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Sommaren…  

… gick och kom tillbaka igen. Bäst som vi gick  

här och frös och misströstade, slog värmen 

till igen. Lagom till Spelmanshelgen vid 

Tällbergsstranden kom den rätta 

sommarkänslan tillbaka. Sol och värme!     

Allspel, buskspel, diverse uppträdanden med 

musiker från när och fjärran. Campingen 

överfull och god tillgång på mat och dryck. 

Det blev en lyckad helg.  

Internet i Bystugan  

Internet är nu indraget i Bystugan. 

Byamännen har tecknat ett avtal som ger en 

mycket snabb uppkoppling till Internet, 

100/10 Mbits/s. En router för trådlöst 

Internet skall installeras.  

Aktivitetsgruppen  

Den grupp som från början hade 

arbetsnamnet ”Fibergruppen”, har nu blivit 

”Aktivitetsgruppen för Tällbergs Bystuga”. 

Den består av representanter för 

Byamännen och Hembygdsföreningen. 

Kontaktperson är Björn Rombo. Den är öppen 

för alla som vill engagera sig i aktiviteter i 

Bystugan. Maila till: 

byamannen@tallbergsby.se                    

Under hösten planerar vi att starta några 

studiecirklar. Information kommer så snart 

programutbudet är spikat och klart.  

Tällbergs By på Facebook  

Tällbergs nya officiella webbsida har varit i 

drift i dryga året. Ansvariga för den är 

Byamännen. För det löpande arbetet och  

 

 

 

utvecklingen av Hemsidan, svarar Staffan 

Junel och Hans Jensen. Beslut i policyfrågor 

tas av styrelsen. Vid webbgruppens möte i 

juni beslöts att aktivera det vilande 

Facebook-kontot, Tällbergs By vid Siljan. 

Under de senaste två månaderna har en rad 

inlägg gjorts med bilder från olika 

aktiviteter i byn. Responsen har varit över 

förväntan.  
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När bilden på blomsterängen las ut blev 

räckvidden 140 000 konton och 1700 

interagerade och vi fick nästan 400 

kommentarer, nya bilder mm. Mest från 

Sverige, men även några utanför landet.  

Administratörer för Facebook-kontot är 

Staffan Junel och Hans Jensen. Jaana 

Eliasson är redaktör.  

Hjälp oss att hålla informationen levande om 

vad som har hänt i byn  

www.facebook.com/tallbergsby.se  

Promenadgruppen  

Tällberg har mycket att bjuda på när det 

gäller promenader. Vi som finns i byn lär oss 

vilka promenadvägar som är vackrast, 

http://www.facebook.com/tallbergsby.se
http://www.facebook.com/tallbergsby.se


bekvämast eller bäst för motion. Vi vill gärna 

att ni som är ute och går mycket eller 

springer ofta medverkar till att byns 

besökare får tillgång till denna information. 

Det gäller inte bara vägar i Tällberg utan 

också där vi går in i grannbyarna. Tanken är 

att gruppen skall träffas några gånger och 

dokumentera olika promenadstråk och 

löpslingor. Detta arbete skall sedan ligga till 

grund för information i en by- och 

motionskarta.  

Anmäl dig till Rachel Hellman om du vill delta 

i projektet.  

Kartgruppen  

När skyltgruppen arbetade fram byns nya 

skyltar var tanken att det också skulle bli en 

bra och informativ karta på anslagstavlan vid 

majstångsplatsen. Målet är att till våren 

2016 kunna ha en ny karta framme att sätta 

upp. Kartgruppen består just nu av Rachel 

och Staffan. Vill du vara med hör av dig.  

Boulebanan 
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Det finns nu möjligheter att spela boule i  

Tällberg. Den nya boulebanan ligger uppe vid 

Holen. Där finns bord och bänkar, samt 

boule-klot på plats, om man går förbi och får 

lust att prova på en omgång med boule.  

Papperskorgar  

Byamännen ansvarar för att tömma 

papperskorgarna i Tällberg. Under sommaren 

har Byamännen haft hjälp av ett par som 

ställt upp och hjälpt till. Det finns hygienisk 

utrustning, samt en speciell soptunna för 

ändamålet. Det underlättar om vi hjälps åt 

med den här uppgiften. Nu har Pixel bidragit 

till Tällbergs avfallshantering.  
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Vi vädjar speciellt till er hundägare. Maila 

till byamannen@tallbergsby.se eller lägg en 

lapp i Bystugans brevlåda.  

Vad har hänt sen sist?  

* Marathon 
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Tällberg halvmarathon gick av stapeln lördag   

1/8. Innan halvmaran avverkades dock 

Tällbergsmilen, Tällbergsfemman, 

Minmarathon och Barnmaran.  
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Jonas Buud vann för femte året i rad på nya 

rekordtiden 1:10:47.  



* Danslekar på Holen  
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Under sommaren har Kenneth Keys lekt och 

familjen Norman spelat som vanligt på Holen.  

Dansen filmades också av ett japanskt team.  

Stort tack till Kenneth och Normans.  
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* Spelmansstämma  
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helgen som gick var det igen dags för 

spelmansstämma på Tällbergsstranden. 

Mycket musik och härlig stämning.  

  

Vad som komma skall  

* Byfest för alla bybor  

Hembygdsförningen och Byamännen bjuder 

in till byfest i Bystugan, lördag 19/9,    

kl 18.00. Mat, kaffe och kaka till en 

kostnad av 50 kr/pers. Medtag egen dryck. 

Anmälan till birgitta.frostad@telia.com eller 

lägg en lapp i Bystugans brevlåda, senast 

13/9. Kom ihåg att skriva ditt namn och 

telefonnummer.  

* Höstmöte  

Den 1 november kl 14.00 är det så dags 

för Byamännens höstmöte. Plats för aktuella 

frågor i byn, budget för 2016. Boka in 

eftermiddagen!  

Bystugan  

Bystugan går nu att boka direkt på byns 

hemsida www.tallbergsby.se/bystugan eller 

genom Nils Nordqvist, nisse@bomgarden.se 

eller 0247-50 025.  

Byamännens styrelse:  

  

Lars Hahne, ordförande  

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

Staffan Junel, vice ordförande  

bengt.staffan@bahnhof.se 0708-176 456  
Jaana Eliasson, sekreterare  

Rachel Hellman, kassör  

Björn Rombo, ledamot, information  

Sigge Engevall, suppleant, bystugefogde  

Jan-Åke Åkesson, suppleant  

Linda Jackson, suppleant  

  

Hembygdsförenings styrelse:  

Birgitta Fröstad, ordförande,  

birgitta.frostad@telia.com 070-257 36 97  

Dagny Martinsson, vice ordförande,   

070-568 00 26  

Christina Forsberg, sekreterare/kassör  

070-555 00 95                                   

Gun-Britt Borelius, ledamot  

Jan Nordkvist, ledamot  

Ulla Rombo, ledamot  

Lena Lundkvist, ledamot  

  

Bilder: Staffan Junel (1,7,8); Hans Jensen (2); Björn  
Rombo (3, 9); Christina Holm (4); Bo Martinsson (5,6)  
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