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Kajs i Bystugan

Att gå för långt…

Torsdag 14/2 kom Kajsgården till Bystugan.
Under rubriken ”Gamla gårdar i Tällberg” fick vi
en intressant presentation av en av Tällbergs
äldsta gårdar. Kajsgården är en av de få gårdar
som har behållit sin gamla form av kringbyggd
gård. Kerstin Engevall och Lars Gejpel, båda
med rötter i Kajsgården, visade sina fina
bildspel och tog oss med på en resa från 1600talet fram till våra dagar. Under resans gång
tillkom Nedre Kajsgården, som under många år
var Tällbergs Telegrafstation, med byns
telefonväxel. Det var över 40 personer som kom
till Bystugan för att lyssna den här kvällen.

Kan man gå för långt? Givetvis kan man det, men
torsdag 31/1 fick vi veta att en vandring på 90
mil på intet sätt är för långt att gå! Då kom
nämligen Per och Elisabeth Gilén på besök och
berättade om sin fantastiska vandring på
El Camino. De gick från Frankrike till
Atlantkusten, via Santiago de Compostela. Vi
fick följa deras fascinerande resa genom ett
tjusigt bildspel. De hade också med sig en
ryggsäck för att åskådligöra hur lite man
behöver för att klara sig under en sådan lång
vandring. 20 intresserade kom för att lyssna.
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Vad som komma skall

Övrigt

* Torsdag 21/2, kl 19, i Bystugan
Musikcafé med musikquiz.
Emma Forsberg, fiol och Oskar Bond, piano,
sjunger visor och spelar låtar från nu och då.
Björn Jonsson kommer att bjuda på ett
spännande musikquiz. Välkomna! Kaffe serveras

* Webbgruppen som jobbar med byns hemsida,
söker fler medarbetare. Du som är intresserad
av datorer och utformningen av hemsidor, hör
av dig till Staffan Junel
0708-176 456 eller maila till
byamannen@tallbergsby.se

* Lördag 2/3, kl 14, Hembygdsföreningen
ordnar pulkaåkning på ängen nedanför
Majstångsplatsen, om det finns snö kvar.
Ta med egna pulkor. Hembygdsföreningen
bjuder på korv och dryck.

* Byvägar
ARBETSGRUPP FÖR VÄGSAMFÄLLIGHET
Vid höststämman förra året informerades det
om kommunens beslut att lägga över ansvaret
för upprustning och underhåll av de enskilda
vägarna på vägsamfällighetsföreningar. I enlighet med stämmans beslut om att Tällberg
skall vara tidigt inne i den processen, har nu en
arbetsgrupp bildats. Vid gruppens första möte
den 24 januari diskuterades vad denna process
innebär för Tällberg. Gruppen har haft kontakt
med Leksands kommun för att informera sig om
hur kommunen avser att genomföra denna
överföring av ansvaret och bildandet av
vägsamfällighetsföreningar. Därefter avser
gruppen att samverka med Lantmäteriet som
kommer att vara den myndighet som genomför
processen. Det är viktigt att alla fastighetsägare i Tällberg sätter sig in i vad denna
omställning handlar om. Arbetsgruppen kommer
att ge information i samband med Byamännens
årsstämma, men rekommenderar även var och
en att läsa informationen som finns på
kommunens hemsida under rubriken
"Frågor och svar om enskilda vägar" samt
"Enskilda vägar":
www.leksand.se/Trafik-ochinfrastruktur/Trafik-ochgator/Gator/Enskilda-vagar/

* Torsdag 7/3, kl 19, i Bystugan
Invasiva växter – vad är det och kan man
hindra ”invasionen”?
Invasiva växter, säkert ett ganska nytt begrepp
för många av oss. Leksands kommun har under
några år drivit projektet ”Varning för lupiner” en av de invasiva arter som breder ut sig.
Ikväll kommer Åsa Rydell, kommunekolog i
Leksand, och berättar om detta, samt om
Tällbergs unika blomsterängar. Välkomna!
Kaffe serveras.
* Torsdag 21/3, kl 19 i Bystugan
Östan om sol, västan om måne
Staffan Junel från Alvarsamsgården i Tällberg,
kommer ikväll och berättar om ett av sina stora
intressen, nämligen universum.
Han tänker ta oss med på en resa i universum
mellan galaxer, svarta hål, nebulosor, stjärnor,
exoplaneter m.m. Hur blir dessa till och inte
minst hur försvinner de?
Välkomna! Kaffe serveras.
* Söndag 24/3, kl 14, Hembygdsföreningens
årsmöte i Bystugan. Motioner skall vara
inlämnade senast 3/3. Hembygdsföreningen
bjuder på kaffe och tårta. Du är välkommen!
* Söndag 7/4, kl 14, Byamännens årsstämma
i Bystugan. Motioner skall vara inlämnade
senast 24/3. Byamännen bjuder på fika.
Du är välkommen!

Kom på årsstämman för att diskutera vad det
innebär för alla fastighetsägare.
* Sand för privatpersoner finns att hämta på
Ovabacksgattu inte långt från
järnvägsövergången.

* 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-postpostadress, samt ev
namn på familjemedlemmar, när du betalar.

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

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
* Bystugan går att boka direkt på byns hemsida
www.tallbergsby.se/Bystugan eller genom
Nils Nordqvist, nisse@bomgarden.se
eller 0247-50 025.

HJÄLP TILL ATT HÅLLA SNYGGT VID
ÅTERVINNINGSSTATIONEN!

*

* HUNDÄGARE – SLÄNG PÅSARNA I
HUNDLATRIERNA.
FINNS PÅ 5 STÄLLEN I BYN.
Bilder: Björn Rombo (1 – 3)

