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Den ljuvliga julen 

  Vem kan tro på en vit jul? I dagsläget är 

det inte så lätt att tro på det. Hoppet finns 

dock där ändå, kanske… Efter konferensen i 

Paris får vi hoppas att alla åker hem och 

jobbar för målsättningen max 1,5° höjning av 

medeltemperaturen.   

  Under tiden får vi krypa in och skapa den 

julstämning som vi alltid har gjort, njuta av 

julbordet och öppna en och annan klapp. 

  Sedan är det dags att vaka och ringa in det 

nya året, med fest och nya löften? Att lova 

sig själv att röra sig mer, är nog ett av de 

vanligaste löftena, då helgerna har allt för 

många kaloririka frestelser. 

 

Vad har hänt sen sist 

* Lördag 21/11 var det utställning i 

Bystugan. Det blev besöksrekord när 15 

skapande, kreativa kvinnor i Tällberg visade  

 

 

 

 

 

sina alster. Så många som drygt 230 

personer besökte Bystugan. Målat, skinn- 

och dräktsömnad, rotslöjd, avancerat 

broderi, olika vävtekniker, tapetseri, mixed 

media, stickat, tovat, och naturslöjd fanns 

bland det som visades. Lovorden var många 

och besökarna inspirerades och imponerades, 

inte minst av den mycket höga kvalitén på 

utställningen. 
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* Söndag 22/11 var det 60-årsjubileum för 

byns klimpvälling. Seden att bjuda in bybor 

till att äta klimpvälling återupptogs nämligen 

år 1955 av Karin och Roland Persson på 

Tällbergs Turistgård (Gyllene Hornet).  

Cirka 120 personer deltog i årets klimpvälling 

på Åkerblads. Janne Krantz sjöng och 

underhöll. Margareta och Carl-Åke Gatu 

visade en film fån 60-talet, om 

julförberedelser i byn. Ordföranden i 

Hembygdsföreningen, Birgitta Fröstad, 

överlämnade årets grötskål till Hans Jensen, 

som ett tack för allt han gör för byn. 
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* Torsdag 3/12, hade hembygdsföreningen 

bjudit in Siljansnäs hembygdsförening till 

Bystugan. Där visade man filmen ”Siljansnäs 

förr och nu”. Det var resultatet av ett 

projekt, där man redigerat och fört över 

gamla filmer till en DVD.  
 

* Helgen andra advent, 5-6/12, var det 

dags för tredje upplagan av Tällbergs egen 

julmarknad, Tällbergs Lissjul. I blåst och  

+ 10° C var det långt från julstämningen 2013 

och 2014! Det gick inte ens att tända de ca 

900 marschallerna som skulle lysa upp vår 

vackra by, men fackeltåget från 

Majstångsplatsen till Holen kunde 

genomföras. Många bybor hjälpte till, bl.a. så 

smyckade Lena Ytterman byn med julbock 

och paket, Karin Nissniss m.fl. hade hand om 

Majstångsplatsen och Peter Román 

sponsrade med många liter glögg! Det kom  

 

många besökare till butikerna och jul-

marknaderna på hotellen.  

  Ett annorlunda initiativ under årets 

evenemang var att bjuda in de asylboende i 

Leksand och Siljansnäs för att uppleva 

svensk julstämning. När de ca 300 gästerna 

kom till majstångstångsplatsen, fick de som 

bjöd på glögg fullt upp med att servera 

gästerna. 

  Kenneth Keys hade en grannlaga uppgift 

med att få igång ringdansen. För alla som var 

där, blev det nog en upplevelse utöver det 

vanliga.  
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* Söndag 13/12 var det Lucia i Bystugan. 

Hembygdsföreningen bjöd på fika och lucia-

firande, med sång och luciatåg av elever från 

Tällbergs skola.  

5 



Vad som komma skall 

 

* Julafton 24/12 kl. 23 Julnattsbön,   

Tällbergs Bystuga. 

 

* Efter jul och nyår planerar hembygds-

föreningen en kåseriafton, ett föredrag om 

Emma Zorn, samt en kväll då vi ska få en 

presentation om allt som kommer att hända 

under Himlaspelets jubileumssommar.  

  Information om datum, tider m.m. kommer 

så småningom, så håll ögonen öppna! 

 

* Byamännen har årsstämma, söndag 3/4, 

kl 14.00. Mer information kommer senare. 

 

Byavgiften 

Nu är det dags att betala byavgiften för 

2016.  

  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. Får du inte något brev med avi, hör 

av dig till oss med ett mail, 

byamannen@tallbergsby.se 
 

Sand  

En ny skylt med ”Sandningssand” har kommit 

upp i slutet av Ovabacksgattu, ganska nära 

järnvägskorsningen. Där får man hämta sand 

för privat bruk. 

Aktivitetsgruppen 

Aktivitetsgruppen består av några 

medlemmar från byamännen och några från  

hembygdsföreningen. De träffas 

regelbundet för att planera aktiviteter i 

bystugan. Nyligen träffades man för att 

utvärdera de tre studiecirklar som man 

genomfört i samarbete med 

Studiefrämjandet. Man diskuterade även 

kommande aktiviteter. Om du vill komma i 

kontakt med gruppen och engagera dig i 

arbetet eller komma med nya förslag, kan du 

maila till byamannen@tallbergsby.se  eller 

lägga en lapp i Bystugan brevlåda. 

 

 
Bilder: Björn Rombo (1-2; 4-5), Jaana Eliasson (3) 

 

Promenadgruppen 

Om du vill vara med och dokumentera 

promenadstråk och löpslingor i Tällberg med 

omnejd, maila till rachelnhe@hotmail.com 

eller lägg en lapp i bystugans brevlåda. 

Denna inventering ska sedan ligga till grund 

för nya kartor. 

 

Bystugan  

Bystugan går att boka direkt på byns 

hemsida www.tallbergsby.se/bystugan eller 

genom Nils Nordqvist, nisse@bomgarden.se 

eller 0247-50 025.  

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:  

 

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 

Har du några bilder som man kan lägga ut 

på hemsidan, maila dem till: 

bild@tallbergsby.se 

 

Vill ni ha in någon text eller information på 

hemsidan, går det att maila om det till 

webmaster@tallbergsby.se. 

 

 

mailto:byamannen@tallbergsby.se
mailto:byamannen@tallbergsby.se
mailto:rachelnhe@hotmail.com
http://www.tallbergsby.se/bystugan
http://www.tallbergsby.se/bystugan
mailto:bild@tallbergsby.se
mailto:webmaster@tallbergsby.se


 

 

 

Tällbergs Byamän 
 

och 
 

Tällbergs Hembygdsförening 
 

önskar  

 

En riktigt  
 

GOD JUL 
och 

 

ETT GOTT NYTT 

ÅR 

 
 

  


