet

Sollerö IF
info@solleroif.se
www.solleroif.se
0250-22525
Kansliet på Idrottsparken
oftast bemannat
måndag - fredag kl. 09:00-15:00

Mycket har hänt under 2020 på föreningens ena anläggning och i
denna informationsserie kan du ta del av resultatet av utfört arbete
och planering av kommande projekt.

Logen

Årets kanske största förändring har skett i Logen.
Från att byggnaden använts endast vid ett fåtal
tillfällen per år är förhoppningen nu att den kan
användas större delen av året. Trägolvet som tjänat
som dansgolv under många midsomrar har rivits ut
och använts till andra områden på parken.
Underlaget har markberetts och konstgräs har
installerats i Logen.
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God fortsättning på det nya året och
välkomna till ett spännande 2021
tillsammans med
Sockenföreningen och Solleröbladet.

15 januari - Tulpanens dag

Solön Golfklubb informerar:

God fortsättning på nya året!
Nu Šr det nytt Œr och till slut Þck vi Šntligen lite vinter. SkidspŒr Þnns draget vid
parken på fotbollsplan, vid golfbanan och även en slinga i Utanmyra.
Stort tack till Sune Bondeson!
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Vi vill öppna upp golfbanan på Sollerön, till våren 2021, i
en ny skepnad. En 9-hålsbana som på sikt skall bli riktigt,
riktigt bra med Dalarnas bästa greener.
Vi har bildat ideella arbetsgrupper, vi har startat medlemsvärvning och informationsspridning.
Vi behöver din hjälp för att lyckas. Vill du vara med?
Gå in och anmäl ditt intresse på hemsidan: www.solongolfklubb.se eller mejla
till info@solongolfklubb.se
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Ansvarig utgivare: Sollerö Sockenförening

SOCKENKONTORET

ÖPPET
måndag - torsdag
kl 10.00 - 14.00
www.solleron.se
info@solleron.se
Telefon: 0250-225 48
Välkomna !

Sollerö kyrka

AKTUELLT
v 2 2021 Sollerön
ÖPPETTIDER

Stoltgårdens Mat
Mat &
& Cafe
Cafe
Stoltgårdens
Tel:0250-226 20
20
Tel:0250-226
MATSEDEL
MATSEDEL
13 -- 26
26 jan.
jan. 2021
2021
13

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

FLER

Onsdag 13/1		 Pölsa/isterband, potatis,
			rödbetor
Torsdag 14/1 Makaroner o falukorv		
			 Soppa, pannkakor m
			 sylt o grädde.
Fredag 15/1 		 Dillkött, potatis 			
			Dessert.
Måndag 18/1		 Köttkorv o rotmos
Tisdag 19/1		 Pasta/potatis, skinksås.
Onsdag 20/1 Bruna bönor o stekt fläsk,
			potatis.
Torsdag 21/1		 Köttbullar, sås, potatis.
			
Soppa, pannkakor m
			 sylt o grädde.
Fredag 22/1		 Kalops, potatis o rödbetor.
			Dessert.
Måndag 25/1		 Spagetti o köttfärssås,
			potatis
Tisdag 26/1 Korv Stroganoff, potatis/ris
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!

Öppettider:

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

SPARA

MER

OST FAMILJEFAVORITER.
Arla. Välj mellan olika sorter.
375-2500 g.

49:90/kg

MOPP/HINK Vileda. Välj
mellan mopp med teleskopskaft och hink med
urvidare. Ord pris 95:-/st

2 FÖR

45:--

69:--/st

NYPRESSAD JUICE
Coop. Välj mellan olika sorter. 1 liter.
Jfr-pris 22:50/liter. Pant tillkommer.

KÖP

FLER

SPARA

MER

12:90/st

2 FÖR

28:--

YOGHURT
Sverige/Arla. Välj mellan olika sorter.
Gäller ej laktosfri. 1000 g. Jfr-pris 14:00/kg.

PASTA Kungsörnen
Välj mellan olika sorter.
500-1000 g. Jfr-pris 12:90-25:80/kg.

