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Guld till Tällberg
Tony och Christina Holm har tävlat i SM i
Barmarksdrag på Lida friluftsområde, söder om
Stockholm. Tony vann guld och blev därmed svensk
mästare i Canicross/Linlöpning. Christina tog silver i
kickbike/sparkcykel med draghund. Tony fick
dessutom brons i stafett med draghund. Där börjar
man med Cainicross/linlöpning, växlar sedan till
sparkcykel för att på sista sträckan ge sig av med
cykel och hund. Stort grattis till dem!
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Konstutställning i Bystugan
Tällbergs konstförening har under några veckor haft
sin traditionella höstuställning i bystugan.
I år var det leksandskonstnären Anne Blijdenstein
som ställde ut med måleri och emalj. Många besökare
kom och beundrade hennes målningar och fina
konstverk i emalj.

Höstfest
Den 22 september var det höstfest i Bystugan.
Bystugan fylldes av förväntansfulla bybor, som fick
avnjuta god mat från Villa Långbers. Det visades ett
bildspel med bilder från TällbergsNytt 2015 – 2017.
Ordföranden i Hembygdsföreningen, Björn Jonsson,
hade satt samman ett uppskattat musikquiz, där han
själv spelade låtarna på sitt piano.

med benäget bistånd av Kersti Åkerlund. Soppa och
tårta står Green Hotel för. Allt till en kostnad av
100 kr för medlemmar i Hembygdsföreningen, 150 kr
för övriga. Barn under 12 år går in gratis. Då får man
även en lott i kvällens lotteri. Under kvällen kommer
också årets Grötskål att delas ut till någon person
som gjort insatser för byn.
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Grattis Tällbergs IF!
Efter en lysande säsong med seger i div 5,
har Tällbergs IF nu gått upp i div 4.
Lycka till nästa säsong i 4:an!

Vad som komma skall
* Gamla gårdar i Tällberg, Bystugan,
torsdag 25/10, kl 19.00
Gatugården, kanske mer känd som Åkerblads, är
Tällbergs äldsta gård. Kom och lyssna till vad
familjen Åkerblad har att berätta, om vad som har
hänt sedan slutet av 1400-talet, fram till våra dagar.
* Halloween i Bystugan, lördag 27/10, kl 13-15
Sean några år tillbaka, anordnas halloween-pyssel i
Bystugan. Om du vill kan du ta med dig en egen
pumpa. Annat material bjuder vi på. Barn under 10 år
måste ha en förälder med sig. Fika serveras.
* Höststämma, i Bystugan, sön 28/10, kl 14.00
Byamännen bjuder in till Höststämma. Exempel på
frågor som kommer att behandlas:
* Skolvägen samt promenadväg förbi skolan
* Motionsstation vid Campingen
* Belyst motionsspår
* Framtida vägunderhåll
Fika serveras.
* Fåglar och fågelläten
Tor 15/11, kl 19.00, Bystugan
Alla fåglar kommit ren…och flyttat igen, men
Staffan Müller kan återkalla fåglar och fågelläten
även mitt i vintern. Kom och ta del Staffans
erfarenheter som naturvårdare och fågelexpert.
* Klimpvälling/Kuckelvälling, sön 18/11, kl 16
Hembygsföreningen bjuder in till årets ”Klimp”.
I år på Green Hotel.
Det blir klimpvälling/grönsakssoppa, tunnbröd och
tjockbulla, kaffe och tårta. Kus Karin Nissniss har
lett tillredningen av klimpvälling, samt bakat bröd
tillsammans med Margareta Gatu, Åsa Andersson,

Övrigt
* Motionsstation vid Tällbergs strand
Tällbergs Byamän har beviljats projektstöd för
motionsstation nere vid stranden.
Tällbergs Byamän ansökte i april 2016 om stöd för
att utveckla promenadvägen längs Siljan från
Campingen bort mot Hjortviken. Projektet innehöll
också motionsstationer längs leden. Några medel
erhölls inte då från det så kallade Leader-projektet.
Vår ansökan till Jordbruksverket har dock funnits
kvar och i somras fick Byamännen besked om att
medel fanns för en motionsstation. Efter
diskussioner med Leksands Kommun, Länsstyrelsen i
Dalarna, Upplev Tällberg och Tällbergs Camping
kompletterades vår tidigare ansökan med detaljer
för ett projekt som uppfyllde kraven från berörda
parter. I augusti beviljades stödet, vilket innebär
att vi kommer att lägga en motionsstation i närheten
av den nuvarande lekutrustningen nere på stranden.
Den utrustning som skall monteras omfattar
möjlighet till rörelse- och balansträning för alla
åldrar. Vi kommer att montera ny gungställning,
lägga upp en bana för balansträning samt montera en
så kallad ski-stepper. Arbetet kommer att påbörjas
redan under november. Vi är mycket glada över
detta positiva beslut. Mer detaljer kommer att
redovisas vid årets Höststämma.

* Tällbergs Byamän - Byavgiften
Inför Höststämman, om du inte betalt byavgiften än,
kan ni göra det på bg 5761-7839.
Detta är en avgift på 300 kr/fastighet, 300
kr/näringsidkare och 2 400 kr/hotell. Avgiften för i
Tällberg mantalsskriven, inte markägande medlem,
är 100 kr.

Byamännens styrelse:

* Tällbergs Hembygdsförening
Bli medlem i Hembygdsföreningen!
Medlemsavgiften för enskild medlem är endast:
125 kr och för alla i en familj 200 kr.
Medlemsavgiften betalas enklast till bg 5568-9616.
Ange namn, adress och e-postpostadress, samt ev
namn på familjemedlemmar, när du betalar.

Magnus Westerlund, suppleant

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

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
Linda Jackson, suppleant
Annika Norlén, adjungerad kassör
Fredrik Sjöberg, bystugefogde
* Bystugan går att boka direkt på byns hemsida
www.tallbergsby.se/Bystugan eller genom
Nils Nordqvist, nisse@bomgarden.se
eller 0247-50 025.
Bilder: Björn Rombo (1 - 5);
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GYNNA DEN LOKALA HANDELN HANDLA LOKALT!

* SNÄLLA HUNDÄGARE , SLÄNG INGA
PLASTPÅSAR PÅ MARKEN –
DET FINNS HUNDLATRINER!
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