TällbergsNytt januari 2019

1

Vinter

Vad har hänt sen sist?

Vi går mot ljusare tider. Det märks redan att
dagarna blivit längre än för någon månad sedan. Även
om solen är uppe längre, kan man fascineras av hur
ljust det kan vara ute på natten när månen lyser upp
vinterlandskapet.
Vintern tycks ha kommit för att stanna, dvs den
kalla vintern med den vita snön. En vinter som vi
minns från förr. Än så länge är det dock ingen
skridskois på sjön. Vi får väl se hur det kan bli om
kylan slår till och håller i sig några dagar. Det har
gått några år sedan vi hade blankis som bar över
hela Siljan. Då kunde man lätt sig ut till Vaverön och
Vattholmsskären.
Byamännen/Hembygdsföreningen har nu presenterat
sitt program för vårens aktiviteter i Bystugan.
Se hela programmet här nedan.
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* Julnattsbönen i Bystugan var som vanligt
välbesökt. Från hotellen kom några tågande i ett
fackeltåg. Sten Boman gav ett stämningsfullt slut på
julaftonskvällen.
* Julgransplundringen 13/1, lockade i år 28 barn
och föräldrar till Bystugan. Där roade sig alla med
dans och sång under ledning av Anna-Lena Norman,
till ackompanjemang av Emma Forsberg på fiol.
Dansen avslutades som vanligt med raketen och
sedan bjöds på fika. Till slut kom barnens favorit,
tomten, med en godispåse till alla barnen.
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Vad som komma skall
* Torsdag 31/1, kl 19 i Bystugan
Per och Elisabeth Gilén berättar om sin fantastiska
vandring på pilgrimsleden El Camino. En över 80 mil
lång vandring under 40 dagar till Santiago de
Campostella. Kaffe serveras!
* Torsdag 14/2, kl 19, i Bystugan
Då fortsätter vi på temat Gamla gårdar i Tällberg.
Kerstin Engevall och Lars Gejpel berättar om Kajsgården, vars historia går tillbaka till 1600-talet.
Kaffe serveras!
* 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. Kaffe serveras!

* 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
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Övrigt
* 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.

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 (3, 5); Bo Martinsson (1, 2, 4)

HJÄLP TILL ATT HÅLLA SNYGGT VID
ÅTERVINNINGSSTATIONEN!

*
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