TällbergsNytt nr 1 - januari 2022
Ser mejlet konstigt ut eller syns inte bilderna, klicka här!
T ällbergs månatliga nyhetsbrev
Du kan se hela innehållet som en webbsida i stället om du klickar på länken
överst.
Nu har förmodligen julstöket tagit slut för de flesta och man kanske har
hamnat i ”vardagslunken” igen trots ökad smitta. Några ljuspunkter på himlen i
alla fall, då hotellen bjöd på färgsprakande fyrverkerier på nyårsnatten.

VI ÖNSKAR EN GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET!

Foto: Barbro Stigsmark

Även ett annat ljusfenomen som dök upp på natthimlen i mitten på januari var
norrskenet. Otroligt vackert om man var uppe på natten. Fenomenet kunde ses
ända ner i södra Sverige

Foto: Barbro Stigsmark

Genomförda aktiviteter
Bypub
Inställda bypubar sedan strax före jul på grund av covid-19. Jättetråkigt – vi går
ut med information så snart det är möjligt att genomföra dem igen och andra
aktiviteter.

Kommande aktiviteter
Årsmöten
Byamännen: 20 mars, kl 14:00
Hembygdsföreningen: 27 mars, kl 14:00
På grund av pandemin är verksamheterna i föreningarna på tomgång.

På gång i byn
Tällbergs station
För information har föreningen ST IF sålt stationshuset till NORDIQ Property
Management AB. Nya ägaren har tagit bort p-avgifterna på parkeringen vid
station.

Miljön
Sly-/trädfällning: Hör av dig till Byamännen, så förmedlar vi kontakten till
någon som kan fälla dina träd.

Sand till privatpersoner finns att hämta vid Ovabacksgattu, inte långt från
järnvägsövergången.
Se över era brevlådor – om er granne är fritidsboende och det är överfullt
– töm den, som en god granne. Både posten och byn behöver tydliga
adresser och namn på brevlådorna speciellt nu när medlemsavgifterna
ska distribueras.
Om sopstationen är överfull ring 020-088 03 11 (ange id 2828, T ällberg –
gamla sopstationen).
De stora julgranarna i byn har tagits bort – utan någon julgransutdansning
i år.

Byamännens ordförande har ordet
Vad är det som händer med klimatet? Årets vinter är mer skånsk än det vi
normalt är vana vid här i Dalarna. Ena dagen är det plusgrader med regn och
andra dagen är det minusgrader med isiga vägar och blåsigt. Inte en
tillstymmelse till skidspår och banor för långfärdsskridskor.
Detta i kombination med hög smittorisk, karantänsregler och uppskjutna
hockeymatcher gör att man känner viss matthet med starten av det nya året.
Å andra sidan är förhoppningsvis botten nådd nu. I en perfekt fortsättning
klingar Omikronet av inom några veckor, vintervädret kommer på blixtvisit med
sol och snö under sportlovet för att sedan övergå i en varm och skön vår redan
i början av mars och våra vitblåa hjältar tar rejäla kliv i SHL-tabellen…
Men just nu ställer den myckna isen till det på våra vägar. Det blir svårt för både
gångtrafikanter och bilister på byns gator.
Byamännen har gjort T rafikverket uppmärksamma på att hela gångvägen
längs Siljansvägen från Dalecarlias infart till Åkerblads måste snöröjas och
halkbekämpas, inte bara den separata delen vid Utsikten. Förhoppningsvis
kommer detta att åtgärdas omedelbart.
Det har också konstaterats att vägbelysningen inte alltid fungerar som den ska
i byn. Vi får hjälpas åt att göra Leksands Kommun, Dala Energi och T rafikverket
medvetna om de brister vi ser. Var och en av dessa har journummer man kan
ringa och anmäla fel. Gör det!
Jag vill som hundägare passa på att framföra ett stort tack till hotellen som
hade hundanpassade fyrverkerier till nyår. Fantastiskt att uppleva dessa
underbara skådespel utan de kraftiga smällar man annars hör.
Nu blev tyvärr hundarna rätt skärrade i alla fall eftersom det fanns en hel del
privatpersoner som smällde av traditionella smällare i ganska stor omfattning
och dessutom helt andra tider än tolvslaget.
Vänligen visa lite större hänsyn nästa år.
Jag känner mig som att jag hakat upp mig när jag nämner den förestående
förrättningen av byns vägar och bildandet av samfällighetsförening, men detta
kan inte nog uppmärksammas.
Jag vet att vissa tycker att byarna blir orättvist behandlade och att vi som
betalar så mycket skatt borde åtnjuta samma förmåner som de som bor vid
en kommunal väg på Noret.

