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Blåsippan…
…ute i backarna står, niger och säger att nu är det
vår! Så har de första vårtecknen dykt upp. Blåsippor,
tussilago och krokus och fler är på gång.
Flyttfåglarna återvänder och naturens skira grönska
visar sig åter i all sin prakt.

telefonkiosk med sina dal- målningar. Föredraget var
mycket uppskattat.

Vad har hänt sen sist
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* Föredrag om Lasse Lindqvist
Lördag 19/3 var det fullsatt i Bystugan. Leksands
konstsällskap hade då vid sitt årsmöte, bjudit in
Lasse Lindqvists brors- dotter, Lena Lindqvist, att
hålla ett föredrag om sin farbror.
Genom ett samarbete med Tällbergs
hembygdsförening, fick byborna möjlighet att lyssna
på föredraget. Med utgångspunkt från en skrift som
Konstsällskapet gett ut, berättade Lena livfullt och
känslosamt om Lasse Lindqvist. Han är känd för sina
offentliga utsmyckningar och som illustratör i
tidningar och böcker. I Tällberg är han nog mest
känd för att ha dekorerat Sveriges mest kända

* Filmen Häxa
Tisdag 22/3 visades filmen Häxa i Bystugan. Den
visades i anslutning till minnesfirandet av ”Rune
Lindström 100 år”. Rune hade skrivit manuskriptet
och han deltog även aktivt i inspelningen. Det kom
närmare 30 personer till Bystugan, där de fick
uppleva nypremiären av filmen, som producerades av
Sveriges Radios distriktskontor i Falun.
* Byamännens årsmöte
Söndag 3/4 hade Tällbergs Byamän sitt årsmöte.
Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna
fanns frågan om stadgeändringar med på
dagordningen. Där godkände mötet styrelsens
förslag till ändringar. För att de ska börja gälla
krävs ett nytt beslut på höststämman. Andra frågor
som behandlades:
- Arbetet med att få till en promenadväg mellan
Majstångsplatsen och skolan.
- Aktivitetsgruppens verksamhet under året, sedan
fiberoptik med internet drogs in i Bystugan.

- Styrelsens ansökan om projektpengar från
Dalälvarnas UtvecklingsOmråde.
- Behovet av belysning på Holen, samt behovet av
underhåll av byggnaderna.
- Tällbergs strand och camping, som sedan drygt ett
år tillbaka utvecklats på ett mycket bra sätt av de
nya arrendatorerna.
Protokoll från årsmötet kommer att läggas in på
hemsidan under Login bybor.
* Prova på bridge
Vid två tillfällen har man kunnat prova på att spela
bridge i Bystugan. För er som vill komma dit och
prova på, går det bra att kontakta Jan-Åke
Åkesson på 076-774 66 69 eller maila till
jan43ake@gmail.com

Vad som komma skall

Kom ihåg att ta med kratta, räfsa m.m.
* Valborgsmässoafton
Lördag 30/4 är det valborgsmässofirande på ängen
nedanför Majstångsplatsen i Tällberg. Firandet
börjar med att man marscherar med facklor från
Tällbergsgården ner till brasan kl 20.50. Facklor
säljs utanför Tällbergsgården från kl 20.30
Se affischen här nedan.
* Byfest
Lördag 21/5, kl 18.00 ordnar Byamännen &
Hembygdsföreningen en Byfest i Bystugan.
Det kommer att bli en trevlig kväll med god
buffémat, musikunderhållning och lotteri. Vi
serverar mat, kaffe och kaka till en kostnad av 50
kr/person. Du tar själv med måltids- dryck. Anmäl
dig redan nu och senast den 10/5, eftersom
deltagarantalet är maximerat med tanke på
Bystugans storlek.
Maila till lenadala@icloud.com eller lägg en lapp i
Bystugans brevlåda.
* Gökotta
I slutet av maj kommer den traditionsenliga
gökottan att anordnas i Nybodalen. Datum och mer
information kommer senare.

Övrigt
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* Grannsamverkan
Onsdag 20/4, kl 19.00 är du välkommen till
Bystugan, för en andra träff om Grannsamverkan.
Den finns redan i Laknäs, samt i en mindre del av
Tälllberg.
Nu får vi chansen att bilda Grannsamverkan på fler
ställen i Tällberg. Det första mötet var välbesökt.
Då gav polisen information om vad det innebär att ha
Grannsamverkan. Det ger möjlighet att på ett enkelt
sätt kunna delge information till grannar och
samtidigt förebygga brottslig verksamhet.
Kom till Bystugan och diskutera och få mer
information om vad det innebär att starta
Grannsamverkan.
Det ska sedan leda till ett tredje möte, då polisen
knyter ihop det hela och vi kan se i vilken omfattning
Grannsamverkan kan fortsätta i Tällberg.
* Städdag
Fredag 22/4 är det städdag. Samling vid
stranden kl 17.00. Om du kommer senare är det
bara att ansluta där du ser några som städar.

* Byavgiften
Om ni inte betalt byavgiften än, kan ni göra det på
bg 5761-7839.
Detta innebär en avgift med 300 kr/fastighet, 300
kr/näringsidkare och 2 400 kr/hotell. Avgiften för i
Tällberg mantalsskriven, inte markägande medlem,
är 100 kr.

* Tällbergs Hembygdsförening
Du kanske vill bli medlem i Hembygdsföreningen? Mycket välkommen i så fall! Som
medlem kan du delta i alla aktiviteter som
föreningen anordnar.
Medlemsavgift i Tällbergs Hembygds-förening är
för enskild medlem endast 125 kr och för alla i
en familj 200 kr. Medlemsavgiften betalas enklast
till bg 5568-9616.
Ange namn, adress och e-postpostadress, samt ev
namn på familjemedlemmar, när du betalar.

Ny förmån för medlemmar i Tällbergs
Hembygdsförening.
Styrelsen har fattat beslut om att alla betalande
medlemmar i Hembygdsföreningen gratis ska få hyra
föreningens bord och bänkar. För icke-medlemmar i
Hembygdsföreningen är hyran 250 kr för max tre
dagar, för fyra dagar 500 kr osv. Ta kontakt med
kassör Christina Forsberg om du är intresserad av
att hyra bord och bänkar, 0247/500 95 eller
070/555 00 95.

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, sekreterare
Rachel Hellman, ledamot
Jan-Åke Åkesson, ledamot
Tommy Jeansson, suppleant
Linda Jackson, suppleant
Sigge Engevall, bystugefogde

* Bystugan

Annika Norlén, adjungerad kassör

Bystugan går att boka direkt på byns hemsida
www.tallbergsby.se/Bystugan eller genom Nils
Nordqvist, nisse@bomgarden.se eller
0247-50 025.

Hembygdsförenings styrelse:

*

GYNNA DEN LOKALA HANDELN HANDLA LOKALT!!!

Lena Lundkvist, ordförande
lenadala@icloud.com 070-884 77 03
Ulla Rombo, vice ordförande
Christina Forsberg, sekreterare/kassör
070-555 00 95
Carl-Åke Gatu, ledamot
Sara Sjöberg, ledamot
Fredrik Sjöberg, ledamot
Jonna Fischer-Matz,ledamot
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Bilder: Björn Rombo (1-5)

