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Årets Hemesterguide inspirerar och förenklar.
Med den här i handen är det lätt att bila, cykla, vandra eller 
jogga och upptäcka det som socknen erbjuder. Alla sevärd
heter på ön och fastlandet finns nämligen praktiskt pake
terade i färdiga slingor. Var så god och välj de som passar dig. 
Vad du än väljer kan du vara säker på att du får uppleva en 
härlig natur, en folklig kultur och en anrik historia.
Trevlig hemester!
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Vikingaslingan Klikten

Natur- och kulturstigen
Sollerön är en unik mix av vacker natur, intressant 
kultur och spännande historia. 

På öns norra del, i Klikten, kan du uppleva 
alla tre i samma vandring.

Klikten ingår i Sveriges första Geopark, som en 
s.k. Geosite tillsammans med Gesundaberget. Meteo
ritnedslaget som skapade Siljansringen för ca 377 
miljoner år sedan bildade en förkastningsbrant med 
värdefulla förutsättningar för ett natur och kultur
landskap. Förkastningsbranten i Klikten är klassad 
som naturminne av Riksantikvarieämbetet.

Vikingarna valde Sollerön som boplats för 
över 1 000 år sedan. En vik av Östersjön gick 
ända hit till Sollerön. Tillgången till jakt och fiske 
samt det gynnsamma klimatet var skälen. 

Spåren från vikingatiden finns kvar. 
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I byn Bengtsarvet finns Dalarnas största vikingagravfält där nya spän
nande projekt initieras för att utforska innehållet i gravhögarna. Järn
malmen som vikingarna på Sollerön tillverkade i blästerugnar användes 
i handel med Birka, Gamla Uppsala och andra platser. Där hade man 
inte tillgång till järn för verktyg och vapen. Det värdefulla järnet fanns 
på Sollerön. När du vandrar Vikingaslingan upplever du historiens 
vingslag från vikingatiden.

1 Starta vid Sollerö Hembygdsgård, fylld med solbrända timmer stugor 
från det gamla bondesamhället och fäbodväsendets tid. Fika gärna 
 innan du vandrar stigen över vikingagravfältet med upptill 100–150 
 gravar. Skyltar längs stigen ger dig hela historien.

2 Nästa stopp är lämningarna efter S:t Laurentius kapell från början av 
1500talet. Kapellet revs 1781 när Sollerö kyrka byggdes. 

3 Strax intill ligger Offerkällan, som kan ha varit en gammal offerlund 
från förhistorisk tid där vikingarna sannolikt har offrat till sina hedniska 
gudar. Det sägs att Offerkällan aldrig sinar på sommaren och inte fryser 
till på vintern. 

4 Vandra vidare in i själva Klikten och du får en majestätisk utsikt över 
Utanmyra by med blånade berg vid horisonten. Den välkända fäbod
visan »Visa från Utanmyra«, härstammar härifrån. 

1 2 3 

4 7 



7

Sedan mer än 100 år har vi varit den självklara mötesplatsen för be-
sökare och sockenbor på »Solens Ö« i Siljan. Det är hos oss som du 
träffar vänner och bekanta samt möter alla välkända varumärken. 
I det breda sortimentet finns många lokala varor.

Varje dag frestar vi med nybakat bröd från butiksugnen och här finns 
allt du behöver för dina grillkvällar i sommar. I vårt lilla Café finns 
 kaffe, mackor och korv.

Vi ser fram emot att möta dig hälsar Ulrika med personal.

Svenska Spel och ATG · Apotek · Posten Brev & Paket · DHL · Schenker · Bring · Fiskekort

Under perioden 20 juni till 14 augusti: Öppet varje dag kl. 8–20

En liten stormarknadEn liten stormarknad

Mötesplatsen!
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5 Ett av stenrösena bredvid stigen kan vara en gammal kultplats s.k. harg 
från vikingatiden. Svaret fås vid kommande utgrävningar. 

Sommartid drillar storspoven och skön fågelsång hörs från många arter.  
Rovfåglar glider lågt över ängarna där fjällkor, får och getter mumsar på 
det saftiga gräset. Det är en idyll som ger lugn och ro för själen. 

6 Fortsätt längs förkastningsbranten in i naturreservatet Agnmyren, som 
förvaltas av Länsstyrelsen. 7 Till höger om stigen, finns ett litet kalkbrott, 
kallat ”Silvergruvan”, där mineral som zinkblände och blyglans har 
brutits. Den kalkgynnade floran ger en riklig förekomst av blåsippor och 
vitsippor. Kalkhaltigt sippervatten från den branta sluttningen bidrar till 
den frodiga växtligheten på jordbruksmarken och i själva Agnmyren, 
som är en mindre damm. 

I månadsskiftet aprilmaj samlas tusentals vanliga grodor i dammen för 
parning. Även åkergrodor och vattensalamandrar ansluter. Den närings
rika dammen ger en stor mängd förmultnande växtmassa. Svavelväte 
bildas och det slår ut eventuella fiskar och gynnar grodornas yngel. 
Själva parningsleken är högljudd och låter som ett Formel 1 Grand Prix 
lopp. Det är en storslagen uppvisning som pågår framför besökarnas 
fötter.

Fågellivet är artrikt. Tranor och gäss betar på åkermarken intill. Knipa, 
sothöna, kricka och andra andfåglar trivs i den vassrika dammen och 
konserten från sävsångare, rörsångare, vattenrall mm ljuder över den 
stilla vattenytan.

