TällbergsNytt nr 2 - mars 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 i detta mejl.
Nu är sportloven nästan avklarade och Vasaloppets stora dag är annalkande.
Vädret är fortfarande varierat – ena dagen minus, nästa dagen plus och oftast
fortfarande minus på kvällarna. Siljan har lagt sig – det går att vara på isen ett
tag till.

Foto: Barbro Stigsmark
Restriktionerna har ju släppt vilket innebär att det sociala livet har börjat ta form
igen med aktiviteter av olika slag
Byamännens ordf örande har ordet
Just när vi kommit ut ur pandemins hårda grepp kastas vi in i en kris orsakad av
en vilsen mans stormaktsambitioner med en rutten doft av sovjetisk
imperialism. Våra tankar går till det ukrainska folket och deras kamp för både
sin egen och i förlängningen Europas frihet.
Jämfört med deras situation framstår våra frågor i byn som futtiga men de
måste likväl tas omhand.
Vad det gäller våra vägar så har väggruppens ansvarige Leif Berntsson haft ett
digitalt möte med kommunens gatuchef Olle Oskarsson och trafikingenjör Lars
Lindblom. Under mötet diskuterades inspektion av standarden på byns vägar,
åtgärder inför kommande förrättning samt hur ett samarbete skulle kunna se
ut med kommunen inom ramen för kommunens fortsatta skötsel av byns
enskilda vägar.

Information om vägfrågan kommer att lämnas i samband med årsmötet den
20 mars.
Byamännens kamp mot sly och träd fortsätter. T yvärr har det allmänna upprop
som vi uttryckt här i T ällbergsnytt och i särskilda kvartalsbrev inte gett det
resultat som behövs, även om vi sett en hel del positiva åtgärder från markoch tomtägare. Stort tack till er som hörsammat vår vädjan om att hålla byn
öppen och fri från sly.
Vi övergår nu till att göra direktriktade utskick till berörda. Nedan finner ni det
brev som kommer att skickas ut:
Till berörd tomt- eller markägare i Tällberg
Alla vi som bor, vistas, verkar eller besöker Tällberg gör det av särskilda anledningar. En av dessa
anledningar är gemensam för de flesta av oss. Det är att få uppleva en genuin dalaby i ett öppet
landskap och med en fantastisk utsikt över Siljansbygden.
Men något har hänt i Tällberg. Det öppna landskapet med sin vidunderliga utsikt som präglat Tällberg
under århundraden är på väg att försvinna.
De gamla beteshagarna och slåtterängarna i byn och dess närhet har lämnats i träda där sly och träd
snabbt tagit överhanden. Det senaste århundradets övergång från jordbruksbygd till villa- och
fritidsbebyggelse har inneburit att björk, tall och gran fått växa sig stora på många tomter.
Att äga mark eller fastighet i eller i närheten av Tällberg är inte bara en förmån, det innebär också
förpliktelser. Det är vårt gemensamma ansvar och skyldighet att hålla vår by i ett vackert skick för
både oss själva och för våra gäster.
Tällbergs Byamän har sedan lång tid tillbaka haft en målsättning att öppna upp landskapet i byn och
återskapa den unika utsikt som gjort Tällberg känt långt utanför landets gränser. Detta arbete kräver
att du som tomt- eller markägare tar din del av ansvaret.
Du får detta brev eftersom vi i Byamännen tyvärr konstaterat att du har mark som innehåller sly eller
träd som skymmer utsikten eller motverkar byns öppna landskap.
Vi uppmanar dig att tillse att denna sly och dessa träd kommer bort.
Den aktuella marken är:
Tällberg X:YY

Jag är övertygad om att de flesta av er lägger ner ett stort och kärleksfullt
arbete på er fastighet här i T ällberg men det är lätt att man blir hemmablind
och inte märker de förändringar som successivt sker på tomten eller på den
mark man har i byn.
T ag detta brev som en positivt menad påminnelse om att något måste göras
för vår gemensamma bymiljö.
En del av den mark som innehåller sly och träd är ägd av Leksands kommun. En
särskild skrivelse om detta har skickats till kommunen och vi inväntar nu en
dialog med ansvariga om hur och när de skall åtgärda problemet.
Jag avlutar med att välkomna er till årsstämman i Bystugan den 20 mars
klockan 14.00.
Magnus Westerlund
Ordförande T ällbergs Byamän

Genomförda aktiviteter
Risfällning vid stranden
Det blev en god uppslutning kring risdragningen ute på holmen den 19 februari.
En fin dag för utomhusjobb och ca 30 personer hade samlats. På en timme var
allt ris samlat i högar som sedan kördes bort av Niklas Sanfridson. Som tack för
insatsen bjöd Byamännen på korv. T ack Lasse, för den goda korven!

Foto: Barbro Stigsmark

Kommande aktiviteter
Fredagen 11 mars är det äntligen dags för Bypub i bystugan igen. Det har varit
många månaders uppehåll så vi ser fram emot en kväll tillsammans. Från kl 17
finns snacks uppdukat så ta med något att dricka och kom.
Bypuben återkommer var fjärde vecka dvs fredagen efter sophämtning tunnor ut på onsdag (tisdag kväll –kanske?) och sen umgås i bystugan på
fredag.
Årsmöten:

Byamännen: Söndagen 20 mars, kl 14:00
Hembygdsföreningen: Söndagen 27 mars, kl 14.00

På gång senare i vår
T iden rinner iväg och rätt var det är så är vintern över och våren (och
försommar) kommer, förhoppningsvis. Nu när restriktionerna är släppta
planeras det för både valborg, gökotta, nationaldagsfirande och midsommar.

Medlemsavgifter etc
Kassören tackar byborna för att ni väntade med inbetalning av
medlemsavgifter tills blanketten kom ut. T ack alla som har betalat in. Kassören
tackar även alla som hjälpt till att de kommer ut i brevlådorna. Kontakta gärna
oss på byavgift@tallbergsby.se om det är något ex.vis adressändring,
mailadresser och om något annat som behöver ändras.
Det går bra att komma med förslag till nya styrelseledamöter, genom att höra
av sig till någon i valberedningarna.
Maila till: valberedning@tallbergsby.se

Uppvaktning
Byamännen uppvaktade Klockar-Per Sandberg på hans 80-årsdag härförleden.
Klockar-Per har varit aktiv i byns föreningar i många år, även om han nu inte är
lika aktiv längre.

Lars Hahne, Byamännen och Klockar-Per
Foto: Björn Rombo

Upphittat
T vå sparkcyklar av exklusivare modell har upphittats i centrala delar av byn och
omhändertagits.
Återfås mot beskrivning.
Magnus Westerlund
070-4580138

Efterlysning
Du som är intresserad av att göra något i byn – hör av dig! Du behöver inte sitta
i styrelsen för att vara delaktig. Det kan vara precis vad som helst – nästan!
Kontakta Barbro Stigsmark, bstigsmark@gmail.com eller mobilnr 070-298 32 41

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
Annika Norlén, adjungerad kassör, fakturor@tallbergsby.se
Björn Rombo, bystugefogde
Leif Berntsson, väggruppen
Hembygdsföreningens 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
* 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

