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Alla fåglar kommit re’n…
…vårens glada gäster. Nej, riktigt alla har inte
kommit än, men man kan höra ny fågelsång lite här
och var nu, t.ex. gulsparvens ett-två-tre-fyr-femsex-sjuuuu.
I Bystugan kunde man beskåda många fåglar som
finns i vår närhet, när Kjell Bond föreläste och
visade sina fantastiska bilder .
Vi fick en givande kväll med många fina bilder och
mycket intressant information om fåglarna och
deras värld.

* Vad har hänt sen sist?
* Torsdag 2/3, Vår – nu kommer fåglarna åter
Cirka 40 personer kom och lyssnade när Kjell Bond
visade sina fågelbilder och berättade därtill.

Margareta Mattsson berättade om hur skolan kom
till och visade en bild på de som byggde skolan.
Birgitta Berggren berättade och visade bilder om
den första tiden i skolan, fram till 1920. Margareta
Gatu visade ett klassfoto från 1961 och berättade
om sin tid i skolan. Klockar Per berättade historien
kring den skidlift som tidigare fanns vid Mullbacken
intill skolan. Aarno Magnusson berättade om den
utveckling som skett under hans tid i skolan.
bl.a. kontakten med Kofi Annan, som planterade ett
äppelträd vid skolan.
Det hela avslutades med att alla som ville göra ett
studiebesök på skolan, följde med Aarno Magnusson
på en rundvandring där.
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* Torsdag 9/3, Vår skola fyller 100 år
Den här kvällen kom över 70 personer till Bystugan.
Många var gamla elever som gått i skolan. Där var
också gamla och nya lärare, samt rektor Aarno
Magnusson som jobbade där som lärare och rektor
under 32 år. Birgitta Fröstad, som själv gått på
skolan, hade förberett kvällen. Hon berättade lite
om sin skoltid och presenterade de olika inslagen.

* Lördagen 11/3, Årsmöte i Tällbergs
konstförening
De vanliga årsmötesförhandlingarna klarades av i
snabb takt. Sedan föreläste konstnären Calle von
Gegerfält och visade sina målningar, mestadels från
olika teaterföreställningar.
Kvällen avslutades med en god buffé och trevlig
samvaro i Tällbergs bystuga.
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* Torsdag 16/3, Brand – så här skyddar du dig
och släcker.
Brandmästare Mats Brolin kom och föreläste och
visade både avskräckande och informativa bilder,
när det gäller bränder och brandfaror.
Det var 17 personer som kom för att ta del av den
informationen, som är viktig kunskap för oss alla.
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Vad som komma skall
* 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! Se dagordning och kallelse här
nedan. OBS! Kom ihåg att ändra till sommartid!
* 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!
* Torsdag 20/4, kl 19.00 i Bystugan,
Instagram
Funderar du på att börja med Instagram eller vill du
lära dig mer om Instagram? Linda Jackson guidar dig
och visar möjligheterna i appen.

* Lördag 29/4, kl 12 – 15 i Bystugan,
Hemslöjds- och hantverksdag
Det finns en plats kvar nu till hemslöjds- och
hantverksdagen. Det finns plats för max 15
utställare. 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.
Höra av dig till lenadala@icloud.com eller på telefon
070-884 77 03

Övrigt
* 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

* 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. Avier har 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!

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
Björn Rombo, sekreterare

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

Rachel Hellman, ledamot
Jan-Åke Åkesson, ledamot
Tommy Jaensson, suppleant
Linda Jackson, suppleant
Sigge Engevall, bystugefogde
Annika Norlén, adjungerad kassör

Bilder: Kjell Bond (1 & 6), Bo Martinsson (2 – 3)
Björn Rombo (4 - 5)
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Kallelse och dagordning till Årsmöte
Kallelse till årsmöte 2017 för Tällbergs Byamän

Datum
Tid
Plats

Söndag den 26 mars 2017
14.00
Tällbergs Bystuga

§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 13.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 18.
§ 19.

§ 20.
§ 21.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Mötets öppnande
Parentation
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av justerare och rösträknare
Godkännande av dagordning
Godkännande av årsmötets behöriga utlysande
Justering av protokoll från Höstmötet
Föredragning av verksamhetsberättelse
Ekonomisk rapport och föredragning av bokslut
Revisorernas rapport
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordinarie styrelseledamöter
Val av ordförande
Val av vice ordförande
Val av styrelsesuppleanter
Val av revisorer
Val av valberedning
Övriga frågor
Bystugan
Stranden
Skolvägen
Belyst motionsslinga
Gränsdragning s:80 och s:45
Byaråd
Dragspelsstämma
Avtal Båtklubben
Avtackning
Mötets avslutande

