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Nu är den glada julen slut, slut, slut… 

…Julegranen bäres ut, ut, ut…Dagen efter tjugonda 

knut, lör 14/1, dansades julen ut i bystugan. Barnen 

dansade ut julen tillsammans med föräldrar, 

lekledare och tomtemor. Alla fick fika och tomtemor 

delade ut godispåsar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt år nytt tak 

I slutet av förra året fick bystugan nytt tak. Nya 

takpannor, vindskivor, hängrännor, stuprör och annat 

plåtarbete. Nu ska det hålla för väder och vind i  

åtskilliga år. 

Samtidigt investerades i en ny ljudanläggning och en 

ny projektor för filmvisning och dator. Bildkvalitén 

fick ett rejält lyft. 

 

 

 

 

 

 

 

Vad som komma skall 

 
* Torsdag 26/2, kl 19.00, i bystugan,           

Med lera i blodet 

Håkan och Bosse Billander, keramiker i fjärde 

generationen, visar föremål och berättar den 

spännande historien om Tällbergs keramik. 
 

* Torsdag 9/2, kl 19.00, i bystugan,          

Skolan – bland det viktigaste vi har 

Hur kan lärandet och skolorna i Leksand utvecklas? 

Tintin Löfdahl, ny ordförande i utskottet för 

Lärande och stöd, ger sin syn på detta och berättar 

om skolprojektet som hon driver i Nepal. 

 

* Söndag 12/2, kl 15.00, årsmöte i Hembygds- 

föreningen.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. 
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* Torsdag 16/2, kl 19.00 i bystugan, 

Det var en gång för länge, länge sen…  

Christina Holm guidar oss bland stenåldersfynd i 

Leksandstrakten. Vad kan dessa fynd säga oss? Hur 

levde människorna då?  

 

* 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! 

 

Övrigt 

* Kallelse till Hembygdsföreningens årsmöte 
Tällbergs Hembygdsförening håller årsmöte  

söndag 12/2, kl 15.00 i bystugan. 

Sedvanliga årsmöteshandlingar inklusive 

verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och 

ekonomisk redovisning kommer att sändas ut via 

mail. Vi bjuder på kaffe och kaka. Välkommen! 

 

* Vi 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 Skynda dig! 

Inom kort kommer vi nämligen att skicka ut 

handlingar inför årsmötet. 

 

* Välkommen till hemslöjds- och hantverksdag 
Det blev besöksrekord när 15 kreativa kvinnor, i 

november 2015, visade sina alster i bystugan. 

Utställningen blev mycket uppskattad. Nu, lördag 29 

april, är det dags igen! Hembygdsföreningen och 

Byamännen söker dig som, på ett eller annat sätt, 

skapar på din fritid. Både män och kvinnor i alla 

åldrar är välkomna. Vi vill att du som deltar i 

hantverksdagen ska ha ett antal alster till 

försäljning. Det finns plats för max 15 utställare i 

bystugan, så skynda dig att höra av dig och anmäl 

ditt intresse 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. Nu har vårens program kommit ut. Se 

affischen här nedan. 

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/ 

 

* 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. 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! 

 

Bilder: Björn Rombo (1-3; 5-7 ); Tony Holm (4) 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ÅTERVINNIGS-

STATIONEN I TÄLLBERG – GÖR EN GOD 

GÄRNING – HJÄLP TILL ATT HÅLLA 

ORDNING!
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