OBS!!

EXTRAÖPPET för Riskgrupper!!
MÅNDAG ONSDAG FREDAG
07.00 - 08.00 (tills vidare)
Vi ber alla andra ödmjukast att respektera detta!
SLÄPVAGN med KÅPA

finns nu att HYRA på KOOPEN!
För mer info kontakta oss på Koopen.
0250-220 02

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

Besök oss även på Facebook

Nu är glada julen slut, slut, slut!

Julegranen dansas ut, ut,ut…
Knut har namnsdag 20 dagar efter julafton – 13 januari - och då firas Tjugonde Dag Knut. Förr städade man
ut julen och åt upp det som var kvar av den festliga
julmaten innan en ny arbetsperiod fylld med vinterarbeten började. Förr var det också vanligt med festliga
utklädningar på julens sista dag.
Traditionen med Knutmasso firas fortfarande på orter
i Sverige. Mest firas det i Uppland. I Gimo och Österbybruk är det karneval.
Under stort hemlighetsmakeri tillverkas förklädnader för att sedan visas upp
i ett festligt karnevalståg. Bästa masker vinner prestigefyllda pris till åskådarnas jubel.

Hallå! Känner någon igen kakan?

Dalarnas Kooperations Producenter (DKP) hade bageri
i Borlänge och i Mora för många år sedan och erbjöd
ett brett sortiment av mat- och kaffebröd. I sortimentet
fanns ”Sollerökaka” som var bakad på gammalt manér
med vetemjöl och rågsikt. Mjölkberikad och kryddad
med anis och fänkål. Att den smakade gott råder det
ingen tvekan om men kommer någon ihåg hur den såg
ut? Var det en siktkaka eller en läfsa?
Mejla till info@solleron.se och berätta. Tack!

Smygpremiären avklarad på
Gesundaberget!

De senaste veckorna har snökanonerna
sprutat snö för att backen skulle bli åkbar.
Och den senaste helgen 9-10 januari skedde
smygpremiären.
Föret var perfekt och Kung Bore bjöd på fina
vinterdagar. Än så länge är Pumphusbacken
öppen men det ser lovande ut även för de högre belägna pisterna.
Hoppas på snö.
Viktigt att hålla avstånd i liftkön.

Odd Fellow i Café Soldi
Du som åker eller promenerar förbi ”gamla” Café
Soldi kanske undrar vad det är för märke på den
fina byggnaden?
Jo, de tre länkarna är det internationella ordenssällskapet Odd Fellow Logens logotyp. ”De står
för Vänskap, Kärlek och Sanning” förklarar Anneli och Åke Ryss, som varit medlemmar i ca 40 år.
Odd Fellows manliga del grundades i USA redan
år 1819 och 1851 grundades den kvinnliga delen
– Rebeckorna. Totalt har Odd Fellow ca 256.000
medlemmar över hela världen. I Sverige är det ca
36.000. ”Jämställdhet och medmänsklighet är

ledstjärnor för vårt ideella arbete” säger Åke
och Anneli.
Under de senaste 2 åren har Odd Fellow i Sverige skänkt drygt 1 milj kr
till hjälpverksamhet. Logerna idkar också välgörenhet till lokala projekt och
organisationer. Diakonierna i Mora, Orsa och Älvdalen har bara i år erhållit
över 20.000 kr. Team Stefansfonden i Älvdalen har också mottagit bidrag.
Räddningstjänsten och Mora Lasarett har fått Odd Fellownallar, som tröstar
skadade och sjuka barn. Stipendiebidrag till ungdomar delas också ut. Under
Vasaloppet hjälper vi t ex till med nummerlappar och ”arvodet” går till välgörenhet.
Huset på Sollerön förvärvades 2013 och fungerar som ordenshus för de två
logerna i Mora med medlemmar från kommunerna Mora, Orsa och Älvdalen. Här hålls möten och arrangeras middagar, men just nu sker alla möten
digitalt. Det finns ca 2.000 medlemmar i hela Dalarna. Odd Fellow logerna
i Mora har ca 300 medlemmar, varav ca 25 personer bor här på ön. Medlem
blir man genom rekommendation, men man kan numera också gå in på Odd
Fellows hemsida och ansöka om medlemskap,” avslutar Anneli och Åke.

