
 

TällbergsNytt december 2017 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vit jul 
”I’m dreaming of a white Christmas” kan man höra 

när man går omkring i sin jakt på klappar.  Men nu 

slipper vi drömma längre. Det ser helt enkelt säkert 

ut i väderprognosen, så säkert det nu kan bli. Vi 

kommer att få en vit jul. En jul som vi minns från 

förr. En vit jul. Det rör sig om några grader runt 

nollstrecket. Vilka konsekvenser det får om det är 

över nollan istället för under. Nu kan vi passa på att 

åka slädturer, skidturer och ta fram sparken. 

Att Siljan ska lägga får vi ge oss till tåls med. Det 

brukar aldrig hända på den här sidan nyåret. Om 

temperaturen kan krypa ner så långt under nollan att 

det fryser, återstår att se. 

En juldagsmorgon i Leksands kyrka är något som 

lockar ut många i ottan. Att sitta där från klockan 

fem på morgonen och njuta av musiken, innan själva 

julottan börjar, ör något man kan rekommendera.  

Till alla er som firar jul och nyår i vår vackra bygd, 

men även du som sitter och längtar hit, en riktigt 

God Jul och ett Gott Nytt År!  

 

Vad har hänt sen sist 

 

* Kurs i brandskydd och HLR 

Tor 7/12 var det kurs i brandskydd och hjärt-lung- 

räddning (HLR) i Bystugan. Efter HLR-informationen 

19/10 framkom det, att det fanns ett intresse för 

en kurs i ämnet. Därför hade 16 föranmälda 

kursdeltagare samlats till en kurskväll, under ledning 

av räddningsledare Mats Brolin från Leksands 

Räddningstjänst. På ett engagerande och kunnigt 

sätt, visade han hur man utför hjärtkompressioner 

och konstgjord andning. Han visade också hur en 

hjärtstartare fungerar och hur man använder den. 

Sedan fick kursdeltagarna, två och två, tillämpa 

hjärtkompression och konstgjord andning. Givetvis 

på dockor som Mats Brolin tillhandahöll.  

Byamännen har nu beslutat att det ska köpas in en 

hjärtstartare till bystugan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Söndag 19/11, var det dags för årets 

Kuckelvälling, eller Klimpvälling, som den också kallas. 

En gammal tradition som Hembygdsföreningens 

ordförande Carl-Åke Gatu berättade bakgrunden 

till, efter att han hälsat alla välkomna. 

Inledningsvis underhöll den populära Caféorkestern, 

där flera lokala förmågor är med. Sedan 

klimpvällingen serverats och avnjutits tillsammans 

med hembakat tunnbröd och tjockbulla, delades 

Grötskålen ut. Brödet hade bakats av Kus Karin, 

Margareta Gatu och Åsa Andersson. Grötskålen gick 

i år till Lars Gatu.  Den delas ut till någon bybo som 

under en längre tid ställt upp för byn. Gatu Lasse 

har under många år gjort mycket för byn  med sin 

traktor, utrustad med grävskopa och skylift. 
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Lucia från Tällbergs skola i Bystugan 
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Klimpvällingen hade i år tillretts av Kus Karin 

Nissniss, med benäget bistånd av Margareta Gatu. 

Det var en lyckad kväll med en fullsatt matsal på 

Quality Hotel Dalecarlia, som också bjöd på kaffe 

och tårta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lördag 9/12 anordnades Tällbergs Lissjul för 

femte året i rad. Det är affärsmännen och hotellen 

som tillsammans med ideella krafter, ordnar en 

trivsam lördag i samband med andra advent. 

Besökarna kunde lätt följa marschallerna i byn, för 

att hitta till de olika butikerna, julmarknaderna och 

serveringarna. Vägarna var också kantade av 

dekorativa paket, modell större. Kus Karin och 

Margareta Gatu stod vid byns julgran och serverade 

glögg och visade besökarna till rätta. Där 

framträdde också en kör med sångare från 

Klockargården, som framförde några fina julsånger. 

Det blev en fin julstämning, då det kom lite nysnö. 

Många besökare hade kommit till byn för att vara 

med om Lissjul i Tällberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad som komma skall 
 

* Söndag 24/12, kl 23.00 på julaftonen, är det  

Julnattsbön i Bystugan. Kom i god tid, då det 

brukar vara fullt hus. 

 

* Lördag 13/1, ordnar Hembygdsföreningen med 

julgransplundring i Bystugan. Mer information 

längre fram. 

 

 * Torsdag 1/2, kl 19.00 i Bystugan 

berättar Christina Holm från sin tid som guide i 

Guldrummet i Historiska museet, om alla 

intressanta föremål som finns där. 
 

 

Övrigt 

 

Servitut/Nyttjanderätter 
Inskrivningsmyndighet vid Lantmäteriet behöver 

rensa sina register och gör det genom den så kallade 

förnyelselagen som innebär att inskrivningar av 

avtalsservitut, nyttjanderätter och avkomsträtter 

som har beviljats före den 1 juli 1968 tas bort från 

fastighetsregistret. Den nya lagen kan få stora 

konsekvenser om man glömmer att förnya 

inskrivningen. Läs mer Lantmäteriets hemsida. 

www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-

fastighet/Tillgang-till-annans-mark/Fragor-

och-svar-om-fornyelselagen/ 

 
* Aktiviteter i Bystugan 

Byamännen och Hembygdsföreningen samverkar i 

den s.k. Aktivitetsgruppen. Arbetet med vårens 

aktiviteter är i sitt slutskede. En aktivitet är redan 

annonserad här ovan. Hela programmet kommer att 

presenteras i början av januari.  
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* Byamännen 

Byamännen arbetar för att byn ska utvecklas på ett 

positivt sätt. Just nu är följande frågor aktuella: 

 

- Ett fortsatt agerande för att få till en gångstig 

mellan Tällbergsgården och skolan. Då kan man på 

ett tryggt sätt gå hela vägen från stationen till 

Majstångsplatsen. 

 

- Återställa belysningen i motionsspåret nedanför  

Majstångsplatsen, mot sjön. Genom förhandlingar 

med kommunen, kan det med ideella krafter, bli 

möjligt att ersätta den gamla belysningen i hela sin 

sträckning. 

 

- Byamännen har agerat för att få till utomhus-

belysning på Holen, på initiativ av Steinar Kopperud. 

Den finns nu på plats. 

 

- Tällbergs Byamän samverkar med grannbyarna i 

t.ex. vägfrågor och skolfrågor. 

 

 

* 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  
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:  
 

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 

Jan-Åke Åkesson, ledamot 

Tommy Jaensson, ledamot  

Linda Jackson, suppleant  

Björn Rombo, suppleant (information) 

Christina Holm, suppleant 

Annika Norlén, adjungerad kassör 

 

 

Hembygdsföreningens styrelse: 
 

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 

 
Bilder: Bo Martinsson (1); Björn Rombo (2 - 8) 

 

KÖR FÖRSIKTIGT PÅ 

VINTERVÄGARNA! 

SE UPP FÖR ÄLGAR OCH RÅDJUR! 

UNDVIK HALKOLYCKOR – 

ANVÄND BRODDAR!
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