En nätsticka från stenåldern har hittats i Agnmyren. Området runt 
Agnmyren har en lång historia av odlings och bosättningstradition och 
stenåldersgravar är funna i förkastningsdalen. 



9

8 Gå förbi Agnmyren och vandra till höger uppför backen mot Bengts
arvet. Vik av på Karl Lärkas väg. Nu öppnar sig det storslagna land skapet 
igen. Fortsätt fram till folklivsforskaren och fotografen Karl Lärkas 
stuga som omges av en gammal äppelträdgård. Studenter och forskare 
får stipendier som ger dem möjlighet att bo i den stugan för att förkovra 
sig i etnologi. 

1 Avsluta vandringen med att gå Bengtsarvsvägen söderut tillbaka till 
Hembygdsgården.

Vi ber dig respektera regler och föreskrifter som gäller för fornminnen 
och naturreservat. 

Naturvårdsverket: www.naturvardsverket.se 
Riksantikvarieämbetet: www.raa.se

»Hemester GUIDE« är tryckt av 
Studio ArtPrint Dalarna. 

Ett stort TACK för ett gott  
samarbete! 

Sollerö sockenförening

Största ön i Siljan!
Visste du att Sollerön är 7,7 km lång och 
4 km bred?

Ön är nr 50 i Sverige i storlek.



10

Välkommen till vår butik på Sundsvägen 22 Välkommen till vår butik på Sundsvägen 22 
Lekplats, kaffe, glass, lokala varorLekplats, kaffe, glass, lokala varor

www.sollerojordgubbar.sewww.sollerojordgubbar.se
Butiken öppen 10-18 hela sommaren Butiken öppen 10-18 hela sommaren 

0762 12 15 880762 12 15 88
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Gesunda var en hemfäbod till Sollerön på det gamla bondesamhällets 
tid. Det var på fastlandet som hem, mellan och långfäbodar uppstod 
när betesmarken blev för knapp på Sollerön. Kor, får och hästar trans
porterades med båt över Siljan på försommaren för att sedan ”pendla” 
tillbaka under hösten. Så småningom fick Gesunda fast befolkning, en 
broförbindelse invigdes 1892 och år 1919 registrerades Gesunda som by. 
Idag har Gesunda ca 350 invånare och nya hus har byggts både längs 
stranden och upp mot berget som bär byns namn.

Gesunda byslinga

9 13 

12 14 

15 16 
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9 Här får du tips på ett antal slingor för promenad, cykel eller bil som 
underlättar för dig att hitta rätt. 

Gesunda bystuga är en samlingspunkt i byn. Här finns 12 ställ
platser. Dusch och toaletter finns i  Bystugan. Alldeles intill ligger 
”ett av  Sveriges vackraste Bönhus” som byggdes 1886–87 och renove
rades 1972. Timmerstockarna rödfärgades härom året. Till Bön huset 
hör den gamla klockstapeln som ringer in helgsmål kl.18.00 varje 
lördag. www.gesunda.se

En historisk plats för svensk folkmusik heter Måstäpp 10. Här 
arrangerade Anders Zorn Sveriges första spelmansstämma den 
1 september 1906. Zorn ville få till stånd en renässans för det 
folkliga musiklivet i Dalarna. Spelmän och hornblåsarkullor 
strömmade till och på den vägen är det. Idag ljuder folkmu
siken på stämmor över hela Sverige. Men, det var i Gesunda 
det hela började. En minnessten markerar den historiska 
platsen.

11 Offerstenen är en stor sandstenshäll, 1,3 m lång och 1,05 m 
bred. På ovansidan finns ca 25 älvkvarnar s.k. skålgropar huggna för 
hand. Troligen eldade man i dessa för att blidka gudarna. Hällen ligger 
ovanpå en granithäll.

12 Sågdammen är en liten oas i skogen upp mot Gesundaberget. Ett 
vilsamt porlande hörs när vattnet rinner ur dammen. Slå dig ned vid 
slogboden, tänd en brasa och njut av lugn och ro. En plats för kontemp
lation. Gå gärna elljusspåret hit.

13 Lundgården är den enda orörda fäbodgården i Gesunda. År 1840 
fanns 75 gårdar i byn. Många fäbodgårdar fanns kvar fram till andra 
världskriget men den enda som står kvar är Lundgården. Här får du en 
unik inblick i hur våra förfäder levde och verkade för mer än hundra år 
sedan.  www.sollerohembygd.se

14 I ett båthus vid brofästet till Sollerön ligger det enda kvarvarande 
 exemplaret av den s.k. ”Sturbåtn.” Den användes för att skeppa djuren 
från Sollerön till fastlandet där betet fanns. År 1845 skeppades hela  6 0 00 
djur över med ”Sturbåtar.”
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15  I Sagolandet Tomteland har tomten fått sällskap av flera sagolika 
världar. Här finns Trollrike, Drakland, Skogstomtebyn, Älvornas Rike, 
Sagotorget, Förtrollande skogen och andra magiska platser. Du är  hjälten 
mitt i alla äventyr med livs levande alver, drakar, älvor, tomtar och troll. 
Äventyren utspelar sig utomhus som musikalföreställningar och spän
nande aktiviteter där du och sagofigurerna hittar på bus och skoj till
sammans. www.tomteland.se

16 Gesundaberget, byns stolthet, reser sig 514 m.ö.h. Fallhöjden är 290 
meter så det känns i lungor och ben vid en bestigning. Från toppen är 
utsikten magnifik över Siljansbygden. Inte mindre än sju kyrkor syns 
härifrån. Ett ”måste” för dig som besökare vare sig du vandrar, cyklar, 
åker skidor eller skärmflyger. www.gesundaberget.se 
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Det är enkelt att bo och leva i Mora. 
Närheten till naturen med de orörda 
skogarna och sjöarna, möjliggör ett 
aktivt friluftsliv.