Tack för att du tankar lokalt!

December
2020
2019
2018
Bensin		
20 463
21 426
21 010
Diesel		
20 882
20 103
18 737		
		
41 345
41 529
39 746
2 422 953 l bensin och 1 633 006 l diesel, totalt 4 055 959 l,
oktober -12 - december -20.

Brinnande engagemang i Bengtsarvet för byn och bygden!
Solleröbladet fortsätter presentationen av byalag och fäbodlag i socknen.
Nu har turen kommit till Bengtsarvet där den inflyttade göteborgaren Ulf
Hertzberg är ordförande. ”Byalagets uppgift är att tillvarata byns intressen,
vårda båthamnen samt stärka bygemenskapen,” säger Ulf. ”Ett stort pågående
projekt just nu, som bör vara klart inom 2 år, är att bygga klart bryggorna med
Y-bommar. Båtintresset är ju stort i byn med hamnen och Ångbåtsbryggan.
Vi förbättrar också stigen söderut som gör att man kan gå och cykla utan att
bli dyblöta. Längs stigen har vi också renoverat slogboden med tillhörande
grillplats.

Styrelsen är mycket engagerad och består också av: Helene Nordre (kassör),
Anders Lundqvist, Britti Halvarsson och Johan Swierenga. Suppleanter är
Åsa Hertzberg, Peter Norell och Bo Johansson.” Solleröbladet känner att det
råder starkt engagemang och god trivsel i Bengtsarvet.

Grattis till Trissvinsten!!
På Nyårsafton syntes Sollerön i TV 4 Nyhetsmorgon. Via länk skrapade
Carina Andersson hem 250.000 kr i Trissvinst.
Solleröbladet lyfter på luvan och gratulerar och antar att vinstlotten är
inköpt i Koopen.

Sool-Öen – hur går det?
”Arbetet med 2021 års utgåva av hembygdsboken Sool-Öen fortgår enligt plan
i januari och februari,” meddelar Sara Marcus Jansson från Sool-Öen-kommittén.
”Vi följer upp idéer, utvärderar artiklar och kikar på foton och illustrationer
m.m. Vi tror och hoppas att vi ska få till en hembygdsbok även detta konstiga
år,” avslutar Sara.

Grattis till den nya boken!
Hans Lundin i Ryssa har gett ut en bok med titeln ”Folkhemseremiten.” En roman som är inspirerad av miljön i Nya Valamo
kloster i östra Finland. Boken är den andra i en trilogi och en uppföljare till ”Kurbitseremiten”.
Solleröbladet lyfter på luvan och gratulerar!
Nu är det vinter, nu är det vinter….
Skidor, skridskor, spark och pulka. Vintern
erbjuder härliga utomhusaktiviteter med
frisk luft för stora och små. Skidspår prepareras och isen lägger sig på skogstjärnar och
i vikarna på Siljan. Elljusspåret vid Idrottsparken lyser mellan 16.00 – 22.30 varje
kväll. Förste åkare tänder belysningen genom att trycka på den röda knappen vid stolpen. Om kylan håller i sig kommer skogsavverkning att ske i skogen ned mot Siljan vid
elljusspåret. Spårkvaliteten kan då komma
att påverkas av skogsmaskiner. Lagom till
Trettonhelgen finns också skidspår dragna
på golfbanan och i Borrberg.

TACK!
Sockenföreningen och Hembygdsföreningen ber att få säga tack till alla som
önskade ”Skön Midsommar” och ”God Jul” genom annons i Solleröbladet
under 2020.
Extra skönt kändes det för Hembygdsföreningen vars verksamhet har pausats
sedan våren.

ANNONSERA med MERA!
Du vet väl om att du kan fira, gratulera och tacka genom att annonsera i Solleröbladet.
Boka hos hefo@telia.com eller 0729 – 119 399.
Välkommen att synas i bruset.

