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 TällbergsNytt November - December 2014
 
Advent och julen klappar på dörren 

Granarna har kommit på plats vid 

majstångsplatsen och vid Smior. De väntar 

på att kläs i vit skrud samt med stora röda 

kulor. Lissjul, första advent i Leksands 

kyrka. Lissjul i Tällberg 6 – 7 december. Ja, 

advent och juletiden närmar sig. Snart är 

det dags att tända första ljuset i advent. 

Höststämman 

Höststämman samlade cirka 30 personer. 

Där avhandlades en mängd frågor enligt 

dagordningen. 
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Där togs den nya byutvecklingsplanen för 

2015 – 2017, den föreslagna budgeten för 

2015 fastställdes, liksom byavgiften, samt 

en redogörelse för Tällbergs strand och 

campingen. En rad frågor togs upp under 

”Övriga frågor”, t.ex. den om klockstapeln 

som satts upp gräsplanen nedanför Hotell 

Siljanstrand. Mer om detta kan du läsa när 

protokollet lagts ut på www.tallbergsby.se  

Nybodalen 

Nybodalen har städats av ett tappert gäng. 
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http://www.tallbergsby.se/


De räfsade, krattade och skrapade bort löv 

och barr från den lilla raststugans tak, nere 

vid dammarna. Ett stort tack till de som 

gjorde detta möjligt. 

 4 

Trivselträff i Bystugan 

 Den andra trivselträffen för säsongen har 

gått av stapeln i Bystugan. Ett fyrtiotal 

besökare hade samlats för att fika och 

lyssna när Christina Åkerblad gjorde en 

intressant exposé över sitt liv i Tällberg. 

Styrelsen i Tällbergs hembygdsförening 

hade bakat och bjöd som vanligt på ett 

utmärkt dôppa till kaffet. Där togs också 

upp önskemål om att arrangemanget med 

trivselträffar ska fortsätta.  

Fiber i Tällberg 

En annan fråga som diskuterades på 

Höststämman, var utbyggnaden av 

fibernätet i Tällberg. Några har fått in 

fiberkabel i sina hus, men fler vill ha det. 

Problemet är att de är allt för utspridda för 

att Dala Energi ska tycka att det är 

motiverat att dra fram fibern. Trots det 

läggs det nu ner ny fiber i Tällberg. 
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För att få fart på den processen, föreslogs 

att Byamännen skall få till ett nytt 

informationsmöte med Dala Energi, där alla 

intresserade kan bli uppdaterade på vad som 

gäller i dagsläget. 

Bussförbindelser 
De nya tidtabellerna för bussarna är snart 

klara. För Tällbergs del finns det ett antal 

beställningsbussar på linje 274 för att 

förbättra förbindelsen till Leksand. 

Tidtabellen hittas via länken (klickbar): 
http://www.dalatrafik.se/Print4Web/web/Lan
dsbygdstrafik/140817_141213/Landsbygdstraf
ik_274_140817_141213.pdf 

 

Vad som komma skall: 

* Lördag  6 – söndag  7 december, Lissjul i 

Tällberg, se program på anslagstavlor och på 

Internet. Kom ihåg att sätta ut 

marschaller på vägarna! 

* Julaftonsbön i Bystugan, 24 december, kl 

22.00. Kom ihåg att sätta ut marschaller 

på vägarna! 

Trädfällning, Information finns på 

http://tallbergsby.se/tallbergs-byaman/  
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Bystugan 

Bystugan går nu 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 

Håkan Andersson, kassör 

Rachel Hellman, ledamot 

Björn Rombo, suppleant, information 

Sigge Engevall, suppleant, bystugefogde 

Jan-Åke Åkesson, suppleant 

 

Tällbergs Hembygdsförening: 
Birgitta Fröstad, ordförande,  

birgitta.frostad@telia.com 070-257 36 97 

Dagny Martinsson, vice ordförande,  

070-568 00 26 

Christina Forsberg, sekreterare,  

070-555 00 95 

Kerstin Nygårds, kassör 
Gun-Britt Borelius, ledamot 
Jan Nordkvist, ledamot 
Ulla Rombo, ledamot 

 

Nya bilder 

Vi behöver bilder till ett bildarkiv och till 

nya bildspel. 

Du som tar högupplösta bilder med mobilen 

eller digitalkamera, skicka in dina bilder till 

byamannen@gmail.com  

Skicka in bilden som den är, men har du 

tillgång till ett bildbehandlingspogram, kan 

du skicka in bilden i formatet 2560 x 700. 

Då går den att använda direkt i ett bildspel. 

 

Vi önskar en fin adventstid 
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Högvatten i Siljan 

Bilder: Lars Hahne (1. 3, 4) Björn Rombo (2, 5), Jaana Eliasson (6) 
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