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Vallonsmedja 

 TällbergsNytt September 2014
 
Hösten 

Hösten är här. Kanske blev lördag 20 

september den sista ”sommardagen”? Vilken 

underbar dag. Väl lämpad för att vandra 

från Leksand till Tällberg. Att gå på 

strandpromenaden från Leksands kyrka, 

sedan över vägen vid Leksands strand 

(Orsandbaden) och fortsätta på 

vandringsleden genom skogen är något man 

kan rekommendera. Vik då gärna av vid 

Dalsberget och gå ner till Hjortnäs brygga, 

för att fortsätta på leden som leder fram 

till Tällbergs camping. Då får man uppleva 

fina strandnära miljöer i Hjortnäs och 

Tällberg de sista kilometerna. Vill man kolla 

in det stora utbudet av vandringsleder i 

Leksands kommun, finns ”Fritidskarta 

Vandringsleder” att införskaffa t.ex. hos 

Lundells bokhandel i Leksand. 

Turisterna har nästan försvunnit. Då och då 

strosar konferensgäster runt i byn, för att 

sedan återvända hem, med nya upplevelser i 

bagaget.  

Vad har hänt sen sist? 

Konstresa 

Vi kan också uppmärksamma att Tällbergs 

konstförening gjort en intressant och 

givande resa till Upplands bergslag. Närmare 

bestämt Dannemora järngruva med sina 

”dagbrottshål”, 300 m djupa. Sedan till 

Österbybruk, där man kan beskåda den enda 

bevarade vallonsmedjan som finns. Till sist 

besöktes också Lövstabruk, där en gång  

 

Louis de Geer startade verksamheten. Där 

kan man vandra omkring i en fint bevarad 

bruksmiljö.
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Dannemora gruva 

Vad som komma skall: 

Byamännen 

Vi drar till Nybodalen, lördag 18/10, för att 

hjälpas åt att höststäda. Samling vid 

anslagstavlan vid Ovabacksgattu, nära 

järnvägsviadukten, kl 10.00  

 

Höststämma, OBS! NYTT DATUM!  
Söndag 26/10, kl 14.00, i Bystugan. I år 

diskuteras Byutvecklingsplanen 2015 – 2017. 

Hjärtligt välkomna.  
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Tällbergs Hembygdsförening bjuder in till: 

Pubkvällar på Tällbergsgården 

Fredag 26/9, kl 19.00  

Fredag 24/10, kl 19.00  

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

Meny: 26/9, fiskgryta; 24/10 köttgryta 

Trivselträffar i Bystugan för alla som är 

lediga på dagarna. 

Tisdag 30/9, kl 14.00 – 16.00, Birgitta 

Fröstad berättar om sin morfar Erik 

Berglund. En Tällbergsbos vistelse i Amerika 

mellan 1888 - 1896. 

Tisdag 4/11, kl 14.00 – 16.00, Christina 

Åkerblad berättar om ”sitt Tällberg”. 

Klimpvälling 

Den traditionella Klimpvällingen, söndag 

23/11, i år på Tällbergsgården. 

Konstföreningen ställer ut:  

Utställare är Riber Hanson, satirtecknare, 

med vernissage 4/10, 12.00 i Tällbergs 

bystuga. Utställningen håller på t o m 19/10, 

lördagar och söndagar 12.00 - 16.00. 

Trädfällning, Information finns på 

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

 

 

Anslagstavlan vid majstångsplatsen har 

saknat belysning en tid. Kabelbrottet som 

orsakat detta, kommer nu att åtgärdas. 

Den berömda telefonkiosken i Tällberg 

kommer att göra en resa och vara borta en 

längre tid. När den kommer åter, kommer 

den att ha fått en helt ny fräschör. 

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 

 

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 

Njut av höstens färger 
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Bilder: Björn Rombo (1,2), Christina Holm (3) 

Staffan Junel (4) 
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