Välkommen till möjligheternas Mora  
– en bra plats att slå sig ner på!

 
www.mora.se
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Upptäck Solleröskogens milsvida skogar, glittrande sjöar, tjärnar och 
bäckar. Terrängen är kuperad med många branta berg och en rik flora 
och fauna. Den här slingan tar dig till gamla fäbodar och mytomspunna 
platser med en spännande historia. Packa ryggsäcken, ta med kikaren, 
koppla av och hämta inspiration från naturen. 

17 Åk vägen upp mot Gesundaberget. Vik av vägen till höger vid skjut
banan och fortsätt sedan in i storskogen. Efter ca 10 km når du Mali-
bambo.

Under 1300talet kom pandemin, digerdöden, till Dalarna och  Sollerön. 
Solleröborna flydde västerut. Unga Malin var en av dem som drog 

Norra fäbodslingan

18  

19  17  

21  
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västerut för att undkomma pesten. Efter en kort vandring till Rossbergs 
fäbodar fann hon ett kors på marken. Hon beslutade sig för att  stanna 
där och vårda de sjuka som behövde hjälp. Malin blev själv smittad 
och dog kort därefter. Enligt legenden är Malin begravd invid en sten i 
 Malibambo, som betyder Malins kyrka. Det vilar frid över platsen som 
idag används till gudstjänster, mässor, meditation och yoga. En stig leder 
in till Malibambo från parkeringen. 

19 Fortsätt västerut till Selens (Sälens) fäbodar där många sevärdheter 
finns. På höger sida, ca 100 m innan fäboden, finns ett igenväxt grustag.  
Gå upp i 18  tallskogen ovanför och du ser Botestenen. 

Ingen vet hur länge stenen har varit i bruk men förmodligen från medel
tiden. Den kan ha varit det sista hoppet för de som flydde digerdöden. 
En sida är slät och ren, en annan har två altare där du kan placera dina 
händer. En tredje är skrovlig och sårig. Enligt legenden botar stenen 
vrede, oro, olycka och sjukdomar. 

Selen är den äldsta långfäboden med anor från 1500talet. Ett par 
timmer hus finns kvar sedan 1700talet. Gårdarna var 16 till antalet 
hundra år senare. Selen slutade som levande fäbod 1914. Idag blandas 
äldre och yngre fritidshus vackert inbäddade vid Selsjön. Parkera vid de 
gamla tallarna och vandra sedan längs Selsjön på en liten ås till slog
boden vid stranden. Fortsätt tills stigen tar slut och njut av en vacker 
natur. 

20 Åk vägen upp till Seliträdberget, Solleröskogens högsta topp 597 
meter över haveet. En kort promenad tar dig till brandtornet på toppen 
där du ser fjällen i väster, finnmarken i norr samt Siljan. Var försiktig för 
brandtornet är inte i bästa skick. 

21 Fortsätt förbi Selen. Sväng av till vänster efter ca 4 km på en liten 
smal och gropig skogsväg. Efter ca 1 km håller du vänster uppför en 
 ganska brant backe. En skylt på höger sida visar dig stigen till Digerhäll. 
Det gigantiska 10 000 år gamla stenblocket dyker upp efter en prome
nad på ca 300 meter. Storleken är imponerande 8–10 meter högt och 
30  meter i omkrets. Sedan urminnes tider är platsen omgiven av myter, 
jättar, troll och nedgrävda skatter.
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Sveriges första spelmansstämma! 
Visste du att Anders Zorn arrangerade 
Sveriges första spelmansstämma 1906? 

Platsen heter Måstäpp och ligger i Gesunda.

Vacker arkipelag!
Visste du att det finns ca 20 mindre öar 
mellan Sollerön och fastlandet?

17

18
19

20

21

Malibambo
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En vän att hålla i hand när det blåser!
dalarnas

Kyrkogatan 7 Mora · TEL 0250-59 39 39 · johnssport.se

Egen  
Cykelverkstad!

för cykel-, vandrings- och motionsslingor

Plus goda råd och service 
från en av  Sveriges mest 
välsorterade sport affärer

Allt du behöver
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Ryssa och Siljansforsslingan
Åk från Gesunda mot Ryssa. Efter någon kilometer passerar du en 
vacker milsten på vänster sida. Ett litet monument med en intressant 
historia. 

Det finns milstenar på flera platser längs vägarna i socknen. Milstenar 
uppsattes efter 1649 års skjuts och gästgiveriförordning då vägnätet 
uppmättes och skjutsnätet ordnades. De restes längs allmän väg vid varje 
¼ (=2 672 m), ½ (=5 344 m) och hel (=10 688 m) gammal svensk mil. 
Milstenarna bar årtal och ofta landshövdingens namn och ibland kung
ens namnchiffer. De var ett verktyg för att skapa förtroende för resande 
att vägens längd var ordentligt uppmätt. Det fanns ju ingen GPS på den 
tiden.

Högsta kustlinjen
En intressant historia till är att vägen till Ryssa följer »högsta kust linjen«. 
För många tusen år sedan var Skandinavien täckt av en 3 000 meter 
tjock inlandsis. Som du vet började isen att smälta och iskanten krympte 
norrut.  

