TällbergsNytt maj 2018
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Sköna maj välkommen
Så har Valborg kommit och därmed 1:a maj.
Våren är här på riktigt och värmen slår till
ordentligt. Det är bråda tider för att hinna med allt
man vill göra, påta i trädgården, vandra, cykla eller
bara sitta och sola.
Majstången ska tas ner tidigt i år. Den fina
träfärgen har hunnit bli brungrå och då är det dags
att fräscha upp den och måla den vit. Byamännen och
andra frivilliga får ta sig an uppgiften sedan den
tagits ner 21/5.
Sedan har hundlatrinerna/papperskorgarna tagits
bort. Byamännen har under många år tagit på sig
uppgiften att tömma dem. Nu när de har tagits bort,
ligger ansvaret på var och en att ta med sitt skräp
hem!
Gökottan ligger lite senare i år. Lördagen 2/6,
kl 6.00 kommer Staffan Müller hit och guidar oss
bland fåglarna i Nybodalen. Då får vi också se om
det finns några häckande gäster i någon av alla de
holkar som Byamännen satt upp i naturreservatet.
Efteråt sitter vi och fikar tillsammans nere vid
dammen. Väl mött!
Tiden går som vanligt allt för fort och snart är det
juni, med allt vad det innebär av sommar, bad och
midsommarfirande.
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Vad har hänt sen sist
* Fredag 27/4, var deti vårstädning i byn. Ett
trettiotal bybor hjälptes åt att städa under ledning
av Byamännens ordförande Lars Hahne.
Det var uppehållsväder under hela dagen, men precis
när bystädningen satte igång, började det att regna.
Det var ihållande regn under ett par timmar, men
när städningen var avklarad, då slutade det också
att regna. Sedan fick man lite belöning på Tällbergsgården, där det bjöds på räksmörgås och något att
dricka till.

Vad som komma skall
* Lördag 2/6, kl 6.00 i Gökotta i Nybodalen.
Samling vid anslagstavlan ca. 100 m från järnvägsviadukten. Staffan Müller guidar oss bland fågellätena. Tag med fika!
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* Lördag 21/4 gjorde Tällbergs konstförening en
resa till Falun med intressanta studiebesök på
Konstgrafiska verkstaden och Nisserska huset.
Konstgrafiska verkstaden förevisades av
föreståndaren Modhir Ahmed och på Nisserska
träffade vi Calle von Gegerfelt och Gabriel Jonsson,
som förra året ställde ut i Tällbergs bystuga.

* Måndag 4/6, kl 18.00, blombytarkväll hos
Birgitta Fröstad, Ovabacksgattu 22. Tag med dig
plantor och titta in och se vad som finns på
”bytesmarknaden”.
* Onsdag 6/6, kl 10.00, firas Nationaldagen
på Holen. Flaggan hissas, musik familjen Norman,
talare Hans Jensen. Kaffestugan är öppen och
serverar kaffe, tårta, pajer och hembakat.
Arrangör, Hembygdsföreningen.

Övrigt
* Lotteriet på Holen
Vill du skänka några vinster till lotteriet på Holen på
Midsommardagen, kan du höra av dig till Ulla på
073-055 48 31 eller Monica på 072-725 16 66.
Du kan t.ex. skänka något hantverk eller något annat
som kan passa som vinst i lotteriet. Senast fre 8/6.
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* Måndag 30/4 firades Valborgsmässoafton med
majbrasa och vårsånger på Stûrängen nedanför
Majstångsplatsen. Hembygdsföreningen stod för
arrangemanget och glöggen som man bjöd på var
mycket uppskattad.

* Holens kaffestuga
kommer i år att drivas i ”gammaldags klassisk stil’’ av
en bybo. Premiäröppning på Nationaldagen.
Sedan kommer det att vara öppet dagligen, från
20/6. Mer info kommer…
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* Fågelholkar i Nybodalen
Byamännen har satt upp ca. 40 fågelholkar i
Nybodalen. Det blir spännande att se hur många
”hyresgäster” som kommer att flytta in där.
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* 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 eller Swish 1236242747 (ange namn
och e-post).
* 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 epostadress).

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
Annika Norlén, adjungerad kassör

Hembygdsföreningens 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
Bilder: Bo Martinsson (1); Björn Rombo (2 - 9)

* STÖD DEN LOKALA HANDELN HANDLA LOKALT!
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* KOM IHÅG ATT TA MED DITT SKRÄP
HEM!

