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Det händer mycket i Tällberg 

Att det händer mycket i Tällberg kan man 

konstatera när man får rapporter från olika 

evenemang och händelser i byn. Ena dagen åker 

tusentals cyklister genom byn. En annan dag kommer 

långa limousiner åkande med ungdomar som ska fira 

sin student,  

När man minst anar det kommer räddningskårer från 

tre kommuner ner till Tällbergs strand för att öva 

sjöräddning. Från Stockholm kommer busslaster för 

att dansa square-dance.  

Dessutom har vi haft vårfest i Bystugan och firat 

nationaldagen på Holen. Midsommar knackar på 

dörren och Grannsamverkan ska etableras i Tällberg, 

så nog rör det på sig i vår lilla by. 
  

Vad har hänt sen sist 

* Square-dance 

I veckan efter Pingst ordnade square-danceklubben 

Seniorerna en resa till Tällberg för att dansa. 110 

dansare åkte med bussar från Stockholm till First 

Hotel, där det dansades i dagarna tre.  

Tre danspass om dagen på nivåerna Basic, 

Mainstream, Plus, Advanced 1 och Advanced 2. 

Square-dance dansas i fyrkanter där varje fyrkant 

(square) består av 4 par dansare. Dansarna lär sig på 

kurser under terminerna de call (turer) som tillhör 

en viss nivå. Lägsta nivån är Basic som innehåller 53 

call. 
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Callern ropar under dansen ut call i olika ordning och 

dansarnas uppgift är att dansa de callade turerna. 

För den intresserade finns mer att läsa på 

https://squaredans.se/borja-dansa/ 

 

* Vårfest i Bystugan 

Vårfesten fyllde Tällbergs Bystuga med 

förväntansfulla bybor. Det blev en lyckad fest som 

började med dragspel av dragspelaren från Svigattu, 

Carl-Einar Schierman, Sedan serverades en god 

festbuffé från Tempo. När maten var avnjuten  

 

https://squaredans.se/borja-dansa/


blev det ”skivor till kaffet”. Tio stycken låtar från 

50-talet fram till 2015 spelades upp i ett musik-  

quiz. 
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* Nationaldagen 

Den firades traditionsenligt på Holen. Familjen 

Norman medverkade och som vanligt var Hildur,  

99 år, med och spelade. Hembygdsföreningens 

ordförande, Lena Lundkvist, ledde det hela och 

kyrkoherde John Sund var årets talare. Det fina 

vädret bidrog nog till att det var en stor publik som 

hade sökt sig upp till Holen.  
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* Sjöräddning 

Lördag 21 maj var det sjöräddningsövning vid 

Tällbergs strand. Räddningstjänsterna från Mora, 

Rättvik och Leksand ryckte ut till en realistisk 

övning vid Tällbergs strand, där Gustav Vasa och 

Engelbrekt hade kolliderat. I stabsarbetet var 

samtliga räddningstjänster i länet representerade. 

 

5 

 

6 

 

* Gökotta 

Lördag 28 maj var det gökotta i Nybodalen. I år blev 

det en blöt historia och endast de  

entusiastiska ledarna dök upp för att lyssna  på 

fågelsången. Vi får hoppas att fåglarna, 

fågelskådarna och solen kommer tillbaka nästa år.   
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* Siljan runt 

Lördag 3 juni var det dags för Siljan runt. De 

cyklister som åkte runt Siljan, 12 mil, eller Siljan 

och Orsasjön runt, 16 mil, passerade Tällberg. I år 

får man väl säga att de hade tur med vädret, även 

om de hade kraftig motvind efter att de passerat 

Leksand. 

 

* Himlaspelsbiljetter 

Tällbergs hembygdförening har, genom köp av två 

sponsorpaket innehållande två biljetter var, bidragit 

till Himlaspelets jubileumsfirande. Rune Lindström 

skulle ha fyllt 100 år och det är 75 år sedan 

Himlaspelet uruppfördes. Två av Hembygds- 

föreningens biljetter lottades ut vid byfesten 21/5. 

Det blev Tony Holm som får ta med sig någon och 

besöka Sveasalen i sommar.  

 

De resterande två biljetterna lottades ut bland de 

drygt 160 personer som, före mitten av maj, betalt 



sin medlemsavgift till Hembygdsföreningen. Vinnare 

blev Johan Lundh och tack till alla som betalt 

medlemsavgiften till Hembygdsföreningen. 

 

Vad som komma skall 

 

* Grannsamverkan 

Torsdag 16/6, kl 19.00, i Bystugan, träff med 

polis och representant från försäkringsbolag. Grann- 

samverkan etableras i Tällberg, För mer info se 

nedan. 

