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Jul igen
Julstämningen har infunnit sig igen. Naturen står i
sin vita skrud och det är betydligt lättare att hitta
vägen, när man ger sig ut på en biltur.
Julen står för dörren och snart knackar han på och
står där och frågar: Finns det några snälla barn här?
Ja, han kanske skulle fråga om det finns några snälla
vuxna också? Hur har det varit med snällheten under
året som gått? Hur är det inför det nya året, har vi
några löften på gång? Nya föresatser, nya ambitioner inför det nya året? Snön lockar kanske till
skidåkning, men för närvarande måste man då lämna
Tällberg och leta sig till någon annan del av
kommunen, t.ex. Granberget. Men låt oss hoppas att
vi får behålla snön och få lite mer av den vita varan
så det räcker för att dra skidspår även i Tällberg.
Så en GOD JUL och ett riktigt GOTT NYTT ÅR!

Vad har hänt sen sist
* Torsdag 17/11 hade Tony och Christina Holm en
intressant kväll i Bystugan. De pratade, visade bilder
och film om sitt stora intresse, hundar och
hundsport. Ett ambitiöst och engagerat
framförande, där man fick veta mycket om draghundssporten.
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* Söndag 20/11 var det Klimpvälling eller Kuckelvälling på First Hotel (f.d. Gyllene Hornet). En
trevlig inledning med Caféorkestern, där några
bybor är med och spelar ukulele. Sedan var det den
obligatoriska vällingen, som lagats av Gun-Britt
Borelius. Den avnjöts tillsammans med hembakat
tunnbröd, som bakats i Kus Karin Nissniss
bagarstuga, tillsammans med Åsa Andersson och
Margareta Gatu. Efteråt berättade Klockar Per om
hotellets historia och visade ett fint bildspel. Årets
grötskål delades ut till Lars Hahne, för betydande
insatser för Tällbergs by under många år. Även
Kenneth Keys avtackades med en hedersskål, för
den kulturgärning han ansvarat för, som lekledare
och ljudtekniker vid olika by- arrangemang i flera
decennier. Det hela avslutades med lottdragning och
hotellet bjöd på kaffe med tårta. Ett nittiotal
personer deltog i festen.
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* Torsdag 24/11 och 8/12 var det slöjdcafé i
Bystugan. Vi får konstatera att slöjdcafé inte lockat
så många deltagare under hösten. De som har
kommit har dock tyckt att det varit trevligt att
sitta med något hantverk/handarbete och samtidigt
umgås.
* Torsdag 1/12 var det ”Tandläkarbesök” i
Bystugan. Sigge Engevall, pensionerad tandläkare,
berättade om tandvården förr och nu. Besökarna
lyssnade till Sigges initierade och livfulla
beskrivningar av arbetet på en specialistklinik, om
utvecklingen av behandlings- och bedövningsmetoder
m.m. Sigge konstaterade att stora framsteg skett
bara de senaste decennierna, vad gäller munhälsan
hos svenskarna.
* 3/12 - 4/12, andra adventshelgen, firades
Lissjul i Tällberg. Det var fjärde året som frivilliga
bybor, affärer och hotell ställde upp och hälsade
välkommen till byn. Det fanns aktiviteter med
hantverkare, öppna affärer med specialerbjudande,
loppisar, islandshästridning, sång , småtomtar med
bjudgodis, juldekorationer utefter vägarna och
gratis servering av glögg och pepparkakor vid majstångsplatsen. Hotellen, Byamännen ,
Hembygdföreningen och privatpersoner såg till att
hela Tällberg var upplyst med månghundratals
marschaller och fler än någonsin besökte byn under
lördagen. Många beskrev det som en succé! Tack alla
ni som skapade förutsättningar för och sett till att
genomföra årets Lissjul i Tällberg.
* Lördag 10/12,var det Julpyssel i Bystugan. Barn i
alla åldrar hade inbjudits till julpyssel. Sara Sjöberg
hade designat en fin affisch inför arrangemanget. I
Bystugan hade det dukats upp med massor av
pysselmaterial, som kunde användas för tillverkning
av smällkarameller, tomtar m.m. Både barn och vuxna
hade några trevliga timmar tillsammans och det
bjöds på kaffe, pepparkakor och julmust. Barnen
fick också varsin liten godispåse.
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* Söndag 11/12 var det Lucia. Ett 40-tal personer
deltog i Luciafirandet i Bystugan. Elever från åk 6,
tillsammans med syskon och kompisar, sjöng alla de
vackra och välkända sångerna. Det blev en
stämningsfull stund, som avslutades med att
Hembygdsföreningen bjöd på kaffe, julmust,
pepparkakor och lussebullar. Hembygdsföreningen
riktar ett varmt tack till alla elever och föräldrar,
som på ett eller annat sätt bidrog till Luciatåget.

