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Sommaren 2019
Inför sommaren genomfördes en välbehövlig
röjning vid Holen. Då öppnades, liksom tidigare
på Digerberget, åter en panoramavy över Siljan.
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* Lördag 15/6 var det invigning på Tällbergs
strand. Först invigdes lekställningarna och
Staffan Junel berättade lite om projektet, som
delvis finansierats av EU-medel. Lars Hahne
klippte sedan av bandet för att inviga
campingens nya kök och campingvärden Stefan
Andersson visade upp det fina resultatet. Det
hela avslutades med att Byamännen bjöd på fika
och förfriskningar.
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* På Midsommarafton restes majstången
traditionsenligt i Byamännens regi.
Hembygdsföreningen hade som vanligt smyckat
stången efter konstens alla regler. Trots hård
vind i byarna restes stången på ett säkert sätt.
I år hade säkerheten förbättrats, då det var
premiär med sex saxar istället för fem.
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* Lekaftnar på Holen
Sedan många år tillbaka har det under
sommaren varit lekaftnar på Holen, anordnade
av Hembygdsföreningen. Under sju tisdagar har
familjen Norman och Jan-Erik Åkerström
bjudit upp till dans, tillsammans med lekledaren
Susanne Persson Höglund.
Alla kvällar har man kunnat köpa fika och glass i
kaffestugan.
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* På Midsommardagen var det först den
populära barnens majstång, som restes under
ledning av Kus Karin Nissniss och Johan
Seltborg.
Den populära tombolan/lotteriet sålde snabbt
slut på sina lotter.
Till sist var det resning av Gustaf Ankarcronas
majstång och tal av kulturchef Pär Ohlsson.

11

andra besökare att hålla stationen och miljön
häromkring ren och trevlig.

Vad som komma skall
I september är det nystart för höstens
aktiviteter i Bystugan.
* Onsdag 4/9, kl 19, blir det fortsättning på
temat Gamla gårdar i Tällberg.
Ikväll handlar det om två gamla gårdar som
ligger inom kärnområdet mitt i Tällberg. Det är
Gladgården och Rombogården, två gårdar med
rötter i 16 -1700-talet. Monica Ringdahl och
Björn Rombo presenterar sina släktgårdar, visar
bilder och berättar anekdoter.
Fika säljes. Varmt välkomna!
* Onsdag 18/9, kl 19
Tällbergsfotografen - Ulf Bond
Ulf började fotografera i 14-15 årsåldern. Han
åkte då på älgsafari och fotograferade. Sedan
fortsatte han att åka ut med mopeden för att
fotografera älgar och andra däggdjur. Idag vill
han presentera och lyfta fram Tällberg.
Bildskapandet i färg och form går före skärpa
och detaljrikedom. Fika säljes. Varmt välkomna!

Övrigt
* Återvinningsstationen

I sommar har det varit allt annat än
”rent och trevligt” vid
återvinningsstationen. Mycket skräp av
olika slag har legat slängt runt
containrarna. Om en container är full får
man ringa 0200-880311 och påtala det
och sedan ta med sitt återvinningsbara
skräp till Limhagen.
* Bystugan

Under många år har Nisse Nordqvist skött
bokningarna av Bystugan på ett utmärkt sätt.
Ett stort varmt TACK! Nisse lämnar nu över
ansvaret på Staffan Junel (bokning och
fakturering), Björn Rombo och Christina Holm
(nycklar och information). Information om
bokning av Bystugan finns som tidigare på byns
hemsida www.tallbergsby.se/Bystugan
* Invasiva växter
I sommar har några bybor varit ut och plockat
jättebalsaminer (översta bilderna här nedan)
och lupiner och på så sätt försökt att hindra
invasionen av dessa växter. Det återstår dock
mycket arbete. Se dig om i ditt närområde och
gör en insats!
Mer information finns på:
www.leksand.se/medborgare/boende-trafik-ochmiljo/naturvard/naturvard/invasiva-arter/

www.land.se/tradgard/sa-ska-du-inte-bekampaparkslide/
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Den här skylten finns vid Tällbergs
återvinningsstation. Där står bl.a. Stationen är
endast till för hushållsavfall (glas, papper,
plast, metall). Övrigt avfall skall man ta med
till kommunens återvinningscentral Limhagen i
Leksand. Vidare, Hjälp oss, närboende och

* Tällbergs Byamän - Byavgiften
Byavgiften för 2019 är oförändrad. 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. Du betalar in den på bg 5761-7839.
* Tällbergs Hembygdsförening
Medlemsavgiften är oförändrad för 2019.
Avgiften 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-postadress, samt ev namn
på familjemedlemmar, när du betalar.

Byamännens styrelse:
Lars Hahne, ordförande
lars.hahne@hotmail.com 070-682 27 00
Staffan Junel, vice ordföranade
bengt.staffan@bahnhof.se 0708-176 456
Christina Holm, ledamot
Tommy Jaensson, ledamot
Magnus Westerlund, ledamot
Linda Jackson, suppleant, information fb
Björn Rombo, suppleant, bystugefogde,
information
Fredrik Sjöberg, vice bystugefogde
Annika Norlén, adjungerad kassör
Anders Hahne, adjungerad strandgruppen

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

PLOCKA LUPINER &
JÄTTEBALSAMINER –
STOPPA I SÄCKAR FÖR
FÖRBRÄNNING!
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HJÄLP TILL ATT
HÅLLA SNYGGT VID
ÅTERVINNINGSSTATIONEN!

*

.
Bilder: Staffan Junel (1,4,5); Hans Jensen
(2,3); Christina Holm (6,7,8); Kus Karin Nissniss
(9,10); Björn Rombo (11,12)

