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Musik i Bystugan
Torsdag 21/2 var det Musikcafé i Bystugan
med Oskar Bond och Emma Forsberg, två
professionella musiker från Plintsberg
respektive Tällberg. De underhöll med låtar,
visor och sånger, bl.a. Koppången. De var ett
mycket uppskattat program och publiken
förvånade sig över att det finns så duktiga
musiker ”runt knuten”. När de klarat av sin
repertoar, var det dags för kvällens Musikquiz
med Björn Jonsson, en annan lokal förmåga.
Björn har tidigare framfört några Musikquiz i
Bystugan. Som vanligt fick man klura ut
artister, titlar, epoker m.m. Till de tre som
hade fått flest antal rätt, delades det ut fina
priser.
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Invasiva växter
Vad är det? Torsdag 7/3 kom kommunekolog
Åsa Rydell till Bystugan och berättade om
invasiva växter. Hon berättade också och visade
bilder på de unika blomsterängar som vi har här
i Tällberg.

Invasiva växter är ett relativt nytt begrepp.
Det är som namnet antyder, växter som
invaderar vår natur. De breder ut sig på andra
växters bekostnad och kväver många andra
arter som vi vill ha kvar. Fyra arter som är
invasiva och som finns här är: lupiner (1),
parkslide (2),jättebalsamin (3) och
jätteloka (4).
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* Söndag 24/3, kl 14, Hembygdsföreningens
årsmöte i Bystugan.
Dagordning, se nedan. 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. Kallelse och dagordning, se nedan.
Byamännen bjuder på fika. Du är välkommen!
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* Lördag 13/4, kl 13 - 15 i Bystugan
Påsktraditioner i praktiken
Välkommen till påskpyssel. Kom och pyssla inför
Påsken. Vi har lite material, men ta gärna med
eget om du vill. Barn under 10 år måste ha en
vuxen med sig.
OBS! Ingen kostnad! Fika serveras.

Övrigt
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Dessa arter måste vi hålla efter. Ett förslag
som kom fram under kvällen var, att vi kan
samlas vid några tillfällen under
våren/sommaren och ta bort så mycket vi kan
av dessa arter i Tällberg. Sedan måste man
stoppa dem i sopsäckar och lämna dem till
förbränning.

Vad som komma skall
* 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.
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* Studiecirkel i Tällbergs Hembygdsförening
Bor du på någon av de gamla gårdar som finns i
Tällbergs by och är intresserad av att dela med
dig av det du vet om din gård?
Kom då till Tällbergs Bystuga för mer
information:
lördag 13/4, kl 16.00. Om du har några
frågor, ring Ulla 0730-55 48 31; eller
maila till: studiecirkel@tallbergsby.se
* 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/
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
HUNDLATRINERNA.
FINNS PÅ 5 STÄLLEN I BYN.
* SE UPP FÖR ÄLGAR –
NÄR DU SVÄNGT AV VID
TÄLLBERGSPORTEN OCH KÖR MOT
STATIONEN!

Bilder på första sidan: Åsa Rydell (1);
Björn Rombo (2 – 3)

