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November
Periodpaus? Är inte november som en
periodpaus. De färggranna höstlöven har
fallit till marken och vintern har ännu inte
gjort sitt intåg. Vi ser naturligtvis fram
emot en vit advent och en vit jul, men hur
ska det gå? Hitintills har det varit en mild
höst, men nu börjar termometern krypa
under nollstrecket.

* Städning i Nybodalen
Lördagen 24/10 var det städning i
Nybodalen. Gammal som ung drog ut och
gjorde en insats.

Mycket händer i Bystugan. Tre studiecirklar
har startats. Några kvällsaktiviteter har det
också varit och mer kommer. Ett ganska
stort utbud. Håll utkik efter information i
TällbergsNytt, på anslagstavlor och i din
mailbox, så du inte missar något.

Vad har hänt sen sist
*Studiecirklar
En studiecirkel i english conversation och två
datorkurser pågår nu på tisdagar och
onsdagar i Bystugan.
* Konstutsällning
Konstföreningens höstutställning i Bystugan
pågick under några veckor i oktober. I år
hade man bjudit in konstnären Peter Flinck.
Onsdagen 7/10 ledde Cecilia Ekebjär en
intressant dialog, där man klargjorde Peter
Flincks konstskapande.
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* Sveriges Radio 90 år

* Höststämma
Söndagen 1/11 höll Byamännen höststämma i
Bystugan. Av styrelsen föreslagen budget
för 2016 fastställdes. Byavgiften för
kommande år behålls på nuvarande nivå.
Beläggningen på campingen har varit god
trots den lite kallare sommaren. Bystugan
har under året försetts med fibernät och
anslutning till internet. WiFi finns i stugan
och dess närhet. Välkommen till Tällberg
informerade om ett försök med frivillig
gästavgift. Motionen om stadgeändring
avslogs. Under övriga frågor informerades
bland annat om promenad- och kartprojektet
och de problem som STIF (Stationsparken
Tällberg Ideell Förening) har med kostnader
för snöröjning.
* Svensk mästare
Vi har fått en svensk mästare i byn, i en så
ovanlig gren som canicross (linlöpning). Tony
Holm med hunden Pacy tog hem guldmedalj
vid SM i Barmarksdrag i Nybro i Småland.

Sveriges Radio firar 90-årsjubileum i år.
Med anledning av det har två ”radiokvällar”
arrangerat i bystugan. Måndag 26/10 fick vi
besök av radioproducenten Tommy Persson
från Insjön som höll ett bejublat föredrag
om minnenas radio. Tommy berättade livfullt
om radions historia och om flera av de gamla
profilerna, däribland Sven Jerring och
Lennart Hyland. Det blev många skratt och
igenkännandets glädje. Två veckor senare,
måndag 9/11, gästade P4 Dalarnas nya
kanalchef, Päivi Hjerp oss. Päivi berättade
om det nuvarande uppdraget för den lokala
radion och efter en spännande dialog om
dagens och morgondagens radio fick Päivi
både ris och ros att bära med sig hem till
medarbetarna.

Vad som komma skall
* Lördag 21/11, kl 12.00–16.00, visar 15
kreativa, skapande kvinnor sina alster i
bystugan. Rotslöjd, vävt, stickat, målat,
broderat, skinn- och dräktsömnad och
mycket annat visas. Vissa alster kommer att
finnas till försäljning. Välkommen!
Tällbergs Hembygdsförening
* Söndag 22/11, kl 16.00, Klimpvälling,
Åkerblads hotell. Klimpvälling, tunnbröd,
tjockbulla, ost, skinka, kaffe och tårta.
Klimpvällingen firar 60 år, grötskålen delas
ut, filmvisning, musikunderhållning, lotteri .
Medlem i Tällbergs Hembygdsförening
100 kr, ej medlem 150 kr, barn under 12 år
gratis. Välkommen!
Tällbergs Hembygdsförening
Byns granar vid Majstångsplatsen och vid
Smior, sätts upp av Tällbergs Byamän.
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* Torsdag 3/12, kl 19.00 visas filmen
”Siljansnäs från förr till nu”.
Representanter från Siljansnäs hembygdsförening deltar. De visar filmen och berättar
mer om våra grannsocknar.

* Helgen 2:a advent, 5-6/12, Tällbergs
Lissjul för tredje året i rad. För mer
information, se annonsbladen, Facebook,
Siljan Turism
http://bokasiljan.visitdalarna.se/sv/evenema
nget/a547682/lissjul_i_tallberg_547682/d
etaljer?search=?

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

Bilister
Respektera hastighetsbegränsningarna i byn. Inte

Björn Rombo, ledamot, information
Sigge Engevall, suppleant, bystugefogde
Jan-Åke Åkesson, suppleant
Linda Jackson, suppleant

minst 30 km/h vid skolan!
Hembygdsförenings styrelse:
Bystugan
Bystugan går att boka direkt på byns
hemsida www.tallbergsby.se/bystugan eller
genom Nils Nordqvist, nisse@bomgarden.se
eller 0247-50 025.

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 (1,2,4); Christina Holm (3)
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