Omkring 6 500 år f. Kr var Siljan en havsfjärd till dåtidens Östersjön.  
Havsfjärden nådde en nivå av ca 210 m över dagens havsyta och täckte 
Sollerön och stora delar av Siljansdalen. Allt eftersom landhöjningen 
fortskred började Sollerön bli synligt. Vattendjupet blev allt mindre och 
till slut avsnördes Siljan från havet och blev en insjö. När du färdas mot 
Ryssa åker du på den högsta strandkanten av havsfjärden. Siljan är alltså 
inte bara geologiskt intressant för det stora meteoritnedslaget för 377 
miljoner år sedan. 

Ryssa –  hemfäbod och hamn 
Idylliska Ryssa var hemfäbod för Sollerön och Mora redan på Gustav 
Vasas tid.

Fisket i Siljan och Ryssån har alltid spelat en stor roll för byn och fiske
traditionen lever vidare. Ofta är Ryssabor i topp i pimpelfiske och metar
tävlingar. Fisken ryssling (sik) har gett byn dess namn.
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Vi sätter färg på Sollerö socken! 
Allt i färg, tapeter, kakel & klinker, golv och tillbehör

Colorama Språngs Färg

www.colorama.se/butiker/mora

coloramamora

coloramamora

Öppettider: måndagfredag 07.0018.00, lördag 09.0013.00
Tingsnäsvägen 17 • 792 32 MORA • info@mattsonsbygg.se
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Ryssa har en intressant historia genom att byn var in och utskepp
ningshamn till Siljansfors Järnbruk. Härifrån gick den omtalade ”Havs
gatan” – en vinterväg som länkade samman Siljan med Västerdalarna via 
Siljansfors. Den omnämns redan år 1440. 

Under åren 1738–1876 hade ”Havsgatan” stor betydelse för Järnbruket. 
Ångbåtar med pråmar från Leksand och Insjön lossade järnmalm som 
lades i depå i hamnen. Vintertid fraktades malmen med hästforor 8,5 km 
upp till Järnbruket. I motsatt riktning fraktades brukets produkter som 
stångjärn, knippjärn, spik mm för vidare transport ut på världsmark
naden. Den totala transportmängden under janmars 1848 uppgick till 
minst 6 000 hästlass à 450 kg.

Ryssån användes förr till flottning. Idag har ån två kraftverk med 
 dammar och kanal. Gör gärna en liten sightseeing på de småvägar som 
går på var sin sida om ån vars mörka vatten ger en trolsk inramning.  
Naturen bjuder på både älg och bäver om du har tur. Längs ån ned mot 
Siljan finns ett övergivet tegelbruk och vid Siljan finns en vacker badplats 
med utsikt över arkipelagen. »BromanGard Bed & Breakfast Ateljécafé« 
och Ryssa Allianskapell ligger centralt i byn som idag har ca 150 boende.
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 Siljansfors – gammalt järnbruk, nu skogsmuseum
Fortsätt ut på E45 mot Malung. Snart möts du av en gammal masugn på 
höger sida och då är du framme vid Siljansfors Skogsmuseum. 

Järnbruket lades ned i slutet av 1800talet men den gamla masugnen står 
kvar som ett monument.

I Friluftsmuseet kan du se skogsbrukets utveckling de senaste åren. Det 
finns bl.a. ett fungerande cirkelsågverk från 1920 som drivs av en ånglo
komobil. Gamla anläggningar som t.ex. eldpallkoja, kolmila och tjärdal 
är uppbyggda i sin naturliga miljö. Utställningshallar visar skogsbrukets 
och flottningens historia. Här finns också en tallstam som är 7 000 år 
gammal. I SLU:s Försökspark finns ett 50tal arter av träd och buskar. 

Museiområdet har lämningar efter bessemerverk, stångjärnsmedja, 
bruksbostäder samt damm – och kanalanläggningar. I Försöksparken 
finns en 1 500 m sträcka av ”Havsgatan” bevarad. Strax intill, någon km 
mot Mora, finns Leksberg som är värt att bestiga. En stig – ett stickspår 
från Siljansleden – tar dig till toppen, som bjuder på milsvid utsikt över 
skogar, berg och sjöar.

Guidade turer finns men du kan också uppleva området på egen hand. 
Knattestigen är populär hos de yngsta. I Cafeterian serveras lunch och fika. Ett 
trevligt och intressant utflyktsmål. Mer information på www.skogsmuseum.se
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Souvenir Shop

Konstnären Per Ståbi har målat två vackra akvareller av  Gesunda 
Bönhus och Gesunda Bystuga. Tavlorna är kostar 500 kr resp. 
1000 kr. Vit ram ingår.  
Mössa (150 kr) och buff (100 kr) från Gesunda. 
Swish 123 671 6773. Hämtas i Gesunda  Bystuga. Info: 070 543 20 59.

Sollerömössa med sockenvapnet. (150 kr) Swish 123 501 3727.  
Hämtas på Caravan Club.  Info: 070 844 11 71

Skaffa dig ett minne från Solleröbygden
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22 Skräddarkvarn och Viks kvarn är en dubbelskvaltkvarn från 
 1700talet belägen vid Mångån. 

Ån var en viktig energikälla för Solleröbönderna, som längs ån anlade 
ett dussin kvarnar, sågverk, tröskverk mm. Skvaltkvarnen är en gammal 
konstruktion ända från medeltiden. 

Ligger några km söder om Gesunda intill vägen till Siljansnäs. Rofylld 
miljö. Bra ställe för en picknick. 

