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Hösttecken
Ett hösttecken så gott som något, är Höstutställningen i Tällbergs bystuga. I år har Tällbergs
konstförening lyckats få två konstnärer med lokal
anknytning. Dels Lisbeth Boholm, född och uppvuxen
i Tällberg och dels May Lindholm, boende i Hjulbäck.
Lisbeth bor och verkar i Falun, där hon har sin ateljé
i Stora Främsbacka. Hon har erhållit flera
stipendier och bl.a. haft utställningar i Falun,
Borlänge, Linköping och Stockholm.
May har gjort mycket offentlig konst, bl.a. i
Leksand, Örebro och Oslo. I Leksand kan man se
några av hennes skulpturer på Z-torget.

Vad har hänt sen sist
* Torsdag 15/9 visades filmen ”Förbjuden kärlek”
Den handlade om kärleken mellan Axel Munthe och
drottning Victoria. Det kom närmare 50 personer
för att njuta av filmen, men även av kaffe med dopp.
* Torsdag 22/9 var det dags för ”Lokal handel”.
Över 40 personer samlades i bystugan då Birgitta
Lazlo från Länsstyrelsens enhet för landsbygd och
tillväxt, berättade om olika projekt i länet och vad
länsstyrelsen kan göra för att stötta lokal handel
och service. Flera butiksägare i Tällberg deltog.
Samtalet under kvällen handlade framför allt om vad
byborna kan göra för att Tällberg ska ha levande
affärer också framöver. Engagemanget hos
deltagarna var stort och tankar om ett uppföljande
idémöte finns.
* Torsdag 29/9 genomfördes ett första slöjdcafé.
Fortsättning följer…

Vad som komma skall
* Slöjdcafé
…tor 20/10, kl 19.00, kommer nästa slöjdcafé.
Då är du välkommen in att fika, prata och ägna dig åt
textila aktiviteter eller att snida någonting.
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Om du är intresserad av verksamheten i bystugan,
kan du maila till: aktivbystuga@tallbergsby.se
eller lägga en lapp i bystugans brevlåda.
Hjälp med kaffekokning m.m. i bystugan!
Hör av dig om du kan ställa upp någon av kvällarna
när vi har aktiviteter där!
* Lördag 22/10, kl 13-15, Halloween-pyssel för
barn 0-100 år. Du kan få tips och idéer inför
helgen. Ta med egen pumpa, annat material bjuder vi
på. Barn under 10 år måste ha en vuxen med sig.
Torsdag 27/10, kl 19.00, En kväll om Tällbergs
framtid. Träffa kommunens ledning, kommunalrådet
Ulrika Liljeberg och kommundirektör Göran Wigert i
bystugan. Kom och ställ frågor, ge förslag och lämna
synpunkter! Maila in frågor eller ämnen som du vill ta
upp, till aktivbystuga@hotmail.com
* Lördag 29/10, kl 10.00, städning i Nybodalen.
Samling på Ovabacksgattu där stigen går ner till
Nybodalen, inte långt från järnvägsviadukten. Ta
med fika för en trivsam stund nere vid
dammarna, efter städningen.
* Höstfest i bystugan
Lördag 29/10 är det höstfest i Tällbergs bystuga.
Anmäl dig snarast, om du vill vara säker på att
komma med. Det finns endast några få platser kvar.
Mer information se nedan.
* Höststämma
Söndag 30/10, kl 14.00, Byamännen inbjuder till
den årliga höststämman. OBS! Glöm inte att ställa
om klockan! Mer information se nedan.
* Torsdag 3/11, kl 19.00, Från Peking till
Tällberg. Stefan Aspman, Tällbergs Hemslöjd/
Dalmål Kafé och Kök, berättar om bytet från global
miljardhandel till småskaligt entreprenörskap i sitt
hjärtas hembygd.
* Torsdag 10/11, kl 19.00, ”En innovativ kultursoppa”, Möt den nye kulturchefen Pär Ohlsson och
hör honom berätta om den kultursoppa han vill bidra
till.
* Torsdag 17/11, kl 19.00, Människans bästa vän
är hunden. Tony och Christina Holm berättar om
sin stora passion, hundar och hundsport. Nyligen
vann de tre stycken medaljer i draghunds-SM. Kom
och hör dem berätta om detta SM, om sig själva
och sina hundar.

* Söndag 20/11, kl 16.00, på First hotel, f.d.
Gyllene Hornet – Klimpvälling. Förutom klimpvälling
och hembakt bröd bjuds det i år på
musikunderhållning av Caféorkestern. En
rundvandring på hotellet utlovas också. Vem får
årets Grötskål för betydande insatser i byn?
Deltagande i klimpvällingen kostar 100 kr för
medlem i Hembygdsföreningen och 150 kr för icke
medlemmar. Mer information kommer via mail och
anslagstavlor.

Övrigt
Bridge, yoga och fransk konversation…
…blir det i bystugan i höst! En grupp på fyra vana
bridgespelare kommer att träffas på tisdagar, en
grupp kommer att samlas på måndagskvällar och tala
franska, samt under tre söndagseftermiddagar
kommer det att vara yogaklasser.
Det finns fortfarande utrymme för fler
intresserade!
- Bridgegruppen träffas tisdagar kl 13.00, med
start 25/10.
- Fransk konversation träffas måndagar kl 19.00,
med start 24/10.
- Yogaklasser arrangeras tre söndagar, kl 17.00,
30/10, 13/11, 11/12.
* Byavgiften - Tällbergs Byamän
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, icke markägande medlem,
är 100 kr.
* Tällbergs Hembygdsförening
ALLA som är intresserade av aktiviteter och kultur i
Tällberg, kan bli medlemmar i Hembygdsföreningen.
Styrelsen i Hembygdsföreningen har utlovat en gåva
till den person/familj som blir medlem nummer 200!
Du som hjälper till och anmäler att du värvat medlem
200 kommer också att få en gåva. Årsavgiften för
medlemskap är endast 125 kr för enskilda personer
och 200 kr för familjer. Avgiften betalas till
bg 5568-9616 (ange namn och e-postadress). Är du
ny medlem och betalar årsavgiften nu, i slutet av
2016, gäller det som betalning både för återstående
tid av året och 2017. Varmt välkommen till
Hembygdsföreningen!

Byamännens styrelse:

Hembygdsförenings 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

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

Rachel Hellman, ledamot
Jan-Åke Åkesson, ledamot
Tommy Jaensson, suppleant
Linda Jackson, suppleant
Sigge Engevall, bystugefogde
Annika Norlén, adjungerad kassör
* Bystugan går att boka direkt på byns hemsida
www.tallbergsby.se/Bystugan eller genom Nils
Nordqvist, nisse@bomgarden.se eller
0247-50 025.
Bilder: Björn Rombo (1, 2, 3)

*

GYNNA DEN LOKALA HANDELN HANDLA LOKALT!

MATA INTE RÅDJUREN! OM DU SER
ETT SKADAT RÅDJUR – RING POLISEN!
För mer info, gå in på:
http://www.viltolycka.se
*
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