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Vasaloppstider 

Nu drar det ihop sig. Skidåkarparadiset 

Mora invaderas snart av tusentals skidåkare. 

Många entusiaster som återkommer år efter 

år. 30 års-klubben växer allt mer. Är det 

inte lika ofattbart varje år, att nästan 

15.000 skidåkare startar samtidigt för att 

ge sig av de 9 milen ner till Mora. Det är inte 

lätt! Speciellt för alla de tusental som står i 

de bakre startleden. Där får man ofta slita i 

obefintliga spår. Det är nog där de riktiga 

hjältarna befinner sig. De som får plåga sig 

de sista milen innan de äntligen når målet i 

Mora.  

Även hotellen i Tällberg märker av Vasan. 

Här tar man in redan mer än en vecka före 

själva Vasaloppet, för att åka Kortvasan eller 

Tjejvasan. I år ser det ut att bli fint väder 

och bra förutsättningar för just de två 

loppen. Vi får önska all lycka till de som ger 

sig ut i vasaloppsspåren! Vi får även hoppas 

att alla andra som kommer hit under 

sportlovsveckorna får fina upplevelser i spår 

och backar.  

 

Vad har hänt sen sist 
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*Emma Zorn 

Närmare 50 personer kom till Bystugan för 

att lyssna när Birgitta Sandström berättade 

om Emma Zorn. Birgitta som tidigare var 

museidirektör för Zornmuseet, berättade 

initierat och engagerat om Emma. I sitt 

bildspel visade hon flera intressanta 

fotografier och även målningar av Anders 

Zorn.  
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* Himlaspelet 

Under rubriken ”Ett himla jubel” kom 

Charlotte Lautman, från föreningen 

Himlaspelet, och berättade om Himlaspelets 

75 årsjubileum. Detta sammanfaller med att 

det var 100 år sedan Rune Lindström föddes. 

En hel del kommer att hända under 

Himlaspelsveckan, bl.a. ”Ett himla jubel” i 

Gropen i Leksand, onsdagen 27/7. För mer 

information titta i slutet av TällbergsNytt. 

Allt som allt var det sju personer som fikade 

och hade ett givande samtal om Himlaspelet 

och allt som händer under jubileumsveckan. 

 

 
 

 

* Majstången 

Dramatik utspelade sig natten mot 30/1. Då 

stormade det så mycket att majstången 

bröts av. Dramatiken har också fortsatt då 

tuppen i toppen fått vingar eller hjälp att fly 

fältet. 

Den har nämligen försvunnit från 

Majstångsplatsen. All information som kan 

leda till att den kommer tillbaka, kan mailas 

till byamannen@tallbergsby.se, eller ring till 

någon i Byamännen. 
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Vad som komma skall 

* Vasaloppsmorgon i Bystugan 

Söndag 6/3, kl 7.45 serverar vi en 

vasaloppsfrukost i Bystugan och följer de 

15.000 åkarna från Sälen till Mora. Anmälan 

till jaana@mimmis.net eller ring 073-

3865600 

 

* Grannsamverkan 

Tisdag 8/3, kl 19.00 i Bystugan, 

informerar polisen om vad som krävs för att 

starta grannsamverkan. 

 

* Hembygdsföreningens årsmöte 

Söndag 13/3, kl 15.00  

Se vidare information på anslagstavlor och 

mail-utskick. 

 

* Byamännens årsmöte 

Söndag 3/4, kl 14.00  

Se vidare information på anslagstavlor och 

mail-utskick. 

 

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. 

 

Hembygdsföreningens medlemsavgift 

125 kr för enskild och 200 kr för familj 

betalas in på bg 5568-9616.  
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Bystugan  

Bystugan går 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: Björn Rombo (1-5) 
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Nu är den glada julen slut 

och även majstången, som blåste av  

natten till den 30/1.  
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