TällbergsNytt april 2019
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Glad Påsk i Universum
Vårens aktiviteter i Bystugan avslutades med
ett föredrag om universum ”Östan om sol,
västan om måne”, samt” Påsktraditioner i
praktiken”, dvs påskpyssel. Torsdag 21/3 höll
Staffan Junel ett intressant föredrag om
universum. Han visade också många fina bilder
på universum, många tagna från rymdteleskopet
Hubble. Mycket intressant om universums
tillkomst och utveckling. Också om exoplaneter,
som är planeter som ligger i banor i andra solsystem, där det eventuellt har uppstå något liv.
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Lördag 13/4 var det traditionsenligt påskpyssel, då föräldrar och barn pysslade
tillsammans, under ledning av Sara Sjöberg och
Ulla Rombo. Stort tack till dem som under flera
år anordnat barnaktiviteter i Bystugan, också
vid Halloween och jul.
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Söndag 24/3, hade Hembygdsförenigen sitt
årsmöte i Bystugan. De vanliga
årsmötesförhandlingarna klarades av och den nya
styrelsen valdes (se nedan).

bg 5568-9616. Ange namn, adress och epostpostadress, samt ev namn på
familjemedlemmar, när du betalar.

Söndag 7/4, hade Byamännen sin årsstämma i
Bystugan. De vanliga årsmötesförhandlingarna
klarades av och den nya styrelsen valdes (se nedan).

Byamännens styrelse:
Lars Hahne, ordförande
lars.hahne@hotmail.com 070-682 27 00
Staffan Junel, vice ordförande
bengt.staffan@bahnhof.se 0708-176 456
Christina Holm, ledamot
Tommy Jaensson, ledamot

Väggruppen informerade om hur det kommer att gå
till när byarna ska ta över ansvaret för underhållet
av byvägarna.
När protokollen är inlagda på Tällbergs bys
hemsidan, kan man gå in under ”Login för bybor” och
läsa mera. (Om du inte kan lösenordet, kontakta
någon i styrelsen)
Lena Ytterman bidrog med gott fika till båda
årsmötena.

Övrigt
* BYSTÄDNING, fredag 26/4, kl 17, samling
vid Tällbergs strand. Ta med dig egen
kratta/räfsa m.m.
* Tisdag 30/4, Valborgsmässoafton, samling
vid Tällbergsgården. Fackeltåget avgår
därifrån kl 21.00. (Mer information, se nedan)
* Lördag 1/6, kl 6.00, Gökotta i Nybodalen,
samling ca 200 m från viadukten. Tag med
fika!
Hembygdsföreningens styrelse:
Christina Forsberg, ordförande; kassör
070-555 00 95
christina.forsberg@ltdalarna.se
Emma Forsberg, vice ordförande
Ulla Rombo, sekreterare
Dan Magnusson, ledamot
Lena Bond, ledamot
Sara Sjöberg, ledamot
Lina Ragnegård, ledamot
* Tällbergs Hembygdsförening
Avgiften för enskild medlem är endast:
125 kr och för alla i en familj 200 kr.
Medlemsavgiften betalas enklast till

Magnus Westerlund, ledamot
Linda Jackson, suppleant, information fb
Björn Rombo, suppleant, bystugefogde,
information
Fredrik Sjöberg, vice bystugefogde
Annika Norlén, adjungerad kassör
Byamännen jobbar inom olika områden för byns
bästa, därför är styrelsen engagerad i olika grupper
eller uppdrag:
* Strandgruppen
* Webbgruppen
* Aktivitetsgruppen
* Väggruppen
* Byaråd
* TällbergsNytt
* Facebook
* Tällbergs Byamän – Byavgiften
Det 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. Du betalar in den på bg 57617839.

HJÄLP TILL ATT HÅLLA SNYGGT VID
ÅTERVINNINGSSTATIONEN!

*

* HUNDÄGARE – SLÄNG PÅSARNA I
HUNDLATRINERNA.
FINNS PÅ 5 STÄLLEN I BYN.
* KOM IHÅG – BYT TILL SOMMARDÄCK!
Bilder: Björn Rombo (1 - 3); Fredrik Sjöberg (3)

Den här informationen har delats ut i alla brevlådor. Den riktar sig till
bybor i byarna här nedan. Som tillfällig besökare under längre eller
kortare tid, kan det också vara bra att känna till detta!