23 Åsens fäbodar. Fäboden med milsvid utsikt över Siljan.  Kornas 
råmande och skällornas klang har tystnat men betande får håller land
skapet öppet. Åsen är en fridfull oas där man kan söka sig bort från 

Södra fäbodslingan

22 23

24 24

25 26
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vardagens stress och kurera själen med stillhet och sköna vyer. Åsen
gården erbjuder camping med stugor och ställplatser. Nybyggd pool och 
restaurang finns.

24 Mångberg – fäbod med egen sjö, å och damm !
Det är kring vattnet som livet har kretsat i Mångbergs fäbodar i hundra
tals år och gör så än idag. Den första dammen kom till på tidigt 1800tal. 
1877 byggdes sågen som brukades fram till 1938. Dubbelkvarnen och 
trösken, som också drevs med vattenkraft, var i drift fram till 1920talet. 
Idag är det med badliv och fiske i Mångsjön som fäbodborna kommer i 
kontakt med vattnet. På gångbron vid dammen går Siljansleden. En idyll 
för bad och picknick. 

25 Södra Flenarna – fäbod med Riksintresse !

Här har en pensel med Falu Rödfärg aldrig varit. Det är solen och 
 vinden som är ”målarmästare” och ger timmerstockar, pärttak och dörr
plankor dess färger. Vill du se och uppleva ”gamla, gråa härbresknutar” 
har du kommit rätt.  Läget på Flenbergets sydsluttning vid en liten bäck 
och med ett gynnsamt klimat gav bra förutsättningar för vegetation och 
jordmån. Fäbodstället består idag av 4 gårdar med totalt 17 byggnader. 

Förr hette det Kmärkt. Idag heter det Riksintresse. Det är Läns styrelsen 
som anser att Södra Flenarna är så viktigt för eftervärlden att de har 
klassat fäboden som ”Riksintresse”. Fram till 1980 fanns det fjällkor här. 
Tag vänster mot Flenarna innan bron i Mångberg. 

26 Flengruvan. Flenberget är förknippat med ett otal sägner och berät
telser om fyndigheter av koppar och silvermalm. När det stora raset 
skedde i Falu Koppargruva 1687 ledde det till omfattande prospek
teringar i andra delar av Dalarna för att finna alternativa möjligheter 
till fortsatt kopparmalmsbrytning i landskapet. I mitten av 1700talet 
började sannolikt kopparbrytningen på Flenberget. 

Ett besök vid Flengruvan ger ett överväldigande och storslaget intryck. 
Storgruvan ligger på bergets branta sydsluttning med en majestätisk 
utsikt över skog, berg och vatten. Åk förbi Mångberg mot Garberg. Ta av 
till vänster mot 27 Lövberg. Där vägen slutar börjar stigen. En spännande 
och strapatsrik vandring väntar. Vandringsskor rekommenderas.
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Välkommen till 
Sollerö Camping

Platsen där lugnet infinner sig och där du har max 5 mil till sevärd-
heterna i den vackra Siljansbygden. I år med nybyggda servicebygg-
nader med duschar, toaletter och kök. 

Cyklar, padelboards (SUP), kanoter och småbåtar att hyra. 

Härlig sandstrand för sköna dopp i Siljan. Kiosk med glass, läsk, 
snacks och godis.

En pärla vid  
Siljans strand
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Vandring, cykel och motion

Strandstigen Sollerön Runt 18 km
30 En populär vandringsled längs Siljan och på några mindre vägar. 
Vandringsskor rekommenderas för terrängen är fuktig på sina håll. Du 
kan egentligen börja vandringen på flera platser eftersom många  mindre 
vägar leder till strandstigen. Självklart kan du vandra i etapper som 
passar dig.

Välj t.ex. Sollerö Camping (Caravan Club) som startplats. Gå söderut till 
kyrkbåtsbyggarbyn Kulåra med bad och camping. Fortsatt mot Rävnäs 
och vidare till Bäcksta där utsikten utöver storsiljan mot Tällberg nästan 
ger lite havskänsla. I Bäcksta finns slogbod, dass, grillplats, brygga och 
bad. Runda Solleröns sydöstra udde och vandra norrut mot Ångbåts
bryggan i Bengtsarvet. Du passerar platser där man förr drog not samt 
framställde järn i blästerugnar. Rasta i en slogbod eller på Ångbåts
bryggan, som var hamnen för varor och ångbåtspassagerare när Sollerön 
saknade broförbindelse. Vidare norrut till Stunisvik och fågeltornen i 
Nördervik. Sedan korsar du stora vägen och vandrar Skålviksvägen till
baka till starten. Informationsskyltar längs stigen berättar om Solleröns 
natur och historia.

31 Elljusslingan Sollerön
På Sollerön utgår slingan från Idrottsparken. Kuperad ned mot Siljan 
och tillbaka. Mäter 2,5 km.

Discgolfslingan
32 Frisbee eller discgolf blir allt populärare. Vid Idrottsparken på 
 Sollerön finns en 18hålsbana som lockar till fenomenala kast och många 
skratt.
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Pegga upp !
En skogsbana i lugn och vacker natur väntar på dig.
Alla klubbor kommer till användning på de 9 utmanande 
 hålen. Varje hål är beläget i ett ”eget rum” vilket gör att du 
känner dig nästan ensam på banan. 
Det är enkelt att komma ut och spela när det passar dig.  
Spela hur många varv som som helst för 250 kr per dag.
Välkommen ! 

www.solongolfklubb.se 
Facebook: Sollerö Golfklubb 
Instagram: solon_gk

— stugor för självhushåll
I Gesunda nära Siljan med naturen och kulturen inpå timmerhus
knutarna. Tio moderna stugor, med 4 till 8 bäddar, i genuin Dalastil.

