
  
 
Medlemsavgift 2023 Övriga ev familjemedlemmar: 
  (anges som meddelande vid Swish-betalning) 

 Enskild medlem ................... 125 kr  ...........................................................  
  Familj .................................... 200 kr  ...........................................................  

 

  
  

  OBS, vid bankgiro-betalning var god ange ditt namn:  Tällbergs Hembygdsförening 
  ……………………………………… 
  Betala gärna via Swish till 123 063 18 20 
 
 
    5568-9616 

 
 
 
 
 
 
 
  
    

 
VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I 

TÄLLBERGS HEMBYGDSFÖRENING 
 

 
Tällbergs Hembygdsförening är föreningen för aktiviteter och kulturen i Tällberg. Hembygdsföreningen slår vakt om både 
Tällbergs gamla och nya traditioner, anordnar sociala evenemang som t ex byakvällar och fester. Tällbergs 
Hembygdsförening vill glädja och värna om alla i Tällberg, såväl fastboende som fritidsboende och alla besökare. 
Föreningen som i år har varit verksam i 93 år, bildades på initiativ av Gustaf Ankarcrona med syfte att bl a ”Väcka och 
vidmakthålla samhörighetskänslan inom byn… för vakt om byns säregna kultur- och naturvärden.” 
 

Vår verksamhet är helt beroende av Ditt stöd och vi hoppas att Du med nöje betalar även årets avgift. 

Föreningen har, trots en ganska god ekonomi, många aktiviteter och utgifter framför sig. Aktiviteter som 

ska glädja unga såväl som gamla. Vi delar också på kostnaden för Bystugan med Tällbergs Byamän. 

 
Hembygdsföreningen arrangerar och ansvarar bl a för alla dessa aktiviteter och evenemang i byn: 

 
 

Julgransutdansning under januari i Bystugan; Årsstämma 

under mars månad; Valborgsmässoafton med traditionellt 

firande nedanför Majstångsplatsen; Sveriges Nationaldag 

på Holen; Midsommarafton med majstångsresning vid 

Majstångsplatsen; Midsommardagen med majstångs-

resning på Holen; Lekaftnar för barn och vuxna varje tis 

dagkväll på Holen under sommaren; Klimpvälling eller 

”Kuckelvälling” i november. Luciatåg av elever i Tällbergs 

skola i byn under december. Förutom alla dessa aktiviteter 

anordnas Byakvällar, byfester och andra arrangemang 

under året. Vissa av aktiviteterna samarrangeras med 

Tällbergs Byamän. 

 
 

Årsavgiften i Hembygdsföreningen för 2023 är 200 kronor för familjer och 125 kronor för enskilda med-
lemmar.  Var vänlig uppge namn på alla ev familjemedlemmar och er adress om möjligt. Vi tar naturligtvis 
emot betalning via Swish: 123 063 18 20 

 

TÄLLBERGS HEMBYGDSFÖRENING 
 

Ovabacksgattu 1, 793 70 Tällberg ∙ Orgnr 883201-9700 ∙ E-post hembygdsforeningen@tallbergsby.se ∙ www.tallbergsby.se 


