
 

AKTIVITETER I TÄLLBERG JULI 2017 
 
 

Måndagar  3/7, 10/7, 17/7, 24/7, 31/7 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10.00 Naturvandring på den unika Sturängen i Tällberg 
Upplev sommar på landet! Sturängen eller Storängen är en av de bäst bevarade blomsterängarna 
av de få som finns kvar. Vandring 1,5 tim med naturguide klädd i dräkt, som utgår från Majstångs-
platsen i Tällberg. Avgift (barn gratis). 
Tel 076-767 78 00 www.valkommentilltallberg.se/sturangen. 
 

Tisdagar  4/7, 11/7, 18/7, 25/7 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
14.00 Visning av Ankarcronas Holen (Holens Gammelgård). Tällberg (12 km N Leksand). 
Hembygdsvårdaren, konstnären och arkitekten Gustaf Ankarcronas hem och ateljé – en timmergård 
med byggnader från 1600-1800-talen, högt beläget med hänförande utsikt över Siljan. Guidad 
visning med guide i folkdräkt. Övriga dagar kl 14 efter förbokning via e-post, telefon eller sms dagen 
innan. Kaffestuga.Entré (barn gratis). e-post: guidning@valkommentilltallberg.se 
Tel 076-767 78 00. www.valkommentilltallberg.se/holen. 

 

Torsdagar  6/7, 13/7, 20/7, 27/7 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10.00 Kulturvandring och Bypromenad i Tällberg 
Guidad bypromenad i turistbyn Tällberg med kultur och kuriosa, som utgår från Majstångsplatsen i 
Tällberg, ledd av en auktoriserad guide klädd i Leksandsdräkt. En guidad promenad tar ca 1,5 tim. 
Avgift (barn gratis). 
Tel 076-767 78 00. www.valkommentilltallberg.se/guidning. 
 
14.00 Visning av Ankarcronas Holen (Holens Gammelgård). Tällberg (12 km N Leksand). 
Hembygdsvårdaren, konstnären och arkitekten Gustaf Ankarcronas hem och ateljé – en timmergård 
med byggnader från 1600-1800-talen, högt beläget med hänförande utsikt över Siljan. Guidad 
visning med guide i folkdräkt. Övriga dagar kl 14 efter förbokning via e-post, telefon eller sms dagen 
innan. Kaffestuga.Entré (barn gratis). e-post: guidning@valkommentilltallberg.se 
Tel 076-767 78 00. www.valkommentilltallberg.se/holen. 
 

Fredagar  7/7, 14/7, 21/7, 28/7 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10.00 Vandring till Digerbergets Naturreservat, Tällberg 
Kunskapsrik naturvandring med naturguide klädd i dräkt, ca 2 km, som utgår från Holens 
Gammelgård i Tällberg, genom ”John Bauerskog” med höga naturvärden och med vidsträckt utsikt 
över Storsiljan. Avgift (barn gratis). 
Tel 076-767 78 00. www.valkommentilltallberg.se/guidning. 
 
14.00 Visning av Ankarcronas Holen (Holens Gammelgård). Tällberg (12 km N Leksand). 
Hembygdsvårdaren, konstnären och arkitekten Gustaf Ankarcronas hem och ateljé – en timmergård 
med byggnader från 1600-1800-talen, högt beläget med hänförande utsikt över Siljan. Guidad 
visning med guide i folkdräkt. Övriga dagar kl 14 efter förbokning via e-post, telefon eller sms dagen 
innan. Kaffestuga. Entré (barn gratis). e-post: guidning@valkommentilltallberg.se 
Tel 076-767 78 00. www.valkommentilltallberg.se/holen. 