Vad som komma skall
* Julafton 24/12, kl 23.00, Julbön. Sten Boman
håller den traditionella julbönen i Bystugan.
* Lördag 14/1, kl 15.00, Julgransplundring. Efter
jul är det dags att kasta ut granen.
Ringlekar för alla åldrar. Kaffe, saft och kaka.
Godispåse till alla barnen. Hembygdsföreningen
bjuder. Välkommen till Bystugan!
* Söndag 12/2, kl 15.00, årsmöte i Hembydsföreningen. Tag chansen att vara med och påverka!
Bland annat ska verksamhetsberättelsen för 2016
och verksamhetsplan för 2017 behandlas. Alla bjuds
på kaffe med dopp och man får en lott till ett litet
lotteri. Kallelse, dagordning och övriga handlingar
inför årsmötet, kommer att sändas ut i början av
nästa år.

Övrigt
* Aktivitetsgruppen
Aktivitetsgruppen som består av representanter för
Byamännen och Hembygdsföreningen, samt andra
som vill vara med och arbeta med aktiviteter i
Bystugan. Vid senaste mötet summerades höstens
aktivteter. Drygt 300 personer har deltagit i de
olika aktiviteterna. Dessutom yogagrupper, en grupp
med fransk konversation och en bridgegrupp. Roligt
att vår bystuga utnyttjas så mycket och att
aktiviteter som anordnats uppskattas.
Redan nu är planeringen i full gång inför våren. Hör
av dig om du har idéer, till
aktivbystuga@tallbergsby.se eller till Björn, Rachel,
Jan-Åke, Sara eller Lena i Aktivitetsgruppen.
Efter helgerna kommer information om vårens
program.

* Servitut
Avtalsservitut som är inskrivna före 1 juli 1968, ska
nyanmälas senast 31 dec 2018. Mer information på
Lantmäteriets hemsida:
http://www.lantmateriet.se/sv/-FUNKTIONER-/soksida/

* Bystugan går att boka direkt på byns hemsida
www.tallbergsby.se/bystugan eller genom Nils
Nordqvist, nisse@bomgarden.se eller
0247-50 025.
* Byavgiften - Tällbergs Byamän
Byavgiften för 2017 kommer att vara oförändrad.
Detta innebär en avgift med 300 kr/fastighet, 300
kr/näringsidkare och 2 400 kr/hotell. Avgiften för i
Tällberg mantalsskriven, icke markägande medlem,
är 100 kr. Betalas avgiften nu, gäller den också för
2017. Avgiften betalas till Tällbergs Byamän och
Bystyrelse, BG 5761-7839.
Avier för 2017 skickas ut efter helgerna.

Byamännens styrelse:
Lars Hahne, ordförande
lars.hahne@hotmail.com 070-682 27 00
Staffan Junel, vice ordförande
bengt.staffan@bahnhof.se 0708-176 456
Björn Rombo, sekreterare
Rachel Hellman, ledamot
Jan-Åke Åkesson, ledamot
Tommy Jaensson, suppleant
Linda Jackson, suppleant
Sigge Engevall, bystugefogde
Annika Norlén, adjungerad kassör

Bilder: Björn Rombo (1, 6); Bo Martinsson (4,5);
Fredrik Sjöberg (7, 8, 9, 10); Tony & Christina Holm
(2,3)

* Tällbergs Hembygdsförening
ALLA som är intresserade av aktiviteter och kultur i
Tällberg, kan bli medlemmar i Hembygdsföreningen.
Styrelsen i Hembygdsföreningen har utlovat en gåva
till den person/familj som blir medlem nummer 200!
Du som hjälper till och anmäler att du värvat medlem
200 kommer också att få en gåva. Årsavgiften för
medlemskap är endast 125 kr för enskilda personer
och 200 kr för familjer. Avgiften betalas till
bg 5568-9616 (ange namn och e-postadress). Är du
ny medlem och betalar årsavgiften nu, i slutet av
2016, gäller det som betalning både för återstående
tid av året och 2017. Varmt välkommen till
Hembygdsföreningen!

Hembygdsförenings styrelse:
Lena Lundkvist, ordförande
lenadala@icloud.com 070-884 77 03
Ulla Rombo, vice ordförande, 0730-55 48 31
Christina Forsberg, kassör 070-555 00 95
Sara Sjöberg, sekreterare
Carl-Åke Gatu, ledamot
Fredrik Sjöberg, ledamot
Jonna Fischer-Matz,ledamot

* GYNNA DEN LOKALA HANDELN HANDLA LOKALT!
* MATA INTE RÅDJUREN! OM DU SER ETT
SKADAT RÅDJUR – RING POLISEN!
För mer info, gå in på:
http://www.viltolycka.se
* NÄR DU ÄR VID ÅTERVINNIGSSTATIONEN I TÄLLBERG – GÖR EN GOD
GÄRNING – HJÄLP TILL ATT HÅLLA
ORDNING!

GOD JUL
&
GOTT NYTT ÅR
önskar

Tällbergs Byamän
och

Tällbergs Hembygdsförening

