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Vintertid - mörkertid 
 

Dagarna blir kortare, kvällarna mörkare, nu när vi 

fått vintertid eller s.k. normaltid. Vi går mot 

mörkare tider, men det finns hopp. 21 december 

vänder det. Dagarna blir längre igen och mörkret 

viker undan. 

November, en månad att vila i. Ta det lugnt ett tag. 

Julrushen har inte börjat. Snön kanske dröjer. 

Vi kan vara inomhus, tända en brasa, njuta av en 

värmande soppa och läsa en god bok. 

Under Allhelgonahelgen var det många ljus. Många 

ljus vid gravarna, som gav ett mäktigt ljusspel över 

hela kyrkogården. Lördagen var en fantastisk 

höstdag, då väldigt många vuxna och barn vandrade 

omkring i byn. Sol och knappast någon vind alls, 

gjorde att man bara kunde gå omkring och njuta, 

koppla av och ”ladda sina batterier”.  

Advent, ankomst, det nya kyrkoåret börjar, men 

också julbestyr och julstök drar igång. Det gäller att 

hinna med allt, julklappar, julmat och allt annat som 

ska ordnas. Men kom ihåg mitt i all stress, försök 

koppla av och njuta av ljusen och stämningen i 

advent. 

 

Vad har hänt sen sist? 

 

* Torsdag 19/10, HLR-information 

Lars-Erik Larsson från Räddningstjänsten i Leksand 

informerade om Hjärt-Lungräddning i Bystugan. En 

liten grupp kom för att lyssna på intressant och 

viktig information, om vad som gäller då man skall 

rädda någon som fått hjärtstillestånd.  

 

 

 

 

 

 

Han demonstrerade också hur man använder en  

hjärtstartare, vilket han ansåg bör finnas i varje 

bystuga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Torsdag 2/11, Instagram 

Det var 16 intresserade som kom till bystugan för 

att lyssna till Linda Jackson, när hon på ett 

engagerande och kunnigt sätt guidade alla in i 

Instagramvärlden.  
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Utsikt från Majstångsplatsen 
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* Tisdag 7/11, Höststämma 

Det var 30 st som kom till årets Höststämma denna 

tisdagskväll. Här är något av det som avhandlades 

under kvällen: 

- Ekonomi 

Efter investeringar i ny ljud- och bildanläggning och 

nytt tak på bystugan under förra året, visade den 

ekonomiska rapporten en ekonomi i god balans och 

ett gott resultat. En stor utgiftspost som ligger i 

framtiden, är renovering och upprustning av 

ångbåtsbryggan. 

- Skolvägen 

Planerna på en gång- och cykelväg från 

majstångsplatsen till skolan, ser ut att inte bli av. 

Det senaste beskedet från kommunen är, att man 

istället vill ha en gång- och cykelväg väg längs 

Tällbergsvägen nedanför skolan. Någon budget eller 

tidsplan för detta finns dock inte i nuläget. 

- Belyst motionsslinga 

Sedan kommunen rev det belysta motionsspåret i 

Tällberg, har Byamännen jobbat för att det ska 

investeras i ny belysning. I dagsläget planerar 

kommunen att endast dra ny belysning från 

Majstångsplatsen ner till Tällbergs strand. 

Byamännen jobbar för att den gamla belysningen ska 

ersättas i sin helhet. 

- Gränsdragning S:45/S:80 

Lantmäteriförrättningen mellan S:45 (Tällberg) och 

S:80 (Laknäs) är slutförd. Det innebär att Laknäs 

båthus för kyrkbåtar kommer att i ligga i Laknäs och 

Tällbergs ångbåtsbrygga kommer att ligga i Tällberg. 

Den fastställda gränsdragningen går tillbaka till 

Åbodelningen från 1830. 

- Framtida vägunderhåll  

Kommunens beslut om det framtida vägunderhållet 

diskuteras nu i Leksands olika byaråd. Förslaget 

innebär i korthet att byarna ska överta underhållet 

av alla enskilda vägar. I Tällberg är situationen den, 

att turisttrafiken med mycket tung trafik orsakar 

ett stort slitage. Byamännen har då svårt att se, att 

kostnaderna för detta slitage endast skall drabba 

fastighetsägarna längs de berörda vägarna. 

- Aktivitetsgruppen/Webbgruppen 

Information gavs om arbetet i Webbgruppen och 

Aktivitetsgruppen. Den senare gruppen består av 

representanter för Byamännen och 

Hembygdsföreningen som samarbetar kring 

aktiviteter i Bystugan. Webbgruppen arbetar med 

att utveckla och underhålla byns hemsida: 

www.tallbergsby.se 

 

* Torsdag 9/11, Tupphalskläden 

Yvonne Winroth berättade om den delen av den 

kvinnliga Leksandsdräkten som broderas med s.k. 

svartstick. Man broderar då ett halskläde med ett 

mycket fint mönster med svart tråd. Det var 17 

personer som lyssnade på ett intressant och kunnigt 

framförande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad som komma skall 
 

* Söndag 19/11, kl 16.00, Kuckelvälling 

Kuckelvällingen eller Klimpvällingen är i år på Quality 

Hotel Dalecarlia. För mer information, se affischen 

nedan. 

 

* Torsdag 7/12, kl 19.00, HLR/Brandskydd 

Byamännen och Hembygdsföreningen i samarbete 

anordnar en kurs i Hjärt-Lungräddning och 

Brandskydd i Bystugan. OBS! Begränsat antal 

platser. 

För information och anmälan ring 070-202 63 65 

 

 * Lördag 9/12, Tällbergs Lissjul 

Helgen 2:a advent arrangeras åter Tällbergs Lissjul. 

För mer information, se affischen nedan. 
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Övrigt 

 
* Tydliga husnummer  

När Räddningskåren rycker ut uppstår ofta problem 

med att upptäcka husnummer. 

Därför efterlyser man tydligt markerade nummer 

på husfasaden ut mot gatan! 
 

* Vindfällen 

De flesta gamla träd ruttnar inifrån. Många gamla 

träd blir vindfällen som kan förorsaka stor skada. 

Här en björk som blåste omkull i somras. Gardera dig 

mot vindfällen – Fäll trädet själv!  

Byamännen förmedlar hjälp med att fälla träd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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).
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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: Björn Rombo (1 – 5, 7); Tony Holm (6) 

 

 

KÖR FÖRSIKTIGT PÅ VINTERVÄGARNA! 
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Hjortviken 
 

 

mailto:carlake.gatu@gmail.com
mailto:tony@holm.it


  

     



 

 