Det är därför viktigt att läsa in sig på och förstå vad som gäller för enskilda
vägar och dess underhåll. Det finns ingen skyldighet för en kommun att
ansvara för skötsel och underhåll av de enskilda vägarna. Det beslut som togs
1972 (för 50 år sedan) var generöst men hade inget stöd i kommunallagen. Det
var underfinansierat redan från start och kan omöjligen förväntas gälla i all
framtid. Det är faktiskt konstigt att Leksands skattebetalare inte för länge
sedan klagat på att skattemedel används till underhåll av enskilda vägar istället
för till skolor och äldrevård.
Att kommunen trots det lovat att även efter förrättningen fortsätta snöröja,
halkbekämpa och bedriva viss annan skötsel av de enskilda vägarna i byn gör
att det mesta kommer att fortsätta som det är idag och även fortsättningsvis
bekostas av skattemedel. Observera att det finns ingen skyldighet för
kommunen att göra detta enligt kommunallagen.
Vi som bor i byn och har behov av våra vägar ska däremot avsätta en summa
årligen för underhållet (ej skötseln) av vägarna. Observera att det är på det
sättet i princip i alla andra kommuner i landet.
Fastighetsbildningen i en by som T ällberg är så tät och komplicerad att det
måste göras en lantmäteriförrättning för att det skall gå att göra en rättvis
fördelning av kostnadsansvaret för underhållet av byns enskilda vägar.
Förrättningen är alltså en förutsättning för att kunna bilda en
samfällighetsförening och föreningen i sin tur är en förutsättning för att byn
skall erhålla kommunalt stöd för skötseln av de enskilda vägarna.
Läs informationen på byns hemsida och hör av er till Leif Berntsson i
Väggruppen eller till undertecknat om ni undrar över något.
Slutligen vill jag uppmärksamma er på att årsstämman är satt till den 20 mars.
Just nu hoppas vi på att restriktionerna lättats så att den kan genomföras på
plats. I annat fall kommer den att skjutas bortåt i tiden.
Magnus Westerlund
Ordförande T ällbergs Byamän

Medlemsavgifter etc
Medlemsavgifterna för Hembygdsf öreningen har delats ut i brevlådorna i
byn. Avgiften är 125 kr enskild medlem och 200 kr per familj. Länk till
inbetalningsavi: Avi 2022
Medlemsavgifterna för Byamännen kommer ut i brevlådorna. Preliminärt i
mitten av februari – VÄNT A MED INBET ALNINGEN T ILL BYAMÄNNEN T ILLS AVIN
KOMMIT hälsar kassören.

Kontakt
Byamännens styrelse
Magnus Westerlund, ordförande, byamannen@tallbergsby.se, 070-4580138
Vakant, vice ordförande
Christina Holm, ledamot, sekreterare
Lars Hahne, ledamot
Niklas Sanfridson, ledamot
Barbro Stigsmark, ledamot
Mats Carlsson, suppleant

Lars Ekstedt, suppleant
T ommy Jaensson, suppleant
Hembygdsf öreningens styrelse
Hans Jensen, ordförande, hembygdsforeningen@tallbergsby.se, 070-5778778
Kerstin Jaensson, sekreterare
T itti Bornedal, ledamot
Britt Söderberg, ledamot
Ulla Rombo, ledamot
Christina Forsberg, adjungerad kassör

Redaktionen
PS. Redaktionen rättar: Lucia, som visades den 13:e december, var inte
producerat av SVT utan av Warner Bros. Ett annat fel som smög var att den
spelades in i Båthuset och inte paviljongen, som vi hade fått uppgift om. DS.
* VAR SNÄLL -T A HEM SKRÄPET ! *
* HANDLA LOKALT ! *
* VAR RÄDD OM DIG - HÅLL AVST ÅNDEN! *

T ällbergs Byamän och Hembygdsf örening
Ovabacksgattu 1, SE-793 70 TÄLLBERG

Du får det här mejlet om du registrerat dig
på vår hemsida eller bor i Tällbergs by.
Avsluta prenumerationen

