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Nya tider 

Tiderna förändras och i år hade Siljan Runt 

skickat en förfrågan om att få ha en depå i 

Tällberg, för de som cyklade Siljan Runt,  

lördag 1/6 . Det blev en depå värd namnet. 

Många funktionärer servade cyklisterna, som 

både kunde ”tanka och tömma sig” vid depån. De 

snabbaste cyklisterna kom i några klungor efter 

dryga två timmar. De hade dock inte tid att 

stanna, då ligger ”på rulle” i klungan för att 

uppnå en ny ”bästatid”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya tider var det också på Holen på 

Nationaldagen 6/6. Strax före ceremonin 

skulle starta rullade det in ca 40 stora husbilar. 

De hade visserligen förvarnat att de skulle 

komma, men givetvis var det många som blev 

förvånade när de dök upp. Annars får vi 

summera dagen som lyckad, med fint väder och 

 ca 300 personer som kommit för att fira 

Nationaldagen. Hans Norman, Emma Forsberg, 
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Jan-Erik Åkerström spelade. Anna Witasp, 

rektor vid Tällbergs skola höll ett aktuellt och 

tänkvärt tal. Hembygdsföreningen lottade som 

vanligt ut två vinster bland sina medlemmar. 

I år var det Ingermar Holmén och Christina 

Forsberg som vann lunch för två på Åkerblads. 

Kaffestugan hade öppet för alla fikasugna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

* Lördag 1/6, var det dags för den årliga  

Gökottan. Kl 7.00 samlades ett tappert gäng 

för att följa med Kjell Bond, när han under 

några morgontimmar visade på bl.a. en 

stenknäck, som annars är svår att få syn på. 

Sedan kunde han urskilja en mängd fåglar som 

de flesta av oss inte har en aning om hur de 

låter, t.ex. trädgårdssångare, svarthätta och 

skillnaden mellan bofinken och lövsångarens 

sång. Det blev också tid för lite fikapaus i 

skolans skolskog, där man nyligen satt upp 

holkar för fladdermöss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Tisdagen 11/6, var det den traditionella 

Blombytardagen hos Birgitta Fröstad. 

Det var sju personer som kom dit med plantor 

och Birgitta visade sin vackra trädgård. Det 

blev också tid för fika och lite ”blomstersnack”, 

då man också kunde njuta av det fina vädret. 

 

 

Vad som komma skall 

 

* Tisdag 18/6, kl 14, Majstångsplatsen,  

samling för björkhämtning. Medtag såg/yxa. 

 

* MIDSOMMAR 

Kom till Majstångsplatsen onsdag 19 juni,  

kl 14.00. Då börjar arbetet med 

girlangerna till majstången. 

  

Torsdag den 20 juni kl 14.00, fortsätter 

arbetet med att binda blombuketter. 

Det behövs massor med blommor, även till 

majstången på Holen. Blommorna är gula 

smörblommor och blåa midsommar-

blomster. Stora gula och blå buketter binds 

vid majstången.  

  

Midsommarafton 21/6, Majstångsplatsen 

16.45 Samling vid Tällbergs Bystuga för 

dräktklädda som tågar till Majstångs-

platsen. 

17.00 Majstångsresning och ringlekar 

  

Midsommardagen 22/6, 

Holens Gammelgård 

11.00  Barnens majstångsresning. 

Kaffestugan öppnar. Tombolan (lotteriet) 

startar. 

15.00 Friluftsgudstjänst på Holens tun 

med Sten Boman. 

16.00 Majstångsresning. Tal av Pär 

Ohlsson, kulturchef i Leksand. Ringlekar. 

23.30 Midsommarnattsmässa på ängen 

nedanför Majstångsplatsen med Sten 

Boman. 
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* Tisdagar 25/6 - 6/8, kl 19 -21,  

Lekafton, Holens gammelgård,tradition med 

ringlekar för barn och vuxna. Kaffestugan 

öppen till kl 21. 

 

*  Tisdagar och torsdagar 25/6 – 15/8,   

Holens Gammelgård,visning av Ankarcronas 

Holen (mer info, se nedan). 

    

 

Övrigt 

 

* Holens kaffestuga, öppet dagligen, 

20/6 – 18/8 (mer info, se nedan) 

 

* Tällbergs IF, nu i div 4 Dalarna 

Kommunens bästa fotbollslag. 

