TällbergsNytt mars 2018

1

E lita kula mä bara Tällberg på…
…eller ”think outside the box”? Vad ska vi välja, den
trygga hembygden eller den osäkra omvärlden, eller
både och? Naturligtvis är vi beroende av omvärlden i
en globaliserad värld. Vi samspelar med allt levande
på jorden och vi är beroende av andra. Men är vi
trygga i vår hembygd och vet vår historia och var vi
kommer ifrån, så kan det vara lättare att ta till sig
förändringar och möta världen.
För att kunna leva i en glesbygd måste vi ha en
fungerande och levande landsbygd. Att ha nära till
livsmedelsbutik, skola/förskola och bra
kommunikationer, är nödvändigt om vardagen ska
fungera. Nu har vi fått tillbaka vår närbutik,
samtidigt som det varslas om förändringar i skolans
värld. Vi blir hela tiden påminda om att ingenting är
självklart av det som vi tycker är nödvändigt för att
livet ska fungera. Det gäller hela tiden att slå vakt
om, och engagera sig, för att vi ska få behålla den
service som är en självklarhet i tätorter. Många har
flyttat hit och bosatt sig i någon av Leksands byar,
för att det är en trivsam och trygg miljö. Nu gäller
det att vi får behålla det som gör att landsbygden
kan (över-)leva.

Vad har hänt sen sist
* Lördag 3/3 höll Konstföreningen sitt årsmöte på
Klockargården. Det inleddes med ett föredrag av
leksandskonstnären Anne Blijdenstein. Hon höll ett

intressant föredrag om sin konstnärliga utveckling
och visade ett fint bildspel på sin konst.
Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna kunde
man avnjuta en god tvårättersmiddag i Hotell
Klockargårdens restaurang.
* Söndag 11/3 var Hembygdsföreningens årsmöte
i Bystugan. De avgående styrelsemedlemmarna avtackades. Ett särskilt tack också, till Lena Ytterman
som stod för den goda tårtan som serverades till
kaffet. Den nya styrelsen redovisas här nedan.

Vad som komma skall
* Torsdag 22/3, kl 19.00 visas två av Anders
Hansers filmer i Bystugan. Först visas Bortom de
blånande bergen (30 min) med Kalle Moraeus och
sedan Staffans fålar – historien om dalahästen
(60 min). Kaffe serveras.
* Lördag 24/3, kl 15.00 – 17.00 är det
påskpyssel i Bystugan. Alla är välkomna!
Barn under 10 år måste vara tillsammans med en
vuxen.Ingen kostnad, barn bjuds på frukt. Fika för
vuxna, 30 kr.
* Torsdag 5/4, kl 19.00 är det tema, gamla gårdar
i Tällberg. Gatugården som numera mest är känd
som Åkerblads Hotell, räknas som Tällberg äldsta
gård, med rötter från 1400-talet. Tre generationer
Åkerblad berättar historien från bondgård med
jordbruk som försörjning, till ett modernt hotell
med gästgiveri och spa. Kaffe serveras.

* Söndag 8/4, kl 14.00 i Bystugan,
årsmöte för Tällbergs Byamän.
Kallelse/Dagordning, se nedan. Du är välkommen att
ta del av det som händer i byn och vara med och
påverka! Byamännen bjuder på kaffe.
* Torsdag 12/4, kl 19.00 i Bystugan,
Magnus Westerlund berättar om sin resa från Falun
till Paris. På den resan har han varit kustjägare,
helikopterpilot och chef för helikopterflottiljen i
Malmslätt/Linköping. Till slut landade han som
försvarsattaché i Paris. Kaffe serveras.

Övrigt
* Riksdagsman Daniel Persson
Ett kopparstick på riksdagsman Daniel Persson finns
nu uppsatt i Bystugan. Det är skänkt av Franck
Siljestrand, barnbarns barnbarn till Daniel Persson.
Daniel Persson föddes 1850 i Laknäs. Han bosatte
sig på 1880-talet i Tällberg, där han byggde det hus
som finns på Siljansvägen 461, mitt emot Bystugan.
Det kom sedan i folkmun att kallas för ”Riksdags”,
då Daniel Person 1891 kom in i Riksdagens andra
kammare, där han senare även blev talman. Han var
även den drivande kraften bakom byggandet av
Tällbergs skola, som stod klar 1917.
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* Lanthandel/Närbutik
Tempo i Tällberg har öppnat igen. Butiken har
fräschats upp och har nu även servering av frukost
och lunch. Sortimentet är något mindre än tidigare,
men nu finns det åter en livsmedelsbutik i bygden.
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* Hjärtstartare
Det finns nu en hjärtstartare i Bystugan.
Hjärtstartare finns också på följande hotell:
Åkerblads, Klockargården, First hotel (f.d. Gyllene
Hornet), Villa Långbers, Greens och Dalecarlia.
Om du vill veta mer om hjärtstartare och HLR
(Hjärt Lung Räddning), kan du gå in på YouTube.
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INFÖR DET KOMMANDE ÅRSMÖTET –
KOM IHÅG ATT BETALA ÅRSAVGIFTEN!
Den 25 maj börjar den nya dataskyddslagen
GDPR gälla i EU. Till viss del är den en uppdatering och skärpning av den tidigare
gällande Personuppgiftslagen (PUL). Om du av
någon anledning inte vill finnas med i byns
föreningsregister med uppgifter som namn,
adress och e-postadress, kan du höra av dig
till föreningarnas ordförande här nedan.
Uppgifterna i föreningarnas register används
endast för intern administration och lämnas
inte ut till obehöriga. För mer information
kan man gå in på:
https://cio.idg.se/2.1782/1.674864/gdprkonsekvenser-utvecklare

* Byavgiften - Tällbergs Byamän
Byavgiften för 2018 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 eller Swish 1236242747 (ange
namn och e-post).
* 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 epostadress).
Avgiften betalas till BG 5568-9616 (ange namn
och e-post).
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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
Rachel Hellman, ledamot
Jan-Åke Åkesson, ledamot
Tommy Jaensson, ledamot
Linda Jackson, suppleant
Björn Rombo, suppleant (information)
Christina Holm, suppleant
Annika Norlén, adjungerad kassör

Hembygdsföreningens styrelse:
Björn Jonsson, ordförande
070-431 12 33
bjorn.b.jonsson@gmail.com
Emma Forsberg, vice ordförande
Ulla Rombo, sekreterare
Christina Forsberg, kassör
Dan Magnusson, ledamot
Lena Bond, ledamot
Monica Ringdahl, ledamot
Bilder: Tony Holm (1); Björn Rombo (2-9)

* DET SOM GÖMS I SNÖ
KOMMER UPP I TÖ!
SNÄLLA HUNDÄGARE!
KOM IHÅG PLASTPÅSEN NÄR
DU GÅR UT MED HUNDEN!
* HANDLA LOKALT!
* KÖR FÖRSIKTIGT PÅ DE SMALA
VINTERVÄGARNA!

