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 TällbergsNytt Oktober 2014
 

Höst eller… 

Ja, är det ”den riktiga hösten” som har 

kommit, när vi nu kommit in en bit i oktober. 

Nu när de fina färgerna faller från träden 

och de står där nakna med sina grenar 

spretande mot skyn. Har vi då kommit in i 

den perioden då allt är trist, mörkt och 

blött? Vi kan bara vänta på alla rapporter 

från vägarna, då kylan har slagit till och 

bilarna far ner i diket. Vi får bara längta och 

vänta ännu ett tag innan naturen klär sig i sin 

vita skrud. Under tiden kan vi ”kura 

skymning” och värma oss och mysa framför 

brasan. 

Vad har hänt sen sist? 

Det har varit en pubkväll på Tällbergsgården 

och en Trivselträff i Bystugan. Där fick vi 

höra berättelsen om en Tällbergsbo, Erik 

Berglund, som utvandrade till Amerika, men 

kom invndrandes tillbaka efter 8 år. Birgitta 

Fröstad gav en intressant framställning av 

hans tid i U.S.A, där hon hade gjort en resa i 

hans fotspår. Hon läste även upp några av 

hans brev hem till Tällberg. Det visade sig 

att han var en skarpögd iakttagare, som gav 

mycket fakta om bl.a. gruvverksamhet, 

guldletande och iakttagelser i mormonernas 

stad, Salt Lake City. 
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Den 24 september hade Tällbergsbyarnas 

byaråd möte i Kullsbjörken. I byarådet ingår 

förutom Tällberg, Laknäs-Östanhol, 

Hjortnäs-Sunnanäng, Plintsberg och 

Kullsbjörken.  

Det är ett forum för information och 

erfarenhetsutbyte. Den här kvällen 

avhandlade man bl.a. frågor som 

bredbandsutbyggnaden/fiber, 

mobilteckningen, ”bussrevolutionen” och 

vägar/underhåll.  

För bredbandsutvecklingen har kommunen 

anlitat bolaget Coompanjon. För att få en 

uppfattning om mobilteckningen i kommunen, 

görs nu en undersökning med hjälp av 

renhållningsfordonen.  

Huvudmannaskapet för busstrafiken har 

Region Dalarna och kommunen. Där jobbar 

man nu kontinuerligt med förändringar som 

ska göra att trafiken fungerar bättre.  



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.pdf2 
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Vad som komma skall: 

* 18 okt: Städning i Nybodalen, samling kl. 

10.00. Medtag räfsa, kratta m.m. 

* 19 okt: Sista dagen på konstföreningens 

utställning i Bystugan, kl. 12.00 – 14.00 

* 24 okt: Pub-kväll på Tällbergsgården, kl. 

19.00.  Ring i förväg 0247-508 50, om du vill 

äta. Meny: 24/10 köttgryta 

* 26 okt: Höststämma i Bystugan, kl. 14.00 

* 2 nov: kl 14.30 i Tällbergs Bystuga 

filmen HIMLASPELET som visades på bio 

1942. 

* 4 nov: Trivselträff i Bystugan, kl. 14.00. 

Christina Åkerblad berättar om ”Sitt 

Tällberg.” 

* 23 nov: Klimpvälling i Tällbergsgården,  

kl. 16.00; 100 kr/person; barn under 12 år 

gratis; Lott ingår 

Höststämma, Välkomna!  
Söndag 26/10, kl 14.00, i Bystugan. I år 

diskuteras Byutvecklingsplanen 2015 – 2017.  

Kallelse och förslag till Byutvecklingsplan 

finns på hemsida. 

http://tallbergsby.se/senaste-nytt/ 

4 

Trädfällning, Information finns på 

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

 

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 

Staffan Junel, vice ordförande 

Jaana Eliasson, sekreterare 

Håkan Andersson, kassör 

Rachel Hellman, ledamot 

Björn Rombo, suppleant, information 

Sigge Engevall, suppleant, bystugefogde 

Jan-Åke Åkesson, suppleant 
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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 

 

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 vandrar vidare i 

höstmörkret 
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Bilder: Staffan Junel (1, 3-5), Bo Martinsson (2), Björn Rombo (6) 
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