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Våren

Vad har hänt sen sist

Så spränger växtkraften fram genom ett lager av
grus. Gräset gömmer sig där under. Våren har
kommit och nu stiger saven i trädens stammar.
Flyttfåglarna kommer åter.
Dagarna blir längre. Ljuset flödar och kvällarna är
ljusa. Snön smälter och det är dags att förbereda
för majbrasan på Valborgsmässoafton, på Stûrängen.
Kom bara ihåg att det är ris och inget annat som vi
ska elda, när vi ses där för att sjunga in våren.
Ja, vintern rasat ut och snart kommer vårfloden att
fylla Siljan, så att den blir sig lik igen.
Det som göms i snö, kommer upp i tö! Det gäller att
plocka upp allt skräp som blottas nu när snön
försvinner. Hjälp till att städa vår by, så vi kan gå
omkring och njuta av solen och se ur fint vi har det.
Fredag 27/4 samlas vi kl 17.00 nere vid stranden för
att där börja vårstädningen. Kommer du senare är
det bara att ansluta var helst du kan göra en insats.
När vi har städat klart träffas vi på
Tällbergsgården, för att fylla depåerna, så vi orkar
fortsätta med vårbestyren på hemmaplan.
Många fåglar har redan kommit, men årets Gökotta i
Nybodalen, under ledning av Staffan Müller, blir i år
lör 2/6, kl 6.00. Du är välkommen!

* Torsdag 22/3, var det filmkväll i Bystugan.
Byamännen och Hembygdsföreningen visade två av
Anders Hansers intressanta filmer, ”Bortom de
blånande bergen” och ”Staffans fålar”.
* Lördag 24/3 var det påskpyssel i Bystugan.
Cirka 20 barn och föräldrar kom för att pyssla, fika
och ha lite kul i Bystugan, under ledning av Sara
Sjöberg och Ulla Rombo. Ett samarrangemang av
Tällbergs Byamän och Hembygdsförening.
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* Söndag 8/4 hade Byamännen sitt årsmöte i
Bystugan. De vanliga årsmötesförhandlingarna
klarades av och den nya styrelsen presenteras här
nedan. Lena Ytterman stod för bullarna och
Christina Holm hade bakat kakor som hon bjöd på.
Övriga frågor som togs upp var Tällbergs strand,
gränsdragning mellan S 80 (Laknäs)/S 45 (Tällberg),
belyst motionsspår, Byarådet, avtal med båtklubben
och uppsättning av fågelholkar.
Slutligen avtackades Rachel Hellman för sina år i
styrelsen. När protokollet är undertecknat, läggs
det in på hemsidan www.tallbergsby.se/login-forbybor

Vad som komma skall
* Fågelholkar kommer att sättas upp av Byamännen
i naturreservaten Nybodalen och Digerberget under
april månad. Kan du vara med och hjälpa till att sätta
upp dem, kontakta Lars Hahne, 070-682 27 00.
* Fredag 27/4, kl 17.00, vårstädning i byn.
Samling vid stranden. Mer information, se nedan.
* Måndag 30/4, Valborgsmässoafton, kl 21.00,
tänds majbrasan på Stûrängen nedanför
Majstångsplatsen. För mer information, se nedan.
* Lördag 2/6, kl 6.00 i Gökotta i Nybodalen.
Samling vid anslagstavlan ca. 100 m från järnvägsviadukten. Staffan Müller guidar oss bland fågellätena. Tag med fika!

Övrigt
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* Torsdag 12/4, kl 19.00 var det final för kvällsaktiviteterna i Bystugan. Dagen till ära berättade
Magnus Westerlund om sin intressanta
yrkeskarriär, från helikopterpilot till
försvarsattaché i Paris. Över 30 personer hade
lockats till Bystugan denna kväll.
Magnus hade gjort ett fint bildspel med några
filminslag och bilder bl.a. från attachélivet i Paris.

* Gamla gårdar i Tällberg
Den 5/4 skulle vi fått höra om den gamla släktgården, Gatugården, numera mest känd som Åkerblads hotell. Den programpunkten räknar vi med att
återkomma till, efter sommaren.
* Bilder från Holen
Hembygdsföreningen har fått en förfrågan från en
japansk forskare, Miyuki Ohta från Tokyo, om bilder
från Holen. Han skriver en bok om svensk kulturhistoria. Ett kapitel handlar om hembygdsrörelsen
och Gustaf Ankarcrona. Han vill ha bilder från
Holen, t.ex. midsommar, danser, dräkter. Om du har
några bilder som han kan få använda sig av, kan du
maila honom. Han kan svenska.
Mailadress: miyuki.ohta@r.hit-u.ac.jp
* Hundlatriner (papperskorgar)
Hundlatrinerna i byn blir som regel snabbt fulla.
Byamännen sköter om tömningen. Det skulle
underlätta om det var fler som hjälpte till med
detta. Du som är hundägare kanske kan ställa upp
och hjälpa till att tömma. Hör gärna av dig till
Lars Hahne, 070-682 27 00.
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Ny dataskyddslag
Den 25 maj börjar den nya dataskyddslagen GDPR
gälla i EU. Till viss del är den en upp- datering
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).

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, ledamot, information
Christina Holm, ledamot
Tommy Jaensson, ledamot
Magnus Westerlund, suppleant
Linda Jackson, 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: Björn Rombo (1 - 7)

* STÖD DEN LOKALA HANDELN HANDLA LOKALT!
* HJÄRTSTARTARE FINNS I
BYSTUGAN, DALECARLIA HOTELL,
GREENS HOTELL, VILLA LÅNGBERS,
FIRST HOTEL, KLOCKARGÅRDEN
HOTELL och ÅKERBLADS HOTELL

