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Sköna maj välkommen
Brasan har brunnit ut och våren har kommit in.
Varma dagar, ja riktig sommarvärme vissa dagar.
När det gäller brasan får vi ge både ”ris och ros”.
”Ros” till dem som bara lade på ris. ”Ris” till dem
som lade på annat än ris. Det är svårt att ta ansvar
för en brasa som innehåller en hel del annat än ris.
Det tar mycket tid och passning för att frakta bort
”större bråte” eller passa brasan tills alla större
kubbar eller grova vedträn brunnit ut.
Nästa år ska vi vara tydligare med skyltning redan
från början, vad det gäller innehållet i brasan.
Nu ser vi fram emot fler varma och sköna dagar och
sedan står det inte på förrän vi upptäcker:
- Va då? Redan missommar!

Vad har hänt sen sist
* Bystädning, fredag 22 april
Byn räfsades, krattades, skräp plockades och den
gamla majstången styckades och fraktades bort.
Med andra ord så fick byn en ”ansiktslyftning”.
Efteråt kunde de som hade arbetat pusta ut och
njuta av rejäla räksmörgåsar på Tällbergsgården.

sjunga in våren, med hjälp av Birgitta Fröstad.
Ordföranden i Hembygdsföreningen, Lena
Lundkvist, höll ett vårtal och hälsade våren
välkommen.
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* Tällbergs loppis
Tällbergs egen loppis ägde rum i Bystugan lördag 7
maj. Det var många bord och mängder av besökare
som tittade in under dagen.

* Valborgsmässoafton firades som vanligt med
fackeltåg från Tällbergsgården ner till brasan på
”Sturänje”. Där fick alla fackelbärare se till att det
blev fyr på brasan.
I år var det dock ingen kör som kunde leda sången,
utan vi fick nöja oss med det fina vädret och själva
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* Bridge har kommit igång i Bystugan. Några
bridgespelare träffas där på torsdagar och spelar,
med start kl 10.00. De har kommit igång bra och
planerar att fortsätta under hösten.
Om du är intresserad kan du kontakta
Jan-Åke Åkesson på 076-774 66 69 eller maila till
jan43ake@gmail.com

Övrigt
* Nya bänkar
Om ni inte redan har sett det, så har byns
nyrenoverade bänkar placerats ut.
Vi får tacka Torbjörn Lundqvist och Sigge Engevall
som målat om och satt dit nytt virke i bänkarna.

* Grannsamverkan
Förberedelserna för att utvidga Grannsamverkan i
Tällberg, pågår för fullt. Just nu finns det 6-7
kontaktombud i Tällberg, där var och en har
kontakt med 8-12 hushåll. Nästa steg blir att alla
kontaktombuden träffas och sedan kommer polisen
till Bystugan för ett avslutande möte. Efter det
kommer dekaler/skyltar att delas ut till dem som
gått med och skyltar att sättas upp vid infarterna.

Mer information kommer senare via mail och på
anslagstavlor.
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* 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.
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Vad som komma skall
* Gökotta lördag 28/5, kl 7.00 i Nybodalen,
Vi samlas vid anslagstavlan nära järnvägsviadukten
på Ovabacksgattu. Sedan går vi med fågelguide ner
till dammarna och rastplatsen. Där fikar vi och
njuter, i det förhoppningsvis, fina vädret.

* Siljan runt
Lördag 4 juni passerar cykelloppet Siljan Runt
genom Tällberg. Det är de som åker
Siljan/Orsasjön runt, 16 mil, och Siljan runt, 12 mil,
som cyklar genom Tällberg.
* Nationaldagsfirande på Holen
Måndag 6/6, kl 10.00 firar vi traditionsenligt
nationaldagen på Holen, med tal, musik och
flagghissning. Kaffestugan är öppen, så att alla kan
njuta av lite fika och kanske våfflor efteråt.

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.
Tällbergs Hembygdsförening är föreningen där alla
som är intresserade av att verka för aktiviteter
och kultur i Tällberg, är välkomna att bli
medlemmar. Föreningen slår vakt om traditioner och
anordnar, året runt, olika evenemang för bybor och
gäster i byn. Det kan röra sig om t.ex. byfester och
andra trivselträffar, föredrag, studiecirklar och
prova-på-aktiviteter. För mer information, gå in på
www.tallbergsby.se

* Bystugan
Bystugan går att boka direkt på byns hemsida
www.tallbergsby.se/Bystugan eller genom Nils
Nordqvist, nisse@bomgarden.se eller
0247-50 025.
* Aktivitetegruppen
Då internet skulle dras in Bystugan bildades den
s.k. Fibegruppen, för att ta fram aktiviteter som
man skulle kunna ha i Bystugan. Fibergruppen kom
sedan att bli Aktivitetsgruppen för Tällbergs Bystuga. Den består av styrelsemedlemmar från
både Hembygdsföreningen och Byamännen, som på
detta sett samarbetar för att ordna olika typer
av aktiviteter i Bystugan. Styrelsemedlemmarna
ansvarar för verksamheten, men välkomnar idéer
och förslag från alla i byn.
Aktivitetsgruppen består av: Björn Rombo, Rachel
Hellman, Jan-Åke Åkesson, Lena Lundkvist och
Sara Sjöberg.
Maila till: aktivbystuga@tallbergsby.se
eller besök oss i Bystugan vid nästa möte,
mån 15/8, kl 19.00
*

GYNNA DEN LOKALA HANDELN HANDLA LOKALT!!!

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
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

Bilder: Bo Martinsson (1-2,6); Björn Rombo (3-5)
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