Hemmamatch mot Malung tisdag 18/6, 

fotbollsplanen, Båthusgattu, Sjöängen. 

 

* Tällbergsbyarnas byaråd 

Där ingår Tällberg, Hjortnäs-Sunnanäng, 

Plintsberg, Laknäs-Östanhol och Kullsbjörken. 

Där avhandlas frågor av gemensamt intresse. 

Just nu är vägfrågan ständigt på tapeten. 

Hur ska det bli när kommunen lämnar över för 

skötsel och underhåll av byvägarna, till olika 

vägföreningar i byarna. 

Man väljer också två representanter till 

Kommunbygderådet. Det består av drygt 15 

representanter för de över 90 leksandsbyarna. 

Det är ett forum där man träffar politiker och 

tjänstemän för att diskutera gemensamma 

frågor. Just nu är vägfrågan högst upp på 

dagordning.  

 

* Invasiva växter 

Just nu drivs det kampanjer mot invasiva 

växter och för biologisk mångfald. Nyligen hölls 

en konferens i Siljansnäs om ”Vägkanter och 

biologisk mångfald”. Får de invasiva växterna 

sprida sig, tar de över helt. Därför är det 

viktigt att vi hjälps åt att hålla efter dem. På 

Tällbergs byvägar förekommer det inte lupiner i 

så stor utsträckning, men längs länsvägarna kan 

man se desto fler. Där de redan brett ut sig 

som en färggrann matta, kan uppgiften kännas 

övermäktig.  

 Det är därför viktigt att vi hjälps åt att 

hålla efter dem där förekomsten inte är 

stor. Plocka lupiner innan de går i fröställning 

och släng dem i ”brännbart”. 

Se bilder här nedan på de här vanligast 

förekommande, nämligen lupiner, parkslide, 

jätteloka och jättebalsamin. 

 

* Tällbergs Byamän - Byavgiften 
Byavgiften för 2019 är oförändrad.  bg 5761-7839.  

Detta är en avgift på 300 kr/fastighet, 300 

kr/näringsidkare och 2 400 kr/hotell. Avgiften för i 

Tällberg mantalsskriven, inte markägande medlem, 

är 100 kr. Du betalar in den på  bg 5761-7839. 

 

* Tällbergs Hembygdsförening  
Medlemsavgiften är oförändrad för 2019.  

Avgiften för enskild medlem är endast: 

125 kr och för alla i en familj 200 kr. 

Medlemsavgiften betalas enklast till bg 5568-9616. 

Ange namn, adress och e-postadress, samt ev namn 

på familjemedlemmar, när du betalar. 

 

Byamännens styrelse:  

Lars Hahne, ordförande 

lars.hahne@hotmail.com 070-682 27 00  

Staffan Junel, vice ordförande  

bengt.staffan@bahnhof.se 0708-176 456  

Christina Holm, ledamot 

Tommy Jaensson, ledamot  

Magnus Westerlund, ledamot 

Linda Jackson, suppleant, information fb 

Björn Rombo, suppleant, bystugefogde, 

information 

Fredrik Sjöberg, vice bystugefogde 

Annika Norlén, adjungerad kassör 

Anders Hahne, adjungerad strandgruppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hembygdsföreningens styrelse: 

Christina Forsberg, ordförande; kassör 

 070-555 00 95 

christina.forsberg@ltdalarna.se 

Emma Forsberg, vice ordförande 

Ulla Rombo, sekreterare 

Dan Magnusson, ledamot 

Lena Bond, ledamot 

Sara Sjöberg, ledamot 

Lina Ragnegård, ledamot 
 

 

* Bystugan går att boka direkt på byns hemsida 

www.tallbergsby.se/Bystugan  

 

 

* PLOCKA LUPINER! 
 

* HUNDÄGARE – SLÄNG PÅSARNA I 

HUNDLATRINERNA. 

FINNS PÅ 5 STÄLLEN I BYN.  

 
Bilder: Björn Rombo (1-2; 5) 

Bo Martinsson (3-4)
 

 
 

 

  

 

 Trevlig sommar! 

http://www.tallbergsby.se/bystugan
http://www.tallbergsby.se/bystugan


 

 