Totalt 60 bäddar. Några av stugorna har bastu.  
Tips på turer och utflykter finns i vår lokala HemesterGuide.

Boka: www.tollagarden.se TFN 0250–210 33, 070–258 17 44 
Långtoravägen 3, Gesunda, 792 90 Sollerön

TOLLAGÅRDEN
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Golfslingan
33 Föredrar du en golfslinga slår du ut på Solöns Golfklubb, 9hålsbana, 
intill »Sollerö Camping Caravan Club« och »Restaurang Jugen Jon«. 
Omväxlande och utmanande hål väntar. www.solongolfklubb.se

Levsnäs – Lerön – Arkipelagslingan
34 En liten skön slinga längs vattnet vid vägbanken mellan »Sollerö 
Camping Caravan Club« och båthamnen på Lerön. På sommaren råder 
stor aktivitet i Levsnäs. Caravan Club erbjuder stugor, camping och ställ
platser. ”En av Sveriges vackraste campingplatser,” säger expertisen. ”En 
pärla vid Siljans strand,” säger de själva. Restaurang Jugen Jon med sina 
goda pizzor ligger i anslutning till campingen. 

Gå mot Lerön och njut av närheten till vattnet och utsikten mot 
Gesunda berget och arkipelagen med ett 20tal öar. Solnedgången är helt 
fantastisk. På Lerön finns småbåtshamnen och vid brofästet ligger den 
gamla brovaktarstugan. Har du tur får du se besättningarna i kyrkbåtar 
träna på Siljans vågor. Vandra sedan tillbaka samma led.

Cykelslingor – Sollerön runt
35 Sollerön kallas också ”Cykelön”. År 1934 arrangerades det legenda
riska Solleröloppet för första gången. Idag lockar motionsloppet Siljan 
Runt tusentals cyklister. Både Sverigeleden och Siljansleden på cykel 
passerar Sollerön. Självklart finns det cykelslingor med olika variationer. 
Eftersom många små byvägar är asfalterade är de lämpliga för cykel.  
Välj själv dina slingor och upptäck Solleröns alla byar; Utanmyra, 
Bengtsarvet, Häradsarvet, Rothagen, Gruddbo, Bodarna, Kulåra och 
Bråmåbo. Slingan Sollerön Runt på 15 km  innebär varierande cykling på  
asfalt, grusväg och stigar. Slingan går genom de flesta av öns alla byar. 
Cykelpump finns vid COOP.

36 ”Gymslingan”
Du behöver säkert bygga upp och träna dina muskler inför de strapatser 
som vandring och cykling innebär. På Sollerön erbjuder Hälls Gym & 
Hälsa ett välutrustat gym i Företagshuset mitt emot kyrkan. 
Mer info: www.hallsgym.se
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Intresset för sockenvapen och sockenfanor var stort i Dalarna under 1940-talet. 

På initiativ från Dalregementet tillfrågades alla socknar 1943 om de var intresserade 
av att skapa ett eget sockenvapen. Så också Sollerön som ställde sig positiva till 
idén och till de bestämmelser rörande sockenvapen och sockenfanor som skulle 
gälla i dåvarande Kopparbergs län. Arbetet med att skapa Sollerö Sockenvapen 
påbörjades tre år senare av konstnärerna Sven Hinders och Evald Håkansson som 
tillsammans gjorde hela 15 förslag.  

Ett av dessa utvaldes och utgör sedan dess Sollerö Sockenvapen.

Rättigheten att använda Sollerö Sockenvapen innehavs endast av Sollerö sockenförening och Sollerö Hem-
bygdsförening. De visuella delarna – sol, vikingaskepp och formen på skölden –  får användas enbart på det 
sätt som de används i sockenvapnet. Flaggor och fasadflaggor finns framtagna av Hembygdsföreningen.
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Slingor med hästar
Det sägs att det fanns flera hästar på Sollerön år 2000 än vid sekelskiftet 
hundra år tidigare. Hästintresset är stort i socknen. Är du intresserad 
av att uppleva naturen från hästryggen så finns den möjligheten också. 
Snickars Brukshästar heter arrangören. Se www.snickarsbrukshastar.se

Siljansleden
37 Genom Solleröskogen sträcker sig en dryg mil av Siljansleden. Från 
den lilla oasen Svarttjärn söder om Åsen till Siljansfors. Rakt genom 
ett spännande vildmarksrike. Grusvägar och skogsstigar i mossmarker, 
lavbeklädd skog och genom myrar på spångar. Du passerar flera fä bodar 
längs leden: Holen, Mångberg (rast och bad !), Borrberg, Rossberg, Ma
libambo med slogbod och övernattningsstuga och Norra Hållen (slog
bod). Vandringskängor och MTB rekommenderas.

Romboleden
Nordens äldsta pilgrimsled från Mälaren till Nidaros (Trondheim). 
En viktig förbindelse mellan två helgon – Olav den helige och Heliga 
Birgitta. Vandringsleden är 80 mil lång. En delsträcka löper på Siljans
leden från Leksand in på Solleröskogen. En dagsetapp är från Sollerö 
kyrka till Mora kyrka. Se www.svenskakyrkan.se/romboleden.