 

* Midsommar i Tällberg 

Tisdag 21/6, kl 15.00, Majstångsplatsen, samling 

för att hämta björkar. 

 

Före midsommar är alla som vill, välkomna att hjälpa 

till att fläta björkgirlanger och binda buketter vid 

Majstångsplatsen. 

Onsdag 22/6, kl 15, börjar vi arbetet. 

Torsdag 23/6, kl 16, börjar arbetet med att binda 

buketter och att klä stången. DET BEHÖVS 

MYCKET BLOMMOR! Hjälp till att plocka 

smörblommor och midsommarblomster och kom till 

Majstångsplatsen med dem. 

 

Midsommar firas rejält i Tällberg, i dagarna två!  På 

midsommarafton reser vi den nya majstången vid 

Majstångsplatsen mitt i byn. 

Kl 16.45 tågar vi från Bystugan med spelmän i 

spetsen, till majstången mitt i byn. Där klär vi den 

med de sista blombuketterna, reser den och dansar 

ringlekar. 

 

På midsommardagen sker firandet vid Gammel- 

gården Holen. Kl 12 reser vi barnens maj- 

stång för de allra yngsta och dansar runt den. Kl 12 

öppnar också vår tombola, med fina vinster. Kl 15 

är det gudstjänst på tunet, med Tällbergsprästen 

Sten Boman. Kl 16 reses den stora majstången. 

Det blir musik, dans och tal. Årets talare är 

konstnären Ebba Matz, boende i Södra Bergsäng och 

Stockholm och för oss kanske mest känd som 

skaparen av Via Sacra i Leksand. 

Kaffestugan är givetvis öppen. 

 

Kl 23.30 är det midsommarnattsmässa på 

Storängen nedanför Majstångsplatsen. 

 
Förutom det ovannämnda, som arrangeras av 

Tällbergs Hembygdsförening och Tällbergs Byamän, 

har förstås de flesta hotellen också eget firande. 

 
 

 

* Holens gammelgård 

Tisdag 28/6 och torsdag 30/6, kl 14 guidad 

visning av Gustaf Ankarcronas Holen. För fler tider 

med olika guidade turer, se kalendarium nedan. 

 

* Musik vid Siljan 

Måndag 4/7, kl 20.30, Klockargården, Bengans 

scen & Östen med Resten. 

 

* Tällbergs halvmarathon 

Lördag 6/8, Halvmarathon 21,1 km, Tällbergsmilen 

10 km, Tällbergsfemman 5 km, Minimarathon 2,5 km, 

Barnmaran 1 km. 

 

* Aktivitetsgruppen 

Måndag 15/8, kl 19.00 träffas Aktivitets- 

gruppen i Bystugan. Alla som är intresserade av 

aktiviteter i bystugan är välkomna. Om du inte kan 

komma, kan du maila till: 

aktivbystuga@tallbergsby.se 

eller lägga en lapp i Bystugans brevlåda. 

 

* Spelmanshelg vid Tällbergsstranden 

Fredag 19/8 – lördag 20/8, allspel och dans på 

stora dansbanan och i paviljongen. Serveringstält 

och tombola. Tipspromenad, barnaktiviteter och 

musikunderhållning på lördag eftermiddag. 

 

Övrigt 
 

* 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 Hembygdsförening 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. 

 

* Bystugan går att boka direkt på byns hemsida 

www.tallbergsby.se/Bystugan eller genom Nils 

Nordqvist, nisse@bomgarden.se eller  

0247-50 025.  

 

 

mailto:aktivbystuga@tallbergsby.se
http://www.tallbergsby.se/bystugan
http://www.tallbergsby.se/bystugan


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 Jaensson, suppleant  

Linda Jackson, suppleant  

Sigge Engevall, bystugefogde 

Annika Norlén, adjungerad kassör 

 

 

Hembygdsförenings styrelse:  

Lena Lundkvist, ordförande 

lenadala@icloud.com  070-884 77 03 

Ulla Rombo, vice ordförande, 0730-55 48 31 

Christina Forsberg, kassör 070-555 00 95                                   

Sara Sjöberg, sekreterare 

Carl-Åke Gatu, ledamot  

Fredrik Sjöberg, ledamot 

Jonna Fischer-Matz,ledamot 

 

 

* GYNNA DEN LOKALA HANDELN - 

  HANDLA LOKALT!

Bilder: Bo Martinsson (1,3,8,9); Björn Rombo (7); Staffan Junel (2,4,5); Lars Hahne (6) 
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