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Sköna maj välkommen…
…med vårvindar friska. Efter några sköna dagar
i april fick vi åter känna av nordanvinden. Att
tända brasan på Valborgsmässoafton värmde
skönt. I det längsta var det osäkert om
majbrasorna skulle få tändas, men den låga
temperaturen kombinerat med lite nederbörd
gjorde att det gavs klartecken.
Sedan har ju värmen kommit åter och vi kan
njuta av solen och äntligen sitta ute och fika.
Cirka 400 personer hade samlats för att
välkomna våren och värma sig vid brasan.

Lördagen 11/5 firades - på Holen i Tällberg
- Gustaf Ankarcronas födelsedag, 150 år.
En grupp inbjudna personer, däribland Leksands
kulturchef Pär Ohlsson, Kersti Jobs Björklöf,
självaste Gustaf Ankarcrona gestaltad av Hans
Lundkvist m fl samlades vid Holens Gammelgård
i Tällberg. Blommor placerades vid bysten och
Kersti höll ett tal om vad Gustaf Ankarcrona
betytt för bygden. Musikunderhållning
framfördes av familjen Norman. Efteråt bjöds
alla på födelsedagskaffe med tårta på Holens
Kaffestuga.

Fredag 25 maj firades - på Holen i Täl
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* Fredag 26/4, var det vårstädning i byn.
Cirka 25 st ställde upp och städade undan det
som gömts under snön. Som belöning bjöds i år
på en god landgång på Bykrogen.

Vad som komma skall
* Lördag 1/6, kl 7.00, Gökotta, samling vid
fotbollsplanen (Sjöängen)
OBS! Ny tid och plats!
Vi samlas vi fotbollsplanen för att sedan
fortsätta Båthusgattu ner till sjön. Fortsatt
vandring längs Siljan mot Hjortnäs, till
slogboden. Kjell Bond, den erfarne
fågelskådaren, leder och guidar oss bland fåglar
och fågelläten. Tag med fika! Det är bitvis
sankt längs stigen. Stövlar rekommenderas.
I övrigt klädsel för skogsutflykt.
Varmt välkomna!
Tällbergs Byamän
* Torsdag 6/6, kl 10.00, Holens gammelgård
Flaggan hissas kl 10. Talare Anna Witasp,
rektor i Tällberg och Ullvi. Musik med familjen
Norman. Kaffe, tårta, paj m.m. finns att köpa i
Kaffestugan. Välkomna!
Tällbergs Hembygdsförening
* Lördag 11/6, kl 18.00, Blombytarkväll hos
Birgitta Fröstad, Ovabacksgattu 22
Ta med plantor, sticklingar…så kan vi dela med
oss till varandra. Du kan också komma och få
plantor, även om du inte har några med dig.
Fika serveras. Ta med egen kaffemugg.
Tällbergs Hembygdsförening
* MIDSOMMARFIRANDE
- Midsommarafton, fredag 21/6,kl 16.45,
dräktklädda och spelmän tågar från
Bystugan till Majstångsplatsen.
Sedan ringlekar och majstångsresning.

- Midsommardagen, lördag 22/6,
Holens gammelgård:
kl 11.00 Kaffestugan öppnar. Lotteriet
startar. Barnens majstång.
kl 15.00 Friluftsgudstjänst på Holens tun.
kl 16.00 Majstångsresning, tal, musik och
ringlekar för barn och vuxna.
kl 23.30 Midsommaraftonsmässa på ängen
nedanför Majstångsplatsen med
Sten Boman.

Övrigt
* Vinster till Midsommardagens lotteri
Kan du skänka någon vinst till lotteriet?
Något som du gjort eller har hemma.
Kan du tänka dig att vara med och sälja lotter,
en timma eller två? I så fall kontakta
Ulla på 0730-55 48 31.
* Vildbihotell
Hjälp till att pollinera blommorna! Bygg ett
vildbihotell och bevara artrikedomen!
Mer information nedan.
* Dansbanan – Tällbergs strand
Gränsen mellan Laknäs (S80) och Tällberg (S45)
fastställdes 2018 genom en lantmäteriförrättning. Den gräns som gäller är från
Åbodelningen 1830. Det avtal som sedan
tecknats mellan Tällberg och Laknäs innebär
bl.a. att Tällbergs dansbana numera tillhör
Tällbergs Byamän.
* 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.

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
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

* Bystugan går att boka direkt på byns hemsida
www.tallbergsby.se/Bystugan

HJÄLP TILL ATT HÅLLA SNYGGT VID
ÅTERVINNINGSSTATIONEN!

*

* HUNDÄGARE – SLÄNG PÅSARNA I
HUNDLATRINERNA.
FINNS PÅ 5 STÄLLEN I BYN.
Bilder på första sidan: Bo Martinsson (1);
Björn Rombo (2); Hans Jensen (3)

