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Guld 
 

Allt är guld som glimmar! Det är inte alla gånger man 

kan säga så, men förflyttar man sig ner till 

Guldrummet i Historiska museet så stämmer det. 

För några veckor sedan tog Christina Holm med oss 

till Guldrummet, men hon gjorde också en exposé 

över de platser där man funnit historiska 

guldföremål. Inte alla hade förstått att det var guld 

de hade hittat. Några fynd hade nämligen till en 

början använts som bruksföremål i vardagen. Sedan 

hade de av en händelse upptäckts vara historiska 

föremål av rent guld. Detta och mycket annat 

intressant fick vi veta, när Christina berättade om 

guldets historia i Bystugan. 

Annars har väl mycket tid gått åt till snöskottning. 

Många tycker, att nu kan det väl räcka med snö! 

Till och med i vasaloppsspåren har man fått för 

mycket snö. Det är väl svårt att förstå att man kan 

klaga på för mycket snö där, men faktum är att man 

är tvungen att ploga bort snö!. Även om det är full 

vinter, kan man nu ana att det kommer en vår.  

Dagarna är ju betydligt längre nu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad har hänt sen sist 

 

* Torsdag 1/2 i Bystugan 

Christina Holm, tidigare guide på Historiska museet, 

berättade om Guldrummet och guldets historia. 

 

* Torsdag 15/2 i Bystugan  

berättade kommunalrådet Ulrika Liljeberg om Japan 

och den senaste resan till Leksands vänort Tobetsu. 

En delegation från Leksand besökte nämligen 

Tobetsu i höstas. 

Ulrika berättade och visade bilder från besöket. Hon 

beskrev vilken betydelse utbytet mellan vänorterna 

har och berättade också att Leksand även har 

vänorter i Norge, Finland, Estland, England, Kanada 

och USA. 
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 Vad som komma skall 
 

* Lördag 3/3, kl 16.00 på Klockargården  

börjar Konstföreningens årsmöte med ett föredrag 

av leksandskonstnären Anne Blijdenstein. Vill du 

äta en god tvårättersmiddag efter årsmötet, kan du 

boka på 0247-0247/ 50260 eller 070/4033741, 

senast 26/2. 

 

* Söndag 11/3, kl 15.00 är det 

Hembygdsföreningens årsmöte i Bystugan. 

Fika serveras. Du är hjärtligt välkommen!  

 

* Torsdag 22/3, kl 19.00 visas två av  Anders 

Hansers bildspel i Bystugan. Först visas Bortom de 

blånande bergen (30 min) med Kalle Moraeus och 

sedan Staffans fålar – historien om dalahästen 

(60 min). Kaffe serveras. 

 

* Lördag 24/3, kl 15.00 är det påskpyssel i 

Bystugan. Alla är välkomna! Barn under 10 år måste 

ha en vuxen med sig. Ingen kostnad.  

 

* Söndag 8/4, kl 14.00 är det Byamännens 

årsmöte i Bystugan. Det går bra att lämna in 

motioner t.o.m. 25/2.  

Du är hjärtligt välkommen! Fika serveras. 

 

Övrigt 

 
* Aktiviteter i Bystugan 

Aktiviteterna i bystugan rullar på. För att se de 

kvarvarande programpunkterna, titta längst ner i 

TällbergsNytt. 

 

INFÖR DE KOMMANDE ÅRSMÖTENA – 

KOM IHÅG ATT BETALA ÅRSAVGIFTEN! 

 

* 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-post). 

 

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 (1-4) 

 
* DET SOM GÖMS I SNÖ 

  KOMMER UPP I TÖ! 

  SNÄLLA HUNDÄGARE! 

  KOM IHÅG PLASTPÅSEN NÄR  

  DU GÅR UT MED HUNDEN! 

 

* HANDLA LOKALT – SNART 

  ÖPPNAR NYA TEMPO
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Snödjupsmätare… 
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