Bergsbestigning
38 Gillar du strapatser står Gesundaberget och väntar på dig. En brant 
vandring med nästan 300 meters stigning upp till 514 meter. Brantast 
är det om du går rakt uppför slalombacken. Går du däremot runt till 
höger är det något lindrigare för ben och lungor. Det är värt varenda 
svettdroppe när du står på toppen och blickar ut över Siljansbygden. Det 
sägs att man kan se sju kyrkor därifrån. Utsikten är omnämnd i Guide 
Michelin.
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39 Elljusslingan i Gesunda
I Gesunda utgår slingan från Återvinningsstationen vid hockeyplan. 
 Kuperad i skogen upp mot Gesundaberget. Mäter 2,5 km. Ett Utegym 
finns vid start och mål.

Bergsetappen Gesunda
40 En slinga för dig som vill utmana dig själv och få lite känsla av 
Giro d´Italia. Starta i Gesunda by. Cykla den gamla smala vägen mot 
Gesunda berget och fortsatt uppför, uppför och uppför. Mjölksyran kom
mer krypande när du tar de sista tramptagen upp till parkeringen på 
Gesunda berget. Du kan pusta ut när du rullar förbi Tomteland och ner 
till Gesunda igen. Hur många varv klarar du?

Cykelslinga Gesunda – Mångberg – Björka
41 Varierande slinga med stig, stock och sten, grusväg och asfalt. 
 Kuperad och ömsom kurvig. Start vid Gesunda Bystuga. Följ spåret för 
Fäbodlunken till Mångberg. Därefter Siljansleden mot Holen och Kans
berg. Ned genom Björka Fäbod till småbåtshamnen vid Siljan. Cykla 
längs vägen som följer stranden norrut. Upp på stora landsvägen, pas
sera Mångbro, sväng vänster mot Garberg och sedan höger in på Lång
toravägen ”hem” till Gesunda igen. 
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Cykelstigen Gesunda – Ryssa – Vika
42 Börjar vid Nörderängsvägen precis innan bron till Sollerön, lättåkt. 

Arkipelagen runt
43 Fortsätt från Vika till Isunda och åter till Sollerön och Gesunda.  
Omväxlande asfalt och grusvägar. Lätt cykling.

Långa skogsslingan
Ha karta med dig för nu bär det iväg ut på storskogen. 

44 Start i Gesunda. Följ vägen mot Tomteland. Vik höger vid skjutbanan. 
Motlut väntar i flera kilometer. Sväng vänster till fäboden Rossberg. Bra 
rastställe vid den lilla dammen. 

Cykla tillbaka till ”stora vägen”, sväng vänster uppför, passera Mali bambo 
och ett antal sjöar innan du susar utför i en lång backe. Sväng höger mot 
Gruvorna där du passerar järnvägsspåren från den gamla Inlandsbanan. 

Se upp när du korsar E 45. Runda och passa på att ta ett svalkande dopp 
i sjön Jugan. Cykla sedan mot Siljansfors. Den sista biten cyklar du på 
E 45. Siljansfors Skogsmuseum erbjuder natur, kultur, restaurang och 
logi. Vänd sedan tillbaka ca 1 km, sväng vänster och cykla Siljansleden 
uppför halvvägs till den övergivna fäboden Norra Hållen. Sväng vänster 
norrut på en grusväg som du följer ända ned till Ryssa. Därifrån tar du 
cykelvägen längs stranden tillbaka till Gesunda. 

Grattis Sool-Öen 50 år!
Hembygdsboken Sool-Öen firar med en  jubileumsbok. 

På 164 sidor ryms intressanta artiklar om socknen. 

Finns att köpa i COOP, på Hembygds gården och i 
Sockenhuset.
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Din lokala mäklare – Alltid med fast arvode
Samma förmånliga arvode för alla. Bra lokalkännedom  flera års erfarenhet.

Stort engagemang – utmärkelsen ”mest rekommenderad” 

FÖRSÄLJNING – VÄRDERING – SKRIVUPPDRAG

Kristin Jauch 
07384 55 341

Ida Larsson 
07384 55 342

PI Fastighetsförmedling

info@pifastighet.se · www.pifastighet.se
Kyrkogatan 35, Mora · 025034 000

Blästgatan 3
794 34 Orsa

0250- 777 999

Mån-Fre 9-18
Lördag 10-15

Söndag 10-14

Behöver du handla fiskeredskap är det oss du ska besöka. 
Vi har allt du behöver för du ska kunna bedriva det fisket du vill. 

Du kommer inte bli besviken om du besöker oss, här har du hela 1300 m² 
fiske, jakt & frilu�tsliv, dessutom i en otroligt tu� miljö, välkommen! 
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Välj din egen fiskeslinga!

Här i socknen kan du välja mellan ett 60tal sjöar och 
tjärnar förutom Siljan. Här lurar gäddan och abborren. Här simmar sik, 
regnbåge, laxöring, harr och röding.

Sollerö Fiskevårdsområde är indelat i fyra delar. Det västra området 
avvattnas till Västerdalälven. De övriga tre inklusive Siljan avvattnas till 
Österdalälven. Vi sköter och utvecklar vattendragen, planterar ut fisk 
samt verkar för att alla ska få en aktiv fritid med fiske i fokus. I jobbet 
ingår att förenkla regler och öka tillgängligheten för dig som fiskare.

Välj mellan att fiska på egen hand eller beställ en guidad fiskeslinga hos 
fishingwithbozell.com som vet allt om utrustning och vattendrag. 

45 I Gåstjärn Fiske Camp finns uthyrningsstuga med »put and take 
 fiske« långt bort i vildmarken. Fiskekort finns att köpa på iFiske samt 
hos Coop Sollerön, Caravan Club och BromanGard i Ryssa. 

