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Årsmöten och solnedgång
Nu är det säsong för årsmöten. Hembygdsföreningen
har haft sitt årsmöte och styrelsen presenteras här
nedan. Tällbergs konstförening kommer att ha sitt
årsmöte om några veckor och Byamännen har sitt i
slutet av mars. Det är ideella krafter, som driver
mycket av verksamheten i byn. Bra för byborna, men
också för alla besökare och tällbergsvänner som
återkommer hit.
Det är också de röda solnedgångarnas tid. Det
upplever man även under andra årstider, men de
kvällar som vi upplevt så otroligt många nyanser av
rött över horisonten, är väl helt fantastiskt. Att
utsikten över sjön kan variera så otroligt mycket,
slutar man aldrig att förvånas över.
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* Torsdag 9/2, Skolan-bland det viktigaste vi har
Tintin Löfdahl, ny ordförande i utskottet för
Lärande och stöd, berättade om sitt arbete med
skolfrågor i Leksand. Hon visade intressant statistik
och beskrev utvecklingsarbetet i kommunens skolor.
Hon berättade också engagerat om ett skolprojekt i
Nepal, som hon och hennes man driver.
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* Vad har hänt sen sist?
* Torsdag 26/1, ”Med lera i blodet”
Nästan 40 personer kom och lyssnade på Håkan och
Bosse Billander, keramiker i fjärde generationen. De
berättade historien om Tällbergs keramik. Hur
familjen kom hit 1961 och började bygga upp sin
verksamhet. Vi fick höra deras spännande historia
och de visade delar av sin fina produktion.
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* Söndag 12/2, Hembygdsföreningens årsmöte
Det kom nästan 40 personer till Hembygdsförenings
årsmöte. Det inleddes med att Linnéa Hedvall
spelade fina folkmusiklåtar på sin fiol. De vanliga
årsmötesförhandlingarna klarades av och en ny
styrelse valdes. Efter ett avbrott med kaffe och
god tårta från Lena Ytterman, fortsatte mötet med
bl.a. avtackningar.

* Torsdag 16/2, Det var en gång för länge,länge
sen…
Det var närmare 30 personer som kom och lyssnade
när Christina Holm tog oss med tillbaka till
stenåldern. Hon berättade engagerat om arkeologi i
allmänhet och om stenåldersfynd i Leksand,
Orsandbaden (Leksands strand) och Tällberg i
synnerhet. Flera frågor från åhörarna dök upp under
kvällen. När kvällen var slut hade man verkligen fått
en fördjupad bild av vad det innebar att leva på
stenåldern.

* Söndag 26/3, kl 14.00 i Bystugan,
Tällbergs Byamän har årsmöte. Kom och ta del av
verksamheten och var med och påverka. Vi bjuder på
kaffe med dopp!
* Torsdag 30/3, kl 19.00 i Bystugan,
Fritid i Leksand.
Torkel Holst är ny fritidschef i Leksand. Vilka
satsningar vill han göra? Hur kan fritids- och
friluftslivet i Tällberg utvecklas? Kom med idéer och
ställ frågor!

Övrigt
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Vad som komma skall
* Torsdag 2/3, kl 19.00 i Bystugan,
Vår – nu kommer fåglarna åter!
Alla fåglar kommit ren. Nej, inte riktigt än, men
tällbergsbon Kjell Bond berättar och visar bilder på
vårens alla fåglar som snart är här.
* Torsdag 9/3, kl 19.00 i Bystugan,
Vår skola fyller 100 år.
Tällbergs skola hundraårsjubilerar 2017. Kom och
lyssna till tidigare elever och en rektor som
berättar och visar bilder om tider som var.
* Lördag 11/3, kl 16.30 i Bystugan,
Årsmöte i Tällbergs konstförening
Efter årsmötesförhandlingarna föreläser konstnären
Calle von Gergerfält. Mötet avslutas med en buffé,
ca. kl 19.00.
* Torsdag 16/3, kl 19.00 i Bystugan,
Brand – så här skyddar du dig och släcker!
Många bränder och olyckor inträffar i onödan.
Brandkåren i Leksand berättar hur man kan göra
hemmet mer brandsäkert och vad man ska göra om
olyckan är framme.

* Fiber i Tällberg
Byamännen jobbar tillsammans med webbansvarige
Hans Jensen för att fiberoptik ska dras i hela
Tällberg. I dagsläget är det osäkert hur det är med
planering från Dala Energis sida. Hör gärna av dig
själv till Dala Energi, om du är angelägen att vi får
ett fibernät i hela byn.
* Elljusspår
Kommunen har tagit bort belysningen i byns
motionsspår. För närvarande finns det ingen budget
för att ersätta den belysning som togs ner.
Byamännen har återkommande kontakter med
kommunen för påtala det stora behovet av ett
belyst motionsspår i byn.
* Hembygdsfäreningen vill nå dig som är medlem i
Hembygdsföreningen med information om olika
aktiviteter och arrangemang!
Vi affischerar på byns anslagstavlor och vid butiken.
Men vi skickar också ut mycket viktig information
via mail och på byns hemsida. Så, du som inte redan
har gjort det – lämna din e-postadress till
hembygdsforeningen@tallbergsby.se
* Hemslöjds- och hantverksdag, lör 29/4,
kl 12 – 15 i Bystugan
Det är bara två platser kvar nu till hemslöjds- och
hantverksdagen. Det finns plats för max 15
deltagare i bystugan och redan har 6 män och 7
kvinnor anmält sitt intresse. Allt från stickat,
tecknat, broderat, målat och vävt till träslöjd och
lurtillverkning kommer att visas upp. Du som på ett
eller annat sätt skapar på din fritid, är välkommen
att delta. Den här gången vill vi att du som
medverkar också ska ha ett antal alster till
försäljning.

Skynda dig att höra av dig till lenadala@icloud.com
eller på telefon 070-884 77 03
* 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 maila till aktivbystuga@tallbergsby.se
* 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/

* 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. Avier kommer att
skickas ut.
* 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!

* 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.

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

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

Linda Jackson, suppleant
Sigge Engevall, bystugefogde
Annika Norlén, adjungerad kassör

* GYNNA DEN LOKALA HANDELN HANDLA LOKALT!

Bilder: Björn Rombo (1 - 8)

* 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!

8

Snart börjar Vasaloppsveckan. I år med över 60.000 startande !!!

