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Aktiv höst 

Höstens aktiviteter i byn började 22 augusti med 

Caféorkestern som kom till bystugan och underhöll 

oss med sitt musikkryss. Drygt 40 personer var där 

och fick njuta av en trevlig samvaro, bra musik och 

gott hembakat fika. 
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Nästa punkt på programmet var byvandring,  

1 september. Klockar Per guidade en intresserad 

grupp runt i Tällberg under cirka 2 timmar. Mycket 

intressant hade Klockar Per att berätta. Man hade 

lätt kunnat förlänga guidningen, då det finns så 

många intressanta historier och anekdoter att få ta 

del av. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateus Pictor kom till bystugan 6 september. 

Det var Mats Lindström som visade upp dokumentet 

där Leksand för 700 år sedan finns omnämnt för 

första gången i historien. Det var drygt 30 åhörare 

som tog del av ett personligt och engagerat 

framförande, om vad som sig tilldragit haver i 

Leksand under tidig Medeltid. 
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100-åringen som kom till Tällberg 

En aldrig skådad ”invasion” på Tällbergs strand, fick 

vi bevittna lördagen 18 september. Då kom det över 

3000 anställda hos Clas Ohlson, för att fira sin 
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100-åring, med ett sjusärdeles stort kalas. Det var 

en tillställning som planerats sedan 2 år tillbaka och 

det medförde en hel del trafikbegränsningar i 

Sjögattu. Allt avlöpte dock efter omständigheterna 

väl och efter drygt en vecka var allting som vanligt 

igen. 

 

Tällbergs kyrkbåt, Nyttug, har efter en längre tids 

frånvaro återkommit till byn. Nyligen fraktades den 

tillbaka till Tällberg, där den nu ligger på Tällbergs 

strand och väntar på att få ett tak som skydd mot 

väder och vind. Den ligger inte så långt från sin 

”födelseplats”, nämligen Tellgården, snett emot 

Hotell Siljans Strand (f.d. Siljansskolan). 
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Om du har några idéer till aktiviteter i 

bystugan eller i byn, eller vill delta i arbetet, 

kan du maila till aktivbystuga@tallbergsby.com  

 

Vad som komma skall 

 

* Brandskydd/HLR 

Tyvärr kommer det inte att bli någon kurskväll i 

Rättvik torsdagen 18/9, pga för få anmälningar. 

 

* Höstfesten i bystugan, lördag 22/9, kl 18.00, 

är för närvarande fullbokad. Är du intresserad av 

eventuella återbud, maila till bondlena@hotmail.com 

 

 

 

 

* 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 

Byamännen bjuder in till Höststämma. Exempel på 

frågor som kommer att behandlas: 

* Skolvägen samt promenadväg förbi skolan 

 * Motionsstation vid Campingen  

* Belyst motionsspår  

* Framtida vägunderhåll 

* Byaråd   

 

* Klimpvälling/Kuckelvälling, sön 18/11 

I år hålls Klimpvällingen på Green Hotel. 

Mer information kommer senare. 

 

Övrigt 

 

* Märkning av cykelled 

På privat initiativ har det sprayats pilar för att 

märka ut cykelleder. Tällbergs Byamän och 

grannbyarna arbetar för att dessa markeringar 

skall avlägsnas. Istället finns det planer på att 

samarbeta med hotellen och  Biking Dalarna, för 

att märka ut en officiell cykelled, efter 

medgivande från berörda markägare. 

 

* Tällbergs Byamän - Byavgiften 
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. 

 

* 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. 

mailto:aktivbystuga@tallbergsby.com
mailto:bondlena@hotmail.com


Ange namn, adress och e-postpostadress, samt ev 

namn på familjemedlemmar, när du betalar. 

 

* Bystugan går att boka direkt på byns hemsida 

www.tallbergsby.se/Bystugan eller genom  

Nils Nordqvist, nisse@bomgarden.se  

eller 0247-50 025.  

 

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 

Fredrik Sjöberg, bystugefogde 

 

 

 

 

 

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); Lars Hahne (5) 

            Björn Rombo (2-4, 6-8); 

 

* GYNNA DEN LOKALA HANDELN - 

  HANDLA LOKALT! 

 

* HJÄLP TILL ATT HÅLLA RENT - 

  TAG MED SKRÄPET HEM! 

 

* VAR GLAD-NJUT AV HÖSTENS 

  FÄRGER! 
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