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Sommar i Tällberg

Mer som hänt

Sommaren blev kanske inte riktigt som man
förväntat sig. En sval, kanske en rent av kall sommar.
Tycker man om att ge sig ut och cykla eller bara
sitta och njuta av ljumma sommarkvällar, har det
inte varit många tillfällen. Det har väl inte heller
lockat till att grilla på samma sätt som vi är vana vid.
Midsommarfirandet var dock en ovanligt lyckad
tillställning. På midsommarafton slapp vi regnet, det
var lagom varmt och inte mycket vind.
Majstångsresningen gick bra med några tusen
åskådare som vanligt. På midsommardagen var det
osäkrare med vädret. Till att börja med var det regn
i luften. När barnens majstång restes var det ett
lätt regn, men de entusiastiska barnen lyckades ändå
få upp stången under ledning av Per Seltborg.
Ett stort tack till alla som gjorde en insats för att
genomföra årets midsommarfirande. Ingen nämnd
och ingen glömd. Även ett stort tack till alla som
bidrog med vinster till tombolan.

* Guidning
Hans Jensen rapporterar att de denna sommar haft
mycket fler gäster på guidningarna på Holen,
Digerberget och Sturängen. Ankarcronas Holen har
haft en framträdande annonsering i Siljan Just nu,
med kommunens bistånd och Digerberget har fått en
fantastisk ansiktslyftning genom röjningen av sly i
utsikten mot sjön.

Big Lake Run och Classic Car Week har som vanligt
lockat många deltagare att komma till Tällberg. I år
var det mer bilar än någonsin på grönytorna vid
majstången och nedanför majstångsplatsen. Detta
arrangemang lockar många intresserade att sitta
och se när ”amerikanarna” glider förbi.
Något som dock ställer till problem, är att det inte
finns någon tillgång på toaletter. Det är något som
är till stort förtret för de närboende.
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* Lekaftnar på Holen
Lekaftnar på Holen har traditionsenligt genomförts
under sju tisdagar i juli och augusti. Som vanligt har
familjen Norman spelat upp till dans och ringlekarna
har letts av Susanne Höglund. Det har varit cirka 60
personer per kväll, som dansat och roat sig. Alla
kvällar har avslutats med polonäsen och därefter
flagghalning och ”Du gamla du fria…”
Holens kaffestuga har varit öppen och serverat gott
kaffe med bröd.

Vad som komma skall
* Spelmanshelg
I år är Spelmanshelgen vid Tällbergsstranden den
18 – 19 augusti. För mer information, se affischen
nedan eller gå in på www.laknäs.se/spelmanshelg.se
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* Tällbergs halvmarathon
7:e upplagan av Tällbergs halvmarathon genomfördes
lördagen 5/8. Man kunde också springa
Tällbergsmilen, Tällbergsfemman eller för de
minsta, Minimaran eller Barnmarathon. Tidigare år
har det varit vackert väder, men i år regnade det
mest hela dagen. Regnet avtog dock under tiden som
halvmaran och milen pågick. Totalt gick 488 löpare i
mål, varav 81 barn. Den yngsta deltagaren som gick i
smål och fick medalj, var Siri 2 år.
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* Aktiviteter i Bystugan
Höstens aktiviteter börjar med en helg med temat
återbruk, 8 – 9 september, under ledning av
Kus Karin Nissniss. För mer information, se
affischen nedan.
Information om programmet under resten av hösten
publiceras när allting är klart.

Övrigt
* Sturängen
I sommar har Sturängen [Stûränje], nedanför
Majstångsplatsen, slagits för hand. Tre skickliga
slåttermän var där under några dagar och slog den
med sina liar. Sedan förpackades höet för att
fraktas bort. Det ska nämligen återskapas en äng
med blommor som trivs på mager mark. Det förs
också diskussioner om att ängen ska bli ett
naturreservat.
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Vad som komma skall

* Byavgiften - Tällbergs Byamän
Byavgiften för 2017 är 300 kr/fastighet, 300
kr/näringsidkare och 2 400 kr/hotell. Avgiften för i
Tällberg mantalsskriven, icke markägande medlem,
är 100 kr. Avgiften betalas till Tällbergs Byamän och
Bystyrelse, BG 5761-7839.

* Tällbergs Hembygdsförening

9

11

10

12

Alla som är intresserade av aktiviteter och kultur i
Tällberg, kan bli medlemmar i Hembygdsföreningen.
Årsavgiften för medlemskap är endast 125 kr för
enskilda personer och 200 kr för familjer. Avgiften
betalas till BG 5568-9616 (ange namn och
e-postadress)

Byamännens styrelse:

Hembygdsföreningens styrelse:

Lars Hahne, ordförande
lars.hahne@hotmail.com 070-682 27 00
Staffan Junel, vice ordförande
bengt.staffan@bahnhof.se 0708-176 456
Rachel Hellman, ledamot

Carl-Åke Gatu, ordförande
070-899 89 35
carlake.gatu@gmail.com
Tony Holm, sekreterare
tony@holm.it
Christina Forsberg, kassör
Björn Jonsson, ledamot
Lena Bond, ledamot
Stefan Aspman, ledamot

Jan-Åke Åkesson, ledamot
Tommy Jaensson, ledamot
Linda Jackson, suppleant
Björn Rombo, suppleant (information)
Christina Holm, suppleant
Annika Norlén, adjungerad kassör

GYNNA DEN LOKALA HANDELN!
HANDLA LOKALT!

Bilder: Björn Rombo (1 – 2; 5 – 8; 13 - 14)
Christina Forsberg (3 – 4)
Bo Martinsson (9 – 12)
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