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Sommaren 2018
Den här sommaren går väl till historien som en riktig
badsommar. Varmt i luften, varmt på stranden,
varmt i vattnet. Ja, det kanske blev lite för varmt
till sist.
- Det är bara att njuta, säger någon.
- Men det är väl lite för varmt ändå, säger en annan.
Vad beror det på? Är det en naturlig variation på
klimatet, eller är det vår påverkan på miljön som ger
en sådan extrem värme?
I Tällberg har man firat midsommar, nästan som
vanligt. På midsommarafton var det så hård vind att
man fick ställa in den traditionsenliga resningen. Det
kom dock många åskådare på midsommardagen, då
man genomförde resningen. Det blev alltså en
historisk dag, med två resningar samma dag. Lite
senare samma dag reste man som vanligt majstången
på Holen. Där hade man också den mycket populära
barnens majstång, som leddes av Johan Seltborg
och Kus Karin Nissniss. Byamännen stod som vanligt
för resningarna. Hembygdsföreningen för övrigt
arrangemang. På Holen var det försäljning av lotter,
ringlekar, gott fika i Holens kaffestuga,
friluftsgudstjänst med Sten Boman.
Under sommaren har det sedan varit lekaftnar på
Holen, som letts av Susanne Höglund, som vanligt till
ackompanjemang av familjen Norman.

Sedan har sommaren rullat på med mycket värme
och bad. Bengans scen under Musik vid Siljan.
Amerikanare har rullat genom byn med vissa stopp.
Det är väl en tudelad upplevelse, då många
uppskattar dessa glänsande bilar, medan andra blir
drabbade av bristen på toaletter.
Byamännen har agerat i frågan, men hitintills utan
resultat.
Under Classic Car Week var det även ett Mopperally
som passerade genom byn.
Tällbergs halvmarathon, Tällbergsmilen,
Tällbergsfemman, Barnmaran och Minimarathon
genomfördes för åttonde gången i början av augusti.
Campingen har varit fullbelagd hela sommaren, med
många gäster från andra länder.
Det har också satts upp en ny gärdsgård längs stigen
från Majstångsplatsen ner till stranden.
Där har man även i år slagit gräset med lie.

Vad som komma skall
* Onsdag 22/8, kl 19.00, kör höstens aktiviteter i
bystugan igång med musikkryss med Caféorkestern. Ett samarrangemang med Leksands
kommun och Studiefrämjandet på temat Leksand
700 år.

* Lördag 1/9, kl 10.30, är det samling vid
Majstångsplatsen för 1 ½ timmes guidning i Tällberg
med Klockar Per.
* Torsdag 6/9, kl 19.00, i bystugan, fotsätter vi
på temat Leksand 700 år, med ett intressant
föredrag av Mats Lindstöm.
FÖR MER INFORMATION OM AKTIVITETER I
BYN OCH I BYSTUGAN, SE HÄR NEDAN!
* Lördag 22/9, Höstfest i bystugan
Hembygdsföreningen bjuder in till Höstfest.
Mer information kommer senare.

Övrigt
* Hembygdsföreningen framför ett STORT TACK
till alla som på något sätt bidragit till att
genomföra årets midsommarfirande. En särskild
tanke till de tappra som plockade blommor och band
buketter i regn och blåst.
* Byamännen
Byamännen jobbar kontinuerligt med frågor för att
genomföra förbättringar i Tällberg, som t.ex.
återställa belysningen i motionsspåret, nya lek- och
motionsredskap vid stranden, vägar och stigar i byn.

Bilder: Björn Rombo (1, 5, 10, 11, 15); Bo Martinsson
(7, 12); Staffan Junel (2, 3, 4, 8, 9, 13, 14);
Kus Kari Nissniss (6)

* Handla lokalt – Stöd den lokala handeln!
* Hundlatrinerna sköts av ideella krafter
i byn.
* Hjälp till att hålla rent i byn – Ta med
skräpet hem!

* Bystugan går att boka direkt på byns hemsida
www.tallbergsby.se/bystugan eller genom Nils
Nordqvist, bystugebokning@tallbergsby.se
Om du inte har tillgång till Internet, kan du boka
genom att ringa 0247-50 025.
* Byavgiften - Tällbergs Byamän
Byavgiften för 2018 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)
Varmt välkommen till Hembygdsföreningen!

Hembygdsförenings styrelse:
Björn Jonsson, ordförande
070-431 12 33
bjorn.b.jonsson@gmail.com
Emma Forsberg, vice ordförande
Ulla Rombo, sekreterare
Christina Forsberg, kassör
Dan Magnusson, ledamot
Lena Bond, ledamot
Monica Ringdahl, ledamot

Byamännens styrelse:
Lars Hahne, ordförande
lars.hahne@hotmail.com 070-682 27 00
Staffan Junel, vice ordförande
bengt.staffan@bahnhof.se 0708-176 456
Björn Rombo, ledamot, information
Christina Holm, ledamot
Tommy Jaensson, ledamot
Magnus Westerlund, suppleant
Linda Jackson, suppleant
Fredrik Sjöberg, bystugefogde
Annika Norlén, adjungerad kassör
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Clas Ohlson har förlagt sitt 100-årsfirande för sina medarbetare och
pensionärer till Hotell Siljanstrand. För oss i Tällberg och närliggande byar
är det glädjande. I samarbete med Clas Ohlson vill vi ge er information om
vad som sker och hur det påverkar oss.
Över 3 300 inbjudna gäster beräknas komma till Tällberg den 18 augusti
2018. Av dessa bor cirka 800 i Tällberg medan övriga kommer hit med buss
från övrigt boende i Dalarna.
Alla aktiviteter med underhållning, mat, dans, mm kommer att äga rum inom
ett inhägnat område på Hotell Siljanstrand.
Under tiden 13 – 17 augusti kommer event-området att byggas upp, vilket
innebär transporter till och arbeten kring hotellet.
Den 18 augusti mellan klockan 14 och 16 kommer gästerna att anlända till
områdesentrén på Laknäs Båthusgattu. Vid sidan av de som promenerar från
hotellen i Tällberg kommer cirka 60 bussar att anlända med några minuters
mellanrum. För att klara busstransporterna på ett smidigt sätt kommer
Sjögattu att enkelriktas i riktning mot Siljan. Ca.100 pensionärer anländer
med båt till Laknäs brygga för vidare transport till Tällberg med buss.
Klockan 16.30 börjar scenprogrammen vilka håller på fram till midnatt.
Efter midnatt börjar dansen på två områden nära hotellbyggnaderna under
ledning av DJs. Dansen beräknas att pågå fram till 02.00.
Clas Ohlson kommer inte att använda några fyrverkerier under sin Festival.
Den 19 – 20 augusti kommer området att återställas.
Vi informerar samtidigt om att det pågår ett bröllop i Laknäs paviljong och
båthus under eftermiddagen och kvällen/natten den 18 augusti.
Vi är medvetna om att det kan bli trafikstörningar i samband med gästernas
ankomster och avresor. Beroende på väder och vind den 18 augusti kommer
ljudet från scenerna att kunna nå delar av byarna. Hoppas att ni kan ha
förståelse med att det kan bli hög musik vid vissa tillfällen, men ni kommer
samtidigt också att kunna höra flera kända artister uppträda.