Detaljerad fiskekarta finns på www.sollerofvof.se
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Köp fiskekort på iFiske !  
Ladda ner hela kartan här !  
www.sollero-fvof.se

45 Gåstjärns Fiske Camp



39

Bakgrunden till Gåstjärn är en liten solskenshistoria. För att skol barnen 
i socknen inte skulle tro att en fisk såg ut som en fiskpinne ställdes 
den lilla tjärnen i ordning för ett antal år sedan uppe på Sollerö skogen. 
Varje år drar barnen till Gåstjärn och fiskar på en friluftsdag. Och till 
mångas stora glädje nappar det! Gåstjärn har idag vuxit till ett Fiske 
Camp för företag och privatpersoner med tillgänglighetsanpassade 
fiskeplatser för alla. Ett litet paradis med övernattnings stuga och grill-
plats för dig som gillar att fiska.

Mycket mer än bara Gåstjärn!

Men Gåstjärn är bara ett av våra ca 60 fiskevatten. Vår förenings 
huvud uppgift är att se till att fisken har det bra i alla våra vatten.

Därför investerar vi i löpande åtgärder som gör socknens fiske bestånd 
starkare. Både i Siljan, ”put-and take”-sjöar och i vatten med naturligt 
fiskebestånd.

Välkommen ! 
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Fler sevärdheter värda ett besök

Sollerö kyrka. Mitt på ön. Från slutet av 1700talet. Inga pelare i kyrkan. 
Mycket god akustik för konserter. Sommarkyrka med många besökare. 
Under sommaren också friluftsgudstjänster på fäbodar. 
www.svenskakyrkan.se/mora/sollero-kyrka
Vasamonumentet Utmeland. Enligt krönikan gömde sig den unge 
Gustav Vasa i källaren under köksgolvet för att undkomma de danska 
knektarna. 
Zornmuseet. Ett ”måste” när du är här i trakten. Målningar, etsningar 
och skulpturer av Sveriges kanske främste konstnär genom tiderna. 
www.zorn.se
Zorngården. Granne med Zornmuseet. Guidade visningar av Anders 
och Emma Zorns hem. Låt dig förföras av miljön och historien. 
Zorns gammelgård. Ett friluftsmuseum beläget vid Siljans strand en 
dryg kilometer från Zornmuseet.
Vasaloppsmålet. ”I fäders spår för framtids segrar” sedan 1922. »Vasa
loppets Hus« ligger intill och ger dig hela historien kring det legen
dariska loppet.
Alderängarna med Salunäbb. Artrikt naturreservat 5 km nordväst om 
Mora mot Älvdalen vid riksväg 70. Varierande natur med slingrande 
stigar och åsar ned mot klapperstenstränder vid Österdalälven.

Zorn för hela slanten
12 feb – 4 sep 2022

ZORNMUSEET
Mora | 0250 - 59 23 10 | zorn.se
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Zorn för hela slanten
12 feb – 4 sep 2022

ZORNMUSEET
Mora | 0250 - 59 23 10 | zorn.se

LOKALRADIO 
RUNT SILJAN 
0250-10505

Skön musik för dig på vägarna, 
i hängmattan och på badstranden. 

Lyssna på våra Evenemangstips så 
vet du vad som händer och när det 
händer.

www.radiosiljan.com
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Boende och service

BromanGard Bed & Breakfast Ryssa. Ateljécafé och rum.  
www.bromangard.se
Caravan Club Sollerö Camping. Stugor, ställplatser, camping, 
www.caravanclub.se
Coop Sollerön. Välsorterad livsmedelsbutik. Öppet alla dagar.
Gesunda bystuga. Ställplatser, duschar och toaletter.
Kulåra Camping. Enkel camping med fantastiskt läge vid Siljan.
Mora Hotel & Spa. Rum, restaurang, spa. www.morahotell.se
Radio Siljan 94,1 för Evenemangstips.
Restaurang Jugen Jon. Vid Sollerö Camping. www.pizzeriajugenjon.se
Ryssagården Bed & Breakfast. www.ryssagarden.se
Solöns Golfklubb 9 hål vid Sollerö Camping. www.solonsgolfklubb.se
Sollerö Jordgubbar. Lokalodlade jordgubbar och hallon. Egen butik vid 
Sundsvägen.
Sollerömacken. Här kan du tanka lokalt. Vid infarten från Mora.
Sollerö Semesterby. Stuguthyrning. www.sollerosemesterby.se
Stoltgårdens Café & Restaurang med dagens lunch, fika och smörgåsar.
Tollagården Gesunda. Stugor. www.tollagarden.se
Åsengården. Åsens fäbodar. Camping, stugor, ställplatser, pool,  
restaurang. www.asengarden.se
Återbruket Klippen. Populär Second hand och Loppis vid COOP.
Återvinningscentral Vinäs. www.nodava.se
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Återbruket

KLIPPEN

ATERBRUKETKLIPPEN

ÅTERBRUKET KLIPPEN

Följ oss på sociala medier

Var bor vi?  

När kan man komma på besök? 

Bakom Coop Sollerön. 

De flesta lördagar kl 11-14. Men 
följ oss på Facebook & Instagram 
för närmare info. 
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Utgiven av Sollerö sockenförening 

www.solleron.se 
info@solleron.se 
0250 – 225 48
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Tack till alla annonsörer!

Sommarens evenemang  
och aktiviteter hittar du på

www.solleron.se


