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Sköna maj välkommen
Vi väntade på våren och så äntligen kom den 1 maj!
En varm och skön dag, helt vindstilla. Det var bara
att njuta av värmen och blicka ut över den spegelblanka Siljan.
Nu är vårens aktiviteter i Bystugan över. Det
avslutades med Hantverksdagen då det kom en
ström av besökare under de tre timmarna och
tittade på ett hantverk som var av mycket hög klass.
Ett par dagar tidigare hade det varit den sista
kvällsaktiviteten för säsongen. Då berättade
Klockar Per historien om Klockargården och den
omfattade utvecklingen som skett under 80 år.
Det var en fullsatt salong som lyssnade och såg på
Pelles personligt komponerade bildspel.
Nu får vi bara hoppas att vårvärmen snart är
tillbaka och att sommarvärmen ska välla in och värma
upp badvattnet och sedan ge oss en helt underbar
midsommar.

* Vad har hänt sen sist?
* Fredag 21/4, Bystädning
Det var många som ställde upp och vårstädade byn i
år. Redan tidigt var några ute och krattade och
gjorde fint vid Holen och Smior. Sedan var det
grupper av ”vårstädare” som tog sig an stranden,
Majstångsplatsen, Stûrängen och runt Bystugan.
Fint blev det och flera lass kördes bort till
majbrasan. Flertalet kom sedan till Tällbergsgården och avnjöt en räksmörgås med god dryck.
ETT STORT TACK TILL ALLA SOM STÄLLDE
UPP!
* Torsdag 27/4, Klockargården 80 år
Ett fyrtiotal personer kom till Bystugan för att
lyssna på Klockar Per. Där fick de ta del av den
intressanta utvecklingen som började med Klockargårdens hemslöjd och kaffestuga som sedan ledde
vidare med bl.a. hotell, hantverksby och
kultursalong.
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* Lördag 29/4, kl 7.00 var det ett tappert gäng
som samlades på Ovabacksgattu vid Nybodalen, för
att bli guidade av fågelexperten Staffan Müller och
orintologen/fotografen Kjell Bond. De vandrade
genom Nybodalen och avslutade som vanligt med att
inta sin matsäck nere vid dammen. Staffan Müller

Vad som komma skall

informerade bl.a. om det stora behovet av
fågelholkar. Där har Byamännen en utmaning att
anta, att under hösten tillverka så många holkar som
möjligt, för att erbjuda flyttfåglarna nya bostäder
till våren.

* Tisdag 6/6, kl 10.00, Nationaldagen på Holen
Traditionsenligt firande av nationaldagen, med flagghissning och tal. Se affischen nedan.

Övrigt
* Utsikten från Digerberget
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* Lördag 29/4, kl 12.00 -15.00, Hemslöjd- och
hantverksdag i Bystugan
Flera hundra personer besökte Bystugan, för att se
vad de skickliga lokala hantverkarna hade
åstadkommit. Totalt 13 utställare deltog med allt
från träslöjd, vävt, stickat och broderat, till
lapptäcken och återbruk. Granhorn och en näverlur,
gjord av Sveriges ende professionelle lurmakare,
visades upp och dessutom något så originellt som s.k.
pin-up Art. Många positiva kommentarer hördes från
besökarna. Man kunde även anmäla sig till en
”återbrukshelg” i september. Mer information om
den kommer senare.

Tällbergs byamän har röjt på Digerberget. Nu kan
man åter njuta av den bedårande utsikten.
* Aktivitetsgruppen
Aktivitetsgruppen består av representanter för
Byamännen och Hembygdsföreningen, samt andra
som vill vara med och arbeta med aktiviteter i
Bystugan. Kom till nästa möte i Bystugan,
torsdag 8/6, kl 19.00, eller 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.

5

7

* Söndag 30/4, Valborgsmässoafton
Ca. 450 personer hade samlats på Stûrängen för att
fira in våren. Efter fackeltåg från Tällbergsgården,
tändes brasan och vi kunde blicka ut över Siljan med
en enastående utsikt. En fantastisk kväll då vi sjöng
in våren.
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* Fibernät
Den planerade dragningen av fibernät i Tällberg har
inte svarat upp mot förväntningarna. Fortsätt gärna
att kontakta Dalaenergi för att påskynda
utbyggnadstakten i Tällberg.
* 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)

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: Bo Martinsson (1); Björn Rombo (2, 5 - 9);
Lars Hahne (3 - 4)

GYNNA DEN LOKALA HANDELN!
HANDLA LOKALT!

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.

