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Våren
Våren försöker göra sitt intåg, men har inte riktigt
lyckats än. Blåsipporna har trotsat kylan och står nu
där ute i backarna i fägring stor. Siljan har sköljt
och vi får se fram emot varma dagar som komma
skall.
Vi får också se fram emot Hemslöjds- och
hantverksdagen, som för andra året i rad genomförs
i Bystugan, lördag 29 april. I år är det hantverk av
både mjuka och hårda material, som man kan
beskåda men också köpa. Se vidare information och
affisch nedan.

Vad har hänt sen sist?
* Söndag 26/3, Årsmöte i Byamännen
Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna
avhandlades en rad frågor som är aktuella i byn.
Mötet fick en grundlig genomgång av gränsdragning
mellan S 80 (Laknäs) och S 45 (Tällberg) vid
Tällbergs strand. Detta är ett ärende för
Lantmäteriet, med syfte att flytta gränsen för
Laknäs. Då kommer mark som nu ligger i Tällberg,
istället att ligga i Laknäs.
Vidare redogjordes för arbetet att få till en gångoch cykelväg mellan majstångsplatsen och skolan
respektive arbetet med att få kommunen att
ersätta belysningen i elljusspåret, vilket man
tidigare tagit ner.
När årsmötesprotokollet justerats, kan du läsa mer
om dessa frågor och annat som togs upp på
årsmötet, på tallbergsby.se.

* Torsdag 6/4, Fritid i Leksand
En liten grupp hade samlats för att träffa den nya
fritidschefen Torkel Holst. Han pratade om
glädjeämnen och utmaningar i fritidsverksamheten
och gav raka och tydliga svar på bybornas frågor.
Förhoppningsvis kan vi ha glädje av denna träff när
det gäller framtida satsningar i Tällberg.
* Klockargården 80 år
Torsdag 23/3 var det precis 80 år sedan
Klockargården startade sin verksamhet.
1937 startade man med att öppna Klockargårdens
hemslöjd. Sedan har verksamheten utvecklats under
åren och man har bl.a. haft en omfattande
produktion av hantverksprodukter. Det är många i
byn som suttit hemma och broderat sådant som
sedan sålts i någon av Klockargårdens
hemslöjdsbutiker.
Man har också bedrivit utbildning i vävning. Det var
först 1960 som gården blev ett pensionat.
23 mars invigde Klockar Per jubileumsutställningen
genom att guida runt i de olika utställningslokalerna.
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Vad som komma skall

Vad som komma skall
* Fredag 21/4, kl 17.00
Då samlas vi vid stranden för att vårstäda byn.
Medtag krattor och räfsor. Samtidigt krattar vi
också grustigen i Nybodalen. Efteråt är all välkomna
till Tällbergsgården för en god smörgås med dryck.
* Torsdag 27/4, kl 19.00 i Bystugan,
Klockargården 80 år
1937 öppnade Astrid Sandberg en hemslöjdsbutik
som utvecklades till en omfattande rörelse. Kom och
lyssna på Klockar Per Sandberg, när han berättar
historien om Klockargården.
* Lördag 29/4, kl 7.00, gökotta i Nybodalen,
Välkommen till den traditionella gökottan med
fågelskådning under ledning av Kjell Bond. Medtag
matsäck.
* Lördag 29/4, kl 12 – 15 i Bystugan,
Hemslöjds- och hantverksdag
Kom och se utställningen där kreativa bybor visar
sina alster. Den här gången är det både kvinnor och
män som ställer ut. Alla utställarna har också saker
till försäljningen.
* Söndag 30/4, Valborgsmässoafton
Traditionsenligt valborgsmässofirande på ängen
nedanför majstången. Försäljning av facklor (20 kr)
vid Tällbergsgården med start kl 20.15. Efter
fackeltåg tänds brasan ca 21.00

Övrigt
* Instagram i Bystugan
Den tidigare annonserade programpunkten om en
”Instagram-kväll” i Bystugan, måste senareläggas.
Den kommer att genomföras under hösten.
* Aktivitetsgruppen
Aktivitetsgruppen består av representanter för
Byamännen och Hembygdsföreningen, samt andra
som vill vara med och arbeta med aktiviteter i
Bystugan.
Är du intresserad av att vara med och arbeta med
aktiviteterna, eller har förslag på aktiviteter, maila
till aktivbystuga@tallbergsby.se

* Bystugan går att boka direkt på byns hemsida
www.tallbergsby.se/bystugan eller genom Nils
Nordqvist, bystugebokning@tallbergsby.se
Om du inte har tillgång till internet, kan du boka
genom att ringa 0247-50 025.
* Byavgiften - Tällbergs Byamän
Byavgiften för 2017 är 300 kr/fastighet, 300
kr/näringsidkare och 2 400 kr/hotell. Avgiften för i
Tällberg mantalsskriven, icke markägande medlem,
är 100 kr. Avgiften betalas till Tällbergs Byamän och
Bystyrelse, BG 5761-7839.

* Tällbergs Hembygdsförening
Alla som är intresserade av aktiviteter och kultur i
Tällberg, kan bli medlemmar i Hembygdsföreningen.
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)
Varmt välkommen till Hembygdsföreningen!
* Fibernät
Den planerade dragningen av fibernät i Tällberg har
inte svarat upp mot förväntningarna. I dagsläget kan
inte alla de som vill ha fiber, få det indraget.
Byamännen och webmaster i byn har agerat men inte
fått det gensvar som man förväntade. Vill du ha
fiber till din fastighet, fortsätt gärna att kontakta
Dala Energi för att påverka att dragning i ditt
område blir av. Se vidare här nedan, brevet från
Dala Energi.

Byamännens styrelse:

Hembygdsföreningens styrelse:

Lars Hahne, ordförande
lars.hahne@hotmail.com 070-682 27 00
Staffan Junel, vice ordförande
bengt.staffan@bahnhof.se 0708-176 456
Rachel Hellman, ledamot

Carl-Åke Gatu, ordförande
070-899 89 35
carlake.gatu@gmail.com
Tony Holm, sekreterare
tony@holm.it
Christina Forsberg, kassör
Björn Jonsson, ledamot
Lena Bond, ledamot
Stefan Aspman, ledamot

Jan-Åke Åkesson, ledamot
Tommy Jaensson, ledamot
Linda Jackson, suppleant
Björn Rombo, suppleant (information)
Christina Holm, suppleant
Annika Norlén, adjungerad kassör

Bilder: Björn Rombo (1 - 3)

Gläd en fågel – bygg en holk
Det går att såga ut alla dela ur en bräda. Måtten ses här nedan och brädan bör
vara 2 cm tjock. Den får gärna vara ohyvlad, för då blir det lättare för ungarna
att ta sig ut. Hålet ska vara 15 – 18 cm från botten, vilket gör det svårare för
rovdjur att nå ungarna.
1. Mät upp och såga ut de olika delarna.
2. Borra hålet i framstycket.
3. Spika eller skruva fast sidostyckena på bottenplattan.
4. Spika fast fram- och bakstycke.
5. Sätt fast taket.

