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Grannsamverkan 

Tisdag 8 mars var det information om 

Grannsamverkan i Bystugan. Poliserna Börje 

Hoback och Therese Smedborn kom och 

informerade om, vad det innebär att starta 

Grannsamverkan. Det kom upp emot 50 

intresserade besökare. Det var första 

träffen av tre, för att komma igång med 

Grannsamverkan. Grannsamverkan finns redan 

i några av Leksands byar, bl.a. i Laknäs. Nästa 

steg innebär att vi träffas i Bystugan igen, 

för att få fram några som kan ställa upp som 

kontaktpersoner. Sedan bokar vi ett till möte 

med polisen för komma igång med bl.a 

skyltning om Grannsamverkan.  

Nästa möte blir onsdag 30/3, kl 19.00 i 

Bystugan. Du är välkommen! Om du har 

frågor om Grannsamverkan kan du kontakta 

Jan-Åke Åkesson på 076-774 66 69 eller 

Björn Rombo på 070-202 63 65. 
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Vad har hänt sen sist 

* Vasaloppsmorgon 

Söndag 6/3 hade Tällbergs Byamän och 

Tällbergs Hembygdsförening i samverkan 

anordnat en Vasaloppsfrukost i Bystugan. 

Jaana Eliasson hade dekorerat Bystugan och 

dukat upp en storslagen frukost med både 

gröt, smoothie, våfflor, smörgåsar, äppelkaka 

m.m. 

– Så trevligt! Är det här tradition? undrade 

ett antal turister som tittade in i Bystugan. 

Låt oss hoppas att det blir en tradition! När 

ryktet om den fantastiska frukosten och den 

trevliga samvaron sprids, så kommer nog fler 

bybor att delta nästa år. 

 

3 

 

* Prova på nåltovning 

Lördag 12/3 ledde Sara Sjöberg en prova-på-

kurs i nåltovning. En fulltecknad kurs med åtta 

stycken deltagare fick lära sig konsten att 

”nåltova”. Många fina alster växte fram under 

några timmar i Bystugan. Man tyckte att 

detta var en bra början och ville gärna se en 

fortsättning. 
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* Hembygdsföreningens årsmöte 

Söndag 13/3 hade Tällbergs Hembygds-

förening sitt årsmöte. Trots det fina vädret 

var det en tapper skara som kom till mötet. 

Det inleddes med vacker fiolmusik som 

framfördes av Emma Forsberg. Sedan följde 

de sedvanliga årsmötesförhandlingarna, där 

man bl.a. redovisade en god ekonomisk 

situation, en diger lista över olika aktiviteter 

och arrangemang, som genomförts under året. 

Efter ett avbrott för kaffe med god 

mandeltårta, slutfördes förhandlingarna och 

de avgående styrelserepresentanterna 

avtackades med blommor. 

Den avgående ordföranden Birgitta Fröstad 

utryckte även sin uppskattning genom att 

överlämna blommor till styrelsen.  
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Vad som komma skall 

 

* Föredrag om Lasse Lindqvist 

Lördag 19/3, kl 15.00 hålls ett föredag om 

Lasse Lindqvist i Bystugan.  

Sveriges mest fotograferade telefonkiosk 

finns i Tällberg. Den målades av konstnären 

Lasse Lindqvist som kom till Tällberg redan på 

1960-talet och hade bostad och ateljé här 

från början av 1980-talet och fram till sin död 

1998. I många dalastugor, i offentliga miljöer, 

i tidningar och böcker finns verk av Lasse. Nu 

finns chansen att se några tavlor och att höra 

hans brorsdotter Lena Lindqvist berätta om 

farbrodern.  

 

* Filmen Häxa, tisdg 22/3, kl 19.00  

I anslutning till minnesfirandet av "Rune 

Lindström 100 år" inbjuder vi till en 

spännande nypremiär av hans idag ganska 

okända tv-film HÄXA! 

Häxprocesserna grep Rune Lindström 

djupt och utgjorde ett drivande tema i 

hans mest kända verk Himlaspelet - ett 

spel om en väg som till himla bär. 

Processerna utgör också grundvalen för 

berättelsen i HÄXA. Delar av tv-filmen 

spelades in i Leksand. 

I filmen medverkar Rune Lindström som 

också skrivit filmens manuskript och 

aktivt deltog vid inspelningen av dramat 

som producerades av Sveriges Radios 

distriktskontor i Falun. 
 

 

 



* Grannsamverkan 

Onsdag 30/3, kl 19.00 i Bystugan, träffas 

vi i Bystugan för att fortsätta arbetet med 

att få igång Grannsamverkan. Alla är 

välkomna! 

 

* Byamännens årsmöte 

Söndag 3/4, kl 14.00  

Se vidare information på anslagstavlor och 

mail-utskick. Sedvanliga årsmötes-

förhandlingar, fika och du får veta vad som är 

på gång i byn. 

 

* Smide 

Prova-på-smide lördag 9/4 f.m. 

Studiebesök i smedjan i Alvik. Se mer 

information nedan.  

 

* Städdag 

Fredag 22/4 är det städdag. Samling vid 

stranden kl 17.00.  

Om du kommer senare är det bara att ansluta 

där du några som städar. 

Kom ihåg att ta med kratta, räfsa m.m.  

 

* Bridge 

Prova-på-bridge kommer att anordnas i 

Bystugan. Se mer information nedan. 

 

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. 

 

* Hembygdsföreningens medlemsavgift 

125 kr för enskild och 200 kr för familj 

betalas in på bg 5568-9616.  

 

* Bystugan  
Bystugan går att boka direkt på byns hemsida 

www.tallbergsby.se/Bystugan eller 

genom Nils Nordqvist, 

nisse@bomgarden.se eller  

0247-50 025.  
 

 

* Tuppen  

Tuppen är tillbaka! Den hade bara fått hjälp 

att ta sig in till Leksand för renovering. 

Majstången kommer även den att komma till-

baka. Leverans är beräknad till april/maj. 

* DVD att låna 

På Klimpvällingen visades en film om julfirande 

i Tällberg 1961. Den spelades in av ett tyskt 

filmbolag. I rollerna finns bl.a. Gerda 

Bäckström, Kurt Siljedal, Lars och Margareta 

Gatu. Filmen finns i Bystugan och kan lånas ut 

till intresserade.  

 

* Rådjur 

På flera ställen i byn är rådjuren mycket 

närgångna. Det är svårt att hålla dem på 

avstånd. Därför är det viktigt att ingen 

matar dem i närheten av sitt hus! 

 

 

* 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  
Jaana Eliasson, sekreterare  

Rachel Hellman, kassör  

Björn Rombo, ledamot, information  

Sigge Engevall, suppleant, bystugefogde  

Jan-Åke Åkesson, suppleant  

Linda Jackson, suppleant  

 

Hembygdsförenings styrelse:  

Lena Lundkvist, ordförande,  

lenadala@icloud.com  070-884 77 03  

Christina Forsberg, sekreterare/kassör  

070-555 00 95                                   

Ulla Rombo, ledamot  

Carl-Åke Gatu, ledamot  

Sara Sjöberg, ledamot  

Fredrik Sjöberg, ledamot 

Jonna Fischer-Matz,ledamot 

 

Bilder: SSF (1); Björn Rombo (2-5); 

Bo Martinsson (6-7) 

 

http://www.tallbergsby.se/bystugan
http://www.tallbergsby.se/bystugan


  

 
 

 

 

 

 



 
 

 


